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El passat 1 d'abril, ens deixà el nostre estimat Jaume Ramon i Morros que fou, entre molts altres càrrecs, president del Consell General de la UEC,
president de la UEC de Barcelona, i últimament membre de la Junta Directiva. Volíem fer un article de condol per el nostre amic quan sortosament

ens va arribar el següent retrat del nostre consoci Jordi Mir, escriptor i periodista, guardonat amb la Creu de Sant Jordi. Aquest doncs també és el

nostre sentiment.

AI Mestre Jaume, en el record
En qualsevol ordre de la vida tenir una norma,

una guia sobre la qual basar-nos o l'exemple d'aigu
que et serveix de referència, importantíssim per
poder arribar una mica al fons del sentit que volem
donar a una activitat determinada, sigui quina sigui.
Jaume, ara penso que m'hauria agradat compartir
en més d'una ocasió aquesta reflexió amb tu, però
el cas és que no trobava mai el moment. El teu

inveterat anar per feina no deixava gaires estones

per fer volar coloms. I, a més, com que amb el teu

tarannà sempre semblava que ja hi hauria temps,
que el teu fer i fer no havia de tenir fi, sempre

quedava aquesta conversa pendent.
Tu, aquest principi, el vas complir d'una manera

exemplar i per partida doble. En l'ordre personal
l'aplicaves a un ofici tan connectat amb l'art com

és el d'afaiçonar metalls nobles, un vell i bell

mester amb el qual vas honorar una gran tradició

artesana del nostre país. Però, a més, allò que és

lloable i que tots hem d'agrair-te és que vas saber

complementar el mestratge en aquest art amb un

altre que encara és més difícil perquè no es pot
aprendre si no es porta molt endins: el do de
l'amor a la terra i del servei al proïsme. Dues

qualitats que vas saber plasmar amb una

constància exemplar a través d'una activitat tan

entranyable per a nosaltres com és
l'excursionisme. I amb quin resultat! L'acció

gegantina que has desenvolupat al llarg dels anys,
de tota una vida, en tots els camps que abraça el

nostre benaurat excursionisme, és impossible
recapitular-la a rajaploma.

Les accions en les quals la teva presència ha estat

important i sovint decisiva són innombrables i allò

que és més important és que no en menystenies
cap si consideraves que responia a uns valors que
tu tenies molt clars. Trobar algú, entre els qui hem

intentat un moment o altre col-laborar en la comesa

de dur l'excursionisme català endavant, que hagi
estat sempre a punt d'acceptar els màxims càrrecs

en la seva entitat o d'assumir responsabilitats en

les tasques federatives, i, simultàniament, estar al

peu del canó a l'hora d'impulsar marxes i

campaments de muntanya, de projectar refugis,

d'editar llibres i mantenir vius els butlletins,
d'organitzar actes de literatura de muntanya,
d'homenatjar prohoms i companys, de promoure el
cant coral, de vetllar per la recollida de bibliografia i

fer present l'excursionisme en tot l'àmbit cultural

del país com tu obstinadament has fet, seria tan

difícil com buscar una agulla en un paller.
Aplegar i ordenar els centenars i centenars

d'articles i notes amb què has il·lustrat tantes i

tantes pàgines de les nostres publicacions ens

permetria adonar-nos -i, segur, sorprendre'ns- de

la magnitud de les teves intervencions en tots els

àmbits de l'activitat que ens agermana. Una
recollida que seria bo de dur a terme perquè, a

més de fer justícia a la teva tasca immensa, seria

una crònica i una bona font d'informació per a

tothom que, al llarg del temps, volgués tenir a mà

una síntesi objectiva dels fets i de l'esperit que han

configurat l'excursionisme català en els darrers

cinquanta anys.
Doncs sí, Jaume. Conscients d'aquesta teva manera

de fer, quan ens disposàvem a participar en

qualsevol d'aquestes petites batalles a favor de la

causa comuna estàvem acostumats a pensar que

sempre podríem comptar amb el teu suport i el teu

consell. Ara, de sobte, sense tenir temps de fer-nos

en càrrec, ens fas la mala passada d'anar-te'n i la

teva absència ens deixa desorientats. Què hem de

fer quan ja no et tenim? Mancats del teu referent

podríem caure en la inèrcia de relaxar-nos i deixar

perdre moltes iniciatives que tu has encapçalat o

has afavorit, però segur que tu no ho acceptaries de

grat i et podria semblar que la teva voluntat tan

llargament demostrada no havia servit de res. I això

ens ha de comprometre a no fer-ho perquè no seria

just ni digne per part nostra i voldria dir que no

havíem sabut fer honor al teu mestratge.
Estigues tranquil, doncs, Mestre Jaume. Perquè
segur que som molts els que procurarem que
l'arbre que has plantat continuï florint cada

primavera i que mantindrem la nostra gratitud i el

nostre respecte per la teva trajectòria exemplar al

servei de l'excursionisme i de Catalunya.

Jordi Mir

Aprofitant aquesta secció, també volem expressà el nostre comiat, a tots els socis, a tots els excursionistes, i a tots els lectors, els que com a

membres de la Junta Directiva, hem finalitzat el període estatutari i deixem els nostres càrrecs. Aquest som, Josep Sicart, vicepresident, Carme

Taverner, secretaría, Salvador Padró, vocal de refugis, Jordi Martorell, vocal de revista (continua com a director), i el signant. Ha estat un honor i un

orgull poder treballar per la UEC. Desitgem el millor per la nova Junta entrant, i sàpiguen que restem a la seva disposició. Visca la UEC.
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Ramon Prieto i Gusi

President de la Unió Excursionista de Catalunya, fins el 21 d'abril de 2007
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Gel, muntanyes
i canvi climàtic
La criosfera, part del sistema terrestre formada per tots els punts que són

permanentment coberts de glaç, ocupa un àrea petita de la superfície de la Terra,
prou significativa però des de vàries vessants, una de les quals és el paper com a

indicador de les fluctuacions climàtiques del planeta gràcies a la seva ràpida velocitat
de resposta. La criosfera està composta pel gel marí àrtic, el gel continental àrtic i

antàrtic, les glaceres de les grans serralades terrestres i el permagel. Les glaceres
alpines ocupen un redoïdíssim espai al planeta, confinat a les parts més elevades i

profundes de les muntanyes, però de importància ambiental enorme.

Les fluctuacions climàtiques del planeta, naturals a induïdes per l'acció humana,
provoquen canvis a la criosfera que són més ràpids que en altres ambients, canvis

però que no tenen la mateixa velocitat i fins i tot el mateix sentit en totes les àrees

geogràfiques: per exemple, les zones àrtiques i antàrtiques es comporten de forma

força diferent, principalment com a conseqüència de la diferent distribució de terres i

mars en ambdues àrees. La disminució de l'extensió del gel perenne àrtic i la fusió de

les glaceres a el permagel són alguns dels canvis detectats.

Les glaceres alpines, reservoris d'aigua dolça aparentment inesgotables, estan patint
una accelerada regressió global que hauria d'obligar als estats a establir estratègies
decidides de gestió d'aquest recurs. Les humils glaceres pirenaiques, condemnades
a la seva extinció aillarg del segle XXI, han estat, no només una font d'aigua dolça,
sinó un patrimoni paisatgístic i cultural, considerat com a tal des dels inicis del

Pirineisme fins, per exemple, la creació de la Ley de Declaración de los Monumentos
Naturales de los Glaciares del Pirineo Aragonés, al 1990.

Entre el març de 2007 i el de 2009 es celebrarà el quart Any Polar Internacional (API)
entès com un període d'intenses activitats científiques, de caràcter interdisciplinari
(física, biologia i societat), centrades a les regions polars de la Terra. El primer es

celebrà al 1882-1883 i el segon al 1932-1933. L'API està copatrocinat per

l'Organització Meteorològica Mundial i el Consell Internacional per la Ciència.

L'activitat científica que es pugui desenvolupar i els resultats i conclusions que

s'obtinguin, de manera semblant a com es va desitjar amb motiu de l'Any
Internacional de les Muntanyes (2002) per aquest entorn, haurien de servir no només

per a comprendre millor la complexa dinàmica de la criosfera i la seva influència sobre

tot el sistema terrestre sinó també, i fonamentalment, per a promoure accions política
i econòmicament valentes que tinguessin com a objectiu la protecció d'aquests
ambients, patrimoni de la humanitat, i la millora de la seva gestió com a recurs.
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Figura 1. Poblaments d'Equisetum fluviatile
a la Bassa Nera (Vall d'Aran) [hàbitat 53.147].
A. Ferré

L'Europa unida i la natura.
Una de les preocupacions més primerenques de la Unió Europea Ua abans
que aquest nom substituís el de Comunitat Europea) va ser la preservació del
seu patrimoni natural. Per això, ja l'any 1988 es va endegar un programa,
anomenat CORINE (Coordinació de la informació sobre el medi natural), que
perseguia tres objectius bàsics, a implantar de manera successiva:

a) Fer un inventari del patrimoni natural europeu, és a dir, dels éssers vius
(bàsicament plantes i animals) i, més particularment, dels ambients natu
rals existents en el territori.

b) Determinar quins components d'aquest patrimoni s'havien de considerar
dignes de protecció especial, donades la seva significació, la seva raresa

o la seva fragilitat.

e) Promoure l'establiment d'una xarxa territorial d'àrees que calia conservar,
basant-se en la importància i l'originalitat dels ambients i en la presència
d'espècies amenaçades, xarxa que va ser designada com a Natura 2000.

10 excursionisrne



L'inventari dels ambients naturals va portar
a establir-ne un catàleg i a publicar-lo,
l'any 1991, sota el nom de CORINE bioto

pes manual. Habitats of the European
Community (Manual CORINE dels biò

tops. Els hàbitats de la Comunitat

Europea). Poc més tard, el 1992, es va

promulgar una disposició oficial (Directiva
Hàbitats, sobre la conservació dels hàbi
tats naturals i de la fauna i la flora salvat
ges) que posa els fonaments per a la crea

ció de l'esmentada xarxa. Aquesta
directiva, ampliada amb una altra del
1997, inclou llistes de plantes i d'animals

que han de ser protegits, i en un annex

específic, una relació dels grups d'am
bients considerats especialment interes
sants, anomenats Tipus d'Hàbitats
d'Interès Comunitari (HIC).

El Manual CORINE i els hàbitats.
L'any 2004, abans de la penúltima amplia
ció de la Unió Europea (abreujadament,
UE) a 25 països, l'esmentat manual com

prenia, en números rodons, 1989 hàbitats.
La incorporació d'altres estats obligarà a augmentar aquest catàleg per tal d'incloure
hi noves unitats, cosa que encara resta pendent.

Figura 2. Salzedes del pla de Salito
(Pallars Sobirà) [hàbitat 44.1412]. A. Ferré

Cal especificar que el terme hàbitat (o biòtop), en aquest context, no s'aplica exclusiva
ment a un ambient concret, sinó a una porció qualsevol de la biosfera dotada d'unes

característiques particulars, és a dir, a la suma de l'ambient físic i els components vius

(plantes, animals i comunitats biològiques) que hi habiten. La definició exacta que en

dóna el manual és la d'una àrea de terra ferma o una massa d'aigua que constitueix una

unitat ecològica d'importància per a la Comunitat (llegiu UE) amb vista a la protecció de
la natura. Els hàbitats classificats amb cura i tractats amb més detall són, d'una banda,
els naturals o quasinaturals, que corresponen a les formes originàries dels ecosistemes

europeus i, de l'altra, els seminaturals (especialment els més estesos), que són produc
te d'una llarga història d'explotació del territori per part de l'home i els animals domès
tics i que acullen una gran part de la fauna salvatge.

dels hàbitats

AI Manual CORINE, la definició dels hàbitats es basa globalment en la composició i l'estructura de les comunitats naturals, l'eco

logia i, si s'escau, el medi físic i la distribució geogràfica. Els hàbitats amb un component biològic poc evident a mal caracteritzat

(com ara les pedrusques, les roques, les aigües marines ... ) són definits en principi pels trets físics i ecològics del medi. En canvi,
quan el poblament biològic és clarament definible, com passa la majoria de vegades, es fa referència primordialment a l'estructura
i a la composició de les comunitats naturals, sense deixar d'esmentar sovint altres característiques. Com a exemples, vegeu, els
títols (adaptats al català) d'uns quants hàbitats, amb especificació de les característiques que els defineixen.

Fons infralitorals rocosos, batuts per l'onatge i

poc íl-lurnlnats [trets físics i ecològics]
Avetoses dels Pirineus interiors, acidòfiles
[comunitat vegetal i característiques geogràfiques i

ecològiques]
Regió fluvial de muntanya o de les truites [situació
en el territori i organisme més característic] Comunitats dominades per mansega, de vores

d'aigua carbonàtiques o salabroses, de terra baixa

[poblament vegetal, trets ecològics i situació geogràfica]Neretars (matollars de neret), acidòfils, d'indrets
ben innivats de l'alta muntanya [poblament vegetal
i trets ecològics] Congestes permanents o quasi [paràmetres físics i

ecològics]
�......."" Gespets (prats de gesp) esglaonats, dels vessants

solells, rostos, de l'alta muntanya pirinenca
[poblament vegetal, trets ecològics i situació

geogràfica]

Observeu que cada hàbitat és identificat mitjançant un número doble, derivat de la classificació decimal progressiva fixada
oficialment. Hi ha set grups principals d'hàbitats, identificats amb un número d'una sola xifra (de 1'1 al 8, llevat del 7).

Conreus herbacis extensius de secà, de terra
baixa [poblament vegetal, condicions de cultiu i
situació geogràfica]

excursionisrne 11
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L'adaptació del Manual CORINE al territori català. El manual genèric de la Unió Europea
ha estat progressivament adaptat a la situació particular de cada país, entre els quals la Catalunya autò
noma. La llista dels hàbitats de Catalunya comprèn en aquests moments 633 unitats, unes 438 de les
quals (és a dir, el 69,2 %) coincideixen més a menys exactament amb les ja definides per aquell manual;
les altres 195 hi han estat afegides per recollir els ambients particulars més importants del nostre país.
Podeu consultar l'adaptació de la llista d'hàbitats de Catalunya al web del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.

Per tal de facilitar la interpretació i la identificació dels hàbitats per part de qualsevol persona intéressa
da, i en primer lloc els tècnics ambientalistes i els gestors de la natura, s'ha elaborat un Manual dels
Hàbitats de Catalunya, editat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.

El Manual dels Hàbitats de Catalunya
Està repartit en vuit petits volums, referents cadascun a determinats grups d'ambients. Heus ací els títols de cadascun, una breu indi
cació del seu contingut i l'any de publicació real a prevista:

Volum I. Introducció
[comentaris genèrics,
estructura del manual, llistes

d'hàbitats, glossari ... j. 2006

Volum V. 3. Vegetació
arbustiva i herbàcia (Prats i

pastures) [pastures,
herbassars, jonqueres, prats
de dall. .. j.2007

Volum II. 1. Ambients litorals
i salins [mar, costes, terrenys
pac a molt salins ... j. 2008

Volum VI. 4. Boscos [boscos
de caducifolis, de coníferes,
mixtos ... j. 2006

Volum III. 2. Aigües
continentals [estanys,
basses, rius, vegetació
aquàtica ... j. 2008

Volum VII. 5. Molleres i

aiguamolls [torberes,
mulladius, vores d'aigua ... j.
6. Roques, tarteres,
glaceres, coves [penyals i

cingles, pedrusques, codines,
congestes ... j. 2006

Volum IV. 3. Vegetació
arbustiva i herbàcia
(Vegetació arbustiva)
[bosquines, matollars,
brolles ... l- 2007 Volum VIII. 8. Terres agrícoles

i àrees antròpiques [camps de

conreu, plantacions, jardins,
espais urbans, zones

industrials ... j. 2007

-- _.:_ ..
----
---_._-

r-tt r-:;.-;.

#::- ':sl.

- _..,.
. -

'. -
-

---- -_._._ .• -.._ ..---
-- ......_._ _ .. __ ...._ ..._ _.-
.__..__ _ .. _._.._-- - ......
.. - .. __._-_

--_ ...- �. ----, .. -

-_._,_ .....
_.__ • .1-..._
-- .. ,_
.....- .. ,_

._ .._."---'_"'--"_

.---_.__••_- I:!..

Aquest és el model genèric de descripció d'un hàbitat, adoptat
en el manual. Està estructurat a manera de fitxa, a doble cara, i
conté diversos apartats, amb explicacions molt resumides, però
pretesament suficients per a reconèixer l'hàbitat. Externament al
marc de la fitxa, i tot al voltant, s'especifica quina mena d'infor
mació conté cada apartat.

12 excursiorusme

Figura 3. Poblament de mansega a l'estany de Basturs (Pallars Jussà) [hàbitat 53.331. A. Ferré



Paral·lelament a la descripció dels hàbitats de Catalunya, se n'ha fet la cartografia, amb
una llegenda derivada de la llista esmentada, bé que, per mor de l'escala de represen
tació (1 :50.000), un xic més simplificada i sense els hàbitats que ocupen sempre super
fícies poc extenses. Aquests mapes són també consultables a través del web del
Departament de Medi Ambient i Habitatge i estan, a més, en procés de publicació a tra
vés de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Els tipus d'hàbitats d'interès comunitari. Com hem dit al principi, la
Directiva Hàbitats va establir, amb vista a la preservació del patrimoni natural, una llista
de grups d'ambients considerats especialment interessants que es van anomenar tipus
d'Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). Aquestes unitats, designades mitjançant un títol

propi i identificades amb un número de quatre xifres, no es corresponen directament
amb els hàbitats del Manual CORINE, sinó que generalment n'apleguen uns quants de
relacionats entre ells. Els més valuosos són qualificats oficialment com a HICs prioritaris.
En el conjunt de la UE hi' havia, el 2004, devers 160 d'aquests tipus d'hàbitats, dels

quals uns 56 eren considerats prioritaris. A Catalunya, les xifres corresponents són de
94 HICs i 22 de prioritaris.
No pot estranyar que entre aquests tipus d'hàbitats interessants, n'hi hagi bastants de

corresponents a ambients aquàtics o relacionats amb les aigües dolces, des d'algunes
menes de rius, estanys, basses i aiguamolls (figura 1) fins a boscos de ribera, com ara

vernedes, alberedes i salzedes (figura 2). Aquests ambients hi són inclosos, no solament

per la seva singularitat (són poc o molt localitzats i amb un poblament biològic especial),
sinó també per la seva fragilitat o per les amenaces que suporten. Com és sabut, l'aigua
dolça va esdevenint, cada cop més, un bé escàs, de manera que l'explotació de
corrents fluvials i masses d'aigua, aqüífers, fonts, molleres ... va en augment, i al nostre

país ja ha comportat la degradació o la destrucció dels hàbitats que els constitueixen o

hi estan lligats.

Figura 4. Tarteres amb julivert d'isard al peu de la canal del Cristall (serra de Cadí) [hàbitat 61.345]. A. Ferré
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Algunes adreces electròniques
interessants per a qui vulgui
més informació

http://tnediatl1biel1t.gencat.ne
t/cati el l11edi/habitats/inici.h
trn Web-del Departament de
Medi Ambient i Habitatge sobre
els hàbitats de Catalunya:
classificacions, llistes, fitxes
descriptives, cartografia,
documentació, hàbitats d'interès
comunitari, etc.

http://biodiversity
cllln.eea.el1ropa.eu/inforlnati
on/ document Versió original del
CORINE biotopes manual i
documentació complementària
http:/ hnediall1bient.gencat.ne
t/catiel_medi/ espais
naturals/Xarxa_Natura_2000.js
p Web de la xarxa Natura 2000 a

Catalunya
http://natura2000.espaces
naturels.fr/ Web dels hàbitats
CORINE de la xarxa natura 2000
a França: adaptació del manual
CORINE, notícies i novetats,
documentació complementària
http://vvww.nbn.org.uk/habit
ats Diccionari dels hàbitats.
Diverses classificacions dels
hàbitats i les relacions entre elles

Altres hàbitats d'interès comunitari corresponen a fons marins rocosos, vegetació
dels sòls salins o guixosos, matollars d'alta muntanya, pastures sobre terreny calci

nal, tarteres i roques (figura 4) i diverses menes de boscos, entre els quals fagedes,
rebollars, alzinars, carrascars i pinedes.

Pel que fa als hàbitats prioritaris, a casa nostra tenim, per exemple: els alguers de
posidònia, dels fons marins tous, tant productius i amb una tant alta biodiversitat; les
fonts petrificants amb formació de tosca, massa sovint explotades innecessària
ment; les formacions de mansega, de les vores d'aigües dures o salabroses (figura
3), amenaçades com tota la vegetació aquàtica; les vernedes, refugi de moltes plan
tes de l'Europa humida, miserablement eliminades de molts riberals i rieres; les gre
voledes, molt localitzades en fons canals i altres llocs ombrívols (figura 5), etc.

L'eficàcia de la normativa. A hores d'ara, la legislació europea concernent
als hàbitats i als organismes vius està força ben establerta i ha estat, a més, com

plementada amb disposicions adoptades pels estats i pels territoris autònoms.
l'existència d'aquestes normes oficials és una primera garantia (o una de darrera,
segons com es miri) per endegar una gestió raonada i assenyada de la natura. Els

plans d'infraestructures, les propostes urbanístiques, la gestió dels espais prote
gits ... les han de tenir en compte. La xarxa Natura 2000, que s'ha dibuixat en els
darrers anys, ha hagut de seguir les normes de la UE, i la mateixa Generalitat s'ha
vist comminada, per exemple, a fer cas de la directiva per a la protecció dels ocells
a l'hora de reservar espais a les planes seques interiors o a l'hora d'establir àrees

prou extenses per a incloure-hi hàbitats d'interès comunitari.

La normativa oficial sobre la natura és, doncs, prou útil, si s'aplica de manera cohe
rent. Com ho és la normativa sobre assistència sanitària, la regulació de convenis
col·lectius ... o, si voleu, el codi de circulació. Però no sembla gaire lògic que per a la

gestió del medi ens hàgim de refiar únicament de la força coercitiva de les lleis. És
encara més important que la població del territori sàpiga valorar el patrimoni natural en

què es troba immersa (i de què forma part); i que assumeixi la necessitat de gestionar
lo correctament, és a dir, d'explotar-lo sense malmetre'l i de mirar de passar-lo ínte

gre als qui vindran rere nostre. Els excursionistes, que són, per definició, amants del
món natural i sensibles als seus valors, poden col·laborar en gran manera a fer-lo

conèixer, estimar i respectar.

14 excursiorusrne
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Un membre de l'expedició en un fort pendent del Mount Forel



a Groenlàndia per escalar el Mount Forel
Text i fotografies de Vicente Holgado

Apertures, descripció de le vies i tota la part tècnica: Curro González

Després de dos anys de preparació i gràcies al suport de

l'Ajuntament de Castelldefels, el 16 de maig de 2006 els qua
tre membres de l'equip X-plore: Raúl Lora, Curra González,
Gerard van den Berg i Vicente Holgado vam poder iniciar la
nostra aventura per terres groenlandeses i aconseguir el nos

tre objectiu: escalar la seva segona muntanya més alta; el
Mount Forel.

Des d'Alacant vam agafar un avió amb destí Keflavik des d'on
continuaríem el trajecte amb autobús fins a Reykjavik, on vam

passar la primera nit. AI matí següent i després d'un vol de
dues hores, envoltats per continues grans capes de gel, vam

aterrar entre els fiords i les muntanyes de la regió de Kulusuk.
En el moment de l'aterratge -en una pista de sorra, amb una

llargada inferior als 100 metres- ens vam adonar d'on érem en

realitat: amenaçats per muntanyes afilades envoltades de gel
i vestides de blanc.

Així, ja a Kulusuk, vam agafar l'helicòpter que ens duria a

Tassilaq on acabaríem el llarg trajecte. El vol va durar uns 30

minuts, temps insuficient per contemplar i digerir tot els estí
muls que ens rodejaven. Les il·lusions, les incerteses i els cos

sos en els quals aquestes s'hi albergaven van trobar, finalment
a Tassilaq, el moment per al descans. Havien estat moltes

hores de viatge i altres tantes, consumides en les sales d'es

pera dels aeroports, de desesperació.

Tassilaq és un poble de pescadors, d'uns 1500 habitants. Les
seves cases de fusta, pintades amb vius colors i decorades
amb una originalitat sorprenent contrasten amb el blanc del

paisatge i la boira del capvespre. AI voltant de cada casa, uns

peixos acabats de pescar, penjats amb molta cura i delicade

sa, fa que ens pugu_em imaginar l'estil de vida dels seus habi-

tants, els inuits, que efusivament et saluden amb un somriure
emmarcat en uns rostres lleugerament cremats pels canvis de

temperatura tan radicals.

Encara commoguts per la novetat d'aquest paratge, de la seva

gent i dels seus costums, vam marxar de Tassilaq amb la
mateixa rapidesa que havíem arribat però molt més inquiets
que al principi. Un helicòpter ens va traslladar una mica més al

nord, just enmig de l'lslandis en la glacera Bjornekleicher on

vam passar 12 dies fent una exploració d' aquest meravellós
món de gel i muntanyes - a Nunataks pels inuits-.

Després de quatre hores d'aproximació arribem al camp
(C1), havent superat un desnivell de 400 metres i arrossegant
65 kg amb les pulques (el nostre únic mitjà de transport).
Durant aquesta primera aproximació vam tenir al Sol de fidel

company i, ni en hores enque usualment la lluna és la protago
nista, l'astre no ens va abandonar. Així, a les deu de la nit, amb
la irònica estampa del Sol per company encara hi havia sufí
cient llum per veure-hi, per a veure'ns i per a sorprendre'ns.

Només quan les baixes temperatures tenien lloc, quan arribà
vem als -250 C, podíem deduir que més enllà, en altres llocs,
els nostres carrers, les nostres cases i el nostre microcosmos
rutinari estaria tintat del negre de la nit.

Més tard, mentre els esgotats cossos reposaven en el fred de
les tendes només la meva imaginació tenia forces per seguir
desperta: resultava paradoxal i sorprenent pensar que milers

d'anys enrere en el blanc omnipresent de l'ara present podíem
haver trobat tot tipus de vegetació - d'aquí el seu nom recor

dat i encara utilitzat per la gent de parla anglesa: Greenland

(terra verda)-
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Els secrets de (, âií:a vall de Louron
Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

El llac de Caillauas

Darrere els massissos de Clarabide i Bachimala s'hi amaga la vall de

Louron, rica en racons feréstecs, llacs enormes i cims que
ultrapassen els 3.000 m. És una vall de difícil accés ja que l'entrada
natural es fa superant una llarga gorja que, fins la invasió de l'energia
hidroelèctrica a començaments del segle XX, en mantingué ben

guardats els seus secrets encants. Proposem una ruta de tres dies

per anar-ne desvetllant alguns.

• 1 r dia .Accés al refugi de la Soula i aillac de Caillauas.

Tota aquesta vall fa olor d'espurnes i d'e
lectricitat. De fet deixarem el vehicle a la
Central Hidroelèctrica del Pont de Prat a

1.300 m. a la capçalera de la vall de

Louron, després d'haver superat des de
la Vall d'Aran el coll del Portilló d'accés a

Luchon i després el de Peyresourde que
ens deixa a la nostra vall. La sortida cap el

refugi de la Soula està clararnent senyalit
zada i durant la primera hora i quart el
camí puja en fort ascens dintre un bosc

de pins i fajos gegantins en el que passa
rem per sobre les conduccions forçades
d'aigua de la central. El camí constitueix

un vertader itinerari didàctic gràcies a una

bona cinquantena de pannells explicatius
que anirem trobant al llarg de la pujada
amb fotografies, restes d'animals i mine-

24 excursiomsrne
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rals que acompanyats de textos en cas

tellà i francès ens donen tota mena d'in
formació sobre la geologia, la fauna , la
flora, la història a bé la toponímia de la
vall, ideal per anar-hi amb canalla, és un

vertader encert d'iniciativa. Als 1600 m el
camí fa un gir i, sota la capelleta de la

verge de la Santetée, ens trobem a l'en
trada de la llarga gorja de Clarabide. El

camí és vertiginós i bonic, recorda el de la
vall de Carançà i circula planejant pel
marge dret de la gorja, a estones tallat a

pic i a estones amb les degudes protee
cions per evitar caigudes. Prop del refugi
la gorja s'eixampla dóna pas a un pla on

per un pont passem el riu i acabem de
remuntar els darrers metres fins el refugi
de la Soula a 1.690 m (2 h 30 min).
Trobem un conjunt de tres edificacions

que constitueixen de fet una nova central
hidroelèctrica amb una canonada forçada
que hi arriba. El refugi és l'antic edifici on

dormien els treballadors de les obres als

anys vint del segle passat, és per tant un

edifici amb certa història i amb habita-

cians àmplies. El guarda és força atent i
nosaltres hi parem a dinar amb la intenció
de dormir més a munt. Després de dinar
remuntem la vall que a l'est s'enfila cap el
coll dels Gourgs Blancs, seguint l'Alta
Ruta dels Pirineus. La vall es va encaixo

nant mica a mica i acaba fent unes ziga

zagues ben tancades poc abans d'arribar
a l'imponent i gran llac de Caillauas a

2.158 m. El marc és, ara si, solitari i gran
diós, al capdamunt de la vall hi regnen
alguns tresmils com els Belloc, Spijeoles,
Gourdon a Gourgs Blancs, a la dreta la
davalla la llarga carena de Quartau i just
sobre nostre tenim la carena que culmina
al pic d'Hourgade rei de la contrada amb
els seus 2.964 m. Ens instal·lem en un

barracó de ciment condicionat i en bon

estat on hi podrien dormir fins a quatre
persones, situat uns metres per sota la

presa. Si encara ens queden ganes
podem acabar la jornada aproximant-nos
vall amunt fins el bonic llac dels Isclots a

2.400 m característic per una gran illa que
acull.

2n dia. El Pic d' Hourgade i i eillac de Pouchergues. o

La impressionant Gorja de Clarabide

Encarant la Porte de Caillauas camí del Pic d'Hourgade

L'afany que ens guia és desxifrar els

secrets de la vall així que decidim pujar el
seu cim més emblemàtic, el pic
d'Hourgade de 2.964 m. La seva ruta

més normal és la que hi puja per la vall de

Spijeoles a també des de l'estació d'es

quí de les Agudes, però la bella bíblia que
és la guia Ollivier diu que des d'on som

també hi ha una normal. (it. 173). Cal

d'entrada remuntar pendents herbosos
encarant el pic de Belle Sayette i fer cap a

la Porte de Caillauas un característic collo

replà que es troba a 2.543 m. D'allí és

domina la central de Pont de Prat ara

1.250 m més avall. D'aquest fals coll es

remunta en direcció a una bretxa evident

que separa el pic de Belle Sayette del

d'Hourgade. Arribats sense dificultat ala
bretxa a 2.751 m baixem un centenar de
metres fins a situar-nos a l'alta vall que

amaga el llac d'Hourgade, i finalment
encarem l'ampla paret nord-oest del nos

tre cim. És un vessant força dret i ple de
blocs pel qual hem de saber grimpar i

destriar amb molta atenció l'itinerari més
fàcil cap el cim. Fem cap a la llarga aresta

NE ampla, que ja sense dificultat ens

deixa al cim. (3 h 30 min). Dominem ben

bé cinc valls des d'aquí i Caillauas és set

cents metres més avall. Veiem arribar gent
per la ruta normal de Spijeoles i no s'aca
ben de creure per on hem pujat. Ens

queda la sensació d'haver fet un itinerari

d'allò més oblidat i perquè no dir-ho, poc
normal.
Retornats a Caillauas pel camí de pujada,
hi dinem i per la tarda encara ens deixem
el segon plat fort del dia: un camí que
sense perdre altura ens portarà a l'altre
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cantó de l'aresta de Quartau fins a l'es

tany de Pouchergues. Un quart d'hora
més avall de Caillauas s'obre un trencall a

mà esquerra fàcil de distingir perquè hi ha
restes de barracons i obres. En els pri
mers metres el camí és tallat a pic en una

paret de roca i una passarel·la salva el

punt més vertiginós. Ens trobem de fet
sobre el traçat d'un vell ferrocarril que
abastava de material a les obres de cana

lització de les aigües per la central de la
Soula. Veient el mapa és fàcil intuir que de
fet els dos llacs entre els que ens movem,
Caillauas i Pouchergues, tenen les seves

aigües ben canalitzades sota els nostres

peus fins a la cambra d'aigües que es

troba a l'extrem de la cresta de Quartau i
d'allí surten les canonades forçades que,
amb una caiguda de 350 m, abasten la
Soula. Ja ho deien al començament
,aquesta vall fa olor d'espurnes. La visió
de la canonada forçada és espectacular i
el conjunt de la Soula es veu ben petit.
Superat aquest punt el camí gira per l'altre
costat de la cresta i en lleuger ascens cir
cula ben enlairat sobre la tancada vall de
Coue Longue que ens queda a la dreta.
Aixecant la vista veiem el conjunt dels

pics de Clarabide i el cordal fins el pic
d'Aygues Tortes tancant aquesta alta vall.

Aquest tram de camí també supera algu
na barra rocallosa i hi trobem de nou pro
teccions. A mida que ens acostem a la
vall de Pouchergues el camí perd altura i

distingim a la vall principal una bonica
cascada i la cabana de Prat-Caseneuve,
on anirem a dormir. A la cota 2.100 m. el
camí troba la confluència de les aigües
que provenen del circ de Pouchergues i
ens hi endinsem per tal d'admirar aquest
gran llac amagat. En pocs minuts som a

la seva riba: és un llac gran i profund i es

troba a la base d'un majestuós circ apa
rentment tancat dominat, quasi mil metres
més amunt, pels cims de Clarabide i de
Saint Saud. El mapa ens diu que cinc
cents metres més amunt entre dues
barres rocoses s'hi amaga el llac de
Clarabide, tant gran com aquest. Setze

anys enrera en una primera visita a aquest
racó havíem dormit en una cabana de

pescadors que s'alçava a la mateixa riba
deillac, era d'una construcció pobra per a

ús dels pescadors, però s'ha de dir que
francament resultava un privilegi gaudir
d'aquell marc per passar la nit. Avui en dia
no n'hi ha ni rastre d'aquella construcció.
Retornats al camí que seguíem fem cap
en un quart d'hora a la cabana-refugi de
Prat-Caseneuve a 2.020 m, situada en un

pla ple d'aiguamolls i on al capvespre els

mosquits podran fer una festa a costa

nostra a menys que prenguem les degu
des precaucions. Aquest "refugi" cons

truït el 1967 no és massa estètic però fa
bon servei ja que disposa d'una dotzena
bona de llits i matalassos, així com taula i

bancs.
El Pic d'Hourgade des de la bretxa

3r dia. Aygues Tortes i retorn la Soula

La segona jornada ha resultat força llarga
i esgotadora, així que reservem aquest
darrer dia per anar tornant cap el cotxe.

Abans però, ja que ens trobem a la vall

d'Aygues Tortes (topònim molt extes pels
Pirineus que significa plans amb aigua
molls). anirem a recórrer aquesta ampla
vall. De fet ens ho prenem com una pas

sejada matinal en que remuntarem la vall
on ens trobem , clarament encarada a

l'oest i dominada al capdamunt pel mas

sís del Bachimala, concretament pel cor

dal que va d'aquest cim fins el de l'Abeillé.
Els aiguamolls no resulten ser res de l'altre

mon, en canvi ens sorprèn l'obra, ben

visible, de canalització de les aigües de
tota aquesta vall cap el camí que seguí
rem el dia anterior. Retornats a la cabana

pleguem veles i enfilem de baixada la vall
de Coue Longue. Passem a frec d'aquella

cascada que ahir admirarem de lluny, i

fem cap al llit encaixonat d'aquesta gran
vall que no té pèrdua. A mitja vall el riu

s'engorja i el camí fa una marrada a mà
dreta per poder perdre força altura en un

parell de ressalts atapeïts de falgueres, un

racó curiós i insòlit. Superat el ressalt el
camí planeja una estona fins a situar-nos
a 1.840 m de nou sobre el refugi de la
Soula, enclotat a la vall (2 h 30 min des de

Prat-Caseneuve). Ens sap greu no dormir

aquest cop en un edifici tant singular però
aprofitem per fer un bon àpat a base de
truita de riu ben regat amb cervesa.

Resta encara desfer tot el camí dintre la

gorja de Clarabide i el camí dins el bosc.
Mentre ho fem el cap va repassant la
munió d'imatges i racons inoblidables que
ja han quedat gravades al nostre cor per

sempre més.
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(tel. 977267128/617808816)
'Altitud: 1.090 metres.
, Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
'Té una capacitat de 60 places.
'Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.
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(tel. 937 591 234/608736714)
'Altitud: 1.670 metres.
, Vessant S. de la Tossa d'Alp
, Comarca: Berguedà.
, Capacitat: 60 places.
, Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

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

Senderisme.

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

(Lliure)
'Altitud: 968 metres.

'AI nord oest del massís dels Ports.
, Comarca: Terra Alta.
, Capacitat: 20 places.
, Activitats: Ascensions, Travesses, BTT,

Senderisme, Espeleologia.

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

Esquí de Muntanya.

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

Esquí de Muntanya.

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

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

Esquí de muntanya, Travesses.

'Altitud: a nivell del mar.
, Massís del Garraf.
-Oomarca: Garraf.
Davant de l'estació tren de Garraf

• Capacitat: 14 Places.

••
•

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

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

i menjar casolà).
• Activitats: Senderisme, travesses, BTT, pesca.
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Població: '-"__� _

Dades bancàries:

Correu electrònic:

Entitat

'Obert només la temorada d'estiu.

Nom:

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

.
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Data: .

D.C.Oficina

Cognoms:

Fax:

DNI:

Codi postal:

Número de compte

Podeu ter-nos arribar la subscripció per correu Rosfal,
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·mail: excurslonlsme_uec@yahoo.es
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Inlsme
Crònica d'una expedició al centre o
Text de Josep M. Montaner i Jaume Cots. Fotografies Jaume Cots

A punt d'iniciar una nova jornada després d'una nit polar

Tot va començar tornant d'una expedició a la serralada del

Càucas, Rússia, l'any 2001. Amb l'eufòria de la consecució del

cim de l'Elbrus, el pic més alt d'Europa, un nou repte va

començar a prendre forma dins el meu cap. Aquest cop no es

tractaria d'ascendir verticalment cap al cim d'una muntanya,
sinó fer una travessa en horitzontal, avançant sobre un mar

immens d'aigua gelada. Volia arribar al centre del Pol Nord, "el

quilòmetre zero del cercle polar àrtic".

L'aventura es feia realitat el 15 d'abril de 2006, dia en què vaig
sortir de Barcelona per començar l'expedició. Abans d'això vaig
recórrer muntanyes arreu del món. L'any 2002 al Kurdistan, el

2003 a l'Atlas, Mèxic, el 2004 a l'Himalaya i el 2005 a la Cordillera

Blanca, als andes peruans. A banda d'aquestes expedicions,
vaig fer nombroses ascensions als pics de casa nostra, als

Pirineus i també vaig fer, sempre que podia, vies de roca en algu
nes parets perdudes.

I 28 excursionisrne

Entrenament específic
El repte de fer el cercle polar àrtic requeria un gran esforç físic,
però sobretot mental. Les jornades solitàries en un paisatge
inhòspit, no apte per la vida humana, serien una prova molt dura

per la meva resistència. Per adaptar-m'hi vaig dissenyar un pla
d'entrenament totalment en solitari.

Durant els últims 6 mesos de preparació vaig entrenar sempre

pel meu compte, totalment sol. Els entrenaments consistien en 4

hores de treball al gimnàs durant 5 dies de la setmana cosa que

em permetia guanyar fons i resistència. Els caps de setmana els

dedicava a acumular cims. Les muntanyes del Solsonès van ser

un gran camp d'entrenament pels meus propòsits. Vaig pujar
més de 50 vegades el Pedró dels 4 Batlles, el pic més alt de la

meva comarca, a la serra del Port del Comte. Completava les

ascensions amb bivacs en solitari. El Pic de les Morreres, la
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Tossa Pelada. El Pedraforca, la Pica d'Estats, el Puigmal i altres
cims van testimoniar també el meu esforç i dedicació per assolir
amb èxit l'aventura de l'àrtic.

Només la constant companyia d'un trineu trencava la meva soli
tud. Amb rocs i neu l'omplia de pes fins arribar als quilos per
simular la càrrega de la pulca que duria a l'àrtic.

El continent gelat
La travessia cap al casquet àrtic va començar a Barcelona el 15
d'abril de 2006, un vol em va portar a Oslo (Noruega), després
de fer una breu escala a Tromso, vaig viatjar cap a la localitat

d'Spitsbergen, a l'illa noruega d'Svalvard, última senyal de civilit
zació abans de trepitjar el continent glaçat.
A Svalvard vaig recollir el material de la meva expedició.
Comptava amb l'assessorament de Ramon Larramendi, un alpi
nista basc pioner de les travessies àrtiques. Permisos d'estada,
assegurances mèdiques de l'expedició i l'equip específic: esquís
"black country", pulca, fixacions, menjar i fins i tot un rifle. Dels

molts riscos que suposa aquesta aventura l'amenaça de l'ós

polar és el que més sorprèn, però una trobada amb aquest ani
mal, autèntic rei de la "sabana gelada", pot ser molt perillosa. Per
això totes les expedicions que fan el Pol Nord estan obligades a

portar una arma de foc entre el seu equip.

Després de passar una nit a Spitsbergen, on vaig conèixer el
meu company d'expedició, l'Alain Huber, un rus d'origen belga
amb qui finalment compartiria la travessia, vam sortir cap a la

penúltima parada de la nostra aventura; l'Ice Camp Borneo.

L'Ice Camp Borneo és la última estació humana del Pol Nord.
Quatre grans tendes són l'únic testimoni de vida humana a la

zona i un gran mar de gel en totes direccions el paisatge habitual.

L'arribada a la Borneo és tota una aventura. Una llenca de neu i

gel, senyalitzada amb bosses d'escombraries, serveix de pista
d'aterratge improvisada. Màquines adaptades la refan a diari

degut al trencament i el desplaçament que afecta el gel àrtic.

Un cop terra, el Pol Nord et dona per benvinguda una bufetada

gelada de vent i fred polars. A 20 graus sota zero, se't glacen els

pèls del nas en menys d'un segon. Per escapar-nos del fred i

esvair defalliments, vam traslladar ràpidament tot el material de l'a
vió cap a l'helicòpter que ens duria a l'últim punt abans de comen

çar la travessia. En menys de 6 hores teníem tot l'equip carregat
havíem visitat el camp -que funciona també com a base científica
de l'àrtic- i ens disposàvem a pujar a l'Antonov 74, un vell helicòp-

Immens horitzó de gel àrtic
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ter de fabricació soviètica, que ens havia de portar al nostre destí:
el paral·lel 88, a 200 quilòmetres del Pol Nord geogràfic.

A poca alçada l'Antonov sobrevolava l'àrtic i vam començar a

familiaritzar-nos amb el paisatge que ens esperava durant les

properes dues setmanes. AI cap de dues hores el pilot va pren
dre terra. Un cop descarregat tot l'equip, ens vam abraçar, ens

vam desitjar sort, i ens vam acomiadar amb la sensació de soli
tud dels comiats forçats. Era el17 d'abril.

Mentre veia marxar l'aparell vaig començar adonar-me que sí, ara

sí, aquí començava a acabava tot. L'adrenalina se'm disparava.
Només veia gel i color blanc, una llum tèbia embolcallava el pai
satge i una fina capa de boirina enterbolia l'horitzó. L'àrtic no és

precisament un paisatge acollidor. Només pensava en ser al punt
de recollida el dia assenyalat.

Caiguda en un dels molts canals d'aigua oberts

Ràpidament sense deixar que els mals presagis ens glacessin la

voluntat vam començar a funcionar. Mengem i bevem una mica i

organitzem les pulques. Cal col·locar molt bé la càrrega en

aquest trineu per evitar que es tombin durant la marxa. És impor
tant repartir bé els pesos, posar la càrrega més pesada a sota de

tot, i deixar a la part superior els estris poc pesants i de primera
necessitat en cas d'emergència.

Pla de ruta

Poca estona després ens posem a caminar cercant el ritme que
ens havíem marcat: 1 hora de marxa i 5 minuts de parada. AI pic
de la jornada fèiem una parada extra de 30 minuts per menjar bé

i hidratar-nos al màxim.

En circumstàncies normals ens llevàvem a les 2/4 de 7 del matí,
dedicàvem un parell d'hores a recollir el camp, preparar el mate

rial i l'avituallament per la jornada, i seguidament, iniciàvem la

marxa un parell d'hores més tard. A les 9 del matí, moment d'i

niciar de la marxa el sol escalfa i ajuda a entrar en calor.

El fet que al Pol Nord no es pongui mai el sol ajuda a aprofitar
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molt les hores i recuperar quilòmetres. A aquest ritme preveiem
caminar 10 hores diàries i avançar entre 10 i 15 quilòmetres de
mitjana per jornada. Tot i això la progressió és molt variable en

funció del terreny i de les condicions climatològiques. La jornada
que més avançàvem podíem fer fins a 15 quilòmetres en 10
hores de marxa, eren dies especials, amb un terreny sense acci
dents, sense canals d'aigua i bordes de compressió i en dies
assolellats sense boira i amb vent en condicions normals.

AI Pol Nord el vent bufa en tot moment però si el sol brilla la tempe
ratura corporal es manté, el cos no necessita treballar tant per escal
far-se, l'estalvi d'energia és més gran i el to muscular resisteix millor.

Les jornades més dures podien arribar fins a 15 hores de marxa

i avançar només uns pocs quilometres. Temperatures molt bai
xes entre 25 i pics de 30 graus sota zero, el vent, la boira i la neu

en suspens, dificulten la visió i l'avanç es torna molt penós. A

més, s'ha de tenir en compte l'efecte provocat per la deriva del

gel. El constant moviment de la placa àrtica t'allunya cada dia del
centre polar geogràfic i cal caminar en contra d'aquest fenomen
i sobreposar-se al retrocés dels teus propis passos.

Els efectes del canvi del climàtic

Els pitjors malsons de la travessia van ser els canals d'aigua i les
bordes de compressió. Les conseqüències del canvi climàtic és
deixen notar al Pol Nord on una multitud de canals d'aigua -fruit
del desglaç que provoquen l'augment de les temperatures i el
forat de la capa d'ozó- travessen tota la placa àrtica. A més, del
risc que suposa caure a l'aigua a l'hora de superar-los cornpor
ten una gran pèrdua de temps i esforç.

Per franquejar-los utilitzàvem els trineus com si fossin ponts en

passos estrets a com petites canoes, en els passos més llargs.
El rise de caure a l'aigua ens feia extremar les precaucions. Una

caiguda a l'aigua, en les condicions extremes de fred de la

superfície comportaria seriosos problemes de congelacions.

L'altre gran obstacle de la travessia pel Pol Nord eren els murs a

barreres de gel, anomenades bordes de compressió. Les origina
el moviment del gel que provoca petites falles en la placa de gel
àrtic, creant murs de blocs de gel trencat que cal superar grim
pant. Supera-les no requereix massa destresa tècnica però si
molt desgast físic i de temps. L'escomesa d'aquests murs obliga
a treure't els esquis, escalar la paret i un cop a dalt aixecar el tri

neu lligat amb una corda a força de braços. Superar cada borda
era un problema afegit a la duresa pròpia del Pol Nord

Expedició en perill i risc de congelacions
EI7é dia de travessia no l'oblidaré mai. Després d'unajomada durís
sima en la que vam haver de travessar molts canals d'aigua, amb

condicions de fred i vent extrems i superar nombroses bordes de

compressió només havíem aconseguit avançar uns pocs quilòme
tres. Les forces arribaven al seu límit i ja donàvem per acabada la jor
nada quan vam voler superar un últim canal d'aigua. Un estret canal,
de pocs metres d'amplada, que no preveia a priori cap dificultat.

Amb les pulques flotant a l'aigua vaig fer la primera passa sobre

el pont improvisat quan l'esquí es va enganxar a la pulca. Mentre

perdia l'equilibri només un pensament em va passar pel cap:
l'has ben cagat. Tot va ser molt ràpid, però etem a la vegada, em

precipitava damunt la fina cap de glaç i comprovava com es tren

cava el gel sota meu. Notava la fredor de l'aigua al braç i al cos

tat, mentre lluitava perquè l'altra part del meu cos, fora l'aigua, es

recolzés damunt els trineus. En pocs instants percebia com es

comprimia la roba sobre el meu braç.



De cop vaig notar com m'estiraven amb força de la bota. L'Alain,
el meu company, m'estirava amb decisió cap a fora i aconseguia
treure'm de l'aigua. Sense temps per pensar, actuant a cegues,
em vaig treure l'equip mullat que ja es començava a congelar.
Calia ser molt ràpid, reduir al màxim l'exposició del cos al fred.
Quan vaig arribar a l'últim guant ja estava glaçat, se m'enganxa
va a la mà, i per treure-me'l em vaig arrencar part de la pell.
Sense perdre ni un segon vaig canviar-me i vaig començar a

moure'm desesperadament. Havia de recuperar calor. AI cap
d'una estona comprovava els efectes de la congelació. El braç i

la mà presentaven signes evidents de congelació, però encara hi
tenia sensibilitat, la caiguda havia acabat amb congelacions de

primer grau a l'extremitat.

Aquell dia ja no vam avançar més, vam instal-lar el campament
per entrar en calor el més aviat possible. Va ser la pitjor nit de
totes. La caiguda havia estat un cop molt dur a nivell físic però
sobretot mental. Em van envair dubtes i pors. Com havia comès

aquell error? podia tornar a passar? estem sols, ningú ens aju
darà, potser l'expedició havia d'aturar-se en aquest punt ...

Finalment les ganes de seguir, la confiança en un mateix i la moti

vació d'estar molt a prop de completar l'aventura van poder més

que els mals presagis. Pensava en positiu, m'esforçava a convèn
cer-me que si estava en condicions l'endemà havia de continuar.

De nou avancem

En despertar, notava el dolor de la mà però podia mours-la, el

seu aspecte no era del tot dolent. Amb un nou equip completa
ment sec, protegit del fred i amb un sol resplendent a l'horitzó
ens vam animar a prosseguir l'expedició. Com si després de les

desgràcies el destí et recompensi, vam viure dues jornades amb
bon temps i una progressió ràpida

En aquestes condicions esquiant ràpid i tranquils, guanyàvem
metres a la deriva i ens apropàvem cada cop més al nostre destí.
Els canals d'aigua i les bordes de compressió, eren cada cop
més escassos i això facilitava la marxa. Aquests dies vaig
començar a conèixer millor els secrets del Pol Nord. A cada jor
nada t'adones de tot allò que has anat coneixent i aprenent de
l'entorn que t'envolta. Captes ràpidament les sensacions del teu

entorn i el tipus de gel que tens al teu davant. Pel seu color, per
la forma, pel tacte et resulta un element cada cop més familiar. A

Punt i final de l'expedició

mesura que la progressió avança t'hi trobes més còmode, t'ado

nes de la capacitat humana per adaptar-se als medis més insos

pitats. Per anar al Pol no hi ha camps d'entrenament, és una

experiència única, arribes a un nou món que mai no has imaginat
i no és fins que, a mesura que avances sobre ell, que n'aprens
els seus secrets. Veure com, mica a mica, domines aquest ele

ment et dona força per seguir i acabes perdent la por. La des

confiança al desconegut es torna il-lusió per la nova coneixença.

90 graus latitud nord

Tot i el fred i el cansament acumulat -ja portàvem dues setmanes

de marxa- l'expedició avançava a bon ritme. El dia 28 d'abrill'ex

pedició sabia que l'endemà arribaria al punt final. Conscients que
la consecució de la gesta era molt a prop, tot era apunt per ini
ciar l'aproximació final, l'última etapa de l'expedició. L'endemà

lliscàvem ràpid sobre el gel. En aquell desert de glaç res indica el

punt exacte del nostre destí, no hi ha referències, només el blanc

polar. El meu company consultava el GPS que ens donava la

nostra posició exacta. Cada cop quedava menys per arribar al

"quilòmetre zero del cercle polar àrtic": 90 graus latitud nord.

De cop vam començar a cantar en veu alta els graus a mesura que

avançàvem: 80, 81,82 ... Quan l'objectiu era a tocar ens vam des

pendre dels pesats trineus, i vam anar avançant esperant que el

GPS indiques la posició desitjada. Finalment el meu company va

aixecar els braços en senyal de victòria i va començar a cridar 90,
90 graus, hem arribat. Érem a l'eix del planeta. Vaig parar un

moment em vaig quedar clavat com si volgués fotografiar per sem

pre aquell record, aquell instant de la meva història.

Després vaig començar a caminar amb calma memoritzant cada

passa, cada moment, cada sensació. Abraçades, rialles i felicita

cions mútues amb l'Alain, el company que m'havia rescatat de

l'aigua i del pou de dubtes. Amb les emocions em vaig estirar a

terra, una espiral de núvols sobre el meu cap semblava indicar

me l'eix del planeta. Aquell intens instant ha quedat gravat per

sempre quan em vaig fondre en una abraçada amb el gel
rnll-lenarí de l'àrtic.

Base Ice Camp Borneo, Centre
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Institut Geològic Estepa blanca
de Catalunya
L geologia en les seves diverses bran

ques i facetes han tingut bona tradició a

Catalunya des de l'activitat pionera de
Jaume Aimera l'últim quart de segle dinou,
seguit de Solé Sabarís, Font Sagué, Llopis
Lladó, etc. A més, en general, aquest
col·lectiu científic ha mantingut sempre un

fort lligam amb el món excursionista.

EI1916 la Mancomunitat de Catalunya creà
el Servei Geològic de Catalunya com a ins
trument de l'administració en aquest camp
bàsic per a la política territorial. Estroncada
la labor per les dictadures i la guerra civil, no

és fins el 1979 que es reprèn aquest orga
nisme tècnic, que l'any 97 s'integra dins
l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

L'etiqueta ICC és coneguda pels excur

sionistes per diversa cartografia, però de

forma especial s'associa al tema de les
allaus de neu, un camp de recerca i servei

públic que heretava de l'antic SGC dels
seus inicis 10 anys enrere dins.

Com a nou pas endavant d'aquest equip
dedicat a diversos aspectes de la geologia,
aquest any passat s'ha creat l'Institut

Geològic de Catalunya, amb personalitat
jurídica pròpia, però que es manté adscrit
al Departament de Planificació Territorial i

Obres Públiques de la Generalitat. Així

doncs, el web http://www.igc.cat! s'afe

geix al costat del http://www.icc.cat! en la
llista d'enllaços favorits dels excursionistes.

Marc Janeras

Taula dels temps geològics
OIiTALL tiEL llESCZOlC I DEL CEN:)ZO<C
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Família: Cistàcies

Espècie: Cistus albidus

Arbust llenyós de fins a 1 m d'alçada
característic de les brolles i garrigues de

terra baixa per sota dels 1400 m. Viu en

indrets assolellats, secs i calcaris, i es

troba molt estesa per tota la regió medite

rrània i de vora mar, on acostuma a for
mar comunitats arbustives al costat del

garric, el romaní, el bruc i altres tipus d'es

tepes. En castellà se la coneix com a jara
blanca.

Floreix entre els mesos de març i juny i

gràcies a les seves grans i vistoses flors
roses el seu aspecte esdevé pràcticament
inconfusible. Les flors presenten cinc

pètals lleugerament rebregats que tenen

entre 5 i 6 cm d'amplada i són d'un rosa

purpuri molt cridaner. La part central de la

flor, allà on es troben els estams, és de
color groc.

Les fulles de forma lanceolada són d'un
verd molt clar, esblanqueït, i es disposen
de forma oposada a la tija, mancades de

pecíol i amb 3 nervis principals ben mar-

cats. Estan cobertes d'un borrissol de

pèls blancs que li donen un tacte que
recorda al del vellut. L'estepa blanca deu
el seu nom albidus al color clar provocat
per aquesta pilositat que recobreix tota la

planta; no pas al color de la flor. Compte
doncs a no confondre l'estepa blanca
amb les estepes borrera i l'esteperola de

.

flors blanques.

El fruit, també recobert de pels, és una

càpsula ovoide. El gènere Cistus que
dóna nom a la família prové del grec kus

tis en referència a la forma de la càpsula
similar a una vesícula. Aquesta càpsula
s'obre en 5 valves per tal de permetre la
sortida de les llavors que són molt nom

broses i petites. En cas d'incendi, aques
tes llavors s'obren quan el foc ha passat i

germinen després en el terreny que ha

quedat lliure i ben il·luminat. Les estepes
doncs resulten normalment afavorides pel
foc.

Lluís Catasús



ELS ECOS DEL CREMALLERA Encara que tot el conjunt situat entre els
dos rius, i sobre la seva confluència, rep
aquest nom, en alguns mapes de gran
escala (1 :5000 o 1: 1 0000) l'orònim es

restringeix al sector més elevat del serrat

del Ninot, a prop del sector anomenat El

Torn. Algunes de les penyes més conegu
des són el Cilindre, el Dit o l'agulla dels

Arbrets, una mica allunyada del nucli prin
cipal i una de les més populars del sector.

La seva cota màxima es situa cap els
1800 m, 900 m per sota els germans
Torreneules.

Les Roques
de Totlomon

U n topònim' enigmàtic per un paratge
misteriós, entre les gorges dels rius Núria i

Freser, sota els massissos Torreneules i

sobre la via del tren cremallera des del

1931. De tonalitats vermelloses, malgrat
que han estat escenari d'algunes escala
des aquestes roques no són avui un destí

preferent pels amants de I'arrampicata.

Mentre que des del conegut i imprescindi
ble Camí dels Enginyers o de Pedrisses,
que comunica Núria amb el planell de
Coma de Vaca, són visibles uns centenars

de metres més avall, un altre camí força

menys concorregut que uneix la central

superior del Daió amb el camí vell de
Queralbs a Núria s'interna tímidament en

el seu món. Aquest camí segueix un tros
del recorregut de l'antic canal que uneix
les aigües de Fontalba amb les del Freser
i que es troba encara en ple rendiment, la

qual cosa implica costoses i complexes
tasques de manteniment. Les parets
orientals d'aquest conjunt rocallós cauen

sobre el torrent del Salt del Grill, afluent
del Freser.

Totlomon forma un espai per redescobrir,
de parets, canals i racons, com una mena

de Montserrat a petita escala a la vall de

Ribes, la dels pastors i el torb.

Ramon Pascual

INNOVACiÓ DE CAP A PEUS

AI 1935 un torinès membre del Club Alpí
Italià, de nom Vitali Bramani, inventà una

sola de goma per les botes deis alpinistes
que revolucionà el calçat de muntanya
perdurant amb prou prestigi fins a l'actua

litat. Aquest sola substituiria per sempre
més les soles amb claus d'acer, anome

nats tricouni,
fabrica-

des a Suïssa. Jugant amb les lletres del
seu nom creà una marca, patentada al

1937, que s'ha convertit en un genèric:
Vibram. Aquesta sola, basada en la tècni
ca del vulcanitzat, s'usà per primer cop a

dues de les sis parets nord alpines clàssi

ques: l'esperó Walker a les Grandes
Jorasses i la nord al Petit Dru.

Bramani fou un famós guia als Dolomites
dels anys 30. Un dels seus clients habi
tuals fou l'actiu Albert I, rei dels Belgues,
el qual morí com a conseqüència d'un

accident d'escalada a les Ardenes

(Bèlgica), el 1934.

Sembla que la idea de crear aquesta sola
amb dibuix i relleu sorgí en la dramàtica

experiència viscuda a la Punta Rasica (3306

Vitali Bramani

m), als Alps de Bregaglia o Engadina, a la

frontera entre Suïssa i Itàlia, en la qual sis

alpinistes, d'un grup de dinou, moriren con

gelats durant el descens. El calçat lleuger i
de sola fina, totalment inadequat a les pèssi
mes condicions meteorològiques, fred, vent
i neu, en les que es veieren atrapats, fou res

ponsable de la tragèdia. En aquella època
una estratègia molt estesa era dur el calçat
clavetejat per l'aproximació i un altre de sola
fina per l'escalada. Calia doncs quelcom
més polivalent.

Desconeixem si existeix algun cim ano

menat Vibram, però el cert és que el
Tricouni Peak s'alça fins als 2.122 m a la

canadenca Colúmbia Britànica.

Ramon Pascual
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Boscos, per a què?

L'Obra Caixa Sabadell i el Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya presenten
l'exposició "Boscos, per a què?". Fins al
3 de juny l'exposició convida els
visitants a conèixer millor els boscos de

Catalunya.

L'exposició es pot visitar a la Sala

d'Exposicions de Caixa Sabadell i
convida a reflexionar sobre què
n'esperem dels nostres boscos durant
el segle XXI tenint en compte les grans
funcions de qualsevol bosc: la

productiva, l'ambiental i la social.

L'horari de visita al doble espai serà de
dilluns a diumenge de 12 a 14 i de 18 a

21 hores. Els diumenges i festius hi

haurà visites guiades a les 12 hores. Els

grups escolars i altres col·lectius que
desitgin concertar visites en dies i hores

especials, ho pocren fer al telèfon 696
406767.

PROHIBICiÓ TEMPORAL DE L'ESCALADA
A SANT LLORENÇ DE MONTGAI
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de

Catalunya, informa que per raons de protecció d'espècies amena

çades a Catalunya, és necessari prohibir la pràctica de l'escalada a

la zona del castell de Gelis i Monteró, a Sant Llorenç de Montgai
(terme municipal de Camarasa), fins al1 O de juliol. En un escrit diri

git a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya per part del

Director dels Serveis territorials, el senyor Joan Farré; Sol·licita que

comuniquem aquesta restricció als escaladors i a les diferents enti

tats excursionistes de Catalunya per tal d'evitar possibles malente

sos i incidents entre escaladors i els Agents Rurals, ja que en el

període indicat: de 1'1 d'abril a 10 de juliol de 2007 els Agents
Rurals tenen encomanada la tasca de vigilar expressament el com

pliment d'aquesta prohibició. Així mateix, ens comunico que s'han

disposat cartells informatius d'aquesta prohibició als accessos d'a

questa zona d'escalada.

Joan Farré acaba dient, "Estic segur de la comprensió del món

excursionista en general i del col·lectiu escalador en particular
davant d'aquesta restricció, que no té altre objecte que mantenir la

biodiversitat del nostre país i protegir una espècie amb molt poca

presència a les terres de Lleida".

CURS D'ÀRBITRES EN COMPETICIONS D'ESCALADA
Es tracta d'un curs de caràcter pràctic, l'objectiu del qual és la capaci
tació per realitzar les tasques d'arbitratge en les competicions d'escala

da en les diferents modalitats de dificultat, a vista, assajada, en bloe i

velocitat, fins el nivell de prova oficial deia FEEC i/o l'equipament de vies

d'escalada de competició. Es tracta d'una titulació d'àmbit federatiu,

que acredita per a les tasques anteriorment esmentades.

OBJECTIU DEL CURS

L'objectiu és la capacitació per realitzar les tasques d'arbitratge en les

competicions d'escalada en les diferents modalitats: dificultat, a vista,

assajada, en bloe i velocitat,fins el nivell de prova oficial deia FEEC.

A OUI VA ADREÇAT
- Tècnics titulats per I'ECAM o per I'EEAM.
- Persones que col·laboren o treballen habitualment amb el Comitè

d'Escalada de la FEEC.
- Esportistes Federats amb experiència.

PLACES

El nombre de participants esta limitat a 10 alumnes

DATES

6, 12 i 26 de maig de 2007

INFORMACiÓ I INSCRIPCiONS
Federació d'entitats Excursionistes de Catalunya
Escola Catalana d'Alta Muntanya - ECAM

Rambla, 41 pral. Barcelona - 08002

Tel: 934 120777 Fax 934 126353

e-mail: ecam@feec.org

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
3 de maig de 2007
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LLOC DE REALITZACiÓ
La sessió teòrica del dia 6 de maig ocuparà tota la jornada i tindrà

lloe a la seu de la de Ciub Muntanyenc Sant Cugat
La part pràctica es farà els dies 1 2 de maig a la 1 a Prova de la

Copa Catalana d'Escalada en Bloc a Barcelona i el dia 26 de maig
a 1 a

prova de Copa Catalana de Dificultat a Terrassa.

PREU DE LA MATRíCULA
Participació al curs i materials 125.00 €

REOUISITS
Ser major de 18 anys, posseir el graduat escolar i la llicència FEEC

(mínim modalitat C) de l'any en curs. A més cal presentar la docu

mentació següent:
- Fitxa d'inscripció
- Currículum professional/laboral
- Currículum esportiu (experiència prèvia com a competidor, àrbi-

tre, equipador, organitzador o altres en competicions d'escalada)
- Justificant d'ingrés de l'import de la matrícula indicant el nom i

cognoms de l'alumne i "Curs àrbitre de base d'escalada".

CONTINGUT FORMATIU
- Reglament del Comitè Català d'Escalada Esportiva de la FEEC
- Organigrama i funcionament de la FEEC i de la FEDME
- Marc legal de les competicions
- Materials i homologacions
- Primers auxilis en competicions
- Pràctiques d'arbitratge en competicions (per a Àrbitres de base)
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Parlem dels esports de neu per Concepció Arnau

Com a continuació de l'article de l'últim

Excursionisme sobre el programa de TV3

"Temps de neu" i tot i que aquest any ha

estat bastant nefast per a la pràctica dels

esports de neu, no ens podem estar, abans

que acabi la temporada, de comentar ellèxic

d'algunes de les disciplines que es poden fer

a la neu.

practicada en terrenys més o menys plans,
que comprèn les modalitats d'esquí de fons

i biatló. Salt de trampolí, modalitat d'esquí
nòrdic que consisteix a llançar-se des d'un

trampolí. Telemarc, la seva particularitat radi

ca en el fet que el taló de qui el practica
queda lliure en tot moment de l'esquí. Surf

de neu més conegut com snowboard i que
consisteix a fer surf sobre la neu amb uns

esquís i fixacions especials. Acrobàtic també

conegut com a esquí artístic o estililiure és

el més espectacular i es divideix en dues dis

ciplines: els sots o banyeres i els exercicis

aeris. L'esquí forapista és el que es practica
fora de les pistes preparades i senyalitzades
d'una estació d'esquí. Heliesquí, la base

d'aquest esport és que un helicòpter recull

els esquiadors i els duu a les cotes més altes

de les muntanyes, que baixen esquiant. Les

raquetes són uns estris per caminar sobre la

neu tova sense que l'excursionista s'enfonsi.

El trineu és usat com a vehicle des de molt

antic. Una modalitat és el muixing que és un

trineu arrossegat per gossos.

Segur que encara en queden més, però per

avui ja n'hi ha prou.

No cal dir que l'esport de l'hivern rnés cone

gut és l'esquí alpí que consisteix a fer des

censos per pistes habilitades de diferent

desnivell. Esquí de muntanya és una rnodali

tat que es practica amb un esquí rnés lleuger
per poder fer l'ascensió i el descens de les

rnuntanyes. Esquí nòrdic disciplina d'esquí
amb la col·laboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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per "SPOTY"

Fa un parell d'estius vaig anar amb un company
a recórrer un tros del Pirineu francès que per a

mi era del tot desconegut. Molts cops ens tro

bem obsessionats per pujar els tresmils dels
Pirineus i oblidem els cims que sense arribar a

aquestes cotes són molt interessants i resten

pràcticament desconeguts per a molts. Aquest
és el cas d'aquest cim aïllat envoltat de petits
llacs situat a l'alta Bigorra, prop de la vall

d'Azun. La seva altitud elevada el converteixen

en un mirador excepcional i amb temps clar,
ofereix una vista esplèndida sobre el Balaitús i

la gelera de les Néous.
Contestar aquestes preguntes us pot ajudar a

trobar el nom d'aquest cim, i no cal dir que la

gran majoria de les respostes les podreu trobar
dins de la revista.

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31 de maig, el nom deilloc de la fotografia a l'adreça electrònica:

concurs@excursionisme.cat 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. 337) correspon a la "Ventana del Delfín" que es troba dins del Real Mascún a la Serra de Guara. El

guanyador del concurs és en Albert Bordonau, enhorabona. A la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes a les

preguntes del número anterior.
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� SantJoan
de la Muntanya
Conca de Barberà

1 h 15 min de pujada. 1 h de baixada.

-":ilœllua:&:l·1I.II350 m de pujada
I • Caminada apta per a tots els públics, bona per a iniciació de la
canalla a l'excursionisme.

•• • Tot l'any, a evitar potser a ple estiu per l'excessiva calor. El dia de Sant

Joan al matí s'hi fa un aplec popular.
• •• • • Muntanyes de Prades. Escala 1.25.000. Ed. Piolet.

: • •• • • A peu per les comarques de Tarragona. Vol. I. De Rafael López
Monné. Arola Editors
• • El punt de partida és la població de Montblanc, on s'accedeix per
carretera, autopista o tren. Iniciem la caminada al costat del portal de Sant

Jordi, un dels que encara es conserven en la muralla medieval més ben
conservada del país.
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[I '!i� ferrada de l'Agulla
de I Aigua al Coll Baix Camp

per l'aproximació 1 h. pels dos trams de la via entre 1 h 30 i 2 h ben bones.

-..::to::i'IIIIII:4o:i·1III 200 m

I • Difícil a molt difícil Tot i no ser gaire llarga presenta trams extraplomats
que la fan molt dura físicament.

•
•

• casc, arnés, material de seguretat per via ferrada (dissipador), corda i
vuit per rapelar

•
• • equipada pel Club Excursionista Serres del Mestral de l'Hospitalet de

l'Infant entre el 2004 i el 2005

•• • tot l'any. A l'estiu portar molta aigua.
• ••• • Mapa Muntanyes de Vandellós. Esc. 1 :20.000. Ed. Piolet.

: • •• • • Noves vies ferrades a Catalunya, Aragó, Andorra i França. de B. Forés i

Dani i Xavi Sànchez. Publicacions de la UEC.

¡ • Passat el trencall a l'Hospitalet de l'Infant per la N340 arribem a una

benzinera, de la que surt una pista. AI primer trencall a la dreta, seguim per sota I' AP7

i encarem la pista que s'endinsa a la muntanya, rètol "Ermita". A l'altura d'un trencall

a mà dreta haurem de deixar el turisme ja que la pista està en força mal estat.

� Pic de Màniga
Pallars Sobirà! Alt Urgell

2 h 30 min a 3 h per l'ascensió.

l:.I:.I:ilIWLlI.·III+ 700 m.

I!.III��'UI es tracta d'una bonica caminada apta per a tots els públics
• de maig a novembre. Descrita per fer sense neu.

• •• • • Sant Joan de l'Erm. Esc. 1 :40.000. Ed Alpina
• • A Andorra, sortint de Sant Julià de Lòria cap amunt trobem a mà

esquerra el trencall que va al santuari de Canòlic i a la població pallaresa d'Os

de Civís. En aquest meravellós poble no ens aturem sinó que seguim, ara per
una bona pista apta per turismes, cap amunt, mirant el mapa ja que hi ha

trencalls, fins al Goll de Conflent a 2.154 m. Del coll acabem de baixar fins a

les bordes de Conflent. (1 h des d'Ós de Civís)
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Pasqual Garriga

Descripció: És una excursió força senzilla i per qui no hi brollen unes fonts. Per una escalinata accedim a A l'hora de tornar podem fer-ho seguint la pista que fa

conegui la vila emmurallada de Montblanc és l'excusa l'edifici arrapat a la base d'una cinglera, i el primer que cap al mirador durant uns vint minuts allí a 585 m

ideal per visitar-la .. Sant Joan de la Muntanya, és un trobem és l'encantadora i humil capella excavada dintre prendre un corriol que pel bosc de la Garrina perd
lloc amb encís i misteri, que dóna pau i serenor al qui la roca, concretament en gres vermell, el que li dona un ràpidament uns 150 m fins a deixar-nos de nou a zones

s'hi atansa i que convida a quedar-s'hi. De fet nasqué aire ben únic. Pujant escales amunt veiem de conreu on un bel camí de carro ens porta de nou a

al voltant d'una cova que servia coma aixopluc a dependències recentment arreglades, com tot l'edifici Montblanc.

ermitans, i l'edifici, construït sobre la capella, era la

vivenda dels ermitans. A la cruïlla prop del portal de

Sant Jordi un clar pannell ens assenyala el camí dels

GR 171 i GR 175. Durant un quart d'hora és una àmplia
pista, i un nou pal ens assenyala el camí de pujada a

Sant Joan seguint el GR 175, que ha esdevingut un

corriol que guanya altura dintre d'un bosc de pins. En

certs punts la pujada és forta, cal prendre-s'ho amb

tranquil·litat. De ben lluny descobrim la teulada i els

xiprers de l'ermita. Els darrers metres són els més

drets .a més de pins hi ha força alzines i roure. Arribats

descobrim una zona amplia i obaga envoltada de

xiprers centenaris a recer de l'edifici de tres plantes on

per l'associació dels "Ermitans de sant Joan de la

muntanya" . Per dalt de l'edifici se surt a la part"
alta de la cinglera on hi ha unes taules i bancs

d'obra i un bon mirador a 700 m. sobre la

Conca de Barberà. Allí arrenca un corriol

que per esglaons tallats a la roca

baixen en pocs minuts a la

Cava de la Princesa

Elionor d'Urgell, on

aquesta es refugià dels

Trastàmara en el segle Y0J. La

cova és d'entrada i sortida

penjada sobre el cingle.
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Descripció: La via consta de dos trams ben separats i

diferenciats, uns sobre una agulla separada de la

cinglera i el segon a la cinglera principal. Del trencall

seguirem la de l'esquerra que s'endinsa al Racó de

l'Aigualcoll, traçat pel barranc del mateix nom.

Passarem per una bassa rectangular per ús dels

bombers i trobem el rètol que assenyala la via i el PR-C

92. Seguim corriolet molt dret que, entre matolls guanya
la base de la primera agulla. De forma sintètica la via té
els següents trams: llastra força vertical i llarga, feixa

amb un ressalt de la que sortim amb una cadena, una

placa extraplomada amb graons cap a I'esquerra(
esgotadora). Superada aquesta, la via encara un forat

natural de la roca darrere de la qual hi ha un senzill pont
tibetà. Sortim del pont per un nou tram vertical cap a

l'esquerra que desemboca en un callet gairebé a la part
més alta de l'agulla. Baixem sense dificultats uns

metres hi fem cap a la part posterior de l'agulla on hi ha

esgotador que el primer. D'entrada trobem un tram

vertical i llarg amb uns passos desplomats al centre

.Sortim a una feixa per la que flanquegem a la dreta

(cadena). Superem l'entrada al segon tram mitjançant
un electron que salva el petit desplom. Sobre aquest
tram apareix un nou pont tibetà, i ja només resta la

darrera placa dura i atlètica i de nou desplomada a la

que segons en quines condicions hi arribem potser no

podrem arribar a enfilar-nas-hi ja que l'entrada és un

pas llarg i trencador. Acabada la via trobarem a la dreta

unes cordes que ens faciliten baixar al coll on érem

entre tram i tram. Jo recomano completar la jornada
ascendint a la cota més alta de la serra dels Dedalts de

Vandellòs: el Molló Puntaire de 728 m. AI cim hi ha un

gran vèrtex geodèsic amb bones vistes sobre la serra i

el delta de l'Ebre. Per arrodonir-ho seguiu la serra cap al

nord-est i passant una pista i una caseta amb antenes

assoliu també el cim de la Portella a dels Avencs de

una instaHació de ràpel. Rapelem uns 15 m i ens 722m.(nou vèrtex). El corriol segueix la direcció del coll

situem al coll entre l'agulla la paret. Baixem uns metres de la Portella però per arribar-hi caldrà despenjar-nos
fins a trobar l'entrada del segon tram més dur i en dos punts molt concrets amb l'ajut de cadenes,

atenció. Arribats al coll de la Portella(dues torres d'alta

tensió) baixem per la pista fins el trencall on tenim el

Pasqual Garriga
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Descripció: Diguem-ho clarament: el pic rei de la

contrada és el Salòria de 2.789 m. Ara bé aquest cim

presenta una pujada molt dreta i directa que no tothom

pot afrontar i seria una pena deixar de visitar aquesta
zona per aquest motiu. Aquesta excursió més que pel
cim 'en sí té el valor de voler donar a conèixer l'alta vall

de Santa Magdalena, pallaresa, però més accessible

des d'Andorra. Per acabar-ho d'embolicar les Bordes

del conflent pertanyen a l'Ait Urgell. Les bordes són
totes tancades i de propietat privada, antigament una

d'elles havia estat un refugi de la FEEC i, de ben segur

que un refugi guardat no hi faria cap mal a la

contrada .. Val la pena fer nit a la zona, bé sigui amb

una tenda a vivaquejant respectuosament dintre

l'església de les bordes. L'ascensió al pic de Màniga no

té pèrdua ja que el cim es veu des de les bordes.

Comencem per mateix trencall a l'entrada de les

bordes que encararia el Salòria i prenem la pista que

passa sobre el barranc de Finestres i esdevé

ràpidament camí que va, sense perdre altura, a cercar

el profund barranc de Sabollera. Superat aquest, fem

finalment cap al barranc de Màniga on arriba una

pista. Entre pins encarem un gran prat que guanya
altura en direcció al Coll de Màniga. AI capdamunt del

prat si no caiem en la temptació de passar a l'altre

costat del barranc(dreta) trobarem el corriol que ens

pujarà al coll de 2.295 m. (2h) A l'altre cantó baixaríem

al poble de Burg. Del coll només resta encarar la

pujada directa al cim amb algún tram més dret i

escarpat però sense dificultat real. Un cop dalt, el cim

queda apartat cap el nord abocat

sobre la vall Ferrera . Pic de

Màniga 2.515 m.(2h
30min), aquí dalt els prats
deixen lloc al terreny més

pedregós i mineral. La

vista domina tata la Vall

Ferrera, al fans la Pica

d'Estats i el Sotllo i just
als nostres peus el

bosc de Birós, amb una

pista que s'enfila a la cota

2.400 m. Tornarem per on

hem vingut. Per més

agosarats a amb empenta es pot resseguir eillarg
cordal que passant pel pic de Cavil (2.588 m.) i el de

Sabollera (2,583 m.) ens portaria fins el Salòria. Però

això ja són paraules majors ...

Pasqual Garriga
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La DOVela que quiD hubieran escrito
aqIII!IIkIs qw .uaca voItieron de alii

@:Plancta

K2

Javier García Sánchez
Ed. Planeta, novembre 2006

240x160 mm; 464 pàg.

Aquesta novel-la és un relat

d'amor en la quall'autor fa una

mirada a la naturalesa humana,
amb l'excusa de les

circumstàncies límit d'alpinisme
entre fictici i real situat a un

punt singular del paisatge de
l'Himalaia. Una obra feta des de

fora del món muntanyenc, que
ha provocat una combinació de

recel i d'indiferència, i també

alguna disconformitat

silenciada.

er Marc Janeras i Casanova
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Per rMrica
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de rlndicPARATGE NATURAL
D'INTERÈS NACIONAL DE

POBLET
EL BOSC DE POBLET

ESCALA 1 : 15.000

.\
pro lET

� Paratge Natural
d'Interès Nacional
de Poblet

PALLARS SOBIRÀ - SUD
PARC NACIOHAL 1)' .... "ÜISTORTES

I ESTANY PE SANT MÁURICI

El bosc de Poblet
Editorial Piolet, gener 2007

195x110 /'1'11'1'1; escala 1:15.000

Pallars Sobirà - Nord
Editorial Piolet, desembre 2006

170x110 mm; escala 1:50.000

PALLARS SOBIRÀ - NORD
PARC NACIOHAL "'A.c:.ÜUTOJtTES

I UT......VPES...,.MAURICI
PARC "ATURALDE L'ALT PIRINEU

-
PIOLET

Pallars Sobirà - Sud
Editorial Piolet, dese/ubre 2006

170x110 mmi escala 1:50.000

Aquestes noves cartografies de Piolet són interessants, si bé amb l'escala

forçada en els dos casos. El primer mapa cobreix l'extrem nord-oriental de la

Serra de Prades, i està centrat en el Paratge Natural d'Interès Nacional de

Poblet, amb bons valors paisatgístics i naturals. Potser la mateixa informació

es podria presentar a menor escala i arribar fins a Montblanc com a punt de

partida d'excursions.

L'altre mapa cobreix en dos fulls la comarca del Pallars Sobirà en una escala

que limitada l'ús excursionista a les travesses i caminades per camins

senyalitzats, com ara els itineraris molt intéressants que uneixen pobles veïns.

Kenya, Tanzània, Botswana,
Zimbabwe i Abissínia

:J>roa Alí Bei

Per l'Àfrica de l'Índic
Joaquim Maluquer
Col.Alí Bei, 26

Edicions Proa, desembre 2006

215x135 mm; 230 pàg.

L'Àfrica oriental conté una riquesa natural i cultural molt

interessant, que intenta desgranar aquest tercer llibre de viatges
dins d'aquesta collecció per pat·t de l'autor, antropòleg i

naturalista, i en especial ornitòleg. Al costat de les més conegudes
Kenya i Tanzània, ens parla de Botswana o d'Abissínia tant per la

seva cultura com pels ocells que s'hi observen. La sèrie Alí Bei ha

recollit diversos temes entre el viatge i l'excursionisme, com

també ha traduït Messner, per exemple.

ALTRES NOVETATS EDITORIALS

EN FAMILIA y (ON NIÑOS
EXCURSIONES DE INICIACIÓN

A LA MONTAÑA

)-ANDORRA
CARLlSc:.EL

En familia y con

niños. 3- Andorra
Carles Gel
Ed. Piolet, gener 2007

240x160 mm; 464 pàg.
GUiA DE EXCURSIOHISMO

EDITORIAL PIOLET
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Enguany se celebra la quarta edició de l'anomenat Any Polar
Internacional, justament quan fa 125 anys de la primera.
Concretament, 1'1 de març es va inaugurar a Estrasburg
aquest nou API amb el mateix objectiu que els anteriors, és a

dir, constituir un marc de cooperació internacional on' establir
les bases per a que científics i governants arribin a acords per
a desenvolupar projectes d'investigació globals, que ajudin a

la preservació i a una evolució el més satisfactòria possible
del nostre planeta.

La història d'aquest important esdeveniment es remunta a la
celebració de la primera edició al 1882-83, quan el tinent
austríac Karl Weyprecht, científic i comandant de l'expedició
polar austrohongaresa portada a terme durant els anys 1872
a 1874, determina que bona part de les solucions a les

qüestions geofísiques i meteorològiques passen per l'anàlisi
de les grans masses de gel localitzades als pols terrestres,
entenent que per a tal fi es requereix una coordinació
internacional de les investigacions. D'aquesta manera, aquest
primer API es tanca amb la participació d'11 paisos i la
coordinació de 15 expedicions, 13 àrtiques i 2 antàrtiques.

Des d'aquest primer moment, cada nova edició ha anat

acompanyada d'un nombre creixent de paisos participants i

de descobriments sense precedents, a partir dels quals han

canviat les línies d'investigació portades a terme fins aquella
data. A destacar-ne, l'última edició dels anys 1957-58, també
anomenada Any Geofísic Internacional, en què es va establir
el Sistema del Tractat Antàrtic i on moltes de les noves

ordenacions científiques, institucionals i polítiques assolides
encara perduren avui dia.

Aquest nou API que tot just acaba de començar, té el gran
repte de determinar l'abast real dels efectes de l'actual canvi
climàtic. Determinar en quin grau l'augment progressiu de la

temperatura impactarà en la fusió dels casquets polars i el

posterior creixement del nivell dels mars inundant territoris
costaners amb la conseqüent pèrdua de recursos naturals i
alimentaris.
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Per aprofundir molt més en aquesta important qüestió que
ens afecta a tots, podem consultar, com sempre, tot un

seguit de webs ...

www.ipy.org és la pàgina oficial del comitè organitzador del
International Polar Year. Exclusivament en anglès, aquesta
cuidada web ens manté al corrent de tot allò relacionat amb
l'esdeveniment, des de la seva història fins al calendari
d'actes passant per seccions de notícies, blogs, projectes i

enllaços a altres webs.

L'Institut de Ciències del Mar a la seva pàgina ICM Divulga,
també es fa ressò abastament d'aquest API 2007-08. A

www.icm.csic.es/icmdivulga/ca/areas/020407.htm hi trobem
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fins a 6 apartats, a part de la presentació, entre els quals en

destaca un: Recomanem ens enllaça amb publicacions,
institucions, documentació sobre el Tractat Àrtic, material

educatiu, cultura popular, i fins i tot, webs viatgeres per si
estem interessats en fer una escapada a alguna regió polar.
Ah! I en català.

Entre les webs a les que ens condueix I'ICM trobem

www.antarcticconnection.com. on podrem fer de tot, des
de vestir-nos fins a conèixer els companys de viatge:
pingüins, ocells, balenes ... A www.spitsbergentravel.no/
eng/ trobarem tot el que necessitem per a viatjar a les illes

Spitsbergen; i a www.wildlife.no/en/ farem el mateix si
volem anar a les illes Svalbard.

C>

, (

I ja per acabar anirem fins a Groenlàndia, l'illa més gran del
món. Pertanyent al Regne de Dinamarca, Groenlàndia es

troba pràcticament sepultada sota el gel a excepció d'unes
estretes franges a la costa on emergeix la terra banyada
pels oceans Atlàntic i Glacial Àrtic. Junt amb l'Antàrtica, és

l'últim exemple de glacera continental, l'anomenat model
Inlandsis. A la gèlida www.greenland.com trobarem tot el

que necessitem per anar-hi, i tornar sans i estalvis del regne
del gel.

Abrigueu-vos força!
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El vostre especialista en:
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ESCALADA
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Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 2191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia
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MULTICEN
DENTISTES

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

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

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

visiti la nostra WEB.

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

Clíniques Multicen a:
PRoviNCIA BARCELONA: BARCELONA (5); ARENYS DE MUNT; BERGA; MANRESA; MARTORELL; MATARÓ; MOLLET DEL VALLÈS; PINEDA DE MAR; RIPOLLET; SANT CELONI; SANT CUGAT

DEL VALLÈS; 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.
.



 


