
 



EXCURSIONISTA
AGRUPACiÓ ESPORTIVA

DE CATALUNYA
D'ALPINISME I ESQuí

CREU DE SANT JORDI 1983

Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a 08011 Barcelona Tel. 93 454 32 47 - 93 323 11 93

www.unioexcursionista.org • e-mail: unexca@terra.es

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

e- d_e_/a__U_n_i._ó_;d_;e:._/'Esport per a tothom de Catalunya.

BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a

Telèfon 93 454 58 55 _ Fax 93 453 11 65

08011 Barcelona

www.uecbarcelona.org
Ale: junta@uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

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

08014 Barcelona.

httpll:personaI1.iddeo.es/uecsants
Ale: uecsants@uecsants.org

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

Telèfon 93 778 29 52

08640 Olesa

Ale: uec_olesa@terra.es

HORTA
Pintor Mir, 16 Tenda 1

TelèfonlFax 93 358 37 40

08031 Barcelona
www.uechorta.net

Ale: secretaria@uechorta.net

. MATARÓ

Nou, 29

Telèfon 93 796 14 30

08301 Mataró

Ale: uecmataro@telefonica.net

GRÀCIA

Encarnació, 131-133

08025 Barcelona
Telèfon 93 285 34 54

www.uecgracia.org
Ale: secretaria@uecgracia.org

BAGÀ

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

TORTOSA

Argentina, 8

Telèfon 977 44 32 71

43500 Tortosa

www.uectortosa.org
Ale: info@uectortosa.org

El PRAT DE LLOBREGAT

Avinguda del Canal, 176 baixos

08820 El Prat de Llobregat
www.gueb.de/uecprat
Ale: uecprat@terra.es

VAll DEL TENES

Barcelona, 25

Telèfon 93 841 64 50

08186 Lliçà d'Amunt

Ale: uecvalltenes@terra.es

Entitats membres de la Federació

d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Refugis:

LA MOLINA _ (Xalet i refugi)
Marçal i Laura Tel. 646 744669 - 972 145 107

internet: www.xaletuec.com

e-mail: info@xaletuec.com

REBOST _ Bagà
Anna i Marc - Tel. 608 736 714 - 937591 234

CARO "PEPITO ANGUERA" _ Alfara de

Carles, els Ports
Mari i Mario - Tel. mòbil617 808816 - 977267128

LES CLOTES _ Horta de Sant Joan, el Port
Lliure

MAS DEL TRONC _ Serra de Rubió

Dani i Rocío - Tel. 677828038

CINQUANTENARI _ Baborte _ Vall ferrera
Lliure

MATARÓ _ Vall de Gerber _ Lliure

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

GRÀCIA _ Vall d'Airoto _ Lliure

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

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

COM COL'LABORAR AMB EXCURSIONISME

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

opinions a la revista Excursionisme cal que es posin en contacte

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

dates de lliurament i de publicació, l'extensió i el material gràfic
d'acompanyament del seu article.
Un cop definits aquests termes, cal tenir presents els següents
aspectes formals: els escrits cal que siguin en català; s'han

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

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

Correu postal:
Consell de redacció de la revista Excursionisme

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

08011 Barcelona

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

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

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

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

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

Correu electrònic:

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



núm.334
Setembre-Octubre 2006

Editat per: Unió Excursionista de Catalunya

Direcció: Jordi Martorell

Subdirecció: Marc Janeras, Lluís Catasús

Consell de Redacció: Concepció Amau, Beatriz
Forés, Pasqual Garriga, Manel Miamau, Ramon

Pascual, Bernat Ros, Jaume Ramon, Eduard Soler i
Hèctor Verdú

Redactora: Jordina Tarré

CoHaboradors: Susanna Castells, Assumpta
Codinachs i Dani Codina

D· 'f"
.

R b rt M
. Bla neveraIsseny gra IC I croQUIs: o e aSlp .. , •. ""'O,,

Reproducció digital: Sorrosal, S.A.

Producció: Aleu. S.A.

Fotografia portada:
Andreu Sorrosal
Vista del Cilindre i eillac Gelat des
del Mont Perdut

Dipòsit legal: B-14822-75

Assessorament lingüístic: Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona
.....__...I' Delegació de l'Eixample

excursionisme

és membre de:

Pàgina web
Manteniment de la pàgina web: Maite Sastre

Prohibida la reproducció total o parcial dels textos i foto

grafies publicades a la revista sense l'expressa autorit
zació dels autors.

Els articles publicats a excursionisme reflecteixen només

l'opinió dels autors, no forçosament la de la UEC.

D'aquesta revista se n'han editat 4.000 exemplars

Preu exemplar:

._

4/7

Pirineus, un territori en venda?
Text de S. Castells i A. COdinachs,
de la plataforma Vall Fosca Activa

Fotografies de D. Codina

8/12
Ascensió al Mount Whitney,
sastre de la Sierra Nevada
nord americana
Text d'O. Suñé
Fotografies d'O. Suñé i E.Miquel

14/20

Aconcagua:
el sostre d'Amèrica
Text i fotografies de M. Llop,
A. Rodríguez i J. Llop

22/25
Excursions en família

Paisatges de Mallorca
Text i fotografies d'E. Martínez

26/29
Aprofitar el temps
al Mont Perdut
Text de F. Bolaño, N. Campo i J. Sociats

des de la junta ... 2/ editorial 3/ SMS muntanya 30 /
notícies i activitats 34/ llengua i muntanya 35 / Concursionisme 36 /

ressenyes 37 / novetats editorials 39 / webs de muntanya 40



1tl.1.rgfillllllfi _

La Font de/ p/a de Boet o

Font de Mossèn Bat//e

Ee eilloc més impensat brollen abundants
dolls d'aigua que amb la seva capacitat, més o

menys lenta, han anat absorbint tota mena de

minerals, que en sortir de les entranyes de la terra

ens donen vida. És impensable que no existissin

les fonts, les muntanyes i l'aigua, font de vida.

L'any 1988, celebrant els 100 anys del naixement

de Mossèn Antoni Batlle i Mestre que fou un gran
excursionista, la Unió Excursionista de Catalunya,
va fer costat a l'homenatge que els escoltes i

amics de mossèn Batlle varen dedicar-li, realitzant

el que ells van anomenar "la Bona Obra del

Centenari". L'acte més important va ser un

campament on ell, amb un grup de joves, es

trobava el dia precís que esclatà la guerra "incivil",
el 18 de juliol de l'any 1936. Aquesta
circumstància, després d'assolir la Pica d'Estats,
haver-hi col-locat una petita creu de ferro, va

produir una sèrie de fets dignes d'una novel·la. Els

nois no podien tornar a casa, el mossèn s'havia

d'amagar per por de ser afusellat. D'una manera

rocambolesca, els nois pogueren tornar des de la

Vall Farrera a Barcelona, enmig de controls de

milicians de la CNT o del POUM a cada poble, i el

mossèn va poder amagar-se i escapar de

l'empresonament. Així eren les coses en aquells
desgraciats esdeveniments.

Després, les entitats excursionistes van ser

dissoltes per considerar-se fora de la llei i

catalanistes, i en aquest punt tornem al

començament d'aquesta realitat.

En aquest pla de Boet, on s'instal·là l'any 36 el

mossèn i els seus minyons de muntanya, s'instal·là

el campament d'homenatge, organitzant una neteja
des del cim de la Pica d'Estats, fins el pla i el refugi
de Vall Ferrera, recollint quasi tres tones de brossa

que van ser recollides per més de 200 voluntaris i

traslladades amb l'ajuda d'un helicòpter.

Aquesta font natural es va construir pels
excursionistes de la Unió Excursionista de Catalunya,
com dèiem l'any 1988 inaugurada amb motiu d'aquell
centenari. Una Placa recordava la següent inscripció:
"Els muntanyencs i antics Escoltes, al Mestre i
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educador, any 1988. UEC Unió Excursionista de

Catalunya. Centenari de Mn. Batlle". En petit relleu

fotogravat hi ha el bust del mossèn, amb boina i molt

rialler, tal com molts el recordem. El 2005 la font va

resultar completament destroçada, o bé per brètols, o

bé per tal d'eixamplar el camí i les seves pedres es

van escampar a tort i a dret.

Però és aquí que, desprès de sol·licitar permís a

l'alcalde d'Àreu i ell als serveis del parc natural,
tornem amb la voluntat de reconstruir la font, l'any
2006. Per quant de temps? Que certs versos de

mossèn Cinto ens serveixin: "Lo que un segle
bastí, l'altre ho aterra, pro ni la tempesta, ni l'odi ni

la guerra, al Canigó no el tiraran a terra, no

esbroncàreu l'altiu Pirineu."

La petita obra ja està reconstruïda, és només un

senyal de bona voluntat, un senyal de veneració a

l'aigua, també un record que la UEC ha volgut fer

permanent per aquell mossèn. excursionista i gran
educador de la joventut a través de l'escoltisme, en

valent-se de campaments, excursions i vida a l'aire

lliure. Tot i ser aquestes premisses les que ens fan

ser com a excursionistes i com a UEC, hauríem de

replantejar-nos, si moltes vegades això ho oblidem,

per entrebancar-nos en discussions semàntiques i

dubtosos plantejaments, que no fan altre cosa que

reforçar l'egocentrisme de cada un.

Un dels que no han fet mai aquest egocentrisme
ha estat l'antic President de la UEC, que fou qui
inaugurà l'any 1988 aquella petita obra realitzada

per membres de la UEC. El senyor Artemi Jaumà,
juntament amb el Conseller de Benestar Social,
Honorable senyor Antoni Comas i també presents
els alcaldes d'Àreu, el senyor Victoriano Jubany, i

de Tavascan, el senyor Lluís Colomer, entre d'altres

personalitats, el President del Consell General de la

UEC, invità a seguir treballant per recuperar espais
degradats a les muntanyes, agraint aquesta tasca

que amb tanta generositat ha fet la Unió de

l'excursionisme per tal que sigui més esplendoros
el nostre futur.

Josep Sicart i Tauler

Vicepresident de la

Unió Excursionista de Catalunya
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Ritmes descompassats
a muntanya

Lue, de política territorial cue va aprovar "
Parlament català el 1 983 definia els plans territorials
a redactar per a dotar-se de les eines d'ordenació
del país. I no va ser fins al cap de 12 anys que es

'-

va enllestir el Pla Territorial General de Catalunya
(1995). Encara van passar 6 anys més fins que
s'aprovés el primer Pla Territorial Parcial dels 7
àmbits previstos, el de les Terres de l'Ebre el 2001.

L'objectiu dels plans parcials és garantir que una

regió de Catalunya es desenvolupi de la manera

més eficient i sostenible possible. En els seus

propòsits els aspectes mediambientals són de

primer ordre. Afortunadament, els darrers anys el

govern català s'ha proposat seriosament
desencallar aquests projectes.

Mentrestant, evidentment el país ha fet via per
iniciatives privades i públiques de totes menes,

amb constants conflictes d'interessos, que massa

sovint no s'han pogut resoldre favorablement per
al bé comú, en part per no tenir a punt tots els

mecanismes formals d'estructuració equilibrada
del país. La planificació urbanística que es fa a

escala municipal o mancomunal, que és la que
defineix de fet els límits físics d'edificabilitat, és
molt difícil que configuri un teixit coherent a

escala general, i s'està a la mercè que potser
guanyi un criteri interessat per vies mñuents per
sobre un criteri tècnic que molts arquitectes
municipals malden perquè sigui equànime.

Molts indrets de plana i de muntanya són avui
víctimes dels excessos del passat en el mal ús
del territori, en l'abús sobre la natura. Però és la

cançó de l'enfadós que ara sona amb poques
variacions per a terres que se n'havien salvat. AI

Pallars fa uns anys que s'han centrat les mires, i
tot just ara s'està enllestint el Pla territorial parcial
de l'Ait Pirineu i Aran. Esperem que arribi a

temps, ja que de nou es constata que hi ha un

desajust en el ritme d'avançar els processos
d'interès comú respecte els d'interès individual.

A la Vall Fosca, mentre moviments ambientalistes
encara lluiten per evitar la construcció de l'estació

d'esquí, altres ja es debaten sobre com podria
ser un futur corredor de connexió amb la seva

veïna de Boí, i els promotors privats ja han fet

bona via amb les obres d'urbanització. La
Generalitat tampoc marca un rumb massa clar. AI

juny el Departament de Política Territorial i Obres

Públiques aprovava el Pla Director d'Estacions de

Muntanya, on es preveu l'enllaç dels dominis de
Filià i Boí. AI cap d'un mes s'hi contradeia la

proposta d'ampliació del parc nacional per part
del Departament de Medi Ambient, que prometia
als ens locals solucions imaginatives per

compaginar-ho i no frenar el projecte d'esquí.

En aquest número us presentem un text de la

plataforma Vall Fosca Activa que, amb un cert grau
de desesperació davant d'aquesta cursa desigual,
reclama de nou l'aprovació de la Carta de les

Muntanyes, tal com ja fa temps que s'està lluitant.
Ha de servir, si tot el procés arriba a bon port, com a

eina general de protecció del medi muntanyenc. La
tramitació es demora, difuminant-se en el vast espai
entre administracions: i'J1 Ministeri de Medi Ambient i

els departament de les comunitats autonòmiques.
També la Federació d'Entitats Excursionistes de

Catalunya està adherida al moviment Red Montañas

que promou la carta a nivell estatal.

Fe d'errades núm 333. Autor de la portada era Rosa Gudayol no Oscar González
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RllORI EN VENDA?
L'any 2002 es va celebrar a inicia
tiva de les Nacions Unides, l'Any
Internacional de les Muntanyes. A l'Estat

espanyol, no s'ha reflectit en cap tipus d'i
niciativa governamental la voluntat i el

compromís que hi va haver en aquell
moment de millorar la protecció de les
nostres muntanyes que va quedar reflectit
en el document "La carta de les

Muntanyes". Una declaració mínima de

principis en la qual s'alerta de la necessitat
de r�gular la gestió conservadora d'aques
tes arees I de la recerca d'un desenvolupa
ment equilibrat per als seus habitants, ja
que d'ells i el seu entorn, en depenen una

multitud de serveis ambientals que són
fonamentals per a tota la societat. Aquesta
és l'única proposta que es va fer i encara

continua sense aprovar-se.

Mentrestant el temps passa, i la situació
en aquestes zones cada vegada és més

preocupant. Lluny de millorar la sensibilitat
de les autoritats ambientals i dels respon
sables polítics respecte a les importants
funcions ecològiques, socials i econòmi

ques que fan els sistemes naturals de les

muntanyes, aquestes zones estan cada

vegada més, i amb més freqüència, en el

punt de mira de projectes d'explotació
insostenible dels recursos naturals i dels

espais protegits, que els promotors justi
fiquen amb l'argument de la dinamització
econòmica de les zones rurals i la creació
de nous llocs de treball.

Justament aquí als Pirineus tenim uns bons

exemples que ha i!-lustren (Vall Fosca, Vall
de Filià, Vall d'Àrreu, Vall de Ruda, etc.). La

pressió urbanística i especuladora està al
darrere de la major part d'aquests projec
tes, que generalment estan vinculats a la
creació a ampliació d'estacions d'esquí a a

altres promocions esportives i recreatives

pensades per a grans multituds, amb
l'al-licient de l'alta qualitat paisatgística i

moltes vegades a prop d'espais naturals

protegits. Tot això amb l'agreujant que en

alguns casos, els interessos econòmics
estan provocant i forçant canvis en la legis
lació ambiental d'aquests espais per així

poder permetre la construcció d'aquests
tipus de complexes.

excursionisme 5
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Avui tenim sobre la taula el document de

proposta de Xarxa Natura 2000 que fa el

govern de la Generalitat, i aquest no recull

precisament la protecció a la vall de Filià

que aquesta necessita. Un espai que en

el seu moment es va incloure en el Pla

d'Espais d'Interès Natural, justament per
tractar-se dellímit meridional a major alça
da dels Pirineus centrals catalans, ja que
constitueix un nucli de gran interès bioge
ogràfic amb una important presència
d'espècies vegetals endèmiques, i també
de varietat d'espècies animals de requeri
ments alpins i subalpins que troben aquí
el límit meridional de distribució, entre

elles l'ermini o la perdiu blanca.

Perquè no es recull el PEIN de Filià a la pro
posta de Xarxa Natura 2000?, doncs per
poder tirar endavant el desenvolupament
d'un domini esquiable de 1.222 ha (447 ha

esquiables) així com totes les infraestructu

res necessàries per realitzar la pràctica de

l'esquí i un complex urbanístic amb camp
de golf prop del nucli d'Espui. El domini

esquiable comprèn la vall de Filià, la vall de
Uevata i la de Rus, cosa que permet la unió
amb BoíTaüll Resort i la zona urbanrtzable a

cota 1.300 al peu del riu Ramicell, preveu un

desenvolupament residencial i hoteler amb
7.400 llits, camp de golf i tots els compo
nents ja coneguts en aquest tipus d'opera
cions: "Sala de convencions i congressos,
bowling (bitllera), discoteca, taverna anglesa,
aparcament, pista de gel, botigues d'es

ports, supermercats i quiosc, zona lúdica

esportiva, hípica, balneari, tir amb arc, etc."

Aquesta és una operació de clara especu
lació urbanística que preveu un creixement

absolutament desmesurat, que genera una

pressió molt gran sobre l'entorn i que té

uns efectes col·laterals molt importants en

el sentit que comporta una disminució
immediata de l'espai agrari i ramader, amb

la conseqüent pèrdua de pagesos, i gene
ra expectatives a tot el territori proper que

comença a veure el sòl com a única font

d'ingressos ja que l'ocupació del sòl és

deguda a què sector immobiliari genera

plusvàlues molt ràpides.
Els projectes d'aquest tipus són projectes
que es generen a partir de capital extern i

l'objectiu dels quals no és mai el benefici

per la zona, sinó el benefici propi per als

inversors, en aquest cas. Actualment

Fadesa i Vallfosca Interllacs SA que van

començar el projecte el 1998. Tot i que
des del juliol 2001 estan aprovats els

corresponents documents de planeja
ment per dur a terme aquest desenvolu

pament, a hores d'ara el "Mountain

Resort" , el principal actiu del qual és el

camp de neu de Filià, no ha tirat endavant

però sí que en canvi ja s'han començat a

construir diversos "resorts immobiliaris" a

diferents nuclis de la Vall Fosca.

A falta d'una planificació estratègica pels
Pirineus que decididament aposti pel seu

desenvolupament econòmic en base a la
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reestructuració del sector agrícola i rama

der i l'establiment d'una base industrial

adequada, així com de la potenciació dels

sectorsproducnus i de serveis en conjunt,
sorgeixen projectes com aquests que no

fan altra cosa que traslladar el model
Costa Brava a la serralada pirinenca.

I ara, recentment, el Govern de Catalunya
ha aprovat el Pla Director de les Estacions
de Muntanya 2006-2011 que té com a prin
cipal objectiu "impulsar les activitats turísti

ques de neu i muntanya, aportar un marc

regulador clan estable, ordenar els ajuts
públics i millorar la competitivitat del sector".
Quan resulta que tots els camps de neu

estan en una clara situació de crisi o subsis
teixen amb el suport financer de l'Adminis

tració, sembla que l'Administració aposta
per la contiruñat d'un model que està total
ment exhaurit i que només funciona quan es

relaciona directament amb el creixement
immobiliari. Entenem doncs, que l'Adminis
tració deixa en mans dels promotors immo-

biliaris el futur dels Pirineus, permetent, fins i

tot, que el desenvolupament de noves esta

cions de muntanya o les ampliacions d'es
tacions ja consolidades es produeixi dins

d'àrees de protecció especial.

Excursionistes, ecologistes, gent dels
Pirineus i d'altres serralades de l'Estat

espanyol, el passat diumenge dia 21 de

maig vàrem pujar a 32 cims de tot l'Estat

per demanar JA! l'aprovació de la CARTA
DE LES MUNTANYES. El juny de l'any
passat el Govern de l'Estat espanyol havia
rebut ja de part del Congrés dels Diputats,
el mandat d'aprovar i començar a posar en

marxa les seves recomanacions i directrius.
La plataforma Vall Fosca Activa es va sumar

a la convocatòria de Red Montañas i parti
cipà a l'acció conjunta a tot l'Estat espan
yol pujant al Pic i a l'Estany de Filià (Vall
Fosca, Pallars Jussà) on es va llegir "EL
MANIFEST A FAVOR DE LA CARTA DE
LES MUNTANYES". L'associació Salvem
Pedra de la Cerdanya va organitzar una

pujada a Penyes Altes (Moixeró, Cerdanya
/Solsonès/Berguedà) .

Aquesta acció va ser una crida urgent a

tota la població en general i als governs i a

la classe política en particular perquè se

n'adonin de la necessitat que cal fer polí
tiques actives i positives a favor de la con

servació del patrimoni natural i humà que
tenim, que viu a l'entorn i de l'entorn del

que són les muntanyes, aquí a casa nos

tra els PIRINEUS. Estem convençuts que
els pobles han d'aspirar a conservar i

desenvolupar les seves cultures i referèn
cies vitals almenys en la mateixa mesura

que les seves economies.
Per totes aquestes raons, vàrem sol·licitar a

les nostres autoritats la immediata aprovació
de la Carta de les Muntanyes com a docu
ment integrador de les directrius bàsiques
per a la protecció genèrica de les muntan

yes i conseqüentment la seva consideració
corn a filosofia bàsica per a una futura i
necessària Llei Estatal de les Muntanyes.

excursiomsrne 7
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Ascensió al
Mount Whitney,
sostre de la Sierra Nevada
nord americana

Mount Whitney (a la dreta) tot pujant l'Upper Boy Scout lake

D esprés d'esta, una setmana escalant i visitant el Pace
Nacional de Yosemite (Yosemite Valley i Tuolumne meadows)
continuem el nostre recorregut per terres americanes tot passant
pel vessant est de la Sierra Nevada a través del Tioga Pass, on

s'acaba l'esmentat Parc Nacional i es baixa a la petita localitat de
Lee Vining, als peus del Mono Lake. Aquest llac té la particulari
tat de no tenir cap sortida natural, i per tant, amb l'evaporació es

concentren unes formacions geològiques molt curioses, anome

nades "tufa". El problema actual és el desviament dels rius que
alimenten aquest llac per subministrar d'aigua potable la ciutat
de Los Angeles. Això fa que cada vegada hi hagi menys aigua i

que eillac s'estigui assecant lentament.

8 excursionisrne

Lone Pine, petit poble que dóna accés al parc nacional del Mount Whitney



A partir d'aquest punt, el paisatge humà
canvia completament. Deixem d'estar
entre turistes per passar a estar dins de
l'autèntica Amèrica profunda: Gent amb
texans i barrets de cowboy, camions amb

dos remolcs i locals amb les típiques por
tes de Saloon. Encarem l'autopista 395
en direcció sud, seguint la ruta que ve des
de Reno (Nevada), seguint el curs sec de
l'Owens River. La temperatura ambiental

Campament a 3.420 metres, l'Upper Boy scout lake

va en augment, i al passar per la localitat
de Bishop aprofitem una exposició foto

gràfica de Galen Rowell per refrescar-nos

amb l'aire condicionat de les sales.

Dormim al càmping de Bishop i l'endemà
continuem direcció sud, recorrent les 60
milles que ens falten fins a la localitat de
Lone Pine, als peus del Mount Whitney,
de 4.412 metres (o 14.496 peus, com

veureu a totes les guies i mapes dels

Estats Units).
El Mount Whitney és el cim més alt de la

Sierra Nevada californiana, i a la vegada, la

muntanya més alta dels 48 estats que for

men el tronc central dels Estats Units (o
sigui, sense incloure Hawaii ni Alaska).
Està situat a la part més septentrional de la
Sierra Nevada, a unes 120 milles al sud

del Parc Nacional de Yosemite. Cal tenir

en compte que, com a la resta de parcs
naturals dels Estats Units, no hi han refugis
per aproximar-se. Això fa les ascensions

molt més "alpines" ja que, com a mínim,
necessitarem tres dies per fer algun cim.

Iceberg lake (3.820 metres), començant la canal que dóna accés a la bretxa norde del Mount Whitney

L'accés al Mount Whitney no 'és senzill. I

no es tracta de dificultats tècniques sinó
de burocràtiques. Per poder pujar al cim

per la via normal, fa falta fer una pre-ins
cripció a l'oficina deis Rangers de Lone
Pine durant la primavera de l'any que es

vol intentar fer l'ascensió (es pot fer a tra

vés d'internet). AI mes de maig es fa un

sorteig i toca a qui toca. Sorprenent, oi?
Fixeu-vos que si voleu pujar al cim per la

via normal de forma legal, pot ser que mai

aconseguiu el permís!!!
El nostre objectiu és l'ascensió al Mount

Whitney per la cara Est, una via d'uns 400
metres amb passos de 5.7 (entre IV+ i

Vè). Per pujar aquesta via, no fa falta
demanar el permís d'ascensió amb antici

pació, però sí que haurem de demanar el

permís de pernoctació al parc el dia

abans de l'inici de l'ascensió a l'oficina

deis Rangers del parc, a Lone Pine. Fem

la cua pertinent per obtenir el permís i ens

informen, amb certa mala educació, que
també entrarem en un sorteig, a celebrar
a les 11 :00 ". tenim el núm. 2"" A veure

si ens toca la loteria.

A l'hora indicada, ens plantem de nou a

l'oficina dels Rangers, on assistim a una

"pantomima" de sorteig on, aparentment,
només tenen plaça 5 grups dels 7 que
hem presentat la sol·licitud. Ens toca la

rifa, però més endavant veurem que en

realitat, pot pujar qui vulgui, sense fer
tanta comèdia.

Com que la pujada s'ha de fer a primera
hora del matí (fa una calor de mil dimonis),
passem la tarda passejant per Lone Pine,
bevent cervesa i "buitrejant" aire condicio-

excurstornsrne 9
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nat de diferents botigues. A la tarda,
pugem a dormir al Mount Whitney Portal,
final de carretera i entrada al Parc
Nacional del Mount Withney. Hi ha un

càmping bastant petit on, sortosament
trobem lloc per plantar la tenda. Estem a

uns 2.300 metres i a mesura que es va

acostant el vespre la temperatura es torna
més fresca.

L'endemà al matí, ens aixequem cap a les
7 h i fem els dos quilòmetres que queden
de carretera amb cotxe, fins al pàrking.
Guardem el menjar a les "gàbies" anti
ossos, carreguem tota la ferralla, la tenda,
el sac i el fogonet, i comencem a pujar per
una camí que sembla una pista. Els pri
mers 45 minuts els fem seguint el mateix
camí que la via normal, per la qual cosa el
tema està bastant apretat de gent amunt i

avall, fins que trobem la cruïlla del North
Fork Lone Pine Creek, que agafem tot
deixant la ruta normal.
El camí comença a pujar per un bosc de
coníferes molt atapeït (Pins? Avets?
Cedres? Sequoies? ... ). Guanyem desni
vell ràpidament fins al primer punt on es

creua el torrent, que trobem després
d'una curta baixada. El bosc sembla que
vulgui aclarir-se, però és una falsa il·lusió,
cada cop el camí és més estret i tancat,

Canal i bretxa nord del Mount Whitney

fins al punt que, a estones, hem de cami
nar amb l'esquena corbada.

Tornem a creuar el torrent just al peu del
tram anomenat "Ebersbacher Ledges", un

ressalt de granit i unes llastres on haurem

Grimpada per blocs abans del cim, a uns 4.350 metres

10 excursíonisme

de grimpar vigilant el pes de les motxilles, ja
que l'indret és bastant vertical i sense cap
assegurança. Ja portem una hora i mitja
des del cotxe. A partir d'aquest punt el
bosc comença a ser més obert i poc a poc
els arbres van deixant lloc als arbusts i a les
tarteres de blocs d'un granit extraordinària
ment blanc.
Amb dues hores des del Mount Withney
Portal ens plantem al Lower Boy Scout
Lake, un petit estany situat a uns 3.100

metres, envoltat de bosc i petits plans
plens de pinassa. És un lloc idíl·lic per
dormir, però la possibilitat de que els nos

tres amics plantígrads es presentin durant
la tarda/vespre és bastant elevada, per la

qual cosa decidim no dormir aquí i conti
nuar una mica més amunt, fins sortir defi
nitivament de la línia dels arbres.
A partir d'aquí, i ja sota un sol implacable,
anem remuntant penosament les restes
de morrenes, tarteres i llastres que baixen
de la cara est del Mount Withney, tenint

sempre el torrent a la nostra dreta.

Després d'una forta pujada (amb la

corresponent suada) d'uns 30 minuts,
ens plantem al peu d'unes impressio
nants llastres de granit molt inclinades per
on el riu no ha pogut obrir-se pas i hi

passa pel damunt. Remuntem aquestes
llastres fins al punt més alt, tot travessant

el riu i deixant-lo ara a la nostra esquerra.
Els arbres han desaparegut del tot, i des

prés de remuntar curtes rampes amb
sorra tipus platja del maresme arribem al

Upper Boy Scout Lake.

Magnífica situació: Vista del desert interior
de Califòrnia, direcció Death Valley, un llac
amb aigua molt clara i fresca i replans
molt bons per plantar la tenda. Alçada:
3.420 metres aproximadament. Per avui,
final del trajecte. Hem estat quasi 4 hores
des del cotxe. Durant la tarda, uns passe-



Cara est del Mount Whitney. La bretxa nord és a la primera espatlla a la dreta del cim

gem pels voltants i els altres tiren una

estona camí amunt per inspeccionar la

part de ruta de l'endemà que farem a les

fosques. Compartim sopar amb un parell
d'alpinistes de Boston molt atents, i

abans que es faci fosc del tot, ens posem
al sac. Bona nit.

Cap a quarts de quatre del matí ens sona

el despertador. Comencem a preparar
l'esmorzar tot espantant una mena de

marmotes/esquirols que intenten "picar"
de l'esmorzar si desviem la mirada de la
teca. Una hora més tard, i encara de nit,
enfilem la pujada de la tartera que domina

el llac, on dormim, i dóna accés a les
morrenes que baixen de la cara est del
Mount Whitney. Anem remuntant les
morrenes tot seguint unes fites que ens

porten cap a la part dreta de la vall (a l'es

querra geogràfica), fins sota unes barreres

de roca on no és evident trobar un pas

per superar-les. Es fa de dia mentre anem

buscant un punt feble per pujar aquestes
grades de roca amb curts trams gelats.
Ens juguem el tipus un parell de vegades
fins que arribem a la grada superior que
dóna accés a l'Iceberg lake (al baixar veu

rem que la pujada al llac no és per on hem
anat i que s'havia de seguir pujant pel
centre de la vall fins quasi al peu de la

cara est del Mount Whitney, i llavors girar
a la dreta un cop passades les grades de

roca. Moltes fites).

Som a 3.820 metres, al costat de

l'Iceberg lake, on hi han unes quantes
tendes amb la gent que es va aixecant. El

paratge és fantàstic: Sembla un desert de

grans blocs de granit blanc amb eillac, de
color verd-blau, al mig. Des d'aquí veiem

ja l'atac de la via de la cara est, on s'hi
estan acostant ja un parell de cordades.

Valorem els rocs que cauen per l'aproxi
mació, el cansament acumulat i la llarga
da de la via i decidim decantar-nos pel
que a la guia s'anomena "Mountaineer's
route". Aquesta ruta passa per la dreta de
la cara est, tot remuntant una dreta canal
fins a la bretxa nord, on hi ha una grimpa
da fins al cim (III grau, granit bastant des

compost amb blocs enormes que es

belluguen). Deixem la part més pesada
del material i enfilem la canal esmentada.
Es més dreta i llarga del que sembla i amb

molta pedra petita (sembla la pujada a

l'enforcadura del Pedra) que dificulta l'as
censió malgrat la traça de camí que hi ha.

Poc a poc anem guanyant terreny, i una

hora més tard en plantem a la bretxa

nord, ja prop dels 4.200 metres, on des
cansem i mengem una mica.

A aquesta alçada comença a fer una mica

més de vent i fred, sobretot perquè la

pujada final es fa per la cara Nord, a l'om
bra. El tram entre la bretxa Nord i el cim

és una grimpada no massa fàcil (III) en un

terreny molt trencat, amb blocs enormes

uns sobre els altres i amb trams gelats (no
oblidem que, malgrat ser a Califòrnia, som

a una cara nord a més de 4.000 metres).
Tampoc és fàcil trobar el millor pas, i dóna
la sensació que la gent deu pujar per on

els sembla més fàcil. Com que som els

únics que estem fent aquesta ruta, ens

busquem la vida i anem remuntant blocs

fins a treure el nas al llom del cim. En

aquest punt, la vista és espectacular. A la

dreta, tota la Sierra Nevada (Yosemite
inclòs) queda a la vista i als nostres peus.
A l'esquerra, unes llastres enormes donen

accés al petit refugi que hi ha al cim del

Mount Whitney. Respirem una mica i tra

vessem aquestes lloses, la cabaneta i arri

bem al cim del Mount Whitney, de 4.4 Î 2

metres ( o Î 4.496 peus). Hem estat unes

5 hores des de la tenda.
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Cim del Mount Whitney, a 4.412 metres

El més sorprenent del cim, apart de les
llastres de pedra llisa, és la cabanetaJrefu

gi que incorpora un cartell on indica que
no et posis dins la cabana si fa mal

temps. Aleshore, per a què serveix la

cabana?l, sobretot, quanta gent! potser hi

havia unes 60 persones al cim, totes arri
bades des de la via normal. Els més

patriòtics porten banderes dels EUA i els
més fidels deuen donar gràcies a Déu per
haver pogut assolir no només el cim, sinó
el preuat permís per poder-ho intentar per
la ruta normal.
Fem les fotos de rigor i baixem per la
mateixa ruta de pujada, on ens creuem

amb un parell de grupets que estan enca

ra suant la cansalada tot grimpant. La

"desgrimpada" és quasi més difícil que la

pujada, i amb el cansament acumulat

Pujant pel North fork Lone Pine creek

12 excurs iomsme
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hem d'estar atents. Arribem de nou a la
bretxa nord, i encarem la canal fins

l'Iceberg lake rápidament. Per baixar al

campament, ara si que trobem la ruta per
baixar les grades de roca, que ens han
donat una feinada a la matinada, cap a les
14:00 som a la tenda. Els nostres petits
amics esquirols/marmotes han fet un forat
a la tenda per "apalancar-se" el menjar i

han deixat la tenda amb una finestra d'un

pam! i sense vidre! Dinem el que ens

queda i fem el mandra durant la tarda,
amagant -nos de tant en tant rera algun
bloc, ja que cau un sol de justícia i no hi

ha ni una ombra.

Anem a dormir d'hora i amb els primers
llums de l'endemà ens aixequem, ple
guem la tenda i muntanya avall. Després
de 4 hores de baixada arribem al Mount

Whitney portal, on comprovem que,

almenys aquesta vegada, els ossos no

han trencat cap cotxe. I s'ha acabat la

muntanya, després de Yosemite,
Tuolumne Meadows i el Mount Whitney,
ara toca fer el turista a Las Vegas, Bryce
Canyon, Grand Canyon (del Colorado),
Monument Valley, Santa Monica, Malibú,
Hollywood. Bona Sort !

Mount Whiney Portal, final de la carretera i inici
de l'aproximació



 



 



 



 



 



 



 



 



A la UEC de Mataró fa més de 70 anys que ens dediquem a ensenyar a esquiar
nois i noies a partir de l'edat de 4 anys. AI Pas de la Casa i a La Molina. Si a

tú o als teus fills també us agrada l'esquí - gairebé tant com a nosaltres-,
informa't trucant-nos al 62982 43 76 (Xavier Beltran) o visita'ns a la nostra

web www.uecmataro.com.

Esquiar, Disfrutar, Guanyar.



Excursions en família

Paisatges de Mallorca
Text i fotografies d'Eduard Martínez Hidalgo

22 excurstornsme
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Les vacances d'estiu són, probablement, el temps on podem gaudir en familia
de viatges més llunyans i d'estances més perllongades. Aquesta situació sovint

permet redescobrir el mot "família" en tota la seva extensió ja que, allunyats de les

presses i els neguits quotidians de la societat occidental, podem assossegar-nos,
viure i conviure plenament. Aconseguir-ho o no depèn només de cadascú i,
naturalment, de la planificació del viatge.

L'ilia de la Calma reuneix moltes de les condicions necessànes pel
"redescobriment" que hem esmentat fa un moment. Es propera, ens hi trobem
com a casa, és diversa, és plena d'indrets desconeguts ... No és difícil trobar

allotjament prou lluny de la massificada costa per, d'una banda disposar d'una

volguda tranquil·litat i, de l'altra, no renunciar a gaudir del meravellós Mediterrani,
el seu màxim atractiu. Màxim atractiu, però no l'únic perquè la magnifica serra de
Tramuntana ens ofereix innombrables possibilitats d'excursions que ens

permetran combinar la platja, les visites culturals i la muntanya a gust de tothom.

Us proposem quatre excursions amb un grau de dificultat creixent però, aptes
per a totes les edats, que ens donaran una bonica visió dels paisatges de l'illa.



.11 Torrent de Pareis

Estret del Torrent de Pareis

El torrent de Pareis és una de les
excursions més conegudes de Mallorca.
Moltes persones vénen expressament
per fer l'espectacular i difícil descens

integral des d'Escorca. En sentit contrari
és possible remuntar-lo un bon tros
sense gaires dificultats des de la platja
de Sa Calobra.

És convenient arribar a Sa Calobra
abans de les 10 del matí per evitar la
munió de turistes que s'atansa fins a la
desembocadura del torrent atreta per
l'espectacularitat de l'indret i de la

carretera que hi mena. Des de Sa
Calobra un camí empedrat ens

condueix, travessant el penya-segat per
un túnel, fins a la platja on mor el torrent
de Pareis. Aquest torrent només du

aigua després d'episodis de pluges
intenses, però al seu tram final, que és

completament pla, hi trobem diversos
tolls d'aigua gairebé permanents.
Seguim el torrent aigües amunt i al cap

d'uns 1.000 metres veiem com es

comença a estrènyer el pas. Envoltats
de parets verticals de més de trenta

metres el torrent s'esmuny entre

roquissars, alguns amb certa dificultat

per travessar-los. Tingueu present, com

sempre, que a muntanya és important
anar ben ferrat. D'aquesta manera

passareu aquests punts compromesos
amb més tranquil·litat.

AI cap d'uns 30 minuts arribem a l'indret

anomenat Es Degotís on el torrent

s'estreny encara més i el cel és només
una ratlla enlairada i llunyana. Des d'aquí
és possible encara seguir amunt, però al

cap de pocs minuts trobem algun resalt

que, tot i estar equipat amb cordes, pot
ser perillós per a la canalla. No hi fa res.

És només un passeig per gaudir de
l'afrau des del fons. Segur, a més, que
haurem arribat més enllà del que fa el
99% deis visitants de Sa Calobra.

Castell d'Alaró (825 m)
El castell d'Alaró, encimbellat sobre el

puig del mateix nom, fou un dels darrers
bastions dels àrabs a Mallorca.

Actualment, la seva ascensió pot ser una

agradable passejada o pot requerir una

mica més d'esforç. Tot depèn d'on dei
xem el vehicle: 600 m de desnivell si el
deixem al poble d'Alaró, 150 m si el dei
xem al Pla des Pouet.

Com que estem agafant la forma física
necessària per enfilar-nos fins el punt culmi
nant de la Serra de Tramuntana proposo

una agradable passejada de tarda (a s'hora

baixa). O'Alaró cal prendre una pista, asfal
tada a trams, amb indicacions clares de
menar-nos al castell. La seguim durant uns

pocs quilòmetres fins a l'antiga alqueria
d'Es Verger que actualment combina les

activitats tradicionals d'agricultura i ramade
ria de muntanya amb la restauració.

Aquest és un bon indret per deixar el
cotxe. Pugem per la pista durant un quart
d'hora fins al Pla des Pouet. D'aquí cal

prendre un corriol que en direcció sud-est

ens menarà en 20 minuts més fins a l'en

trada principal de la fortalesa. Costa d'i

maginar que aquest estret camí construït

sobre l'estimball, fa uns quants segles,
bullia d'activitat.

La part final del camí, la porta d'entrada
amb arc de mig punt i matacà, les mura

lles i la torre de l'homenatge són les parts
més antigues i més interessants. A l'inte
rior hi trobarem l'ermita de la Mare de Déu
del Refugi (molt venerada a la zona) i una

hostatgeria. Es retorna pel mateix camí.

Panoràmica des del Castell d'Alaró
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334



Puig de l'Ofre (1.093 m)

Vista des del puig de I'Ofre

El Puig de l'Ofre és un excel· lent mirador
sobre la vall de Sóller, el Puig Major i Es
Pla. L'embassament de Cúber situat a

800 m sobre el nivell del mar és, a part
d'una important reserva d'aigua dolça
(iuntarnent amb l'embassament del Gorg
Blau), el punt de partida que hem escollit

per a l'ascensió. Podem deixar el vehicle

a l'aparcament habilitat al costat de la
carretera o baixar de l'autobús si es ve

amb transport públic des de Sóller.

D'aquest punt cal prendre el GR-221 que
volta pel marge esquerre de l'embassa

ment. Seguim en direcció sud-oest per un

camí paral·lel al torrent de Binimorat traves

sant pels corresponents portells dues llar

guíssimes tanques de més de 500 m que
neixen en la paret rocallosa d'una banda

de la vall i moren en l'altra. Aquestes tan-

ques construïdes amb pedra seca (sense
morter), tenen l'origen en el repartiment
que feu Jaume I entre els nobles que l'a

companyaren en la conquesta de l'illa l'any
1229, i són encara molt comunes a tota l'i
lla de Mallorca. Serveixen per separar
"possessions". Cal tenir en compte que la

pràctica totalitat de la serra de Tramuntana
és de propietat privada.

Després de travessar la segona tanca, al

cap d'uns tres quarts d'hora des de l'inici,
cal agafar un corriol poc evident que en

direcció sud ens mena al coll des Cards
en menys de mitja hora. Abans d'arribar al
coll dels Cards, però, cap a la cota 900, si

contemplem l'extensa pineda que tenim
al davant, detectarem amb sorpresa la

presència a la falda de la muntanya de tot

un seguit d'arbres de ribera que trenquen

amb la monotonia del pi. És la font de

s'Artiga. Si ens hi acostem descobrirem

un indret idíl·lic, frescal i humit. Un bon lloc

per fer-hi un mos i reposar un instant.

Del coll deis Cards cal seguir la carena

durant uns 20 minuts fins arribar al cim
rocallós del Puig de l'Ofre i poder contem

plar, si la calitja no ho impedeix, els exten

sos panorames que l'envolten. Els des

cens el farem en direcció nord cap al coll
de l'Ofre on comença l'espectacular
barranc de Biniarraix.

Si en teniu ocasió (no us espera un cotxe a

l'embassament de Cúber) valia pena conti

nuar la travessa en direcció a Sóller per
contemplar una de les meravelles paisatgís
tiques de la serra de Tramuntana (2 h).

Puig de Massanella (1.365 m)
El puig de Massanella és el segon cim en

alçada de la serra de Tramuntana, però el

més alt al qual s'hi pot ascendir ja que el

Puig Major és zona militar i està tancat per
"raons de seguretat".

Proposem començar l'excursió des de la
urbanització Son Macip situada cap al

quilòmetre 23 de la carretera C-71 a que
travessa la serra de Tramuntana de cap a

cap. A la part superior de la urbanització
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cal agafar un camí de terra. AI cap de

pocs metres cal saltar una tanca per un

botador (unes escales de fusta que per
meten superar les tanques) i seguir fins a

trobar el GR-221 que no haurem d'aban

donar fins gairebé el final de l'excursió.

Tot just començar l'excursió ens endin
sem en un preciós i ombrívol alzinar per
on és agradable caminar. El sotabosc és

molt esclarissat a causa dels ramats d'o-

velles que hi pasturen tot l'any. Aquest fet,
juntament amb la cura dels propietaris,
confereixen a l'alzinar un aspecte al qual
no estem acostumats al Principat.

AI cap d'uns 30 minuts comencen les

Voltes des Galileu. Aquest espectacular
tram de camí empedrat supera un desnivell

de més de 150 metres mitjançant una vin

tena de corbes enllaçades -marrades en

diuen en alguns indrets- que ha estat mag-



níficament restaurat per l'Escala de

Margers de Mallorca, institució encarrega
da de recuperar l'antic ofici de construcció
de murs i altres edificacions de pedra seca.

Tres quarts d'hora més tard, i havent dei
xat enrere ja les Voltes del Galileu i l'alzi

nar, s'assoleix el coll de ses Cases de
Neu, on un corriol en direcció est ens

conduirà, si volem, en 15 minuts al Puig
d'en Galileu (1.181 m).

Si seguim pel GR en mitja hora s'arriba al
coll del Telègraf i en un quart més al coll

des Prat. Aquest últim tram és molt

agrest. Es nota que som a la part més
elevada i esquerpa de la serra de
Tramuntana.

Des del coll des Prat cal descendir alguns
_

minuts seguint el GR fins que trobem un

corriol-tirany en diuen també- que s'enfi
la suaument en direcció sud cap a la paret
rocallosa del Puig de Massanella. El tirany
rodeja la gran mola pètria fins a trobar un

coll ample des d'on comença una bonica

grimpada que en menys de mitja hora ens

menarà fins el cim. La grimpada és senzi

lla, poques vegades ens haurem d'ajudar
de les mans, però pel seu propi nom és un

dels indrets que més il·lusió fa a la canalla.

Des del cim, i si el dia és clar, podrem gau
dir de l'espectacularitat de l'efecte illa; veu

re'ns envoltats de mar per totes bandes. Un

plaer que no estem acostumats a gaudir.

Puig de Massanella

Per acabar
Les excursions descrites són fruit d'unes vacances de 15 dies a Mallorca el mes de juliol de 2005. Durant l'estada vam tenir ocasió, a part de
fer alguna altra passejada de tarda que no he descrit, de visitar una part de l'extens patrimoni cultural de l'illa. Palma. Alcúdia, Valldemossa,
Inca, Pollença, Capdepera ... i pràcticament no vam deixar cap dia de submergir-nos, de Formentor a Cabrera, en el blau Mediterrani.

Cap de Farmentar
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Tot i l'ombra de dubte, vam arribar a

Torla ben tard, al vespre, buscant
una zona d'aparcament situada

1 km abans del Puente de los
Navarros. Durant el sopar
podiem endevinar l'ombra de
les grans parets de la Vall
d'Ordesa. Quan ens vam ficar
dins els sacs, la incertesa va

dormir amb nosaltres.

Ap'rofitar el temps

nt Perdut
Text de Ferran Bolaño, Núria Campo i Just Sociat

Rondàvem els primers dies d'agost de l'estiu de 2005.
,

Aquest any, la festivitat deltô d'agost va voler caure en dilluns.
Això significava disposar de tres dies festius. En Just, veient
amb antelació aquesta conjuntura al seu calendari, hi va veure

clarament un regal. Temps. El necessari per dur a terme un

"';t""',�lIiIIilill!l!Jlil'aquelis somnis- que tots guardem en algun racó. Tenia
una espjnaclavada des de feia dos estius, quan vora els
3.000 m una espessa boira Ii va barrar el pas.

"

En va tenir prou amb dues trucades: una per aconse-

guir un dia de festa i l'altre per a qui serien els seus

companys de viatge. Els preparatius es van posar en

marxa un parell de setmanes abans: triar recorregut,
material, menjar. L'ombra del mal temps va planar

sobre nostre durant tota la setmana prèvia, fent
nos pensar que aquest cop la muntanya obli

garia en Just a esperar un cop més.



esperava l'altre ós del dia, la

pujada al Collado Blanco.
L'ascens al coll, que voreja l'in
confusible Pico Blanco, trans
corre per una d'aquelles tarte
res inacabables en què es

dóna una passa endavant i
se'n fan dues enrere. El coll,
però, ofereix una gran recom

pensa. Des d'allà vem poder
contemplar per primera vegada
una panoràmica del massís
amb el Mont Perdut esperant
nos al final de tot.

1 a Jornada: Puente de los Navarros - Bretxa de Roland
L'endemà al matí el dia es pre
sentava esplèndid, sense

núvols. La primera jornada de
ruta es plantejava llarga i

esgotadora. Ens havíem fixat
com a objectiu arribar a la
Bretxa de Roland per fer-hi nit,
la qual cosa suposava superar

un important desnivell d'uns
2.000 m.

Entre l'anar i venir d'autocars

que pujaven gent cap a la
Pradera d'Ordesa vam prepa
rar les motxilles. Com a pro
testa contra aquest monopoli

La imponent Bretxa de Roland

de transport, vam decidir

prendre el sender que puja
cap a la Pradera pel marge
esquerra del Riu Arzas.
Llàstima que la màgia del camí
es veies trencada de tant en

tant pel soroll de motor dels
autocars que van circulant de
manera ininterrompuda per
l'altre vora del riu. Tot i aques
ta tortura vem arribar al peu
del primer gran escull de la jor
nada, el Circo de Carriata. Una

pujada de les que tallen la res

piració. Vem seguir el camí

serpentejant que travessa el
bosc i condueix a les grans
parets verticals que formen els
murs d'aspecte infranquejable
de la Vall d'Ordesa. En aquell
moment tots ens vem pregun
tar el mateix: Per on caram

passarem? Trobat el pas, el

qual ens va semblar molt lògic
i evident un cop ens hi trobà
vem al mig, vem arribar al cap
damunt del circ.

Des d'aquest punt calia seguir
per les planeres zones d'Aguas
Tuertas i el Llanos de Salarons.
Una petita trampa amagava
aquest tram: la falta d'aigua.
Gràcies a uns quants regalims
d'aigua vem poder omplir can

timplores i calmar la sed,
accentuada per la forta calor. AI
final del Llanos de Salarons ens

2a Jornada: Bretxa de Roland - Llac Gelat
Altre cop començava bé el dia,
amb bon temps. La segona jor
nada es presentava com una

cursa d'obstacles, ja que haví
em de superar fins a 7 cims de
més 3.000 m. Això és possible
gràcies al fet que durant tot el
dia es camina al voltant d'a

questa cota i es poden deixar
les motxilles en punts concrets,
atacant així els cims amb

menys pes a I'equena.

Vem iniciar la caminada vem

remuntar altre cop' fins a la
Bretxa de Roland per seguir
cap al Cuello de los Sarrios.
Mentrestant calia superar el
clàssic Paso de los Sarrios. El
marcat retrocès de les neus

perennes al llarg dels anys
durant l'època estival ha rebai
xat la seva complicació a un

pas estret i dret, amb una

cadena com a suport, sense

necessitat d'utilitzar gram
pons.

Després de passar el Cuello
de los Sarrios ens vem enfilar

cap al primer obstacle, el cim
d'El Casco (3.006 m), tot

remuntant una tartera fins a

una repisa des de la qual s'a
rriba al cim. Ofereix una

esplèndida panoràmica des
del Taillón, passant pel Massís
de Vignemale i la Vall de
Gavarnie i el seu impressio
nant salt d'aigua, situada gai
rebé als vostres peus. Cap a

l'Est podiem observar la resta

de cims que esperavem trepit
jar aquell dia.

Vem empendre el descens
recollint les motxilles i dirigint
nos al Cuello de la Cascada,

Ja descansats ens vem dipo
sar a assolir el primer cim de la
travessa, el Pico Taillón (3.144
m) seguint per la seva aresta
sud i una vegada a dalt, vem

poder contemplar per primer
cop el Massís del Vignemale.
Els propers dies ens aniria

seguint amb la mirada cada

vegada que anàvem traient el
nas dalt d'un cim.

Unes fotografies més tard,
vem iniciar el descens cap a la
Bretxa de Roland acompan
yats pels últims raigs de soi.
És possible fer bivac a la
mateixa bretxa, tot i que vem

optar per baixar als llacs
situats a uns 10 minuts al sud
de la mateixa bretxa, on era

més fàcil trobar-hi aigua per al

vespre.

Superant el clàssic Paso de los Sarrios
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per atacar la Torre de Maboré

(3.009 m). Després d'aquest,
vem superar la resta de cims

tot fent una ruta circular.

Aquesta la vem iniciar des de
la Faja Roya, després de vore

jar la Espalda de Marboré pel
Sud. En sentit antihorari vem

pujar en primer lloc al Pico de
Marboré (3.248 m). Des de

l'esplanada cimera vem repas
sar el nostre recorregut fins al

moment. Des d'aquí la ruta

circular continuava encade
nant els Picos de la Cascada
Oriental (3.161 m), Central

(3.108 m), Occidental (3.095
m) i acabant a la Espalda de
Marboré (3.073 m). Allà vem

haver de subjectar en Just

perquè volia empendre el vol,
aclaparat pel paissatge, que
semblava que li fes sortir ales.

Després de fer-lo tocar de

peus a terra, vem recuperar
les motxilles altre vegada i vem

encarar el darrer tram del dia.
Tan sols calia flanquejar el
Cilindro pel Sud fins a arribar
al Lago Helado, on els més
atrevits s'hi poden refrescar
abans de fer el sopar.

Aqueslla nit vem anar a dormir
veient i pensant en l'objectiu
principal, el Mont Perdut. Era

allà, ben a prop. En Just veia
cada vegada més factible el
fet d'assolir el cim que se li
havia negat ja un cop. De fet,
vem pensar en acabar el dia
fent bivac dalt del cim, però
vem decidir deixar-ho per una

altra ocasió. En vem tenir prou
quedant-nos al Lago Helado,
prenent un te tot contemplant
la posta de sol. Una bona

recompensa.

3a Jornada: Llac Gelat - Circ de Cotatuero

Vista de Collado Blanco, Taillon, Bretxa de Roland, Casco, Torre de Marboré, Marboré i Cilindre

Ens vem llevar aviat. El primer
que vem fer va ser comprobar
que la tenda ancara estigués
sencera, després del fort vent

que, com la nit anterior, pràcti
cament no ens havia deixat
dormir. Això sí, exceptuant en

Just, que havia dormit i roncat

plàcidament tot somiant en

arribar al cim. El Mont Perdut

(3.355 m), el més alt del mas

sís, era l'objectiu.

Voliem aprofitar el fet d'haver
dormit tant amunt per intentar
arribar dels primers i disfrutar

Vista del Circ de Cotatuero. Fotografia de Robert Masip
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de la panoràmica del cim amb
certa tranquilitat. Superada la

llarga canal, pocs metres ens

separen del somni d'en Just,
el cim que se li havia resistit
fins ara. Aquest cop la mun

tanya li donava permís. Un

cop a dalt vem gaudir del bon

temps que ens havia acom

panyat durant aquells dies i de
la impresionant vista que se'ns
obria al voltant. El massís del

Vignemale amb la seva glace
ra ens cridava l'atenció altre

cop tot dient-nos: "Ep, sóc

aquí i encara no m'heu vingut
a visitar". Vem prendre'n nota.

Després de sentir-nos una

mica més petits davant d'un
horitzó que hauriem observat
durant hores, vem decidir ini

ciar el descens. Vem deixar
I'ascenció al Cilindro per una

altra ocasió, ja que no anàvem

prou equipats per superar el

resalt que dona a l'aresta
cimera.Per tant, vem tornar al
llac i d'allà vem continuar bai
xant fins al Refugi de Góriz.

Feia una calor espantosa.
Semblava que algú ens aixa

fes, així que vem buscar un

racó amb ombra sota la fines

tra de la cuina. El nostre dinar
es va veure amenitzat gràcies
al cuiner català que escoltava
Pink Floyd mentre preparava
els ous ferrats del menú. Per

celebrar I'ascencs al cim en

Just i la Núria, es van regalar

una coca-cola per refrescar la

gola. Calia recuperar forces

abans del que seria amb tota

seguretat, el tram més dur del

dia, a causa de la calor.

El recorregut continuava des
del Circo de Góriz fins al Circo
de Cotatuero, vorejant la
Punta Tobacor pel Sud. Es

tracta d'un llarg flanqueig al

llarg del qual pràcticament no

vem trobar aigua. Per sort a la

part final d'aquest tram vem

poder disfrutar d'una impre
sionant vista sobre la Vall
d'Ordesa i la Faja de Pelay,
però sens dubte el millor

moment arribava a l'entrar al
Circo de Cotatuero, quan ens

vem trobar de cara amb la

panoràmica de tot el massís

que haviem recorregut.
Fantàstic! Estàvem tancant el
cercle.

Per acabar tan sols ens faltava
baixar al Barranco de Millaris i

arribar just abans de les

Clavijas de Cotatuero, on vem

fer bivac. Per sort, el dia era

llarg i vem arribar a temps de
donar-nos un bany ràpid per
refrescar-nos abans que el sol

s'amagués i comencés a fer
fresca. La llum de la lluna ens

va fer companyia mentre

fèiem. Dormiem contents,
frescos i una mica més nets,
sabent que el més important
ja estava fet.



4a Jornada: Circ de Cotatuero - Puente de los Navarros
L'últim dia té poca història.
Ens vem despertar gairebé
amb les mans a les clavijas.
Són un bona solució per aca

bar de treure's les lleganyes
dels ulls. Tornàvem a ser peti
tes taques enmig de les

inmenses parets verticals d'un
circ glacial. Altre cop semblava
no haver-hi sortida. Superat el
tram equipat vem seguir el
camí que travessa el bosc fins
arribar a La Pradera d'Ordesa,
des d'on vem empalmar de
nou amb el sender amb el que
vem obrir el cercle, per arribar
al Puente de Los Navarros.

Ja estava. Haviem baixat de

dalt de tot. Vem tenir la sensa

ció de tornar altre cop al món
real, però una part de nosal
tres s'havia quedat a la mun

tanya i una part d'ella formava

part de nosaltres. En Just
havia aconseguit el seu objec
tiu i en volia més.

Ara haviem de tornar a agafar
un ritme que haviem deixat de
costat durant uns .díes, i per
començar bé vem celebrar l'è
xit de la nostra travessa amb
un bon dinar. Un bon moment

per xerrar sobre noves pro
postes per tornar a la muntan

ya on hi ha molts cercles per
tancar.

Travessa realitzada del13 a 116 d'agost de 2005 per
Ferran Bolaño, Núria Campo i Just Sociats.

Disfruntant de les ultiems hores de llum

Vista aèria des del Llano de Salarons, parada obligatòria
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".muntanya

QUAN ESTÀ QUASI TOT PER INVENTAR

Hans Dülfer

A la pàgina 76 de Hielo, nieve y roca, traducció de l'obra de Gastan Rébuffat publi
cada per l'editorial RM l'any 1975, l'alpinista marsellès apareix en una posició acrobàti
ca sobre una vertical llastra de granit, mostrant amb tot el seu mestratge, el que es

coneix com a tècnica Dülfer o bavaresa.

Hans Dülfer (1892-1915) va nèixer a Barmen (Renània, Alemanya), la mateixa ciutat on

ho havia fet, setanta-dos anys abans, el filòsof i polític Friedrich Engels, i va morir en el

camp de batalla durant la Primera Guerra Mundial.

Dülfer ha donat nom a una tècnica de ràpel, en la qualla corda passa directament pel
cos de l'escalador, i també ha batejat una de ràpel en flanqueig descendent. Però, és,
sens dubte, la tècnica bavaresa la que ha tingut més ressó. Consisteix bàsicament en

progressar verticalment a lateralment oposant una tracció de les mans i una pressió
dels peus. Aquesta tècnica, que exigeix força de braços, està a mig camí entre l'esca

lada de paret i la de fissura. Dülfer va estudiar medicina a Munie, i estant a Baviera va

idear aquesta tècnica.

Realitzà les seves escalades, amb nombroses primeres, fonamentalment al tirolès

Kaisergebirge (cara nord-oest del Kleine Halt, etc.) i a les Dolomites (cares oest del Cim

Ovest i del Cim Gran de Lavaredo, etc.). Possiblement va ser un dels primers escaladors

a superar el VD.

Aquest personatge llegendari, malgrat la seva curta vida, també proposà una escala de

graduació de l'escalada que posteriorment perfeccionà Welzenbach.

Ramon Pascual
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SERVEI GENERAL
D'INFORMACIO DE
MUNTANYA (SGIM)

Un fons
documental
a l'abast dels
muntanyencs

J"_ A0@f.i"\A�d quest Servei va

0@[i']@[í-f,_lO néixer l'any 1974
e:1°¡l¡)(]a¡'IIí:lG)G¡]8 quan un grup d'a-
<!J@ [W(!]IIl(lfi)� .

centre ti. tloeum.ne•• ,' alll'n.
mlcs van comen-

çar a cercar, clas

sificar i arxivar tot

tipus de documentació d'utilitat alpinística
dels massissos de fora d'Europa.

Fruit de la feina de tots aquest anys el
Servei ha reunit un fons documental ric, en

qualitat i quantitat, especialitzat en temes

de muntanya (alpinisme, escalada, excur

sionisme, exploració alpina), en els vessants

esportius, històrics a culturals. A més a

més, han editat publicacions especialitza
des d'àmbit internacional i treballs conjunts
amb d'altres entitats o particulars.

La biblioteca del Servei té un registre de

prop de deu rnil títols. Estan classificats
en setze grans grups, arnb subdivisions

pròpies, d'acord amb el tema principal de

què tracten. La cartoteca està formada

per més de tres rnil fulls d'utilitat excursio

nista/alpinística que cobreixen les princi
pals rnuntanyes del món. A l'hemeroteca

podem consultar rnés de cinc-centes

capçaleres de les principals revistes i

anuaris d'alpinisme de tot el món.

Disposa també d'una fonoteca i una fil

moteca amb imatges i filmacions corres

ponents a les rnuntanyes d'arreu del món.

També es poden trobar docurnents de
circulació privada procedents d'arxius,
tant oficials com privats, que han passat a

forrnar part del seu fans documental.

Les consultes del fans documental es

poden fer on-line a través del seu web

(http://sgim.drac.com/), per telèfon al 93
723 84 13, per fax al 93 723 74 89, per
correu a l'apartat postal 330 E-08200

Sabadell o per correu electrònic a

sgim@drac.com. A més a més, hi ha un

horari d'atenció al públic al local del Servei

que es troba situat a l'antiga església
parroquial de Sant Vicenç de Jonqueres,
carretera de Prats de Lluçanès km 2, però
cal concertar el dia de visita amb antelació.

Lluís Catasús



Pastorella
Família: Gencianàcies

Espècie: Gentiana verna

,

Es una planta herbàcia de fins a 20 cm

d'alçada amb una flor blava molt vistosa

coneguda en castellà amb el nom de
Genciana de primavera.

És una espècie boreoalpina amb una àrea
de distribució molt fragmentada. La tro
bem en una part de les regions àrtiques
eurasiàtiques, algunes zones baixes cen

treuropees i en la major part de les mun

tanyes des de Mongòlia i l'Altaïr fins a

l'Atlas africà. En els Pirineus la trobarem en

els prats de pastura i herbassars calcícoles
des de I' estatge alpí fins a la regió montana

inferior, on s'arriba a posar en contacte
amb la vegetació submediterrània.

Fa una única tija florífera que surt d'una
roseta de fulles bassals. Les fulles són
lanceolades agudes, sèssils amb 1-3 ner

vis. De cada planta neix una sola flor de
mida mitjana, fins a 2,5 cm de diàmetre,
amb una corol-la estretament tubulosa i

oberta al capdamunt en cinc lòbuls grans
d'un to blau pur que alternen amb cinc

petits apèndixs de color blanc. La flor es

pol·linitza únicament per les papallones
que poden xuclar, per mitjà de la seva llar

ga trompa, el nèctar que s'acumula al
fons del llarg i estret tub corol·lí.

Floreix en general molt d'hora, a l'abril,
així que apunta el bon temps. Com fan

moltes espècies primerenques, per poc
que el clima es mantingui temperat sol

presentar una floració secundària a la tar

dor. Aquesta segona florida resulta
accentuada els anys en què, després
d'un final d'estiu plujós i fresc, arriba un

període de temps suau i assolellat.

Lluís Catasús

EL CIRC D'ANÉOU

A l'ombra del Midi

Malgrat que sovint s'hi passa molt a

prop, el circ d'Anéou és poc conegut, com

a mínim a casa nostra. Es troba just al nord
del coll del Portalet, creuat per la carretera

que uneix la vall de Tena amb la bearnesa
vall d'Ossau. No és un paratge prestigiós ni

d'una gran espectacularitat, però conté

algun d'aquells ingredients que els amants

del Pirineu valoren especialment: la solitud,
força sorprenent tan a prop de la carretera.

Les agulles de roca calcària, pènes en

occità, de la Glera i de Mieytadère, i el

Campanal o Capéran d'Anéou, elevant-se
entre prats alpins, són probablement els
elements més singulars del circ. Els prats
són aprofitats pels importants ramats d'o
velles i vaques, tan presents a tot el Béarn.

El circ és un magnífic espai tant per les
excursions a peu com per fer algunes
ascensions amb esquís (Pic d'Anéou, de la
Canal Roya, etc.). Malgrat la seva reduïda
altitud gaudeix d'una nivositat garantida pel
seu clima atlàntic. Cal desitjar que el seu

futur no sigui com el de la veïna vall

d'Espelunziecha, condemnada per l'am

pliació de Formigal.

El pics de Peyreget (2.487 m), al nord, i el
d'Anéou (2.364 m), al sud, són les seves

màximes elevacions, però la vista es dirigeix
inevitablement cap a la xemeneia volcànica
més esplèndida del Pirineu, el Pic de Midi

d'Ossau (2.884 m), situat uns pocs quilò
metres al nord. De fet, de la part baixa del
circ surt el camí que, travessant el Soum de

Pombie, porta al refugi del mateix nom. Ramon Pascual
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• Altitud: 1.090 metres.
• Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
• Té una capacitat de 60 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

• Altitud: 1.670 metres.
• Vessant S. de la Tossa d'Alp
• Comarca: Berguedà.
• Capacitat: 60 places.
• Activitats: Ascensions, Passejades,
Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

(tel. 677 828 038)
• Altitud: 730 metres.
• Vessant nord de la Serra de Rubió.
• Comarca: Anoia.
• Capacitat: 45 places.
• Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme.

• Altitud: 2.340 metres.
• Pirineu, Vallferrera.
• Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat: 16 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,
Esquí de Muntanya.

• Pirineu, vall de Gerber.
• Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat: 16 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esquí de Muntanya.

• Altitud: 2.200 metres.
• Pirineu català, mass is de Marimanya,
al S. de l'estany d'Airoto.

• Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat: 12 places
• Activitats: Muntanya, Escalada,

Esquí de muntanya, Travesses.

'Altitud: 1.505 metres.
• La Molina, al Barri dei Sitjar.
• Comarca: Cerdanya.
• Capacitat: 65 places.
• Activitats: Muntanya, Esquí, Esquí de muntanya,

Passejades, Espeleologia.

• Altitud: 968 metres.
• AI nord oest del massís dels Ports.
• Comarca: Terra Alta.
• Capacitat: 20 places.
• Activitats: Ascensions, Travesses, BTT,
Senderisme, Espeleologia.

Nom:

Adreça postal:

• Altitud: a nivell del mar.

• Massís del Garraf.
• Comarca: Garraf.

Davant de l'estació tren de Garraf
• Capacitat: 14 Places.

'Obert només te temorada d'estiu.

I· •
��!!lU.!1o

• Altitud: 820 metres.
• Riba dreta de la riera de Merlès,
entre I'Hostalet i el Cobert de Puigcercós.

• Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà.
• Capacitat: 26 places (calefacció, serveis

i menjar casolà).
• Activitats: Senderisme, travesses, BTT, pesca.

Subscripció a la Revista excursionísme

Població:

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

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

*Inclou: 2 nits, 2 esmorzars i 2 sopars

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

Cognoms:

Fax:

_�__�__�� ... Comarca:

Tel: Codi postal:I....- �_...I

DNI:Correuelectrònic:�__� � � � _

Dades bancàries:

Signatura:

Data:

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

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

e-mail: excursionisme_uec@yahoo.es
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Acta institucional, 75è aniversari de la VEC

El passat dia 27 de juny, tingué lloe
l'acte Institucional de la
commemoració del 75è Aniversari de
la UNiÓ EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA - UEC al Museu Colet
de la Secretaria General de l'Esport,

Hi van assistir més de 200 persones
entre socis i membres d'altres entitats
excursionistes. L'acte el van constituir

els parlaments pertinents, una

poieccó d'un audiovisual d'activitats
de la UEC, el lliurament de les
medalles UEC, a sis socis

guardonats, Posteriorment es va

entrega per part del President de

l'Entitat, el senyor Ramon Prieto, dels
dossiers i medalles commemoratives
del 75è Aniversari al Director General

Nous CURSOS DE L'ESCOLA CATALANA D'ALTA MUNTANYA

(ECAM)
Tres nous cursos especialitzats amb inscripció oberta a rECAM.

Es tracta del curs Fenòmens meteorològics de risc a la mun

tanya, Intervenció psicològica en accident de muntanya i

Jamada de tècnica de recerca de víctimes d'allaus, Tots tres

cursos tenen les inscripcions obertes durant el mes de setem

bre i es farà per odre o'inscripcló. Podeu trobar més informació
en el següent link:

http://\NVVW, teec. org/Activitats/ecam/ecam. php
La voluntat d'aquests noves titulacions és la de dotar tant a l'es

portista com al formador/conductor en l'àmbit des esports de

muntanya, d'uns coneixements bàsics sobre la meteorologia
de l'alta muntanya a l'hivern en general, i d'alguns fenòmens
adversos en particular, que li permeti realitzar un diagnòstic i un

pronòstic d'aquests fenòmens el més correctes possible, i l'a

judi en el procés de presa de decisions,

APROVAT UN PLA QUE MILLORA LES COMUNICACIONS A

L'ALT PIRINEU I ARAN
El pla vol donar una nova i millor embranzida a les comunica

cions entre els diferents municipis i pobles d'aquesta zona terri

torial, així com a les seves àrees d'influència, "Es tracta d'un
territori que és molt particular, on cada vall ha experimentat un

creixement diferent i per això hem volgut respectar aquestes
dinàmiques històriques", va explicar ahir el coordinador de l'e

quip redactor d'aquest nou document, Ferran Miralles (entrevis
tat en el número 333 de la revista Excursionisme),

34 excursionísme
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de l'Esport, el senyor Jaume

Conejero, i al President de la FEEC
el senyor Antoni Fontdevila,

'

Oiada 11 de setembre

Com cada any la UEC farà l'ofrena
floral al monument de Rafael de
Casanoves, per enaltir els valors de la
Pàtria, el dia 11 de setembre a les
9,30 hores,

El lloc de concentració serà els carrers

de Girona cru'llla amb Ali-Bei,

Hi esteu tots convidats,

Ramon Prieto

President de la UEC

Els comptes per fer les vostres

aportacions són:

Actes 75è Aniversari:
"la Caixa"

2100-0879-73-0200309795

Reserva llibre 75è Aniversari

(20 euros): Caixa Laietana
2042-0092-12-3300027107

Les 13 pobacions en xarxa, per a les quals es reforçaran serveis,
són: Viella i l'eix Les-Bossost (Vall d'Aran); Esterri d'Àneu i Sort

(Pallars Sobirà); el Pont de Suert (Alta Ribagorça); la Pobla de

Segur, Isona i Tremp (Pallars Jussà); la Seu d'Urgell, Organyà i

Oliana (Alt Urgell), i Puigcerdà i Bellver de Cerdanya (Cerdanya),
En totes aquestes ciutats s'hi habilitarà, a més, el sòl impres
cindible per poder desenvolupar una activitat econòmica i per a

les vivendes socials i equipaments necesssris.

CINGLES DE BERTí. PLÀ DE L'UNYÓ
Itinerari circular des de Riells als Cingles de Bertí, Pià de l'Unyó
La UEC Vall de Tenes té prevista una sortida pel8 d'octubre, Es
tracta d'un itinerari al voltant de Pià de l.'Urwó. De Riells sortim
en direcció a Vallderrós per on ens enfilem cap a les Costes
d'en Batlles enlairades una cinquantena de metres sobre la

plana fins arribar al Grau de l'Ullar per on guanyarem la cinglera
i anirem a les masies de l'Ullar i l'Unyó des d'on baixarem per la

carena a buscar el GR 5 i seguirem cap a Sant Miquel del Fai

per tornar a Riells,
És un itinerari molt panoràmic, Les vistes del bonic poble de Riells,
el racó de la Font Fresca resguardat pel majestuós Turó de les
Onze Hores, Durant la baixada pel llom de la carena que va de

l'Unyó al GR 5 podrem admirar I'excel·lent panoràmica sobre l'es

pai natural de Sant Miquel del Fai i de les cascades i salts de l'ai

gua (quan en baixa) de Roea Gironella, del Rossinyol i del 'fenes.

A continuació us proposem una descripció de l'itinerari a seguir:
0,00 Plaça de Riells del Fai, • O m ... 300 m. Sortim de la

plaça cap al carrer de la Sagrera,



0.15 Corriol a l'Uià.• 1.200 m ... 360 m. El corriol es va enfi
lant, és un terreny vermellós i pedregut que anirem trobant fins
a superar la primera anella dels cingles. Des d'aquí tenim una

magnífica vista del turó de les Onze Hores, i de tota la racona

da de la Font Fresca Just quan el corriol comença a planejar i

veiem la vall del torrent de l'Uià, girem a l'esquerra per travessar

entre els grans conglomerats rojos cap a la primera terrassa

rocallosa.

0,30Costes d'en Batlles .• 1.800 m, ... 450 m. El corriol planer
tomba a la dreta, després d'uns metres de forta pujada, s'enfila
més suaument costes amunt cap a la segona anella de cingles.

1,00 GR 5.• 3.525 m, ... 620 m. Som a dalt de la cinglera i

continuem pel GR 5, a la dreta, cap a la casa de l'Ullar que de

seguida veurem al davant.
1,10 Casa de l'Ullar.• 4.000 m, ... 650 m. AI darrera de la
casa agafem una pista que, després d'un revolt pronunciat,
torna cap a la casa. Quan just som a sobre d'ella, ens desviem

per un corriol ascendent, a l'esquerra, fins a trobar la pista que
va de Sant Pere de Bertí a Sant Miquel del Fai, continuem, a

l'esquerra, tot pujant.
1,55 Casa de l'Unyó.• 6.000 m, ... 720 m. La casa, mig en

runes, es troba situada en un pla del mateix nom, Pià de I'unyó,
amb excel-lente vistes sobre les muntanyes de les rodalies: el
Farell, Sant Llorenç, els Cingles de Gallifa i el Puig d'Oiena.

2,15 GR 5.• 7.575 m, ... 550 m. Al final de la carena, con

nectem amb el GR 5 i el seguim cap a la dreta. És un camí pla
ner fins que baixem al riu Rossinyol, que generalment porta
poca aigua i es pot travessar sense problemes.
2,30 Sant Miquel del Fai. 8.600 m, ... 475 m. L'edifici princi
pal és la Casa del Priorat, d'estil gòtic, del s. )0./. Cal destacar

l'església troglodita de Sant Miquel del s. X i l'ermita romànica
de Sant Martí del s. IX, a més de la cascada del riu Tenes i el
salt del Rossinyol.
3,05 Riells del Fai. 11.500 m, ... 300 m.

Distància: 12 km Desnivell: 640 m

Quicuyo, el Quinto, en Rafaelet de la

Manguera, en Rey, la Tonta, en Tortuga,
en Trencagels.
També hi ha molts diminutius de noms a

cognoms d'escaladors vinculats a la

SAME

en Berni, I'Edy, en Figui, en Mitti, en

Mompi, la Pi, en Querolet, en Tati, en Vadó

És de domini públic que SAME són les

sigles de Secció d'Alta Muntanya i

Escalada, no obstant això alguna SAME

s'ha "adaptat" aquestes sigles, en conya,
a la seva manera; en una versió hivernal

amb "Solemos Acabar Mal Esquiando" o,

també, en una versió estival amb

"Solemos Acabar Mal Escalando." Per

cert, molts membres de SAME conscients

de pertànyer aquest col·lectiu s'autodeno

minen SAMEROS. Aquesta llista s'ha con

feccionat a partir de consultes de diferents

escaladors de la UEC. És una llista íncorn

pleta i m'atreviria a dir infinita. Si algú
coneix més sobrenoms que m'ho faci arri

bar a Ne: cancat1 Q@yahoo.es

Renoms, motius i malnoms dels escaladors de la SAME

per Ramon Boter de Palau

En la línia del darrer article que vaig publi
car en aquesta secció d'Excursionisme

continuarem parlant de la UEC i d'ono

màstica; és a dir, la ciència que estudia els

noms propis dels llocs (topònims) i els

noms de persona (antropònims). En

aquesta ocasió, en particular, ens fixarem

amb uns quants tipus d'antropònims del

grup dels motius, sobrenoms i malnoms

relatius als escaladors de la SAME de la

UEC. Els malnoms a vegades poden
molestar als afectats. Personalment, amb

la llista que publiquem, no tinc intenció

d'ofendre a ningú simplement penso que

batejar amb motius a renoms a les perso

nes és un costum que tendeix a desapa
rèixer i, per tant, la llista no deixa de ser

ben pintoresca i, fins i .tot, divertida. Tots

són motius que fan referència a diferents

escaladors, alpinistes i esquiadors dels

anys seixanta, setanta, vuitanta i noranta

de diferents membres de la SAME de les

entitats de la UEC.

Llista de renoms, motius i malnoms

en Boy, en Bubu, en Bugs Teni, en

Cacatua, el Clavijas, el Comunista, el

Conde Roca, en Castel/eta, el Cutre, el

Diógenes, I'Escarcha, el Feo, el

Germaníssim, en Leyland, el Lord, en

Ludo, en Macedonia, el Maranya, en

Mesnerito, en Pernils, el Presi, en

amb la col'laboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona t�
Delegació de l'Eixample oS..�
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S'ha acabat l'estiu i és el moment d'ordenar els
records de les vacances i mira per on, ja hi tornem a

ser un altre cop trobo una foto que no sé a quin cim

correspon. Durant l'agost he fet moltes excursions pel
país i ves a saber d'on és. No he estat als Pirineus ni he
visitat els Ports, m'he mogut molt per les terres de
Lleida i he pujat molts cims de menys de 2.000 m. A

més, a la vora es veu un embassament, a potser és un

llac ... i amb aquest espadats no m'estranyaria gens
que hi haguessin obertes vies d'escalada.

Per ajudar-me un amic m'ha dit que si contesto aques
tes preguntes encertaré el nom d'aquest cim i m'ha

assegurat que algunes de les respostes les podré tro

bar dins de la revista.

1. sostre comarcal de l'alta Ribagorça
2. collecció de mapes conservats en una biblioteca

3. Servei general d'informació de muntanya
4. aquest refugi de la UEC porta el nom de Pepito Anguera
5. és el cim més alt de la Sierra Nevada californiana

6. aquesta flor en castellà s'anomena Genciana de primavera
7. aquest puig és el segon cim més alt de l'ilia de la Calma

8. aquest refugi (3.817 m) es troba en la via normal cap al

Mont Blanc

9. nom comercial d'un material aïllant, impermeable i

transpirable de politetrafluoroetilè

per "SPOTY"

1.•••••••••••
2.•••••••••

3.••••
4.••••

5.••••••••••••
6.••••••••••

7.••••••••••
8.••••••

9.••••••••

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 30 de setembre, 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.

La cresta granítica del número anterior de la revista (núm. 333) correspon als Besiberri, i el guanyador és CARLES COSTILLUDO, 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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� El cor volcànic
de la Garrotxa
La Garrotxa

unes 4 hores

�W.I:.Io:i'w> uns 200 m

1:oIIIIi:woW'.IIIII passejada per bons camins

• és un circuit factible tot l'any. La fageda és particularment bonica ben

entrada la tardar.

• •• • • Garrotxa. Zona Volcànica. Parc Natural. Ed. Alpina. Esc. 1: 25.000.

• • Iniciarem l'itinerari a l'àrea informativa de Can Serra que trobarem a mà

esquerra al km 4 de la carretera GI-524 que va d'Oiat a Santa Pau.

� El Salt de Sallent i
el puig de Batalla
Osona

��t,:¡.'lIIaprox. uns 400 m

• • Cap al final pot resultat perdedor el camí de la Solana de la Casassa,
que desapareix sota la fullaraca de la tardor. Important dur el mapa indicat.

•• • La zona es pot recórrer tot l'any però és particularment bella a la tardor.

• • • • El Col/sacabra. Esc1 :25.000. Ed. Piolet
• • Hem d'anar a Rupit. Si anem per l'Eix Transversal C-25 quan estem

contornejant Vic haurem de sortir en direcció Roda de Ter per la C-153 i

passats l'Esquirol i Cantonigròs, en el km 30 trobem el trencall a Rupit.

� Pic de Coma Pedrosa ��

i pic de Sanfonts \�

per la Coma Pedrosa. Andorra
•• 2 h 30 min a 3 h pel primer dia i unes 6 h pel segon dia.

��'w> 700 m el primer dia i entre 600 i 850 m el segon dia segons les
ascensions.

�.u¡:¡,:,IIl:':&IIcaminem per alta muntanya, i a principi d'estiu encara hi ha força neu.

•
•

• Segons l'època caldrà piolet i grampons (fins al juny).
• Refugi de la Coma Pedrosa, l'únic refugi guardat d'Andorra, a 2.260 m,

prop de l'estany de les Truites. 72 places. Disposa de dutxes i servei de
restauració. Obre de mig juny a finals de setembre (tel 00 376 32 79 55)

• • La descripció de l'itinerari correspon a època d'estiu-tardor feta amb poca neu.

[fW�rmlIœ. Andorra. esc. 1 :40.000 Ed. Alpina. També molt útil Pica d'Estats
Mont- roig a Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina.

• • D'Andorra la Vel/a, anem cap a la Massana, allí seguim les indicacions

de Pal i Arinsal. A Erts trenquem cap Arinsal fins al punt on acaba la carretera

poc després de la sortida d'una túnel.
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parell de masies excepcionals. Passem a tocar de

l'església, baixant al fons del pla i, de nou, encarem una

llarga pujada pel con del volcà de Santa Margarida que

Descripció: L'itinerari proposat uneix els llocs més

emblemàtics del Parc Natural de la zona Volcànica de la

Garrotxa. Gairebé ens podríem estalviar dur mapa, ja que
es troba força ben senyalitzat pel Parc com l'itinerari

número 1.

Iniciem la ruta passant per sota de la carretera i

endinsant-nos de ple en el món màgic de la Fageda d'en

Jordà que té la singularitat de créixer a baixa altitud (560
m) sobre una colada de lava provinent del volcà Croscat.
La fageda és un veritable laberint de camins que es

creuen aquí i allà, així que mirarem de no perdre els

rètols que marquen l'itinerari 1. Sortim de la fageda per
un tram de camí asfaltat que porta a la Cooperativa La

Fageda, productora de postres lactis. Uns dos cents

metres més enllà trobem el casalot del Prat de la Jaça
dedicat al turisme rural. El camí passa per la seva

esquerra i s'enfila per un corriol guanyant altura fins a un

callet sense nom que domina l'església de Sant Miquel de

Sacat. Estem en una raconada amagada on es respira
serenor. A la dreta hi ha el pla Sacat i a l'esquerra un

Descripció: Rupit és un dels pobles més bells de

Catalunya i que per si sol ja paga la pena visitar. En

sortim per la part més baixa tot seguint els indicadors

del Salt de Sallent i el corriol que va seguint la riera de

Rupit. Podem anar per una pista més ampla però ens

perdríem alguns salts d'aigua molt bonics. Cal que ens

quedi la riera a la nostra dreta. Si no és així, a l'altura

d'un primer salt d'aigua d'uns 8 m podem canviar de

vessant. Poc més enllà apareix un segon salt, bonic i

ample. A una hora de Rupit sortim de la riera i ens

trobem en una plana sobre una cinglera on la riera fa

un salt de més d'un centenar de metres, és el Salt de

Sallent. La primera visió és vertiginosa i sorprenent. A

la seva dreta s'estén una llarga cinglera que culmina

en el Pla Xic de l'Agulla. Hi ha un mirador del Salt
arran de cinglera, en el punt on la seva visió és

completa. Un centenar de metres més enllà un camí
evident baixa cinglera avall permetent contemplar el

Salt de la seva base. Un cop a la base de la cinglera
seguim el camí cap a l'est i així anirem passant per
sota dels salts del Gravet i del RipaI. Arribats a la base

Descripció: Primer dia: l'accés al refugi és evident, ja
que en tot moment seguim el GR11 . És una pujada
sostinguda al costat del riu de la Coma Pedrosa. A la

cota 2.224 m, en un collet, deixem el GR per, en sis a

set minuts, guanyar el refugi que tenim a mà esquerra
a 2.260 m en una balconada amb vistes sobre la vall i

a poca distància del bonic estany de Truites.

Segon dia: retornem al GR11 i ei seguim vall amunt. A

partir dels 2.350 m el camí esdevé un corriol que
s'enfila per un costerut vessant fins a la cota 2.600 m

on trobem un lIaquet i entrem a la coma envoltada

pels cims que ens proposem pujar. A 2.627 m trobem

l'Estany Negre força gran. L'ascens dels cims del
voltant és opcional i per a tots els gustos. Nosaltres

proposem voltar eillac i, passant per sota l'agulla de

Baiau, atansar-nos al pic de Sanfonts. Aquest és un

notable cim que domina el circ de Baiau i encara més
enllà la Pica d'Estats. Tot i trobar ben aviat un vèrtex

geodèsic haurem de recórrer en anada i tornada el

seu llarg carenam si volem assolir el punt més alt de

2.886 m. Ja de tornada és relativament senzill assolir

l'Agulla de Baiau de 2.857 m baixar a la portella de

pista sobre sòl vermell que acaba tancant l'itinerari fins a

l'àrea de can Serra.

per un ample camí ens porta, primer, al callet de Bassols,
i després, al punt més alt del cràter d'aquest singular

Pasqual Garriga

Î\ Volcà del
Puig Satont

Volcà

Î\del Torn Volcà de

Î\
laMaliola

sortir-hi seguim l'evident camí que s'enfila a la casa

..
'

""'
:

Î\
de turisme rural de Can Santa i tot seguit � Î\
baixarem del volcà per la pista que ens duu :............................ A :'

Volcà del PuigjV'}ICà \ j de Martinyà
de nou a la GI-524. Cal que la seguim un <, del Crescat

}centenar de metres i d'allí prendre la pista l...�
que planera i ampla, contorneja la base del Fageda .

Croscat. La seva major singularitat és el tall que
d'en Jordà :

Î\presenta al seu vessant nord-est causada per j
l' Volcà del Puig •••.•• Al'explotació de les grederes volcàniques durant vint �. de la Costa �. / ����!\
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volcà. Trobem tot seguit un corriol que davalla dintre

del cràter on es troba l'ermita de Santa Margarida. Per
Volcà del

Puig Asirol

del negre al vermell, singular i meravellós. Ens resten

finalment gairebé dos quilòmetres més seguint una
Î\
Volcà

del Torrent

del grau de Casadavall admirem a l'est la vall de

Fornils que s'estén sota els cingles del Far. Remuntem

cruïlles de la pista (mapa). Entrarem a Rupit per la

seva part més alta.

aquest interessant i dret grau fins a guanyar de nou la

Cinglera, on per la pista podríem retornar a Rupit.
Pasqual Garriga

Nosaltres passem per darrere la Casadavall i per
darrera una segona masia i ens endinsem per una

pista dins un bosc de faigs, que guanya altura, revolta

la riera i es planta a la base del puig de Batalla (1.117
m). Per enfilar-nas-hi hem de grimpar pel seu

vessant est a per una canal encarada al sud.

Bon mirador. Baixem cap a ponent i retrobem

la pista que seguim cap al Nord. A la tardor

la fullaraca la desdibuixa i es pot fer

perdedora. Si tot va bé fem cap a una

antiga i gran masia, la Casassa de Pruit,
des d'on podem creuar el torrent de

Gravet fins a retrobar la pista que torna a

Rupit. Si perdem el camí de la Cassassa

caldrà baixar al fons del torrent i creuar

lo ja que a l'altre costat també hi ha un

camí que el segueix. Atenció a les

Baiau i enfilar el Pic de Baiau de 2.881 m. Resta encara

el cim més alt i sostre d'Andorra el Pic de Coma

Pedrosa. Ens movem per un terreny descompost i de

pedretes soltes, que unit a la inclinació del vessant

fan que sigui tot plegat una mica feixuc. AI cim de

2.939 m tenim vistes cap al refugi i l'estany, cap a la

vall i les pistes d'Arinsal. Podríem tornar per on hem

vingut però es pot tancar l'itinerari altrament. Per

fer-ho baixem amb cura del cim i anem a la collada

del Forat dels Malshiverns, que és la que el separa
del pic de Baiau. Anem cap a una vall orientada a

l'est que fa cap al pla de l'Estany. La sortida del

coll és dreta i descomposta, atenció, la resta

baixa amb decisió i sense camí. Són gairebé
800 m de baixada seguida, que amb neu es

fan molt ràpidament. AI pla de l'estany hi ha un

refugi gran i lliure i des d'allí encara ens caldrà una

hora i mitja més per un camí evident primer i per

pista després per tornar al punt d'inici.

Pasqual Garriga
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Pla de l'Estany
M. Àngels Castillo i Jordi Bastart

Col. Sortides amb família, 1

Ed. GeoEstel,juny 2006

200x120 mm; 32 pàg. en color;fotos i croquis

Zona volcànica de la Garrotxa -

Váll d'en Bas

M. Àngels Castillo i Jordi Bastart

Col. Sortides amb família, 2

Ed. GeoEstel,juny 2006

200x120 mm; 32 pàg. en color;fotos i croquis

Alta Garrotxa - Vall de Bianya
M. Àngels Castillo i Jordi Bastart

fol. Sortides amb família, 3

Ed. GeoEstel,juny 2006

200x120 mm; 31 pàg. en color;fotos i croquis

Els Ports. Parc natural
Ana Ávila i Josep M. Forcadell
Col. Els camins de l'Alba, 7

Ed. Alpina - GeoEstel,juny 2006

205x120 mm; 46 pàg. en color.fotos i croquis

Vál d'Aran
Carles Gel
Ed. GeoEstel, maig 2006

225x120 mm; 93 pàg. en bln;fotos i croquis

Aquesta guia recull un total

de 25 travesses i itineraris

circulars per la comarca

aranesa. Un terç dels

itineraris són a cims ben

poc coneguts, la resta són els

noms més notables.

De fa un cert temps hi ha una forta cursa editorial en el

camp de les guies de caràcter familiar o amb enfocament

per als menuts. Les publicacions s' especialitzen a buscar el
seu sector on fer forat i, certament, les guies s'havien

estructurat sempre per tipus d' activitat, sense pensar tant en

els compromisos familiars dels qui emprenen les rutes. És
interessant que progressi aquesta línia.

Però és empipador comprovar que les guies adreçades a

aquest públic tendeixen majoritàriament a la minimització

de la inforrnació, Deu ser que els caps de farnilia tenen prou
maldecaps com per dedicar miga hora a analitzar una guia i

treure'n el suc. En les guies que ens ocupen fan una bona

selecció d'itineraris, però amb una pinzellada inévitablement

superficial. Potser amb aquest format s'arriba a un públic
molt més ampli.

S'inicia aquesta nova sèrie d'excursions i activitats amb

família. Una breu presentació, 7 o 8 rutes de durada més o

menys curta, i unes dades pràctiques de gastronomia i

activitats complementàries sumen la trentena de pàgines de
cada guia.

L'oferta per a farnilies s'amplia, però en realitat, segueixen
mancant llibres excursionistes verdaderament dirigits als

infants i els joves. I és que no és gens fàcil. No és només triar

rutes de bon fer per a cames curtes, convé aconseguir portar
la muntanya en tots els seus aspectes als ulls dels més petits.
Igualment les seccions infantils i juvenils de les entitats es

troben amb un dèficit notable de recursos en aquest sentit.

Escalades al salvatge oest de Catalunya
J.M. Casals,J. Masià,A. Cortés, L.Alfonso, X. Buxó

Supercrack edicions, maig 2006
280x140 mm; 150 pàg. en color;fotos i ressenyes

Sota aquest títol tant encertat els incansables escaladors de Supercrack edicions treuen un recull

de més de 600 vies d'escalada esportiva a la comarca de La Noguera. I és que recórrer aquelles
terres té un cert aire de Far West, per I' aridesa i I' aïllament.Veient el desèrtic baixador de Santa

Linya del ferrocarril de Lleida a la Pobla de Segur, a vuit quilòmetres del poble per una pista
forestal, qui hauria imaginat que aquest nom arribaria a sonar a orelles d'escaladors de primer
nivell europeu? És una alegria veure-hi moviment; aquesta guia amb els textos en quatre idiomes

(català, castellà, francès i anglès) esperem que cultivi nous horitzons. Recull els sectors de Santa

Anna, Os de Balaguer, Tartereu, Santa Linya i Alòs de Balaguer.

A peu per les comarques
de Tarragona. Vol. III

Rafael López-Monné
Col. De ferradura, 6

Arola Editors, abril 2006

230x140 mm; 163 pàg. color;
fotos i croquis

Aquesta sèrie de "A peu ...

"

va fent camí poc

a poc, però amb publicacions d'elevada

qualitat. Bona fotografia i textos,

documentació i edició acurada són les

mostres d'un bon treball.

Es tracta d'un nou recull d'articles apareguts
a LaVanguardia. No és una guia d'ús directe

per a seguir un itinerari, és una barreja amb

crònica periodistica. Aquest és el tercer

volum dedicat a les comarques de Tarragona;
un altre objectiu ha estat el Pallars Sobirà, i

se'n preparen més, tant de Tarragona, del

mateix autor, com d'altres mm-ets i plomes.

Camins de muntanya
Josep M. Sugranyes
Col. Petjades, 6

Cossetània Edicions, març 2006

240x170 mm; 141 pàg. bin

El Camí de Sant Jaume.
Des de Montserrat i des de
Roncesvalles

Joan Fiol Boada
Col. Azimut Turisme, 5

Cossetània Edicions, març 2006

225x120 mm; 168 pàg. color
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Qui ha dit que no hi ha muntanyes dins del mar? En un cas

hipotètic d'assecament total del planeta es podria comprovar
de forma evident que l'Everest no és ni de bon tros, la

muntanya més alta de la terra. Els estudis realitzats fins ara

demostren que la muntanya més alta del món, entenent com

a altitud la distància absoluta compresa entre la base i el punt
més alt, és el volcà Mauna Kea a la illa de Hawaii. El Mauna
Kea té 10.203 m d'altitud. La seva base arrenca a 5.998 m

sota les aigües del Pacífic. Segons una altra escala, el volcà

Chimborazo, de només 6.267 m, situat a l'Equador, seria el

punt més allunyat del centre de la Terra donat a que els pols
estan aixafats. D'aquesta manera, l'Everest només pot ser

considerat el cim més alt del món a efectes de la disminució
de la pressió atmosfèrica, o com ja sabem, en relació a

l'altitud, sobre el nivell del mar. D'altra manera la seva altitud
es reduiria sensiblement fins als 5.248 m, situant la seva base
a 3.600 m, en plena meseta Tibetana.

Després d'aquest petit recull de curiositats, i tornant al títol de la
secció d'aquest número, us proposo un recorregut més proper
però igualment interessant: les cinc illes més grans de la

Mediterrània, autèntics continents en miniatura. Per ordre
d'extensió aquestes són: Sdia, Sardenya, Xipre, Còrsega i Creta,
i ens ofereixen un ampli ventall de possibilitats per gaudir-ne amb
tots el sentits, des dels racons més bucòlics de les seves costes

fins als cims més abruptes i fumejants, en alguns casos.

Sicília, separada del sud d'Itàlia per l'estret de Messina, és la

principal d'un grup d'illes d'origen volcànic amb diversos
volcans actius. És una illa eminentment muntanyosa amb

quatre serralades principals, Madonie, Nebrodi, Peloritani i

Iblei, a part de l'Etna, és clar, el punt més alt de l'illa. A la web
de La rivista del Trekking, www.trekking.it. podem trobar-hi
informació d'itineraris per a les diferents regions d'Itàlia. S'hi
arriba a través de mapes interactius i se'ns presenta la
infomació en forma de còmodes fitxes. La descripció més
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extensa d'aguns itineraris en format pdf ens obligarà a

registrar-nos gratuüament al Trekking Club. Un senzill tràmit.

Sardenya, situada al sud de Còrsega per l'estret de Bonifacio

és, potser, la menys muntanyosa de les cinc. No obstant, a la

ja esmentada www.trekking.it hi trobem deu recorreguts a

peu per a emportar-nos una bona idea de la illa. Una altra

pàgina interessant és www.camminasardegna.it. per conèixer
tan la costa com l'interior a través d'interessants galeries

40 excursionisrne
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fotogràfiques. El web www.mondosardegna.net també
mereix una visita. Són famoses les platges de la Costa
Esmeralda i el Gennargentu, punt culminant de la illa. Ah! I no

podem marxar sense fer una passejada pel bell casc medieval
de l'Aiguer, antiga colònia catalana, on encara hi podem
escoltar el català, o més ben dit I'alguerés, variant dialectal
amb influències del sard i l'italià.

Xipre, la més oriental, al sud de Turquia i a l'oest de Síria, està
constituïda per tres zones geogràfiques ben diferenciades: el
massis de Kyrenia al nord, i el de Troodos al sudoest,
envolten l'altiplà de Mesaoria. Informació bàsica per a fer-hi
una estada sense ensurts la podem trobar a:

www.elmundoviajes.com/elmundoviajes/fichas.html.

Còrsega, la més propera a nosaltres, és l'illa més muntanyosa
de totes. Atapeïda de boscos i d'abruptes serralades, així
com de platges de finíssima sorra blanca, ha rebut el nom

merescut de la illa de la bellesa. Ja els grecs l'anomenaren

kallisté, la més bonica. Des del nostre punt de vista, el més
destacable és el GR20 que travessa l'illa de nord a sud en

unes deu o quinze etapes, depenent de les forces de

l'excursionista, després d'haver fet 170 km i d'haver acumulat
un desnivell de gairebé 19.000 m. L'altre itinerari emblemàtic
és l'ascensió al Monte Cinto de 2.706 m, el sostre de l'illa.
Trobareu molts webs per a informar-vos i en molts idiomes,
però per començar podeu visitar www.parc-naturel
corse.com.

I ja per acabar, Creta, al bell mig de la mar Egea, és també
una illa eminentment muntanyosa amb altituds properes als

2.500 m. Una activitat sísmica important és la responsable
d'un relleu retallat a la costa i fragmentat a l'interior, com es fa
evident a les Gorgespe Samaria, sens dubte el recorregut
més fascinant de l'illíÎ: Un congost d'uns 18 km de llarg i més

de mil metres de desnivell que després de sis o set hores de
marxa cara avall ens deixa al mateix nivell del mar. De webs

aquí tampoc en falten: www.voyageencrete.com, www.ile
de-crete.com ...

I fins aquí aquesta breu introducció a les illes mediterrànies,
no us les acabareu ...
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El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
IIuchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

932849816
http://www.multicen.com

.....

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.

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; SANT FELIU DE LLOBREGAT; TERRASSA; VIC; VILADECANS; VILAFRANCA DEL PENEDÈS; VILANOVA I LA GElTRÚ; PRoviNCIA GIRONA: GIRONA (2); BLANES; LLORET DE

MAR' ROSES' PRoviNCIA TARRAGONA: TARRAGONA; VALLS; PRoviNCIA LLEIDA: CERVERA.



 


