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La UEC i la joventut
Entre les coses del tot encertades, que les

entitats excursionistes han dut a cap durant molts

anys, hi ha la formació de la joventut en el camp de
la iniciació. Ens hem de traslladar uns anys enrere i

veure que uns quants Agrupaments Escoltes,
Esplais o grups d'iniciació o seccions infantils, han
estat aixoplugats impulsats i conduïts per
membres actius de Clubs excursionistes.
Concretament a la UEC, tot i exposant la seva

integritat en anys difícils, es varen responsabilitzar
de l'educació del jovent, per creure fermament, que
el camp de la muntanya o del excursionisme, era el
marc ideal per agermanar i educar en la formació

personal, el civisme, i l'estimació del país.
Podem dir que els clubs que no han descuidat

aquesta formació han estat agrupaments com el
Roland Philips, el Dr. Robert, el Joan Maragall i una

llarga llista, molts en el camp de l'escoltisme,
esplais i cicles i cursets de formació que han reeixit

per donar continuïtat, supervivència activa i també
renovació de les seves juntes directives.

Actualment a la UEC, les SIM o seccions infantils
de muntanya, porten aires de joventut als locals
socials on planegen, i dirigeixen les seves activitats
i campaments, amb monitors i caps que dediquen
generosament el seu temps conduint per les

muntanyes a grups de nois i noies per descobrir el

món màgic de l'excursionisme, que tants beneficis

reporta educant en la responsabilitat i el respecte a

la natura.

En aquest punt, sí que voldria fer una encomiable
referència a tots els monitors i caps que, restant

hores a la seva feina o estudi i a vegades també

les seves diversions, han dedicat i dediquen tan de

temps a ensenyar els pocs o molts coneixements

transmesos gairebé sempre d'uns altres socis que
varen iniciar en les entitats excursionistes un

autodidacte coneixement en el món excursionista.

Quants i quantes noies i nois han passat per

aquest grups de formació? segurament uns quants
milers. Quants i quantes monitors o caps hi han

dedicat el seu esforç? segurament centenars.

Jo mateix he estat treballant en equip amb caps i

monitors que han vist els resultats tan positius en la

formació personal de cada un dels nois i noies que
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passen per aquests cursets d'escalada, d'alta

muntanya, d'esquí o de tota mena, i sé que no ha

estat fàcil però tampoc ha estat sobrera. Si volem

seguir com a país capdavanter en tot, també

aquesta via de la formació ha d'ésser objectiu
prioritari de les entitats excursionistes. La UEC ha
de fer un esforç en aquesta llarga i feixuga
caminada per l'educació ambiental, moral i

esportiva que com repeteixo ha estat molt positiva.
Malgrat els impediments i poc valorat combat dels
monitors i monitores és just que els tinguem
presents de cara al futur. Amb noves idees, sí, amb
nous conceptes, també, però hem de tenir clar que
"cal que neixin flors a cada instant". No hem

d'avergonyir-nos de que alguns qualifiquin de
xirucaires o cumbaiàs a qui ha cregut en aquestes
seccions d'iniciació que condueixen al jovent cap a

les muntanyes amb activitats, campaments o

estatges que han fet que molts i moltes dirigents,
responsables directius, polítics de tota mena i

grans alpinistes hagin estat iniciats en les nostres

entitats i associacions de joventut.

Les noves especialitats, sorgides del món
excursionista han configurat un mapa que
diversifica les tendències que es qualifiquen
"d'aventura", al qual, a vegades, degeneren en

vestimenta, ferros, cables i escales que requereixen
sobretot tenir sentit comú i coneixements ètics.

Demanem doncs, formació bàsica, que vol dir no

oblidar els orígens i els principis de respecte a les

muntanyes i on nois i noies, des d'infants,
aprenguin a descobrir la pròpia aventura, a

desvetllar l'interès en la cartografia, la seguretat, la

cultura, el civisme, la història i el gran joc de

l'excursionisme, que molts hem après a la Unió

Excursionista de Catalunya i altres clubs i que ens

ha proporcionat innombrables vivències, amistats i

emocions, que tant han servit per la formació de la

personalitat com per la iniciativa de cada un de
nosaltres.

Josep Sicart i Tauler

Vicepresident de la Unió Excursionista de

Catalunya



excurslonlsme _

e itoria

.Justos per pecadors ...

Entmts ja de ple eo el segle de les comunicacions, de la moneda única, dels

grans avenços mèdics, dels viatges turístics a l'espai ... i perquè no dir-ho també

malgrat ens faci mal, del canvi climàtic ... , paradoxalment el fet d'apropar-se a la

muntanya, de la manera que ho fa l'excursionisme, ha anat convertint-se a poc a poc
en una carrera d'obstacles.

La divulgació recent del vessant lúdic de la muntanya, acompanyat indefectiblement
de la millora dels accessos, ha permès l'acostament de tot tipus de gent amb els

avantatges i inconvenients que això suposa. Avantatges per aquells qui se'n
beneficien econòmicament en major a menor grau i amb més a menys escrúpols, i

inconvenients per aquells altres qui han vist retallades les seves llibertats adquirides
des de temps immemorials i sempre respectuoses amb el medi.

D'aquesta manera, i paral·lelament a la proliferació de vehicles, construccions i

activitats agressives amb l'entorn, alhora que emparades per la llei, els excursionistes

podem ser denunciats per practicar l'acampada lliure un divendres a la nit després de
sortir escopetejats de la feina per començar a caminar al dia següent de bon matí
vers aquell cim anhelat, a senzillament ens podem trobar tancats aquells refugis lliures
on fa anys dormíem perquè una colla de brètols han convertit les parets en un

improvisat llenç de dubtosa creativitat.

Enfront de tot aquest seguit d'usos i abusos l'únic que ens pot garantir la

conservació del patrimoni natural és la creació d'espais protegits: parcs nacionals,
reserves de la biosfera, reserves naturals ... En aquest número d'Excursionisme

trobareu tres articles de tres activitats ben diferents com són l'alpinisme, la bicicleta

de muntanya i el senderisme, portades a terme en tres zones d'accés regulat.

La Reserva Natural del Néouvielle situada íntegrament en territori francès i separada al

nord de la divisòria d'aigües, comprèn un dels massissos granítics més bells del
Pirineu on no hi manca res: boscos, llacs i un bon grapat de cims, alguns d'ells de

més de tres mil metres.

D'altra banda, al sud de Navarra, el desert del Parc Natural de las Bardenas Reales

constitueix un paisatge únic a tota la península declarat Reserva de la Biosfera per la

UNESCO. En ell hi conviuen encara la pràctica de la transhumància amb un camp de

tir de l'exèrcit de l'aire. Sense comentaris.

El Parc Nacional de la Caldera de Taburiente situat a l'illa de La Palma, la més

occidental de les Canàries, es basa en un enorme circ de més de vuit quilòmetres de

diàmetre forjat durant milions d'anys per les múltiples erupcions volcàniques i l'acció

erosiva de l'aigua.

Fe d'errades núm. 336 En l'article de Romànic el nom correcte del col·laborador és Santsaldor enlloc de Sansalvador.

excursionisrne 3
33



 



 



 



 



 



 



Text de Xavier Saleta i Toni Llovet

Les

Itineraris indispensables
marcats amb GPS

o excursionisme

Des del Cim del Rallón (Ruta 3)



Feia molts anys que teníem pensat
pedalar per aquesta zona (havíem
guardat articles des de l'any 1993). i era

un repte pendent. Finalment el novembre
de 2006 es va fer realitat.

L'objectiu de la sortida era realitzar tres

itineraris en el tres sectors més

representatius de la zona, de forma que
ens permetés emportar-nos una idea

general del lloc, buscant en cadascú
d'ells les rutes de més categoria, tant en

bellesa com en exigència tècnica.

Com havíem llegit que tota aquesta zona

és de difícil orientació per la gran quantitat
de pistes, camins, falta de relleus o punts
de referència, vam optar per utilitzar el
GPS com a instrument de navegació, i

així comptar amb una ajuda ideal per fer
el seguiment dels itineraris preestablerts
sobre un plànol, garantint l'èxit. De fet va

ser així. AI final de l'article us donem una

adreça web d'on us podeu baixar els
tracks i plànols de la zona.

Com que no hi ha gaire bibliografia
publicada, el treball previ d'aconseguir

La sortida es va realitzar entre el 3 i el 5

de novembre de 2006. L'equip el van

formar el Toni Salmeron, el Xavier Saleta,
el Toni Llovet i l'Àngel Escalera, tots de
Mataró. Portàvem 2 GPS GARMIN Etrex i

1 GPS GARMIN EDGE 305.

Ens vam allotjar a l'alberg de la Virgen
del Yugo, situat a uns 4 quilòmetres
d'Arguedas en un lloc privilegiat, al
costat de l'ermita de Yugo. Vam coincidir

informació resultava indispensable.
Disposàvem de diversos articles,
publicacions, llibres que detallarem al

final, i, com no, d'lnternet, d'on vam

aconseguir un plànol militar de la zona.

Començava així, la part més tècnica i no

menys gratificant. de dissenyar tres
circuits diferents del clàssics senyalitzats,
que ens permetessin gaudir intensament

de les Bardenas Reales.

Calibrar el plànol de l'exèrcit no va ser

fàcil, però un cop obtingut, i amb tota la
informació a l'abast, vam traçar sobre
l'ordinador les tres rutes. Un cop
disposàvem dels tracks, només els
havíem de traspassar als nostres

instruments. Volíem provar la navegació
amb GPS per terrenys semblants al
desert. En un terreny inhòspit com

aquest, sense referències geogràfiques,
circulant per barrancs que confluïen en

altres barrancs i amb multitud de

camins, ens va ser de gran utilitat els
GPS GARMIN.

En tot moment els GPS GARMIN ens

van guiar perfectament pels itineraris que

amb una trobada que feien els

organitzadors de la coneguda prova
"Extreme-Bardenas" .

En el 3 dies que hi vam estar només
vam trobar dues persones que anaven

en BTT (i, eren de la zona), per la qual
cosa la sensació de soledat i aïllament
era completa.

I finalment, dir-vos que les Bardenas és

havíem dissenyat, fins i tot en els
moments en què improvisàvem algun
camí alternatiu, sabíem perfectament on

estàvem i cap on anàvem. En les
continues cruïlles que trobàvem no

teníem que perdre temps per veure quin
era el camí correcte, sinó només seguir
la direcció del track que portàvem
gravat. Això va fer que poguéssim gaudir
més intensament de les rutes i, les

parades que fèiem eren per admirar la
bellesa del paisatge, deixant en segon
terme la incertesa de si el camí agafat
era o no el correcte.

Els tres sectors per on vàrem anar són:
la Bardena Blanca, de terreny
blanquinós, més desèrtic i de paisatge
singular amb els seus cabezos

capritxosament erosionats, els seus

barrancs profunds i els seus laberíntics

canyons, amb el Barranco Grande com

a estrella de la sortida. La Bardena

Negra amb més vegetació de pins,
d'argiles vermelles i calizes i per últim el
sector del Pisquerra, amb el Rallan, on

podrem trobar les formacions més

espectaculars de la zona.

un lloc, on quasi mai plou, encara

que els tres dies que hi vàrem

estar, ens va fer núvol i també
hi va ploure, cosa bastant

problemàtica si teniu la

mala sort de ser-hi, ja que
el terra, a causa de la
seva natura argilosa, es

transforma en una veritable

trampa de fang, esdevenint
lliscós i enganxifós.
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La Bardena Negra.

Horari: ...

Alçada màxima:

Alçada mínima:
Punt de sortida:

El xicot de l'alberg ens havia dit que no

plovia mai en aquest territori, i que "con
sólo una meada de pájaro la tierra se

vuelve impracticable". Quin mal rotllo!
Ens despertem al matí i per la nostra
desgràcia el cel està núvol i fa un fred

que pela (9 graus). Pugem a la furgo i

comença a plovisquejar. Potser hem

begut oli abans de començar? Ens
haurem d'abrigar de valent.

El recorregut comença per una zona

planera, passant per unes pastures. Un

cop que les cames es van acostumant al

pla, comença la primera i dura pujada,
és la temible Cuesta del Villar, que ens

durà a dalt de la Plana de la Negra, un

extens i allargat altiplà de quasi dotze

quilòmetres rodejat d'abruptes relleus

que l'envolten.

Des d'aquí hem de seguir en pla per un

camí ben marcat per la frontera entre

Aragó i Navarra. Aquesta és la zona amb
més vegetació de totes les Bardenas, i
ofereix un gran contrast amb la resta de

paisatges típics de les Bardenas. Durant
tot el recorregut trobem cabanes de

pastors, ramats de bens en plena
transhumància, i en diversos moments,
com que estem per sobre la carena

gaudim d'unes vistes que són
immillorables a banda i banda.

Arribarem en pujada al Santuario de
Sancho Abarca. Ens trobem a Aragó i
des del punt més alt de la zona, la vista
és excepcional, amb una panoràmica a

la vall de l'Ebre i a l'extrem sud de les
Bardenas Reales.

De la pilona del vèrtex geodèsic agafem
una trialera potent que ens torna de nou

a la pista per la qual havíem pujat abans.
Uns quilòmetres més endavant, deixem

aquesta pista, per començar la baixada
fins al fons d'un barranc.

Un cop dins del canyó, ens toca
remuntar de nou seguint una pista en

bon estat entre parets de fang. Amb el

plat petit tota l'estona, i passant per sota
Peña Aguda, arribem a dalt de Umbria
de la Negra, on de nou comencem a

baixar fins retrobar la pista del

començament de la ruta.
Abans d'arribar al cotxe ens entretenim
en unes baixades per unes arestes

esmolades, com a entrenament de la
ruta que haurem de fer el tercer dia.

Per sort en tota la jornada, malgrat ser

un dia fred i encapotat, no ens ha

plogut. però potser de les tres rutes és
la menys perillosa, en cas de pluja, ja
que es discorre per pistes de terra amb
molta pedra petita solta. Un cop a
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l'alberg, i amb el portàtil, revisem les

fotos i descarreguem els tracks gravats
en els nostres GPS.
veritéblernent sembla que hem trepitjat
una tifarada. El dia s'ha llevat pitjor que
ahir, fa més fred, el cel més negre i si

plou, les podem passar molt magres,
dones hem d'entrar al Barranco Grande,
i pel que hem llegit i ens han informat, en

cas de pluja, es converteix en una

veritable trampa i infern, perquè el fang
es va acumulant a les rodes fins al punt
de quedar bloquejades i no poder

pedalar, i ni 4X4, ni quad i ni tan sols a

peu!, es pot arribar a circular!
Sortim de l'alberg en plena baixada, per
retrobar la gran planúria desèrtica, que
ens permet escalfar-nos una mica les

cames, perquè la veritat és que fa un

fred que pela. Amb el ritme que portem
arribem ràpidament a la Reserva Natural

del Vedado de Eguaras, oasi de

vegetació enmig de la Bardena Blanca, i

d'aquí anem a buscar unes

impressionants parets, que veiem al fons
situades dins de la Reserva.

Horari: .'" �
..

Alçada màxima: rol

Alçada mínima:
Punt de sortida:

Castell de Peñaflor

B paisatge deliloc és colpidor; a la dreta
ens queda, dalt d'un turó, El Risco, on

trobem les restes de la Torre a Castell de
Peñaflor (Segle XIQ, on va estar en

captiveri la princesa Doña Blanca, que
segons diu la llegenda, un tal

Sanchicorrota, bandoler de la contrada,
l'anava a veure, de tant en tant, per fer-li
oblidar les penes.

La pista s'acaba de cop, però agafem un

corriol tot divertit. que passa per sobre un

barranc de fang, de formes terrorífiques
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(badlands), on anem en compte de no

caure-hi. AI fons veiem una pista i

improvisem un camí fins al corral de la
Blanca. Des d'aquí, agafem una pista de

pujada que ens porta a dalt de l'Alto de
La Estraza, on comencem a pedalar per
un pla on no es divisa el final.

De sobte la pista s'acaba i sorgeix als
nostres peus un precipici brutal. Som a

la Punta de la Estraza, mirador

excepcional, on els voltors, els tenim

quasi a tocar, i des d'on ja podem veure

el Barranco Grande i la seva gran
dimensió (9 Km). Reculem uns metres

per baixar pel Paso de los Ciervos, i des

d'aquí de baixada ràpida fins l'entrada al

barranc, que ens va costar de trobar.

El cel amenaçava pluja, però les cartes

estaven tirades i comencem el descens,
pel fons del barranc. Només us podem
dir una paraula: impressionant! Ja que
no hi havia camí, s'havia d'anar intuint, i

era qüestió de trobar sempre el lloc més
adient per anar baixant, entre matolls,
formacions increïbles de roques, blocs

de pedres, grutes, petites agulles, fang,
aigua i altres canyons que anaven

apareixent a dreta i a esquerra.

Tot anava molt bé, fins que vam

començar a trobar zones, on el pas
estava inundat per l'aigua. Aquí la cosa

es complicava doncs havíem de buscar
el lloc idoni, per passar sense quedar
nos massa enfangats, cosa del tot difícil.

Les bicis començaven a tenir un bon

gruix de fang i nosaltres també, el

problema seria que haguéssim de
recular i ens trobéssim passos estrets

inundats per l'aigua. Algú va punxar per
segon cop i algú va caure al bell mig del

Per l'interior
del Barranco Grande
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flangueig i per aixecar-se va necessitar
de l'ajuda de tots per poder sortir

d'aquell xiclet de fang.
Va ser un autèntic calvari inacabable, (i a

la vegada excitant i divertit). Suposem
que en èpoques seques, és a dir:

sempre, la cosa deu estar millor. Per
sort ens apropàvem al final. Ens vàrem
trobar el pas barrat per l'aigua, això volia
dir travessar el canyó. A priori semblava

fàcil, però amb la bici a la mà per tal de
no perdre l'equilibri ens vam endinsar a

l'aigua, tot notant que el fang ens

xuclava cap al fons del riu fins quedar
nos de fang fins a mitja cama.

Un cap arribats a I'anomena't Paso de

las Vacas, vàrem sortir a la pista planera
del polígon de tir just a la Cabaña

Aguirre a Cabaña Pastor, on en direcció

sud, ens va portar al magnífic monument
natural del Cabezo de Casteldetierra,
foto característica dels catàlegs de
turisme. Ens fem les fotos amb una

capa de fang a les bicis i nosaltres
mateixos.

De sobte va començar a ploure, i donem

gràcies d'estar fora del barranc, tan sols
ens queda retornar de nou en pla i una

última pujada fins a Yugo (quasi una

hora sota la pluja).

La resta de la jornada fou un constant

treure fang, de les bicis, de les sabates ...

perquè malgrat estar plovent no volíem

pensar de tornar a casa sense haver

pogut fer El Rallón, l'objectiu del tercer dia.

Descens per dins del
Barranco Grande

AI vespre, l'organització de l'Extreme
Sardenas havia organitzat una sortida
nocturna de sn des de l'ermita i un

posterior sopar, (anunciat en els diaris de
la comarca), on vàrem ser convidats.

Nosaltres els vam dir que de bon grat
ens hi apuntaríem, però que ja en teníem
prou de fang i aigua, i que amb el xàfec

que estava caient preferíem quedar-nos
al bar fotent-nos unes xistorres totes

banyades amb vi de la regió i uns

patxarans per fer oblidar les penes,
perquè no tan sols no parava de ploure,
sinó que anava a més i per a l'endemà
teníem guardada la guinda del pastís.
Tornem a recordar el que ens van dir el
primer dia els de la zona: "però si aquí
nunca llueve!".



El Rallón.

Horari: .

Alçada màxima:

Alçada mínima:
Punt de sortida:

Panoràmica des del cim del Rallón

dins del circ ens dirigim cap a un dels
descensos per arestes més increïbles

que és puguin fer en bici.
Des de lluny anem veient, cada vegada
més a prop, l'objectiu per on hem de
baixar. El terreny és espectacular, el tipus
de sòl ha xuclat tota l'aigua i només hi
ha una petita pel·lícula de fang; l'entrada
al baixador és molt dura i la continuació
és igual, sense arribar a ser molt difícil.
Una petita distracció podria ser fatal.
AI final: Victòria! De valorar-ho seria un

AI vespre anem a Tudela i busquem un

túnel de rentat on amb una mànega a

pressió netegem a fons les bicis.Tota la
nit ha estat plovent, i encara que, de nou el
dia era gris, semblava que la cosa

començava a millorar. El recorregut del dia
és molt curt però molt intens, el millor!

Ens decidim a fer-lo encara que des de

l'alberg ens recomanen que no el fem.

Pugem primer al Rallon amb vistes

fenomenals, tornem a baixar i circulant
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1 OL Seguim baixant per aquest terreny lunar

per trobar-nos de morros amb el "tobogan",
una altra joia, el seu nom ja ho diu tot. Un

cop a baix i sense arribar a la pista del

polígon, anem seguint, per sota les parets
de sorra i formacions de roques per un

camí de cabres tot planer fins atansar-nos a

un petit barranc, al qual entrem per un

seguit de corbes molt tancades i on al final,
hem de fer un petit pas d'escalada per
poder-ne sortir. Gràcies al GPS arribem a la

pista a la qual volíem arribar i que ens

portarà a donar la volta al Rallon, passant
abans per la mola del Pisquerra.

Retornem al camí que ja havíem fet i de
sobte, comença a sortir el Sol. És el

primer dia que el veiem i els colors de les

muntanyes comencen a canviar. Malgrat
tot estem contents perquè hem pogut fer
tot el que teníem previst i així ho celebrem.

Malgrat que aquest itinerari és curt, si
teniu temps el tornareu a repetir. Sobre
tot no us deixeu les càmeres de

fotografiar o filmar, l'experiència és única.

Baixada per l'aresta de soora

Rutas BH de Mountain BIke.

Extrem n°. 67.

El País de las Tentaciones.

Cuadernos pirenaicos - Bardenas.

Guia del Parque Natural de Bardenas Reales de Navarra.

Mapa de la Guia del Parque Natural de Bardenas Reales

•
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Per camins de
Cantàbria a

Santo Toribio
de Liébana
Text i fotografies de Joaquim Romero

Fins al16 d'abril de 2007 és Any Sant al monestir de
Santo Toribio de Liébana. Aquest indret de Cantàbria,
prop de Potes i als peus dels Picos de Europa, és un

dels quatre únics llocs sants que hi ha al món cristià,
juntament amb Jerusalem, Roma i Santiago de

Compostel·la. Sabedor d'aquest fet vaig proposar-me
arribar-hi a peu, resseguint tota la costa cantàbrica, ruta

que coincideix amb el Camí de Sant Jaume del nord fins

a San Vicente de la Barquera, on cal desviar-se cap a

l'interior.

De Castro Urdiales a Santoña

Així és que, aprofitant la bonança meteo

rològica de la darrera tardor i amb deu
dies de vacances, vaig emprendre l'ano
menat "camino lebaniego". El punt de

partida era Castro Urdiales, vila marinera
amb un castell-far medieval i una església
gòtica majestuosa. El començament no

podia ser millor: un sol esplèndid, la brisa
marina acaronant-me la cara i amb la vista

extasiant dels penya-segats costaners.

/

Costa de Catàbria, "camino de Lebaniego".

Entre els pobles de Cerdigo i Islares el
sender discorre entre veritables túnels

vegetals és el bosc d'alzinar que baixa de
l'Alto de Cerredo. Més endavant, s'ha de

donar una gran volta per passar la ria
d'Oriñón, i s'entra a Laredo, on visito la

part antiga o Puebla Vieja, pujo al fortí del

Rastrillar, des d'on la panoràmica de la
badia és magnífica, i recorro de punta a

punta la llarga platja de La Salvé per aga
far la barca que en pocs minuts porta a

Santoña, on acabo la primera jornada.
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L'alberg de Güemes
i un home excepcional

Surto de bon matí per un camí que encer

cla la maresma de Santoña, un aiguamoll
biològicament ric on hivernen nombroses
aus aquàtiques migratòries i, un cop pas
sat Meruelo, entre castanyers, roures i

eucaliptus arribo a les primeres cases de
Guernes. Aquí hi ha l'alberg de pelegrins
El Cagigal, el promotor i ànima del qual és
Ernesto -gran lluitador de causes justes
que va passar la joventut a Catalunya- i

que abans del sopar m'acompanya a

veure l'església romànica de Santa Maria
de Bareyo, a quatre quilòmetres, on exer

ceix una part de les seves tasques religio
ses i socials (0,7% per al desenvolupa
ment del tercer món, reinserció de
reclusos i campanyes de solidaritat de
diversos temes). Ell ha convertit la casa

familiar (Cabaña del abuelo Peuto) en un

referent per a tots els pelegrins.

Platges solitàries

A l'endemà prenc la direcció a Galizano,
contemplo la meravellosa platja de Langre
des de dalt del penya-segat, ocupada per
les gavines, veig pescadors de canya a les

roques de Loredo i al moll de Somo
embarco a la "pedreñera", distingint de

lluny Santander. Deixo la capital de I'auto-



nomia i a Boo de Piélagos se'm presenta la

possibilitat d'escurçar l'itinerari nou quilò
metres, travessant la ria de Mogro mitjan
çant el pont metàl·lic del ferrocarril de via

estreta, cosa que faig amb precaució a fi

de passar la nit al petit i encisador alberg El

regato de las anguilas de Polanco, que té

sis places; al final en sobren quatre perquè
només som una pelegrina alemanya i jo.

Estic a les rodalies de Torrelavega, i quan
passo el riu Saja-Besaya m'adono de l'e

levada contaminació ambiental que pateix
tota aquesta zona industrial. Sort que
aviat m'espera una joia del romànic:
Santillana del Mar. Passejar pels seus

carrers empedrats a primeres hores i visi

tar la col·legiata de Santa Juliana és una

delícia per als amants de l'art. Pujo pel
carrer dels Hornos i surto cap a les prade
ries d'Arroyo; a Oreña parlo del canvi cli

màtic amb un home jubilat que en el seu

temps va emigrar a Austràlia. Una mica
més enllà destaca l'església de Sant Pere
entre el verd del camp on s'alça i el blau

del mar al fons; a la seva ombra descanso

i faig un glop.

L'abadia de Cóbreces

Descendeixo una vall amb plantacions d'i

nusuals llimoners i em trobo amb la impo
nent i solitària església de Sant Martí de

Cigüenza, amb un aire colonial que recor

da les de la llunyana Amèrica Central.

Passo al costat d'una casa noble amb

escut o "casona" i una estona després
menjo sota una noguera.

A Cóbreces no em sorprèn que al rètol

d'entrada al poble hagin escrit "New

Marbella"; tant aquí com en d'altres muni

cipis del litoral de Cantàbria és evident

l'especulació urbanística desmesurada.

Puc allotjar-me a l'alberg (certament el pit-

jor dels que he trepitjat fins ara) de l'aba
dia cistercenca que hi ha a la localitat,
però els monjos no em permeten sopar al

menjador de l'hostalatge, on hi ha un grup
de jubilats andalusos; hauré d'anar al res

taurant de la carretera, quin remei!

Amb unes galetes i un xic d'aigua a la

panxa, i sentint la fresca matinal, em diri

geixo a la Venta del Tramalón, a quilòmetre
i mig i al costat de l'ermita de Santiago,
per prendre alguna beguda calenta, però
és tancada; un milà planeja davant meu i

quan m'acosto vola a la capçada d'un
arbre més llunyà. A Ruiloba els bars també
són tancats, però en preguntar a

l'Ajuntament per un bar obert em conviden
a un cafè amb llet de la màquina; això sí

que és un servei al ciutadà, penso, i

agraeixo a la funcionària Camuchi el detall

que han tingut. Crec que deu ser tradició

perquè antigament va haver-hi hospital de

pelegrins. I al convent de monges carme

lites de Pando, vint minuts després, s'ofe
reixen per si necessito quelcom.

Platges de la costa Cantàbrica

Comiat del mar

a San Vicente de la Barquera

Baixo pel bonic llogarret de Concha i albiro

Comillas, amb el palau de Sobrellano i l'edi

fici de la Universitat Pontiñcia La sortida d'a

questa famosa vila d'estiueig és cap a la ria
de la Rabia, a tocar del parc natural d'

Oyambre, i el camí continua per l'església
romànica de Santa Maria del Tejo -on faig un

curt descans, recullo castanyes i acaricio

dos ases-, pel mig del camp de golf de

Santa Marina i per l'alto de la Maza abans

d'acabar aillarg pont del Deseo, per on s'en

tra a San Vicente de la Barquera. Busco l'al

berg, que està prop de l'església gòtica, a

dalt del poble, i em rep l'hospitaler Luis amb

una sopa, uns ous ferrats i un arròs amb llet;

què més puc demanar!

Amb en Josep Lluís, company de feina

que està fent el Camí de Sant Jaume del

nord, completaré les etapes que resten

del "camino lebaniego". Fins aquí he

seguit les fletxes grogues cap a Santiago,

Recorregut per un frondós camf ramader.

excursionísrne 19



Panoràmica dels Picos d'Europa tot i el dia ennuvolat.

però ara que deixem la costa les marques
seran de color granat. Anem per un sen

der paral·lel al riu Gandarilla, entre cases i

vaqueries, i pugem a l'alto de la Rejoya
des d'on es divisen les primeres muntan

yes dels Picos de Europa; ens aturem i
fem un mos. Entrem en l'agresta vall del
riu Nansa i per Bielva arribem a Cades,
llogarret amb ferreria, ermita, "casona",
I '''hórreo'' millor conservat de tota

Cantàbria, a més a més d'alberg i hostal.
A la plaça s'atura una furgoneta i com

prem embotit per al dia següent; la senyo
ra Visi ens obre l'alberg, perfectament
condicionat, on dormirem els dos sols, i

després d'una dutxa reconfortant anem a

sopar a l'hostal, on coincidim amb una

parella de pelegrins que s'hi allotgen.

La jornada més dura

És diumenge i a tres quarts de vuit del
matí la furgoneta del forner s'atura davant
de l'alberg; ja tenim pa del dia i tot! Sortim
de Cades quan encara és fosc perquè el

recorregut d'avui és considerable. Clareja
en arribar a l'embassament de
Palombera, veiem dues cabres que s'en
filen per les roques que voregen la carre

tera per on passem i un grup de cavalls

pasturant; nosaltres seguim el curs del riu
Lamasón fins a Quintanilla i trobem uns

caçadors de porc senglar. A Lafuente,
poble de típic traçat muntanyenc, entrem
en un bar de segles passats i esmorzem;
amb energia pugem el fort pendent cap al
coll d' Hoz, on bufa molt de vent, i, d'es

quena als "invernales" d'Obán, baixem

per un sender fins a Cicera, on omplim les

cantimplores d'aigua. Cal dir que aquí la
ramaderia -vaques- és de raça "tudanca".
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Estem al cor de la vall de Peñarrubia, i en

veure uns pomers plens alliberem d'un xic
de pes alguna de les branques. Iniciem la

pujada d'una pista interminable amb cor

bes i més corbes i comença a ploure una

bona estona fins a coronar l'ample coll d'

Arceón, límit amb la vall de la Liébana, on

no podem gaudir de la més impressionant
panoràmica del massís dels Picos de

Europa a causa de la pluja i del cel ennuvo

lat; en una altra ocasió serà! Fem el des
cens dels 700 metres de desnivell per un

corriol força dret i relliscós perquè el terreny
és ben moll, i a les vistes de l'església mos

sàrab de Santa Maria de Lebeña, que data
del segle IX, deixa de ploure i dinem.

El riu Deva entre parets de roca

Entrem al congost de La Hermida i,
aigües del riu Deva amunt arribem a

Castro Cillorigo, on travessem a la riba
contrària i continuem per sender entre els
prats de Tama i Ojedo fins a Potes, capital
de la comarca i enclavament turístic de

primer ordre, on ens espera Alexandrina,
una amiga búlgara de Josep Lluís, que és
a l'alberg. Com és diumenge molts res

taurants són tancats i acabem sopant en

una pizzeria. Però demà caurà el típic
"cocido lebaniego", postres casolanes i

"orujo".

Ja només ens falten tres quilòmetres i

escaig per arribar al monestir de Santo
Toribio de Liébana, el punt final del nostre

camí, on es guarda el Lignum Crucis (el
fragment més gran conegut de la creu de
Crist que Sant Toribi s'emportà de Terra

Santa), i on des de l'any 1512 es pot
obtenir el jubileu per mitjà del pelegrinat
ge; els fem sense motxilla. Després de
caminar prop de 175 quilòmetres en set

jornades entro a l'església del monestir

franciscà, amb els meus companys, per la
Porta del Perdó, reservada als pelegrins.
Independentment de la fe que cadascú

tingui, l'arribada és un goig, i l'esforç i les

penalitats han quedat enrere. Estic con

tent i satisfet.



Sumant esforços
Des de la redacció de la revista Excursionisme volem agrair a tots els col·laboradors la feina

que fan per fer millor cada dia la publicació. Els vostres articles fan que puguem tenir ulls i

paraules per a tot allò que passa al món excursionista. Potser hauríem d'haver fet una nota

d'agraïment en el primer número de l'any, però hem volgut fer aquest aqraïment per dir-vos

també, que la nostra publicació va ser molt ben acollida en la commemoració dels premis
APPEC, Associació de Publicacions Periòdiques Escrites en Català, celebrat el mes de

Dit això, demanar-vos que continueu col·laborant amb nosaltres explicant-nos les vostres

travesses, excursions i expedicions. Recordeu que cada pàgina de la revista equival a uns

3.000 caràcters i que les fotografies, si són digitals han de ser al màxim de resolució. Tant pel
que fa a la mida en centímetres com en píxels. La majoria de càmeres digitals, siguin reflexs o

compactes, permeten a través del menú, triar aquestes dues opcions i posar-les al màxim. Per

cada article doncs un mínim de 10 fotografies, tan verticals com horitzontals. Tot allò que
creieu que pot ser d'interès per a la revista ens ho podeu fer arribar al correu de la publicació:
excursionisme_uec@yahoo.es Moltes gràcies a tots i totes per continuar sumant esforços.



L.: limb del Mont Blanc

U n peu de tierté et beaucoup d'hum;Hœ (una mica de rau,"

i molta humilitat), això és el que es demana a l'ultra trail del Mont
Blanc per acabar amb èxit. The North Face Ultra Trail du Mont
Blanc és la cursa de muntanya que dóna la volta al massís més
alt del continent. Ho fa en 158 quilòmetres de recorregut, 8.500
metres de desnivell positiu, més 8.500 de negatiu, i en un màxim
de 45 hores, horari límit. L'itinerari segueix el GR-5 TMB (Tour du

Mont-Blanc).

Aquest any s'ha celebrat la quarta edició i està considerada com

la cursa ultra trail més dura d'Europa, que han aconseguit Josep
i Roger Sicart el27 d'agost. El recorregut segueix per Chamonix,
Les Chapieux, Courmayeur-Vall d'Aosta (Itàlia), Champex-Valais
(Suïssa) i Vallorcine passant pels colls de Voza, Croix de

Bonhomme, La Seigne, Grand Ferret, Bovine, Les Tseppes i
Les Montets, a més de superar importants desnivells al llarg del

trajecte.

L'ultra trail suposa per a la majoria dels participants caminar i

córrer, quan el terreny ho permet, durant dues nits i un dia sen

cer, amb les aturades mínimes per canviar-se de roba. menjar i

beure. Hi ha 20 punts d'avituallament i control, així com diferents
barreres horàries que cal depassar amb temps suficient (un peu
de fierté ... ) per poder continuar sense ser desqualificat.
La cursa va ser molt dura en l'últim terç, amb força pluja i molt de

Text i fotografies de Josep i Roger Sicart

fang des del Gran Ferret, condicions que no van canviar fins a

arribar a Chamonix. La gestió de l'esforç i el respecte a la mun

tanya (et beaucoup d'humilité ... ) són vitals per poder completar
aquest recorregut quan el que compta és acabar-lo dins el temps
límit.

El desplegament organitzatiu de la prova és fantàstic i digne
d'admiració. Els diferents ajuntaments i estats per on passa la

cursa s'hi impliquen de valent. Els mitjans i l'animació no hi falten

a les viles, pobles, i refugis per on transcorre la cursa.

Divendres 25 d'agost 19 hores. Dos mil cinc-cents participants
vinguts de tot el món prenen la sortida. Diumenge 27 d'agost, 16
hores. Arribats a Chamonix diFis el temps límit de 45 hores, 1.100

corredors.

El temps realitzat per en Josep i en Roger va ser de 41 hores i 11

minuts. L'objectiu aconseguit fa bona la temporada, amb més
de 1.000 quilòmetres a les cames sumats amb curses i marxes

de resistència per a la preparació que no hi ha faltat mai. Pel

Josep i el Roger arribar a Chamonix íntegres i en bones condí

cions físiques després de la gran "trescada és meravellós, i un

premi a la constància que no s'oblidarà fàcilment".

Si en voleu informació, podeu visitar www.ultratrailmb.com

30% dels corredors s'entrenen a la zona

durant tot l'estiu i un 68% fan estades pun
tuals als refugis, hotels i comerços de les

zones per on travessa l'ultra trail.

Més que un esdeveniment esportiu,
una aventura humana i responsable amb l'entorn

L'ultra trail del Mont Blanc es converteix

cada any en una cimera de l'esport i la natu

ra, ja que arriben participants dels 5 conti
nents que han de travessar 3 països, 7 valls,
71 glaceres i 400 cims. La magnitud de l'es
deveniment obliga l'organització a demanar

respecte per l'entorn, cosa que es tradueix

en un manifest ètic de respecte entre tots

els corredors, a tenir cura de la natura i en el

compromís d'aprendre a explorar els límits

de cadascú i respectar-los per tal de no

incórrer en cap risc evitable.

A banda d'aquests principis, l'ultra trail es

caracteritza també per la solidaritat que
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els petits grups d'animadors donen al

llarg del camí als participants, i al fet que,
gran part deis que hi participen ho fan a

benefici d'associacions. La solidaritat
també és present entre els corredors que
segons el manifest ètic de la cursa són els

primers a atendre aquells que puguin
patir alguna dificultat al llarg del trajecte.

Òbviament, una activitat d'aquestes carac

terístiques contribueix enormement a l'acti
vitat econòmica de tota la regió. Cal dir que
les dates de la trobada, a finals d'agost,
ajuden a allargar la temporada turística de
la zona del Mont Blanc. Es calcula que un

Aquests esforços tenen la seva contra

partida. L'organització també mira any
rere any d'innovar i millorar l'ultra trail. La

tecnologia per seguir la cursa és una d'a

questes millores que en la quarta edició

ha estat l'ús de la tecnologia wi-fi , conne

xió a la xarxa sense fils, al llarg del reco

rregut perquè tothom pogués seguir l'ultra

trail. La cinquena edició ja escalfa motors,
serà del 24 al 26 d'agost de 2007.



(tel. 977267 128/617808816)
o Altitud: 1.090 metres.
o Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
o Té una capacitat de 60 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

(tel. 937591 234/608736714)
o Altitud: 1.670 metres.
o Vessant S. de la Tossa d'Alp
o Comarca: Berguedà.
o Capacitat: 60 places.
o Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

o Altitud: 730 metres.
o Vessant nord de la Serra de Rubió.
o Comarca: Anoia.
o Capacitat: 45 places.
o Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme.

(tel. 677 828 038)

o Altitud: 1.505 metres.
o La Molina, al Barri del Sitjar.
o Comarca: Cerdanya.
o Capacitat: 65 places.
-Actívítats: Muntanya, Esquí, Esquí de muntanya,

Passejades, Espeleologia.

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

Senderisme, Espeleologia.

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

Esquí de Muntanya.

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

Esquí de Muntanya.

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

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

Esquí de muntanya, Travesses.

Nom:

Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números fany) per l'Import de 15 euros anuals.

o Altitud: a nivell del mar.
o Massís del Garraf.
o Comarca: Garraf.

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

"Obert només la temorada d'estiu.

••
•

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

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

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

Butlleta de subscripció

Cognoms:

Adreça postal: � ��__� -� _

Població:

Tel:

Correu electrònic:.._ ___'

Codi postal:..._ ...

Dades bancàries:

Entitat Oficina D.C.

Signatura:

D�:� � �

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

de la Unió Excursionista de Catalunya,
Gran Via de les Corts Catalanes, 576,1 r 20 - 08011 Barcelona. Telèfon 93 454 32 47,

E-mall: excurslonlsme_uec@yahoo.esData: .



DIPÒSIT A TERMINI

Creixent
LA RENDIBILITAT QUE PUJA AMB EL PAS DEL TEMPS
Probablement

El seu interès PUJARÀ PASSI EL QUE PASSI

� CAIXA LAIETANA
www.caixalaietana.es
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El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 2191416

08025 Barcelona

lIuchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

r
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GR ZERO

PLAÇA DEL SOL

DENTISTES

Ara vostè i la seva família poden gaudir d'una sèrie davantatqes
i descomptes que li ofereixen les clíniques dentals del grup
MULTICEN. Presenti el seu carnet.

MULTICEN

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.

Clínigues 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.

93 284 98 16
htlp:/Iwww.multicen.com



LA PALMA

"La lsla Bonita
A la part occidental de l'arxipèlaq
de les Illes Canàries, es troba l'illa de La
Palma, també anomenada "La Isla Bonita
"

a "La Isla Verde" pels seus exuberants
boscos i extraordinàries belleses naturals.
El 2002, la UNESCO va declarar tota l'illa
Reserva Mundial de la Biosfera.

Té una superfície de 706 km2 i una

població d'uns 80.000 habitants, repartits
en 14 municipis. La distància des de
Tenerife és de 85 km, 445 km d'Àfrica
1.440 km de la peninsula (Càdis) .

Com la resta de les Canàries i altres

arxipèlags que formen la Macaronesia és

d'origen volcànic, distingint-se de les
altres illes per la verdor de les muntanyes
i l'abundància d'aigua, essent La Palma
l'única illa canària que té rierols.

Aquesta illa representa un paradis per al
senderista, ja que té uns 1.000 km de
senders que recorren entre altres zones,
19 espais protegits, un 350f0 del seu

territori. A més, tenint en compte que I'
illa és petita -en forma de cor a diamant
amb unes dimensions de 45 x 28 km
solament- té elevacions importants com

el Roque de los Muchachos (2.426 m),
cosa que representa grans desnivells,
formació de profunds barrancs que
moren al mar i per tant, unes costes molt

abruptes. Per això, les carreteres són molt
sinuoses.

Com s'ha dit, és el regne del senderisme
amb quantitat de rutes marcades per fer
a peu. Destaquen els 2 senders de Gran
Recorregut, el GR-131 (aresta de la
Caldera de Taburiente i l'espina dorsal
meridional que representa la Ruta de los
Volcanes) i el GR-130 que fa tata la volta
a l'illa prop de la costa. Senders

complementaris, segons la importància,
cal destacar-ne -entre altres- els Petits
Recorreguts PR LP-9 (Reserva del Pinar
de Garafia, al nord-oest) i PR LP-6
(Reserva de los Tilos, al nord-est).

Tot seguit parlem de les zones i

excursions que vàrem fer fa un parell
d'anys, la Cristina, el Ramon Redó, l'Albert

Payà i en Jordi.
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Text i fotografies de Jordi Ollé i Cristina de Irala

Drago del Tablado

PARC NAC10NAL DE LA CALDERA DE TABUR1ENTE

La Caldera de Taburiente, Parc Nacional des de 1954 amb 4.700 ha, es troba al

mig de l'illa de La Palma, i com el seu nom indica té forma de caldera abrupta,
amb penya-segats, formats per roca basàltica d'origen volcànic. Té una extensió d'
unes 4.690 ha, amb una cota màxima de 2.426 m en el Roque de los Muchachos
i una cota minima en el Barranco de las Angustias. La cresta té una longitud de 28
km i aquest mur d'uns 1.500 m de desnivell és de 8 km de diàmetre. La part
interior de la caldera està fonmada per barrancs i cascades, i abunda el pi canari.
Hi ha una zona d'acampada al mig del parc, per on passa el riu Taburiente,
formant la Playa de Taburiente.

Malgrat que només hi ha menys de 40 km des de Santa Cruz de la Palma fins al

Roque de los Muchachos, on hi ha els famosos observatoris astrofisics de diversos
paisos, has de calcular més d'una hora fins a arribar a dalt per la sinuositat de la
carretera. Val la pena fer alguna aturada pel camí, com la Degollada de los
Franceses (Pico de la Cruz -2.351 m-), Mirador de los Andares on hi ha excel-lente
vistes de la Caldera, de la Cresta de la Cumbre Nueva amb el Roque i del
Barranco de las Angustias que desemboca al Puerto de Tazacorte, a la costa

occidental de La Palma.

Fer la cresteria sencera a peu és molt exigent ja que requereix dos dies per
recórrer tot el perímetre en un GR de vertigen amb molts sifons, sense gaire
avituallament, ni fonts, n'hi ha com a mínim una en el pàrquing del Roque però que
no sempre raja. La millor solució és combinar la part turística i la pedestre.



Accesos a l'interior del pare:

• Per Los Brecitos (1.081 m): a aquest indret s'accedeix per una pista d'uns 13 km
recentment asfaltada- que parteix des de Los Llanos de Aridane. Aquí es

recomana agafar un taxi que ens hi porti per poder fer tot un circuit. És a dir, des
de los Brecitos se segueix a peu fins a entrar a l'interior de la Caldera i arribar al
centre d'acampada (775 m) (1 h 30 min), per un camí que passa entre pins a la
vora dels barrancs "del Ciempiés", el de Traves, el Mirador de Tagasate, i després
de tornada fer la sortida del parc baixant pel Barranco de las Angustias (PR LP13),
on veiem el famós Roque de Idafe. Horari aproximat: 6 hores fins al pàrquing, a

uns 4 km de Los Llanos. Del Roque s'ha de dir que és un monòlit basàltic de 80
m d'alçada en el centre de la Caldera, que va servir com element de culte per als

aborígens de l'illa (benahoaritess). Cal dir que de baixada a la cruïlla de "Dos

Aguas", ens podem desviar per veure la Cascada de Colores (30 min).

• Per La Cumbrecita (1.287 m): abans de fer aquest camí ens hem d'assessorar
del seu estat de conservació, ja que és un camí que pot deteriorer-se molt

segons les pluges caigudes. Passa pel costat de grans cingles, petits rierols i un

conjunt de galeries i canals. Hi ha alguns passos amb cadenes adossades, per
treure la por. Horari aproximat: 7 hores. És un camí que s'ha deixat deteriorar,
per això és indicat només per a excursionistes experts prèvia confirmació de I'
estat del camí en el centre de visitants de El Paso.

Zona d'acampada:

La zona d'acampada té una capacitat per a 120 persones amb serveis, aigua,
taules i bancs. Hi ha guardes forestals i un servei de primers auxilis. AI costat,
passa el riu Taburiente, formant la denominada Playa de Taburiente.

És obligatori demanar un permís d'acampada amb uns dies d'antelació al Centre

de Visitants d'El Paso (Tel 922 497 277 / Fax 922 497 081). El permís el donen per
a dues nits (en temporada alta), ja que la capacitat és limitada. Des de la zona

d'acampada hi ha un servei de rutes guiades que surten a les 10 h del matí.

En el poble proper al Paso hi ha la possibilitat d'allotjar-se a la pensió Monterrey
(Tel 922 485 176 Avda. Jose Antonio, s/n.).

Excursions:

Des de la zona d'acampada de l'interior de la Caldera hi ha diverses possibilitats
d'excursions, com per exemple:

I

La cascada de Hoyo verde, passant per la Cascada de la Fondada. Es tracta d'una

caminada d' uns 550 m de desnivell, en contínua pujada per pinedes, que valia pena

per les vistes de les cascades més boniques del parc. Horari aproximat: 2 h 30 min.

La Cascada Colorada: Es baixa pel camí de El Reventón, fins a la zona de Dos

Aguas, confluència del riu Taburiente amb el riu Almendro, des d'on podrem
observar el Roque de Idafe. En aquesta confluència es veu clarament delimitat

cada riu, ja que les aigües ferruginoses que vénen de la Cascada Colorada tenen

un color ocre. Des d'aquí es gira a l'esquerra i després a ladreta, pel Barranco de

Ribanseras del Castro, per on s'arriba a la Cascada Colorada o de Colores, una

magnífica cascada, coberta de molsa, on la coloració groguenca és deguda a les

aigües ferruginoses. Horari aproximat: 1 h 30 min.

Des del Centre de Visitants del Pare, a 24 km de Santa Cruz, prop del Paso surt

una carretera de 7 Km que arriba fins a La Cumbrecita. Des d'aquí en una

passejada pots arribar al Mirador de los Roques i de las Chozas, magnífiques
balconades sobre tota la muralla semicircular que forma la Caldera i contemplar els

immensos boscos de pi canari que creixen entre els 800 i 2.000 metres, tenint la

particularitat de ser molt resistents als incendis. Horari aproximat: 1 h 30 min

(recorregut circular molt turístic).

Des del Centre també es pot anar en cotxe per la pista Valencia (5,5 km), meitat.

asfaltada, meitat de terra, fins a un punt (1.150 m) que s'ha de deixar per continuar

Barranco de las Angustias

Caldera sense nuvols

Cascada de colores

Ermita de San Bartolomé
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Hoyo negro

La Deseada

Balcons de Santa Cruz de la Palma

Teide ruta dels volcans

Volcà Teneguia
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a peu fins al Pico Bejenado, un dels millors miradors del parc. L'excursió passa per
una pineda oberta seguint la pista Ferrer. Es guanya un desnivell d'uns 700 m i
s'arriba al Pico Bejenado (1.854 m). A 20 minuts, val la pena desviar-se una mica
de la ruta per veure uns jaciments arqueològics amb dibuixos (petròglifs). Horari
aproximat: 2 h 30 min.

Per últim, també es pot contemplar el parc de la Caldera de Taburiente des de
dalt, des del cim més alt de l'illa, el Roque de los Muchachos, de 2.426 m, on la
visió del mar de núvols a l'interior de la caldera, de ben segur que no ens deixarà
indiferents. Afortunadament, nosaltres vam gaudir de tot el seu procés. Emergia
per sobre els núvols -a uns 1 .300 m- la Caldera, al sud els cims del Bejenado i la
part superior de la Cumbre Vieja o Ruta de los Volcanes. A l'est, emergia sobre el
mar, la silueta del Teide i sobre nostre, un cel clar i transparent, la qual cosa ha
motivat la instal-lació de tants observatoris en el Roque.

RUTA DE lOS VOLCANES

La milior opció és agafar un taxi que et porti al Refugio del Pilar (1.450 ml. entre la
Cumbre Nueva i la Cumbre Vieja i començar allà el GR-131. També es pot fer

acampada (Tel 922 411 583 Fax 922 420 187) al costat del refugi del guarda.

El sender, molt senyalitzat, segueix en la seva major part la cresta dorsal meridional
de l'illa (PN Cumbre Vieja), amb el Pico Birigoyo (1.774 m). Hi ha un desviament a

mà esquerra per pujar-hi a 1 h 50 min des del refugi, el Volcan de San Juan, el

Hoyo Negro, preciós cràter format per l'erupció de 1949, Las Deseadas, màxima

alçada de l'excursió, amb l.949 m, el Volcan Martín, en erupció e11646, fins a

arribar a Los Canarios (Fuencaliente 750 m), on agafem l'autobús o guagua (Línia
3) de tornada a la capital Santa Cruz de la Palma (27 km) o la zona turística de Los

Cancajos. El GR voreja molts dels volcans, per això s'aconsella agafar les variants

que hi pugen per la carena fent una mica més de camí, però val la pena perquè es

veuen els cràters del volcans i hi ha bones vistes de tota l'illa, de costa a costa.
Horari aproximat amb les variants: 6 hores efectives (20 km).

També es pot continuar el GR fins la punta meridional de l'illa, el Faro i Las Salinas

(2 hores més de GR), per poder passar pels volcans de San Antonio (632 m) i

Teneguia (439 m), aquest últim actiu durant 25 dies a la tardor de 1971, que "los

viejos del lugar" encara recorden per la seva magnitud. El curiós del cas és que el
corrent de lava va passar al costat del Faro sense afectar-ho, allargant una mica
més l'illa. Precisament aquesta zona és molt important per la vinya i per tant, pels
seus famosos vins de malvasia. Aquí també hi ha un servei de guaguas (Línia 31)
que enllaça amb Los Canarios (Fuencaliente).

Una opció molt vàlida és dormir en aquest poble (Pensió Los Volcanes: Tel 922
444 164/922 444 002 Fax 922 444 164). Prop del poble, en direcció al Volcán San
Antonio es pot visitar el Centro de Visitantes de Los Volcanes de Fuencaliente, on

s'explica detalladament l'activitat volcànica de l'illa i la possibilitat de donar tota la
volta a peu al cràter més gran i perfecte de l'illa, des d'on es contemplen unes

panoràmiques extraordinàries dellitoral sud-oest, des del Faro fins la vall d'Aridane.

RESERVA DE lOS TllES

A la capçalera del Barranco del Agua, a 1.350 m, afloren els manantials d'aigua
més importants de la illa.

E11983, la UNESCO va declarar El Canal y los Tiles, Reserva de la Biosfera. amb
una extensió superior a les 511 ha. Els boscos espessos de til·lers, llorers, faigs,
constitueixen els boscos de laurisilva més interessants de l'arxipèlag canari.

Aquí és aconsellable fer una ruta circular per poder conèixer tant Los Tiles com los
Nacientes de Marcos y Cordero, les principals fonts de les Canàries.

S'ha de reservar un taxi 4x4 (Te1616 418 847,616418848,922186 046,922
450 928) deis que surten del pàrquing de Los Tiles, Las Lomadas a 25 km de

Santa Cruz. D'allà t'apropen per una pista de terra (12 km) en bastant mal estat

fins a la Casa del Monte o del Agua i des d'aquest punt comencem a caminar. El

sender -rnolt ben marcat i planer- discorre a la vora d'uri canal que porta l'aigua



procedent de les fonts travessant 12 túnels. Són estrets, foscos i una mica baixos,
per tant, cal portar llanterna, una gorra i un impermeable, sobretot de cara a l'últim,
on et cau un munt d'aigua i pots endur-te algun cop de cap. Un cop passat
aquest ja és veuen les cascades que representen los Nacientes de Marcos (1 h 30

min) i, més endavant, pujant ens trobem el darrer túnel i tot seguit apareixen los
Nacientes de Cordero (1.350 m), a 25 min de les primeres fonts. Aleshores, el camí
baixa pel Barranco del Agua i ens trobem els famosos boscos espessos (laurisilva)
de Los Tilos amb ponts i miradors per gaudir millor aquest indret tan ombrívol i
bonic (El Espigón Atravesado).

Després de travessar aquest magnífic bosc, passem per un túnel molt ample i
arribem al Centre de Visitants de Los Tilos (450 m) i una mica més avall el

pàrquing, on tenim els nostres cotxes. S'ha de tenir en compte l'època en què hi
anem, ja que quan hi ha pluges tanquen el circuit i això pot ser aplicable també a

l'interior de la Caldera per perill de rierades en ser un cul de sac. Horari aproximat:
5 hores, ja que el tram dels túnels és molt entretingut per la seva estretor.

Un .cop feta l'excursió i de tornada a la capital, de camí tenim la possibilitat de

banyar-nos per refer-nos al Charco Azul, prop de Los Sauces, que són unes

piscines naturals molt curioses al costat del mar. També es recomanable desviar-se
de la carretera -passat el poble de Garachico- i anar al mirador existent a la vora

de I' ermita de San Bartolomé (la Galga).

També val la pena

El Tablado, al nord de l'illa, una excursió potent, on es baixen uns 800 m per un

barranc fins a una zona protegida per a veure uns penya-segats impressionants
sobre el mar. Es pot fer a peu unint el PR LP 9.1 i el PR LP 9.2. En cotxe pots
accedir-hi per una pista asfaltada. En aquest tranquil poblet destaquen uns dragos
que val la pena admirar.

Relativament pròxim al nord-oest hi ha la Reserva Natural Integral del Pinar de

Garafía, amb una representació molt important del pi canari. Recomanable baixar
fins a la Punta de Santo Domingo i veure des del Mirador del Serradero, els

"roques" o illots que sorgeixen del mar, vistos des dels impressionants penya
segats que retalla una costa abrupta i salvatge, res a envejar a la costa irlandesa.
Per accedir-hi, hi ha una pista més o menys accessible en cotxe. Dormir: a Roque
de Faro on hi a una modesta pensió (i Modesto és diu el "dueño"). Tel 922 400 046

Més avall, per la carretera, i a l'extrem occidental de la cresta de la Caldera, hi ha

el mirador de El Time, on hi ha una vista molt bonica de la costa, sobre el puerto
de Tazacorte, del Valle de Aridane i de l'impressionant tall que representa el
Barranco de las Angustias.

/

També és interessant visitar la segona ciutat important de l'illa, Llanos de Aridane

(a 32 km de la capital pel Túnel de la Cumbre). destacant la Plaza de España i

d'Elias Santos, com admirar les Casones de Arguai a les afores de la ciutat amb

les seves característiques balconades.

Per a qui li agrada tastar el vi, es recomana anar a les bodegues del Mazo i visitar

el poble, amb els seus empinats carrers i visitar el temple de San Bias. Prop hi ha

la Cueva de Balmaco on hi ha gran quantitat de gravats rupestres.

Per a qui li agrada banyar-se, la cosa no és fàcil ja que la costa és molt abrupta i

accidentada. Els llocs habituals i per tant, on hi ha més oferta hotelera són Los

Cancajos, entre l'aeroport i Santa Cruz, a la costa est, i a Puerto Naos, a la costa

sud-oest, amb magnífiques platges de sorra negra. Malgrat, La Palma i totes les

illes són esplèndides per aquest fi.

Finalment, cal fer esment de la capital, Santa Cruz de La Palma que té interès

turístic pel seu casc antic, en especial, la Casa Salazar (actual oficina de turisme)
(s. XVII) i la coquetona Plaza de España, on hi ha l'ajuntament que data del segle
XVI. També convé admirar les balconades típiques de les cases que donen al

passeig marítim. I si encara tenim temps, podem agafar el cotxe i a pocs

quilòmetres trobem l'Ermita de la Vírgen de las Nieves, patrona de los "palmeros"
que se celebra el 5 d'agost. Precisament, és molt popular La Bajada de la Virgen
que es fa cada 5 anys. La propera serà a l'estiu del 2010.

Playa de Taburiente

Roque de los Muchachos

Roque de Santo Domingo
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MÉS ENLLÀ DE L'URRIELLU

Los Oscos

Una regió poc coneguda de l'Astúries
occidental. Quan estigueu sadollats de
costa Cantàbrica, Pics d'Europa i óssos
de Somiedo, apropeu-vos a Galícia i

entreu en aquesta petita i rural comarca

on podreu fer alguna travessa i gaudir
d'un paisatge verd i variat.

yós, on es troba la cota màxima, de 1 .200

m, a la serra de la Bòbia. Tres quartes parts
del consell estan cobertes de boscos de
roure i castanyedes.

Esglésies, palaus, cases nobles, el
monestir de Santa Maria de Villanueva,
conjunts tumularis, conjunts de teítas

(harreas amb coberta de palla, típics de
l'occident d'Astúries) i castres (poblats pre
romans fortificats) són alguns dels ele
ments arquitectònics d'interès que com

plementaran les diverses rutes que podreu
realitzar per aquesta terra, si la pluja us ho

permet. Algunes idees més les trobareu a

http://ios-oscos.netioscos.htm.

La comarca està dividida en tres consells

(concejos): San Martín, Villanueva i Santa
Eulàlia de los Oscos, noms també dels prin
cipals pobles. Sant Martín, al sud-est de la

comarca és força abrupte i està recobert

per extenses formacions de matollar i pins
de repoblació. A Santa Eulàlia es concen

tren les principals mostres de tradició i un

turisme rural incipient. Finalment, Villanueva
és el consell més occidental, alt i muntan- Ramon Pascual
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CENTRE D'ESTUDIS DE LA

NEU I DE LA MUNTANYA

D'ANDORRA

CENMA

A principis d'aquest any s'ha creat a

Andorra un nou centre de recerca de gran
interès pels excursionistes: el CENMA,
Centre d'estudis de la neu i de la muntan

ya d'Andorra. Aquest centre pertany a

l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA) i té
com a objectius la recerca i la divulgació
de tots els temes relacionats amb el món
de la neu i de la muntanya.
Montserrat Mases n'és la directora enca

rregada de dirigir aquest nou centre for
mat per un equip interdisciplinari de per
sones que treballen conjuntament en

diferents projectes de recerca relacionats
amb la muntanya tant hivernal com esti
val. La seva seu és la de l'Institut
d'Estudis Andorrans: Av. Rocafort, 21-23,
edifici Molí, 3r pis A0600 Sant Julià de

Lòria, tel. 376 742630, fax. 376843585 i

l'adreça electrònica cenma@iea.ad.

El nou centre neix de la unió dels antics
Centre de Biodiversitat (CBO) i Centre de
Recerca en Ciències de la Terra (CREClT).
Fruit d'aquesta unió es conservaran

alguns dels projectes científics portats a

terme pels antics centres i s'encetaran de
nous. D'altra banda es seguirà amb les

tasques de divulgació dels treballs cientí
fics que l'IEA porta a terme.

La gran novetat que proposa el nou cen

tre és la creació d'un servei de predicció
meteorològica i de risc que de ben segur
ens resultarà molt útil i interessant per a

les nostres sortides per Andorra.

Lluís Catasús



Salamandra
Família: Salamandridae

Espècie: Salamandra salamandra
,

Es un amfibi urodel, amb cua, d'aspecte gran i robust que pot
arribar a mesurar fins a 28 cm. La seva pell és llisa i brillant amb

una característica i inconfusible coloració molt llampant basada

en el contrast dels colors negre i groc que varia segons la zona

geogràfica.

Darrere els ulls tenen unes protuberàncies grans i ben marcades

que són les glàndules paròtides. Aquestes glàndules segreguen
un verí neurotòxic que conté l'alcaloide salmandrina. Aquesta
substància pot tenir efectes mortals en petits ocells i granotes,
però és inofensiu per a l'espècie humana a menys que entri en

contacte amb les mucoses.

La salamandra és ovovivípara, els ous s'incuben dins d'ella i les larves

neixen directament del cos de la mare. La posta oscil·la entre 20 i 40

exemplars. La metamorfosi de la larva pot trigar de 2 a 6 mesos, i no

arriba a la maduresa sexual fins als tres o quatre anys.

Comú als boscos humits europeus fins els 2.000 m d'alçada.
Requereix una humitat ambiental alta i s'activa després de les

pluges. D'hàbits bàsicament crepusculars, nocturns i terrestres,
només freqüenta les zones aquàtiques en l'època reproductora.
El Parc Natural de la Serra de Montsant esdevindria el límit sud

de la distribució catalana de la salamandra.

Fotografia de Ramon Pascual Lluís Catasús

MARS TROPICALS I HOLANDESOS ERRANTS

El Puncak Jaya (cim victoriós o gloriós),
més conegut com a Piràmide de Carstens

(4.884 m), és la muntanya més alta de l'e
norme illa de Nova Guinea (Papua).
Encara és fàcil trobar atles i altres referèn
cies bibliogràfiques on se li dóna una alti

tud de 5.030 m, però la comissió interna

cional dels Set Cims, un d'ells el Puncak

Jaya, considera més precisa la primera
d'elles, més moderna. El cim es troba a

l'occident de l'illa, a les muntanyes Maoke

i més concretarnent a la serralada

Sudirman. La meitat oest de Nova Guinea

pertanya l'estat d'Indonèsia, que fou una

colònia holandesa fins el1 945.

El primer europeu que observà les glaceres
d'aquesta muntanya equatorial, situada a

4.50 de latitud sud, fou l'explorador holan
dès Jan Carstenszoon aillarg d'una expedi
ció que dirigí, comissionat per la

Companyia Holandesa de les índies
Orientals, al 1623, per reconèixer la costa

meridional de l'illa. Quan el poc conegut
navegant, del que no es coneixen ni les
dates ni els llocs de naixement i mort, parlà
als seus compatriotes de les neus d'aques
ta muntanya no només no fou cregut sinó,
fins i tot, ridiculitzat. Carstens pertanyia a un

Jan Carstenszoon
briments, es trobà amb les dificultats prò
pies de la navegació i l'exploració tropicals
del segle XVII, entre elles els enfrontaments

amb tribus natives, com a conseqüència
dels quals moriren el capità i deu tripulants
de l'Arnhem i un número desconegut de

nadius.

grup de grans exploradors holandesos,
com Janszoon i Tasman, i de fet el seu viat

ge fou continuació del que el primer d'ells

realitzà, a bord del Duijfken, al 1606.

Carstens feu el seu viatge, començat i

acabat a Amboyna, a les illes Maluku,
entre el 21 de gener i el 8 de juny del
mateix any, amb els vaixells Pera i

Arnhem, i al llarg d'aquest "batejà", com

era costum a l'Europa colonitzadora, dife

rents elements geogràfics de la regió com

l'australià golf de Carpentària, en honor
de Pieter de Carpentier, gobernador
general de la com

panyia, o el cim
nevat amb el seu

propi nom. El nom

actual indonesi és

modern, posterior a

l'inici del control

d'aquesta part de

Papua per Indonè

sia, a la dècada dels
60.

El viatge, a les aca

balles de l'anomena
da era dels desco-

El cim fou escalat per primer cop al 1962

per una expedició austríaca dirigida per
Heinrich Harrer amb Temple, Kippax i

Huizenga.

Ramon Pascual
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Emplaçament de l'Alta Ribergorça, Pont de Sellés, on es troben les restes de l'ermita

a recerca del romànic encara és avui vigent. En el
marc de les sortides que habitualment fem com a treball
de recerca històrica del nostre país ens trobem amb en

Joan Casimiro, en Josep Sansalvador i jo mateix

l'objectiu, aquesta vegada, de confirmar la troballa de les
restes d'una ermita romànica. Ens hem de remuntar però
a l'any 1986 quan en Joan va trobar les restes d'una
ermita que, pocs dies després, va desaparèixer. Hem

hagut d' esperar 20 anys per fer aquesta sortida a l'Alta

Ribagorça i tornar a veure les restes, va ser en Joan
mateix qui la va veure aparèixer de nou, arran de les
sortides que fa habitualment pel territori. Era el
moment doncs per anar-hi i catalogar-ho. Era el 2 de

juliol de 2006.

Com és sabut fa anys que patim una forta sequera i el
pantà d'Escales ha patit una greu davallada de les aigües.
Tant és així, que es pot dir que el Monestir de Lavaix ha
estat uns quants estius sense estar sota les aigües, a

diferència del que era habitual. En aquest embassament
hi ha diversos masos submergits. De la mateixa manera,

que alguns pobles sencers, van deshabitar-se i van perdre
les seves terres com a conseqüència dels embassaments,
coses del progrés.

Així que en Joan ens va confirmar que havia tornat a

veure aquella ermita de fa 20 anys ens va faltar temps
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per anar-hi. En el seu emplaçament hi ha unes runes del
que va ser el llogarret a caseriu de Selles, que aquest
any, amb la gran baixada de l'aigua, han quedat al
descobert. Hi veiem les restes escampades del que
devien ser les cases i un pany de paret ben marcat de la
part de l'absis i, també, amb tota probabilitat, una part de
la planta de l'ermita.

Òbviament, la zona de l'absis és la més interessant. És la

que ens informa millor de com era l' ermita original i,
alhora, ens indica com eren els seus carreus tan ben
treballats que vam poder veur� al fons de la vall,
actualment al fons del pantà. Es, en definitiva, on trobem
aquestes restes que donen fe de la vida que hi havia per
aquelles contrades del congost que formava el riu.Val a

dir, que molt a prop encara hi ha les restes del Pont de
Selles.

Alguns passos antics unien les terres d'Aragó amb la

Ribagorça i el Pallars. També hi havia els camins de
baixada de Pont de Suert cap a Balaguer i Lleida. De fet,
són camins paral·lels a la Noguera Ribagorçana que era

el cami de baixada natural dels Pirineus al pla de Lleida.
Les muntanyes que fan de barrera a banda i banda del riu
són la serra de Sant Gervàs i per l'altra banda, la serra de
Sis, que formen l'engorjat on hi havia els camins

principals i on també estava ubicat, una mica més amunt,



el Monestir de Lavaix, prop del poble més important,
Pont de Suert. Ens referim a la cruïlla de camins i
carreteres que van a la Vall d'Aran i a la Vall de Boí.

La nostra excursió va consistir en capbussar-nos al fons
del pantà però sense aigua. Era com estar en un desert.
Un paisatge que forma dunes i parets que després el riu

empeny amb les seves aigües contra les parets i fa
l'efecte d'una glacera quan arriba al mar i es trenca a

trossos. El riu fa el mateix. Els dies de pluja el riu baixa
fort, arrenca les parets dels costats de tot aquest sauló

que ell mateix ha anat baixant anys i anys però, aqui no

la llença riu avall perquè hi ha la paret de la presa. Era
un espectacle meravellós. Ens trobàvem caminant sobre
l'esquerdat terreny, ressec per les temperatures d'aquests
anys de sequera. Així vam trobar la ubicació de les restes

de l'ermita. Vam prendre les coordenades de la zona de

pas, vam mirar els pics que ens envoltaven per fer una

referència deliloc. Si ens colIoquem riu avall, les restes

de l'ermita són a mà dreta i tenim el tossal de Sant
Salvador i el de l' Avella. A l'esquerra, la Fallada de

Malpàs on més amunt hi havia el pont. El camí duia cap
a Viu de Llevata i a la baronia de Sarroca. Les
coordenades són 31 TX 0313976 - Y 4693192.

Més avall, vam fer una parada per anar a fer una ullada al

terreny que ens envoltava i vam pujar a l'ermita de Sant
Sadurní o Sant Serni que està en un estat llastimós, però
té una magnífica vista panoràmica. Veiem el poble
abandonat d'Aulet i podem imaginar-nos com devia ser

en aquells temps la vida per aquelles contrades. La
història d'aquests llocs girava a l'entorn del monestir de
Santa Maria de Lavaix. Aquest monestir es trobava a la
ratlla fronterera entre els comtats del Pallars i de la

Ribagorça. En aquelles èpoques va ser lloc de permutes
i va anar canviant de mans, de moltes transicions
comercials i de béns. Santa Maria de Lavaix va ser

fundat l'any 839 i, per aquest monestir, van passar una

bona quantitat d' ordres religiosos com els Benedictins i

Carreus que conformen la paret lateral i l'absis de l'ermita

Text i fotografies d'Eliseu Peidró i Rami

Pantà d'Escales amb el nivell de l'aigua baix

els del Cister, entre altres.Va posseir terres i llocs

importants durant els segles XI, XII i XIII fins a la seva

fi, l'any 1835.

No sabem amb exactitud quina és l'advocació de
l'ermita (possiblement un Sant Miquel) però sí que
podem precisar el seu topònim, Selles. Devia ser també
una possessió del monestir igual que un altre topònim
que apareix en el mapa de l' editorial Alpina. Sabem

segur que al mas d'Andreu hi havia una capella
romànica, ja que en Josep havia entrevistat antics

inquilins d'aquest mas. La capella estava situada prop de
la pressa i serà dificil que puguem veure-la perquè
hauríem d' esperar que el pantà estigués completament
buit.

Tot això va ser el nostre goig, poder trobar-nos i gaudir
junts d'un dia tan profitós i meravellós per anar

esbrinant una mica d'aquesta història passada. Quan
trobes un indret com aquest, trobem absurda la pressa
amb què anem per la vida.
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Audiovisuals d' escalada a la VEC

Els escaladors van ser els protagonistes de la primera setmana de febrer a la UEC
de Mataró i d'Horta, El dijous 8 de febrer en Toti Valés, consoci de la UEC de
Mataró i acompanyat per Albert Segura, Pilar Rossinyol, Antonio Bayonas, Òscar
Cadiach, Elias Coll i Ramon Canyelles va visitar la UEC de Mataró per presentar
l'audiovisual de l'obertura de la via d'escalada Reflexos Nocturns realitzada el juliol
de 2006 a la Gran Torre del Trango, a la serralada del Karakorum (Pakistan), La

pelücua, molt entretinguda, reflecteix les vicissituds d'aquesta colla d'escaladors

per obrir un itinerari de 2,235 m de recorregut dels quals 1 ,480 m són d'escalada,
que oscil·len entre el Iv" i el 7a, L'obertura es va fer amb l'estil capsula i és
totalment lliure a vista,

L'endemà, divendres 9 de febrer, l'Antonio García Picazo va fer un passi de

diapositives a la UEC d'Horta dels seus més de 30 anys d'escalada intensiva al
massís de Montserrat. La sessió va ser maratoniana i només apte pels més

"montserratòlegs", ja que projectà 600 diapositives al llarg de 4 hores
d'interessants dissertacions i comentaris divertits d'aquest escalador, consoci de la
UEC d'Horta que durant molts anys va regentar el refugi d'Agulles - Vicenç Barbé,
En Picazo, en diapositives, mostrà totes les regions d'escalada del massís amb
fotos contemporànies i d'altres que mostraven els pioners del massís amb les
seves "primeres",

Toni Valés. Fotografia de Jordi Filbà

Antonio García Picazo.

Fotgrafia de Ramon Boter de Palau
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GORGS 2007 JA TÉ DATA

Tremp serà l'escenari, els dies 1, 2 i 3 de juny de la IV Trobada

Internacional de Descens de Barrancs, Canons y Engorjats
"Gorgs2007". La present edició té la novetat que serà organitzada
conjuntament per la FEEC (Federació d'Entitats Excursionistes de

Catalunya) i la FCE (Federació Catalana d'Espeleologia).
La coordinació de la FEEC i la FCE es tradueix en altres qüestions
com ara l'homologació de la formació base de barrancs, canons i

engorjats, les Jornades Tècniques (Autosocors i Aigües Vives), la

catalogació dels barrancs, canons i engorjats de Catalunya, els

reequipaments i les accions conjuntes davant les administracions,
amb la finalitat d' unificar esforços.

NOVA SECCiÓ AL WEB DE LA FEEC, "LA FEEC RESPON"
La secció "La FEEC respon" està destinada a aclarir els temes que
més interessen als federats, aquells temes que preocupen espe
cialment i són de difícil comprensió, bé per la seva complexitat, o

bé perquè són temes que no són notícia habitualment, temes inhe

rents a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), a

la seva gestió, als refugis, a les llicències, etc. Els federats podran
fer les seves consultes directament a la FEEC. Si aquestes s'ajus
ten als paràmetres descrits anteriorment, la FEEC les respondrà
públicament en aquesta mateixa web. Aquesta resposta podrà tri

gar uns dies a produir-se, donat que depenent de les consultes cal

drà buscar i treballar la informació sol·licitada.

La nova secció al web de la FEEC permetrà als federats fer pregun
tes a la FEEC i que la federació respongui públicament. Per fer con

sultes caldrà ser federat, i no seran admeses consultes que no s'a-

justin a les normes ètiques o es refereixin a temes aliens a la FEEC.
Les preguntes formulades apareixeran en una llista de titulars, amb

els noms i l'entitat de la persona que l'ha fet i la seva resposta per
part de la FEEG. Això ho pcdrà llegir tothom i no caldrà ser "federat".
En aquest apartat s'aniran acumulant, per ordre, totes les consultes i

respostes efectuades, fet que permetrà que tothom n'estigui al cas i

s'evitin les preguntes per duplicat. Una espècie de FAQ's, "pregun
tes freqüents", permanent penjat al web de la FEEC.

NOU CARNET
Ja teniu a disposició de tots els socis i sòcies el nou camet per
al present any 2007. El podeu passar a recollir a les entitats res

pectives. Tingueu present que sense el nou camet no s'aplica
ran els descomptes respectius en l'ús d'albergs a altres facilitats.

& UNiÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

El llenguatge dels escaladors

Víctor Gast quan parla dels escaladors en el

llibre Qui va a la muntanya? Diu "Si us fixés

siu bé en l'aspecte, la indumentària, les

maneres i ellèxic d'un escalador, diríeu que
està convençut de dur a terme l'activitat més

important, potser pel que té d'arriscada, que

pot practicar qualsevol altra excursionista a

muntanyenc. Ell creu que és l'home fort de la

muntanya. Es considera com una mena de

fera, en el sentit esportiu del mot, s'entén;
altrament i en general, són bons xicots a tot

ser-ho". D'aquests "xicots" i del seu "lèxic",
en paraules de Gast, en parlarem aquesta
ocasió. Els escaladors tenen un argot i unes

expressions molt particulars. A continuació

n'apuntem algunes:

Sacar: Quan un escalador que va de primer,
és a dir al capdavant de la cordada, cau.

Xapar: Acció de passar la cinta exprés amb

J

per Ramon Boter de Palau

, "

els mosquetons per I'spit, el parabolt, la pla
queta recuperable a qualsevol altra tipus
d'anclatge a la paret.
Jumarejar: Verb derivat del molt jumar,
aparell que serveix per remuntar cordes

fixes.

Estar ailloro: Expressió que diu el primer
de la cordada al company de cardada

que l'assegura quan el primer fa un pas
difícil.

Agafar la moto: Quan l'escalador està

en una posició incòmode a bé està

desequilibrat i té espasmes en una

de les cames i li fimbreja.
Hi ha pati: Quan una paret és molt verti

cal i té força desnivell.

1I·lustració de Josep M. Madorell

extreta del Qui va a /a muntanya?
Ed. PAM.

amb la col·laboració del Centre de

Normalització Ungüística de Bareelona

Delegació de l'Eixample
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per "SPOTY"

No fa gaire en una sortida de descens de barrancs em vaig fixar en aquesta "finestra" tan curiosa. Ara mateix no recordo com l'anomenava la gent de la
contrada però, juraria que tenia a veure amb el nom d'un mamífer.
Per ajudar-me un amic m'ha dit que si contesto aquestes preguntes trobaré el nom d'aquesta "finestra" i m'ha assegurat que la gran majoria de les res

postes les podré trobar dins de la revista.

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31 de març, el nom deilloc 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 deilloc i el guanyador.

La fotografia del número anterior de la revista (núm. 336) correspon al refugi de Rulhe (2.185 m), situat al massís de l'Aston, al capdamunt de la vall de

Laperan de l'AltArièja (França). El guanyador del concurs és na Eulàlia Salcedo Suñol ,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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[[] Pic de Bastiments
Ripollès - Conflent

de 6 a 7 h en total

I:oIIIWltiIll'1II> 1.450 m acumulats en dos ascensos

• • les pales que pugen al cim són força pendents i es passen millor
amb grampons.

•
'

• esquís, material de seguretat per les allaus (ARVA, pala i sonda),
grampons i piolet
• , • passem pel refugi Ras de Carançà de 30 places. En absència del

guarda els dormitoris i el menjador romanen oberts.

t •• de gener a abril. El punt més baix és a 1.830 m.

[!1illiI!I!Jdg¡. mapa núm. 8 Cerdagne- Capcir de Randonnées Pyrénéenes Esc.
1 :50.000. a bé el núm.2250ET Bourg- Madame-Mant-Louis a Esc. 1 :25.000
• , sortim de l'aparcament superior de Vallter 2000 a la cota 2.200 m.
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� La ruta deis Dolmens
de les Gavarres
El Baix Em pordà

unes 2 h 30 min efectives

1:ooIòIi;¡aw...,...acumulats uns 260 m. El circuit és d'uns 5,5 quilòmetres.
1.:.&IIIi�'iI:III Només l'orientació que pot resultar dificultosa. Cal dur el mapa indicat.

mmmm.DJbotes de trescar; el terreny no és fàcil.

It. tot l'any, a evitar si fa molta calor, sobretot les hores centrals del dia.

• •• • • Baix Empordà, full Sud. Mapes Topogràfics Esc. 1 :30.000. Ed. Piolet.

: • •• • • A peu pel Baix Empordà. CoHecció d'itineraris. Editat per Costa Brava
centre i pel Consell Comarcal del Baix Empordà. El trobarem a les oficines de turisme.

• , cal accedir al Santuari de Santa Coloma de Fitor al cor del nucli més
oriental de les Gavarres. Per la carretera C-31 a l'altura de Palafrugell hi ha el petit
nucli de Mont-ras. Venint de la Bisbal just quan hem superat aquest nucli hi ha el
trencall a la dreta que indica Fitor. La pista, molt llarga, està en bon estat però cal
fer atenció als nombrosos trencalls. Sempre trobarem rètols indicant Fitor.
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[[] Pic de Bataillance
La Bigorra

¡;,u¡1:Ial1la:lll dificultat mitjana amb un pendent fort prop del cim

oernmlim esquís i material de seguretat (sonda, pala i ARVA)

auœgde gener a principis de maig segons l'any
• t. • • full núm. 1748ET sèrie Top 25 de I'IGN francès. Esc. 1 :25.000

: I •• • • Randonnées à skis dans les Hautes-Pyrénées et le Haut Aragon,
de Raymond Ratio. Ed. Héraclès

• • el punt de partida es troba just a la boca nord, per tant la francesa, del
túnel de Bielsa. Hi accedim per Lleida, Barbastre, l'Ainsa i Bielsa.



Descripció: Proposem un itinerari circular força lògic
sobre el mapa i que podem fer en una llarga jornada o

bé en dues si fem nit al refugi del Ras de Carançà. De

la cota 2.200 m remuntem les pistes paral·lels al

telecadira cap el coll de la Geganta. Per guanyar el coll

de 2.597 m ens desviem a la dreta i encarem una pala
sostinguda. El coll, poc marcat, ens deixa a l'alta coma

de Bassibés ampla i sempre solitària malgrat la

proximitat de l'estació. Aquesta coma està escortada a

mà esquerra pel pic de Prats de Bassibés de 2.845 m i

a mà dreta peillarg cordal que es despenja entre la

Serra Gallinera i el pic de la Dóna. Baixem esquiant a

plaer un primer tram més tancat i dret, seguit per la

part central de la coma més planera als 2.400 m. Més

avall esquiem entre pins i apareix davant nostre el

piramidal i estètic pic de Gallinàs. Passem a tocar d'un

refugi precari que deuen utilitzar pescadors a l'estiu. La

nostra coma fa cap suaument a la vall de Carançà prop

del refugi al que podem accedir-hi per un pontet i fer

Descripció: El massís de les Gavarres compta amb un

total de 21 megàlits bastits entre el 3400 i el 2000

abans de Crist i és en el sector de Fitor on se'n

concentren més. Els dolmens són recintes sepulcrals
situats en punts elevats i visibles. L'excursió també ens

descobrirà com són les Gavarres, el seu relleu i la seva

característica vegetació mediterrània d'alzines. Sortim

de Fitor per la pista seguint atentament les marques

blanques i grogues del PRC-105, hi ha trencalls,
compte!. La pista davalla al llit d'una riera i remunta en

direcció al bonic i visible mas de can Paja on

abandonem el PR. Darrere aquest mas la pista fa un

revolt on hi ha les restes d'un forn de rajoles i una

mica més enllà fem cap a un gran pla conreat, el

Camp de la Cadena. A la sortida del pla hi ha una

cruïlla de pistes i un panell indicador. Trenquem a

l'esquerra i comencem a resseguir la pista que

s'abraça a la Serra d'en Calç. A tocar de la pista hi ha

en una curta distància els tres dolmens objecte de la

nostra ruta enlairats sobre l'entorn d'aquesta petita
serra. El primer, a l'esquerra, és el de Tres Caires, el

Descripció: L'ascensió al Bataillance és un clàssic per
tot amant de l'esquí de muntanya. No és recomanable

anar-hi just després d'una gran nevada per
l'inestabilitat en un tram de fort pendent. Sortim de la

cota 1.824 m amb els esquís als peus encarant la

vaileta que per l'est del túnel baixa del Port de Bielsa.

Pugem per l'esquerra del rierol, d'entrada amb uns

primers cent metres força pendents. Després, encarant

l'estètic pic de Marioules, anem superant diferents

ressalts més costeruts i mentre deixem a la nostra

esquerra unes boniques cascades de glaç on quasi
sempre hi trobem algú escalant-les. Cap a la cota

2.100 m passem a l'esquerra i, a flanc, una pala sobre

el riu que ens deixa en una àmplia coma. Encarem el

Pic de Garliz amb la seva doble base de muralla

rocallosa, daurada i calcària a dalt i d'esquist negre a

la base. Guanyem altura i sobre la cota 2.250 m fem

un marcat gir a la dreta i ens situem a dintre de la

suau coma que va encarant, primer el port i més enllà

el cim de Bataillance. Fent voltes superarem una

ampla pala força dreta d'uns 150 m que ens deixa al

llit de la darrera vaileta que porta al cim. Deixem a

un mos. Ara toca tornar i ho farem per la Coma Mitjana,
encara més solitària que l'anterior. Hi accedim intuint el

corriol poc evident que surt del mateix refugi. A la part
alta del bosc hi ha el refugi Matutano, que trobem

tancat i amb una aparatosa antena. La part baixa i

central d'aquesta coma que remuntem sense dificultat

és dominada per l'imponent massa dels Pics de Coma

Mitjana. A l'altura del Pic Alt la vall s'estreny per, en un

curt ressalt, fer cap a la part alta, més ampla i planera
de la coma sobre la cota 2.500 m. És tancada pels ara

visibles pics de l'Infern i Freser al sud i Bastiments a

l'esquerra. Remuntem amb els esquís els pendents del

vessant NO del Bastiments. Forçant podem fer el cim,

però pot ser més còmode fer-ho amb els grampons.

Prop del cim el pendent se suavitza i les vistes sobre

les cinc valls que ens envolten paguen l'esforç d'una

llarga jornada. Retornarem al cotxe per l'itinerari clàssic

del coll de la Marrana i per pistes.

més senzill dels tres, més endavant apartat uns 50 m

a l'esquerra de la pista hi ha el dels Tres Peus, amb

amplies vistes cap a Fitor i l'espectacular Mas de Calç.
Vuitanta metres més enllà de nou a l'esquerra, una

mica amagat, hi ha el dolmen de la Serra d'en Calç,
potser el més espectacular per les dimensions de les

pedres que el conformen. AI nord hi ha vistes cap a la

plana empordanesa. La pista comença a baixar fins a

un encreuament de pistes, abans de trencar a mà

esquerra ens podem acostar a les restes megalítiques
de la Cista del Cim del clot del Llorer, per un corriol

d'anada i tornada. Retornats a la pista baixem fins a

prop del gran Mas Calç, on fan turisme Rural, i tenen

un tancat amb burros catalans. Sota el mas la riera fa

uns petits gorgs on ens podem banyar si la calor

apreta. Allí mateix hi ha un antic pou de glaç en bon

estat de conservació. Reprenem les marques grogues i

blanques ara del PRC-104 encarant l'est en pujada i

en una mitja hora tornem a Fitor.
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Pasqual Garriga

l'esquerra el camí del port de Bataillance i per uns

pendents sostinguts i fent llaçades cap a l'aresta

rocallosa que hem deixat a la dreta fem cap a

l'arrodonida aresta oest que seguim fins el cim, a

2.604 m, que assolim sense descalçar-nos els

esquís. Les vistes són impagables. Durant

tota l'ascensió hem tingut darrere la

muralla del circ de Tromosa. Pel cantó

aragonès destaca el Robiñera i sota els

nostres peus la vall de Bielsa i la Punta

Suelza. Cap a l'est la carena fronterera és un

llarg cordal nevat que tanca la vall de Moudang
al sud. Per baixar podem fer un itinerari més
directe que a la pujada si ens arrambem a

l'aresta rocallosa que pujant hem deixat a mà

dreta.

Pasqual Garriga



er Marc Janeras i Casanova

MAPES EXCURSIONISTES
1:10.000

Serra de Boumort
Editorial Piolet, octubre 2006

210x125 mm; 2fulls, escala 1:20.000

Quan ja fa anys Piolet va editar el primer mapa
excursionista de Boumort va ser tota una alegria per
la innovació que representava, però es decantava cap
al vessant del Segre. Ara, completen aquella feina
amb un mapa de doble full per cobrir la meitat

oriental i occidental i amplien una mica el detall fins
a una escala de 1:20.000.

També com a producte cartogràfic, però d'ús
decoratiu i no de cam.p, CeoEstel ha publicat una

sèrie de 7 pòsters que cobreixen Catalunya a escala
1:125.000. Presenten una imatge real del territori a

partir d'imatge satèl·lit i un tractament d'efecte de
relleu. La superposició dels principals topònims i de
la xarxa viària bàsica permet situar-se ràpidament i

tenir així una visió ràpida, clara i atractiva del

territori.
Catalunya 3D

Edicions CeoEstel, 2006
1000x700 mm; pôster. escala 1: 125.000

Volta a les Dolomites
i als Alps italians
Rafael Vallbona
Col. Viatgers, 1

Cossetània Edicions, octubre 2006

235x160 mm; 134 pàg. b/n;fotos i

peifils

100 ocells fàcilment
identificables
Josep-Manuel Concernau

Col. Hyla, 1

Cossetània Edicions, desembre 2006

200x110 nun; 71 pàg. color; il-lustracions

De l'editorial Cossetània ens arriba el pruner número de dues

colleccions noves. Per una banda, la col-lecció Viatgers s'estrena amb un

volum. dedicat al Cira d'Itàlia. Es tracta d'un llibre entre crònica de

vivències deSenfadada i guia itinerària, amb notes històriques de

context. Pren les etapes de muntanya, als Alps i a les Dolomites, de

manera que és quelcom més que cicloturisme, entra ben endins de la

muntanya però sense abandonar l'asfalt. Llorenç Pros afegeix elllibre de

ruta per tenir les dades pràctiques a mà.

Al seu costat presentem una petita guia de mà de reconeixement de 100

espècies d'ocells més o menys comuns a les nostres terres, que representa
l'inici de la collecció Hyla. Per les seves dimensions reduïdes pot ser

una eina pràctica de camp, amb un dibuix acolorit de cada exemplar.

Robando tiempo a la muerte
Sebastián Álvaro i David Torres
Pearson Educacion, 2006

240x150 mm; 170 pàg.fotos color

De les vivències de les principals
aventures realitzades i televisades

per Al Filo de lo Imposible, el seu

creador i director incombustible

Sebastián Á1varo i I'actual

guionista David Torres n'han

destiHat aquest llibre de títol

molt suggerent. Hi podrem
reviure experiències d'esports
variats, però sempre sota

l'empremta filosòfica i

metodològica pròpia d'aquest
programa degà de la televisió

espanyola que suma més de 140

expedicions i més de 200

documentals. L'edició respon al

premi del TV Certamen del Libra

Deportivo Marca.

ALTRES NOVETATS EDITORIALS

Josep Beltran s'ha ocupat de

publicar de forma privada un

text de Vicenç Arís, difunt soci

de la UEC de Mataró, que va

ser un precursor de I'esquí de

muntanya, i en aquesta
temàtica havia col-laborat molt

amb la revista Excursionisme.

L'assaig recull dades i testimonis de l'activitat femenina a muntanya
des de la seva ciutat, sense formular tesis ni opinió, sinó esbossant

una crònica deltrescar de tota una generació de dones en unes

circumstàncies molt distants a les actuals.

La dona excursionista
a Mataró 1921-1962
Vicenç Aris Julià
Edició a cura de Josep Beltran,
octubre 2006

305x220 111m; 31 pàg. bin;
fotografies
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D'un temps ençà, cada cop és més freqüent trobar entre tot
el material que hom porta dins la motxilla, un GPS. Tot i que
el seu ús és encara força minoritari entre tots aquells qui ens

acostem a la muntanya de fa anys. Aquest nou enginy
electrònic petit com un mòbil d'última generació, es va

popularitzant cada cop més entre aquells altres qui han fet de
la muntanya llur professió, per la responsabilitat que en ells
recau, i entre les noves generacions que s'hi apropen,
equipats de dalt a baix a la última moda, i que supleixen la
seva inexperiència en orientació i en interpretació del mapa i
la brúixola amb aquesta nova i útil eina. Sempre i quan portin
un parell de piles de recanvi a la butxaca, és clar.

Però què és un GPS? El seu nom prové de l'anglès Global
Positioning System, és a dir, un Sistema de Posicionament
Global el qual és capaç de donar la localització exacta de
qualsevol objecte, persona o vehicle amb una precisió de
centímetres, per bé que, degut al fet d'estar basat en la
tecnologia militar del departament de defensa dels Estats
Units aquesta precisió està conscientment restringida a uns

quants metres. El GPS funciona gràcies a una xarxa de 24
satèl·lits que orbiten a 20.200 quilòmetres al voltant de la
Terra de forma sincronitzada per a cobrir la totalitat del
territori. Quan es vol conèixer una posició determinada,
I'apareillocalitza com a mínim els quatre satèl·lits més propers
intercanviant-se amb ells les dades de posició i rellotge. Un
cop rebuts els senyals de resposta es sincronitza el rellotge
del GPS i s'extrau la distància a cadascun dels satèl·lits en

funció del retard dels senyals. Per triangulació s'acaba
calculant la posició exacta (longitud, latitud i alçada) del punt
de mesura de l'aparell. Avui en dia, la Unió Europea està

desenvolupant el programa Galilea, paral·lel a l'americà però
de caràcter civil, que permetrà una precisió encara més
acurada i segura de les mesures al no haver-hi una

introducció intencionada d'errors.
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Però bé, deixem la ciència a una banda, i passem a veure'n
els beneficis sobre les nostres activitats: senderisme,
travesses, ferrades, BD... Encara que mai hauríem de deixar a

casa el mapa i la brúixola tot i portar el GPS, cada cop són
més les pàgines que ens faciliten la descàrrega de mapes,
rutes, tracks i waypaints per a incioure'ls al nostre aparell. La
web www.elgps.com és una de les pàgines més completes
on hi trobarem tot tipus d'informació sobre el món del GPS,
amb un gran apartat de descàrregues classificades per zones.
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La pàgina de la FEEC també s'ha posat al dia amb una nova

secció dedicada al GPS:

www.feec.org/Activitats/orientacio/gps.php. La secció
comprèn un apartat de formació amb un manual d'iniciació,
altres de informació, notícies i utilitats, un altre d'itineraris

(tracks i waypoints), i finalment un fòrum on intercanviar
opinions, preguntes i respostes.

www.rutasgps.com és una divertida pàgina web amb

simpàtics gits animats, dedicada exclusivament als itineraris
de muntanya on podem descarregar una gran quantitat de

mapes i rutes ordenats per sistemes muntanyosos.

www.haciendocamino.org/gps/gpslntro1.htm és una pàgina
molt didàctica dedicada a l'orientació electrònica en l'àmbit
de la muntanya on se'ns explica fil per randa tot allò que
necessitem saber per a dissenyar o utilitzar una ruta amb

garanties: què són els waypoints, els track logs, els mapes,
les coordenades, el Datum, els programes d'ajuda, i les

aplicacions i característiques d'un bon GPS de muntanya.

I ja per acabar, una pàgina exclusivament de dades

www.hyparion.com/web/informacio/muntanya/gps.htm. per
a que vosaltres mateixos dissenyeu la vostra pròpia ruta ...

Bona orientació!



 



Quan correm al teu costat entre tota aquesta multitud, sense cap altra meta que
participar. Quan aplaudim un espectacle, una òpera o un concert. I especialment,
quan ens enorgullim de la nostra cultura i les nostres tradicions, com quelcom
nostre que cal defensar. Per això, i per moltes coses més, a El Corte Inglés ens

sentim un més a fomentar la cultura catalana i donar-li suport.

Patrocinador oficial del Supermercar
de Revisees de ¡'APPEe.
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