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Conservar
les infraestructures

E llema de les infrastructures està en boca de 101s I esgola la paciència de molts.
El drama particular del transport públic justifica que el dèficit de finançament
d'infrastructures hagi esdevingut centre del discurs polític. Els fets que, superant-se dia
a dia, deriven de les obres de l'entrada de l'AVE a Barcelona impedeixen que minvi
l'atenció que hi dediquen els mitjans. Després de l'esforç constructor d'obra pública en

època del Jocs Olímpics, entre altres factors ha mancat la inversió suficient per al
manteniment de xarxes complexes i vitals com la de rodalies, malgrat evolucionar el

país i la mobilitat.

Ens hem de preguntar si no ens pot passar el mateix a la muntanya. El món
excursionista viu de sempre amb entusiasme una febre oberturista: s'inauguren
itineraris amb rètols indicadors, es creen marxes i es senyalitzen camins, s'obren
milers de vies d'escalada de tots els estils, surten vies ferrades en parets
inversemblants, i sempre intentant ampliar la xarxa de refugis, dins de les limitades

arques col-lectives. I és que hi ha molt a fer. A partir d'iniciatives privades i d'entitats
excursionistes a locals sorgeixen nous equipaments. Però el que no queda sempre clar
és qui, com i quan se'n farà el manteniment necessari. Massa sovint els nous

projectes obvien aquest punt, i si no es disposen els mitjans pertinents per a la

conservació, el temps provoca un endeutament ocult, prepara una factura que tard a

d'hora passarà per caixa, i en alguns casos pot ser en forma de malaurats accidents.

Així és en el cas dels refugis, construccions situades en un medi molt exigent en

treballs de manteniment. Amb unes altres característiques també passa en vies

d'escalada, en què les assegurances fixades a la roca esdevenen cada cop menys
segures, malgrat que hi xapem el nostre mosquetó d'alta resistència. I potser encara

més acusat en vies ferrades, pel seu volum major de ferralla. Així és també en els
camins i les senyalitzacions que es difuminen i acaben formant una xarxa incoherent.

Hem desenvolupat unes xarxes d'infrastructures de muntanya que representen un bon

patrimoni per a l'activitat excursionista. Serà bo d'ampliar-ho, però cal potenciar un

treball eficaç en la línia del manteniment. D'una banda, una xarxa de cuidadors de

camins és una bona línia a consolidar i a estendre. D'altra banda, les subvencions

recents de la Generalitat ara permetran arranjar els refugis de Les Clotes i del Rebost

entre d'altres, però es necessitarà que aquest flux de recursos no s'estronqui per
abraçar el conjunt de tots els equipaments. Finalment, altres iniciatives com ara la de

custòdia del territori també poden ajudar en aquest camí.

En aquest número recollim un article de reequipament de vies d'escalada d'iniciativa

particular. També trobareu la ruta dels Estels del Sud als Ports, que passa pel refugi
de Les Clotes i del Caro. Finalment, una altra forma de patrimoni són les publicacions
de muntanya que revisem amb el llibreter Eliseu Badosa; aquestes publicacions són
eines que ajuden a circular i fer ús de les infrastructures de muntanya.
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Text i fotografies de Joan M. Vives i Teixidó

L'any 1890, el Bages tenia més de 27.000

ha de vinya i aquest conreu també era pre
sent en molts indrets de Catalunya, en els
racons més inversemblants. Una conseqüèn
cia i mostra d'aquesta presència de la vinya
són els nombrosos marges i les barraques.

Les tines són construccions on fermentava el
most. Eren construccions que tenien una part
folrada amb rajoles envernissades. AI Bages
trobem 3 tipus de tines; les que hi ha a dins de
les cases del poble, les que són a prop de les
masies i les tines al mig de les vinyes, que no

estan lligades a cap habitatge. A l'extrem
nord-oest del massís de Sant Llorenç del
Munt, en els municipis del Pont de Vilomara i

Rocafort, Mura i Talamanca es dóna una gran
concentració de ''tines al mig de les vinyes".

De fet, podem dir que hi ha dues concentra

cions de tines. La primera està situada al
terme municipal de Talamanca, concreta

ment, en el seu extrem oest, a prop del riu

Llobregat. l'altra concentració de tines ocupa
la part central del terme municipal del Pont de
Vilomara i Rocafort; una petita part d'aquesta
concentració entra dins del terme municipal
de Mura.

El sector on estan situades aquestes tines és
a l'extrem nord-oest del massís de Sant

Llorenç del Munt; és un sector força despo
blat, ja que tret de les masies i urbanitzacions

situades a prop de la carretera que puja des
del Pont de Vilomara a Rocafort, no hi ha cap
casa habitada. És un relleu que es caracterit
za per estar format per petites valls força
agrestes on hi ha ben poques possibilitats de

conreu; no obstant això, en molts indrets

podem veure mostres de l'activitat humana en

forma de marges que s'enfilen pels vessants,
barraques de pedra seca i les tines que ens

ocupen. Malgrat els incendis que han afectat

aquestes contrades, el bosc està recuperant
el terreny que era seu i va esborrant aquests
senyals del pas de l'home.



Balmes roges

No sé sap gran cosa del funcionament d'a

questes tines. És de suposar que les perso
nes que van aprofitar els terrenys més

allunyats del nucli urbà no disposaven de

mitjans de transport ni tampoc, en l'època
de verema, podien perdre temps anant al

poble a portar el raïm. Les tines tenen dues

parts. La part baixa està folrada amb rajoles
envernissades i hi havia un forat (boixa) per
on sortia el líquid; aquesta part està lligada
amb morter. La part superior està construï

da utilitzant la tècnica de la pedra seca o

també podia estar lligada amb morter. En
les tines més modernes ja es va utilitzar la
teula per al sostre. Entre les dues parts es

veu un encaix on hi anava un empostissat
de fusta que era eilloc on es xafava el raïm.

AI sostre hi havia una biga de fusta on es

penjava una corda que servia per agafar-se
i no relliscar en fer la xafada. En algunes
tines es pot veure una base de premsa. N'hi
ha algunes que tenen el sostre molt baix i,
segurament, en aquestes no es podia fer la

xafada amb els peus i es feia amb premsa.
Com dèiem la màxima concentració de
tines es dóna en un sector molt petit i estan

formades per grups de dos, 3 o més, tot i

que també n'hi ha de solitàries. En algunes
tines hi ha construccions addicionals com

la barraca on hi ha la sortida de les boixes

i on també hi havia espai per l'animal -hi ha

menjadores- i en algunes es podia fer foc.
En altres tines la boixa té una petita protec
ció -en algunes hi havia porta- l, en canvi
d'altres no tenien cap protecció. També hi
havia porta a la part superior per on s'abo
cava el raïm; per situar les tines calia apro
fitar el desnivell del terreny.

Podríem plantejar una hipòtesi de les
seves funcions. El raïm entrava en una tina
on es feia un primer premsat; amb la rapa
també es feia un premsat que es tirava a la
tina. Després es buidava la tina i es passa
va a una altra on es feia la fermentació i
transformació en vi. Això també podria
explicar el fet que algunes barraques i boi
xes tinguessin porta per tancar-les i d'al-
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tres no en tinguessin. Segurament l'em

postissat de la tina es tancava amb fang
per tal d'aconseguir un cert hermetisme.

Atès que els camins eren de bast i només
s'hi podia circular a peu o amb animal, és
de suposar que el transport es feia amb

bots de pell. No cal dir que ens podem pre

guntar quina era la qualitat del vi que en

sortia; de ben segur no tenia res a veure

amb els vins actuals i potser anava desti

nat a la destillació per fer-ne aiguardent.

Entre els anys 1989 i 1992, Miquel Ballvè
i Boada, va catalogar 32 grups amb 88

tines. Posteriorment, el consorci Turístic

de les Valls de Montcau va publicar el lli

bre Tines al mig de les vinyes a les valls

del Montcau on es recullen un total de

103 tines, repartides en 38 grups. Aquest
mateix consorci ha començat a prestar
atenció a aquest patrimoni per tal de

recuperar-lo com un bé cultural i per al

desenvolupament turístic de la zona.

Les tines, com moltes d'altres construe

cions (barraques de vinya, marges, forns
de calç, pous de gel, ... ) són part del nos
tre patrimoni. Potser no tenen la grandio
sitat d'altres construccions com els

monestirs, les catedrals o els aqüeduc
tes, però són obres molt meritòries cons-

-

truïdes amb pocs mitjans i molta saviesa,
que responien a una utilitat pràctica. A

més, de ser una part del nostre patrimoni,
són una mostra d'una manera d'aprofita
ment del terreny que ja s'ha perdut en la

memòria.

És a la vall del Flequer on trobem una gran
concentració de tines en poc espai. AI

començament de la vall tenim les tines d'en

Bleda que són dos grups (un de dues tines a

.prop de la pista i l'altre de 4 tines a la vora de

la riera). El primer conjunt té un aspecte més
rudimentari i, a prop, hi podem veure la base

d'una premsa. El segon grup ha estat rehabi

litat molt acuradament.

A continuació vénen les tines de

I'Escudelleta formades per un total d'11

tines, repartides en 4 grups. Aquestes
tines van ser les primeres que es van

rehabilitar l'any 2004; hi ha interessants
construccions addicionals, barraques i

contraforts. En l'interior d'una barraca

podem veure les restes trossejades d'una

premsa; sembla que aquesta premsa
tenia un eix central.

Trobem les tines del Ricardo en el punt en

què es divideix el camí; el de l'esquerra
puja cap a la masia del Flequer. Es tracta

d'un grup de 6 tines situades a tocar de la
riera. És un conjunt força impressionant
per les seves característiques i, sobretot,
molt fotogènic. En la llinda d'una de les
tines podem veure les marques que
devien indicar les càrregues o portadores
que hi entraven. Cada cert nombre de rat

lles (sembla que siguin 20) hi ha una línia

perpendicular que les talla. En una barra
ca podem veure les restes d'una premsa

que està arraconada en un angle de la

construcció, per la qual cosa és de supo
sar que el funcionament era diferent de la

premsa de les tines de I'Escudelieta. Hi
ha boixes que no estan protegides i altres

estan dins d'una barraca.

Entrant al camí del Flequer trobem 3

grups de tines, un de dues tines i dues

més de solitàries. El primer grup de dues
tines no té sostre i està en un estat de
conservació passador. La tina solitària

que hi ha a continuació està en bon estat,
amb sostre i amb les restes d'una barraca
on es veu la boixa. L'altra tina solitària no

té sostre i està en mal estat.

Finalment, tenim les tines de les Balmes

Roges. És un grup de tres tines, un conjunt
molt interessant per la seva situació en

unes balmes, que fan de sostre, i situades

gairebé al cim del puig Gili. A la balma veu

rem les restes de la premsa. Aquesta
premsa té un encaix rectangular en la part
superior de la paret on segurament s'hi

posava un braç de fusta que amb pes
devia provocar el premsat del raïm. Un
altre detall a observar és que les tines i les

edificacions estan construïdes amb la
mateixa pedra, gres de color vermell, que
aflora en un indret de la balma.

Annex:

Hi ha mes tines en aquest sector. Les més interessants

són les tines de la Lluca, les del Docte i la del Companyó.
Les tines de la Lluca estan situades en un petit esperó
d'accés no gaire fácil des de la pista que hi passa a la vora;

segurament aquestes tines devien tenir l'accés per la part
de la vall; de fet, mes avall hi ha una barraca. Són un grup
de 3 tines. Dues de les tines tenen la coberta compartida i

una està dividida en dos, La tina del Companyó, está situa

da en un pendis de conglomerat. Està en bon estat, però
no té sostre i destaca la bcixa que es visible des del camí.

Les tines del Docte són dos grups. Un de 3 tines en bon

estat de conservació i una en mal estat, sense scstre. En la

de la dreta es veu la data (1873). Les barraques estan

ensorrades. Les altres dues estan en mal estat. Es de

remarcar la gran barraca rectangular on es veu el broc. En

l'altra barraca que està ensorrada també es veu el broc.

Tampoc podem oblidar les tines dels plans de Generes i

les grans tines dels Tres sans (Casa de les Tines).

Totes aquestes tines esmentades estan situades a la vora

de pistes i són accessibles des del Pont de Vilomara i des

de Manresa (les dues darreres). Una opció interessant és

anar a conèixer-les en BIT



Itinerari per descobrir les tines:

Rocafort, 432 m, I'Arbocet, 400 m, can Riera, 400 m, tina de Juan Arnau, 260 m, tines d'en Bleda, 295 m, tines de l'Escudella,
315 m, tines d'en Ricardo, 340 m, el Flequer, 423 m, les Grauetes, 505 m i Rocafort
Des de les tines d'en Ricardo podem anar a les Balmes Roges, 540 m i al puig GiIi, 623 m.

Què veurem?: L'itinerari té com a objectiu
la visita a un bon nombre de tines, amb
les seves construccions addicionals.
Juntament amb la tina, veurem la barraca
i els seu elements: menjadores per al bes
tiar i la boixa (el forat per on buidaven el

vi). També podrem veure bases de prem
ses. En el recorregut passarem per les
tines de I'Arbocet, d'en Bleda, de

l'Escudelieta, del Ricardo, les del camí del

Flequer i de les Balmes Roges. Aquestes
darreres tines surten de la tònica de les
altres pel fet d'estar construïdes aprofitant
el sostre d'una llarga balma que, a més,
s'ha fet servir de pleta per al bestiar.
També passarem pel costat de barraques,
n'hi ha una de quadrada, molt interessant,
i una de rodona, totes dues en bon estat.

No cal dir que els marges són abundants
a tot arreu. Veurem balmes obrades; una a

sota el camí del Flequer i una altra per
sota de la pista que travessa la carena de

puig Gili.

Característiques: Es tracta d'una excursió
de nivell moderat amb pocs indrets conflic
tius. El recorregut és majoritàriament per
pista o camí ample, en el tram de Rocafort a

la tina de Juan Arnau; hi ha un tram de camí

per arribar a l'Arbocet i un tram de sender

per baixar a la tina de Juan Arnau. El tram

que hi ha des d'aquesta tina fins a enllaçar
amb la pista de la vall del Flequer és el més
dificultós de tot l'itinerari. Cal seguir una

estona per dins de la riera on trobem algun
tram de sender. El tram de la vall de Flequer
és majoritàriament per pista. Fem un tros pel
llit de la riera entre les tines d'en Bleda i les

de l'Escudelieta. Al final de la pista de la
casa del Flequer ens cal fer un tros molt curt

amb poca traça de camí per unes roques de

conglomerat. La pujada fins a les Grauetes
es fa per sender. D'aquesta casa fins al

poble tenim una pista en bon estat.

La extensió cap a les Balmes Roges, ja
representa més esforç atès que trobem forts

pendents en el tram de carena.

Geologia: El sector on ens mourem forma

part del massís de Sant Llorenç del Munt. La
roca més abundant és la calcària, però també
trobem margues a la part baixa i conglome
rats a la part alta.

Vegetació: Cal tenir en compte que la majoria
de vessants que veurem van ser convertits en

camps de conreu, la qual cosa vol dir que la

vegetació autòctona va ser eliminada; en

abandonar-se les feixes, el pi blanc va impo
sar-se, però és un sector que ha estat molt
afectat pels incendis forestals i, per aquest
motiu, els arbres són de poca alçada. La resta

de vegetació és arbustiva: marfull, càdec, cire
rer d'arboç, coscoll; també veurem alguna
alzina i roure que són les mostres de la vege
tació inicial.

Temps de camí: 3 h 10 min; 5 h 8 min si
anem a les Balmes Roges; 5 h 26 min si fem
l'ascensió al puig Gili.
Desnivell: 818 m (+ 409 m; - 409 m); si anem

a les Balmes Roges, el desnivell s'incrementa
en 305 m i en 60 m més, si pugem al puig Gili.

Tines d'en Ricada
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Descripció de l'itinerari:

Rocafort. Situats a la plaça Gran, prenem el
carrer Major (de fet és la carretera d'accés)
i pugem pel carrer de les Roques. Passem
la darrera casa del poble i deixem un tren

call, a la dreta, que puja cap a un dipòsit
d'aigua. La pista que seguim fa una pujada
de flanc i, a l'esquerra, podem gaudir de la

panoràmica: el Manteau, la riera i, si ens

girem, el poble de Rocafort.
8 min. A la dreta veiem un dipòsit i un tros

molt descarnat; hi anem i trobem unes pis
tes dolentes, a cada costat, tancades amb
una cadena. Prenem la pista central que
baixa i es va convertint en un camí ample
tot passant per un terreny de marges.
13 min. Arribem en una raconada on veiem

marges i antics camps. El camí es conver

teix en sender. A l'esquerra tenim un camp
d'ametllers que encara semblen conreats. A
més dels marges hi ha dues barraques, una

de rodona a prop del camí i una altra de

més lluny, a la vora del vessant de la mun

tanya. Aquesta darrere, que sembla de plan
ta quadrada és en realitat, una barraca

doble, una de les quals està ensorrada.

L.:altra, malgrat que de fora sembla de planta
quadrada, és de planta rodona i està en bon
estat. Seguim el sender que té un perfil des

cendent, entre una vegetació formada, bàsi

cament, per alguns pins amb romaní, llentis
cle i farigola.
21 min. L'Arbocet. El camí desemboca en

una pista al davant de la casa. Deixem la

pista que gira cap a la dreta i en prenem una

altra que passa per la vora de la casa i va

cap a un grup de 3 tines. Aquestes tines
serien de les anomenades "a la vora del
mas". Una d'aquestes tines té el sostre molt
baix. El seu estat és acceptable. Seguim
baixant i passem la clotada amb camps.
23 min. Retrobem la pista que hi ha en dei
xar la casa. Si volem, podem seguir-la per
veure una tina solitària que hi ha enmig dels

camps de vinya que ens queden a la dreta.

Aquesta tina conserva l'empostissat de
fusta i té un tancat al davant de la boixa.

Seguint la pista, anem resseguint la mun

tanya. Veiem una barraca que ens queda a

sota la pista i més endavant, trobarem una

altra vinya. A l'altre vessant veurem alguns
xalets i deixarem un trencall que baixa cap a

l'esquerra; hi ha oliveres.
33 min. Can Riera. Som al davant d'un

transformador; una mica més enllà hi ha la
casa que té un gran perímetre tancat. Estem

passant per una mena d'urbanització difusa.
La pista baixa.
38 min. Som al davant d'un xalet; girem a

l'esquerra, tot baixant. Deixem un trencall a

l'esquerra i arribem a la clotada. La traves

sem i una mica més endavant, trobarem les
bústies de les cases.

47 min. Trobem uns bancs i una pedra on hi
havia una font (no raja); sortim a la carretera

de Rocafort que prenem cap a l'esquerra.
Només l'hem de seguir un minut. A l'esque
rra veurem un replà i els fils de telèfon que hi

passen. Entrem al replà i se'ns fa evident un

sender que passa unes roques i un petit rec

per començar a baixar fent un revolt. En la

part final, el camí estava empedrat -podem
veure la paret de pedra seca que l'aguanta.
51 min. Tina de Juan Arnau e hijo. El sen

der ens porta a la tina. La revoltem, deixant
la a l'esquerra, baixem uns graons i ens

situem al davant de la porta de la barraca.
Estem davant d'un conjunt que hauria de
rehabilitar-se. Les tines són dues i estan en

força mal estat, però la barraca és grandio
sa, en molt bon estat, amb llar de foc i un

passadís on hi ha la sortida de les boixes. A

la llinda, hi ha el nom i la data (1911). La

porta és de ferro i també té el nom gravat. A

més, juntament amb el camí d'accés i els

marges que l'envolten, tapats pels pins, són
un magnífic exemple d'obres fetes amb

pedra seca.

Baixem uns graons que surten de la paret
de pedra seca que limita la riera. Seguim la

riera una estona fins que un camí ens en fa
sortir cap a la dreta on hi ha una paret de

pedra seca; anem una estona en paral-lel a

la riera i hi tornem a baixar. La travessem i
entrem en un tram que no és gaire clar; si
no hi ha aigua, no hi ha problema, però si
n'hi ha hem de passar per la vora on hi ha
un pi que ens dificulta el pas. Després es fa
evident un camí poc marcat en paral-lel al

fils de telèfon. Tornem aillit de la riera i la tra

vessem, deixant-la per seguir un sender poc
marcat.

59 min. Desemboquem en una antiga pista.
A la dreta, puja cap a la carretera. Seguim
cap a l'esquerra. Una mica més endavant hi

ha, a l'esquerra, una magnífica barraca
rodona. AI davant veiem Montserrat. El
torrent forma un petit salt d'aigua i anem

pujant molt suaument. Veiem la carretera i

marges amb alguna barraca.

1 h 6 min. Sortim a una pista formigonada
que prenem cap a la dreta, baixant una

mica.
1 h 8 min. Trobem una pista planera; girem
cap a l'esquerra i comencem a entrar a la
vall del Flequer. En un revolt deixem una

pista a l'esquerra. A l'altre vessant veiem
una gran casa. Anem planejant a força alça
da de la vall. Trobem un trencall a la dreta.

La pista baixa i fa un revolt; a l'esquerra
tenim unes tines.
1 h 21 min. Primer grup de les tines d'en
Bleda. Una mica més avall trobem una

barraca quadrada a la dreta. Seguim la bai

xada, arribem al torrent, el travessem i hi
anem en paral-lel.
1 h 27 min. Segon grup de les tines d'en
Bleda. Passem per davant seu i trobem la

riera. Hem d'anar seguint-la. En general és

factible, sempre que no hi hagi molta aigua.
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El pas és fàcil tret d'algun punt en què algu
nes pedres grosses ens obliguen a fer una

passa llarga. Quan el torrent s'engorja tro
bem un sender que puja cap a l'esquerra. AI

capdamunt de la pujada, deixem un sender

que puja cap a l'esquerra i seguim planejant
entre boixos fins a sortir, de nou, a la riera.

La travessem i pugem cap a les tines.
1 h 42 min. Tines de l'Escudelieta. Seguim
la pista que va planera, en paral-lel a la

riera, que acabem de travessar. Sortim a la

pista que havíem deixar i avancem per la
vall. AI davant, en un indret de conglomerat
ens apareix un magnífic conjunt de tines.
1 h 52 min. Tines d'en Ricardo. Hem de
travessar el torrent del Flequer per arri
bar-hi. Hi ha un indicador de la casa del

Flequer.
Aquí, la pista es bifurca; si volem anar cap a

les Balmes Roges i el puig Gili, deixem el
camí que puja al Flequer i a Rocafort i pre
nem el de la dreta (vejeu ampliació).
Seguim pujant i deixant el torrent enclotat.
Trobem dues tines a l'esquerra. És un con

junt format per dues tines sense sostre amb
la barraca on es veuen les boixes. Un minut
més endavant trobem una tina solitària en

bon estat amb les ruïnes de la barraca que
protegia el forat de la boixa que és visible.

Una mica més enllà n'hi ha una altra feta
amb gres molt erosionat, sense sostre i

plena de runa. La pista es va enlairant i van

apareixent antics camps.
2 h 9 min. A l'esquerra tenim la casa del

Flequer, abandonada i on hi ha 3 tines a la

vora del mas. La tina més propera a la casa

sembla ser la més vella per estar construï
da amb la tècnica de la pedra seca; les

altres dues tenen el sostre de teula.

Seguim un camí planer que va revoltant la

muntanya; a dalt la carena veiem una casa.

Passem pel costat d'una roca, a la dreta,
despresa de la que hi ha a l'esquerra. Més
endavant anem en paral-lel a la pista que hi
ha a l'altre costat. Arribem a un planell on

s'acaba el camí ample. Hi ha un viarany
que puja cap a l'esquerra, però la continua
ció està molt emboscada. El millor que
podem fer és baixar per un pendís de con

glomerat a trobar el fons, quan s'acaba el
camí ample. Quan trobem la vegetació
se'ns fa evident un sender poc fresat que
ens fa sortir a un gran clap de conglomerat.
Travessem la riera, de fet és el mateix clap,
i trobem la pista. Seguim cap a l'esquerra,
en paral-lel a la riera. Deixem una pista a la
dreta. Travessem la riera i quan el camí fa
un revolt, el deixem i pugem per un sender

per terreny rocós. El sender puja -hi ha dre
ceres- fins a la carena. Seguim cap a l'es

querra i pugem, tot passant per uns rocs i
unes alzines a sota la casa.

2 h 54 min. Les Grauetes. Passem per
sota la casa i sortim a la pista d'accés. La

pista té tendència a baixar.
2 h 59 min. El Bofí. Casa en reconstrucció

(2007). La pista baixa una mica i més enllà

retrobem el callet per on hem passat al l'ini
ci de l'excursió.
3 h 10 min. Rocafort.

Balmes roges

Ampliació a les Balmes Roges:

Travessem el torrent, deixem les tines del

Ricardo a la dreta, i prenem la pista que
segueix la vall. Si fins ara anàvem enlairats en

relació al fons de la vall, ara anirem una esto

na enclotats. Una mica enlairades a l'altra
banda del torrent, podem veure les tines del
camí del Flequer. La pista travessa el torrent

un parell de vegades.
4 min. Bifurcació. Girem a la dreta i prenem
un camí carreter que comença en pujada i

força pedregós.
9 min. Deixem el camí que planeja a la dreta
i ens enfilem suaument. Podem veure la casa

del Flequer una mica més avall. El camí s'en

fila en diagonal i en arribar a la carena, la

segueix directament, convertint-se en un sen

der que puja de dret.
17 min. Deixem un sender a l'esquerra i

seguim amunt (forta pujada). Un tros més

amunt, el camí deixa de pujar i planeja cap a

l'esquerra per tornar-se a enfilar a la carena.

24 min. Som a la carena que baixa del puig
Gili (503 m). AI davant, tenim el massís de
Montserrat. Tirem cap a l'esquerra, pujant per
la carena, amb algun pujador fort.
30 min. Sortim a la pista que puja a puig Gili

(560 m); la prenem cap a la dreta. Baixada
molt forta i pedregosa.
Podem fer la pujada al puig Gili (623 m), un

cim molt ampli, que té un sector ocupat pel
bosc, però per la banda que s'aboca a la cin-

glera podem gaudir d'una bona panoràmica:
la casa del Farell, el Manteau, el característic
Paller de Tot l'Any, Castellsapera i Montserrat.
Hi pujarem en 11 minuts.
40 min. Prenem un trencall que marxa plane
rament cap a l'esquerra.
42 min. Som al començament de les Balmes

Roges (520 m); una mica més endavant tro
bem les tines.

Hem de tornar a la pista per on hem vingut i

seguim baixant.
45 min. Enllacem amb una pista que ve per
l'esquerra i la seguim baixant més suaument.

47 min. Deixem, a la dreta, un trencall que
ens portaria a la tina de l'Olia que veiem de

lluny, enlairada en una cinglera.
57 min. La pista ens ha fet baixar fins a una

clotada, A la dreta tenim una barraca de vinya
en bon estat. Des d'aquí també veurem la tina

de l'Olia, enlairada a sobre nostre. Deixem la

pista que baixa i prenem la que trobem a la
dreta. Pugem.
1 h 10 min. La pista fa una revolt i deixem una

barraca ensorrada a l'esquerra. Anem pujant
tot acostant-nos a la carena.

1 h 19 min. Som a la carena que baixa del

puig Gili. La pista ens fa canviar de vessant i

comença a baixar. Pel camí veurem un parell
de barraques.
1 h 49 min. Enllacem amb �I camí d'anada.
1 h 58 min. Tines del Ricardo.
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Del grup excursionista Isards sorgeix Ja secció dels

minyons de muntanya (MM) Josep de Margarit. Juntament

amb 6 entitats més funden la Unió Excursionista de

Barcelona (UEB) que ben aviat en adherir-se altres entitats

es converteix l'any 1931 en Unió Excursionista de

Catalunya (DEC). Els MM es constitueixen l'any 1928, i el

Josep de Margarit esdevé el primer agrupament (A) dels

MM quan s'anava configurant corn Associació, en plena
dictadura de Primo de Rivera.

La represa i els caus

Durant la República emergí una novella
associació la dels Boy-Scouts de

Catalunya (BSC), nascuda de I' escissió
dels Exploradores de España (EE) ja que
aquests malgrat que practicaren aparents
canvis d'adequació a la realitat catalana,
foren considerats insuficients per a la

majoria dels afiliats, que es donaren de

baixa deixant els EE tan debilitats que

pràcticament desapareixeran de la región
catalana.
BSC es configura doncs a base de les
individualitats decidents que rebutjaren el
centralisme tot fent manifestació del seu

caràcter nacional que ben aviat ofegà la
dictadura franquista.
En iniciar-se novament les activitats de
forma clandestina (1944-1948) els MM -

BSC unificats des del 1936 referen els seus

quadres de direcció, actualitzaren manuals

(2) i com a següent pas van anar a la recer-

ca de locals. MM ho farà principalment en

les parròquies o centres culturals i excursio
nistes i els SSC a escoles i centres excur

sionistes, preferentment la UEC.
La coincidència en el caràcter dels centres

escollits era lògica ja que el marc de acti
vitats era comú: la muntanya i la naturale
sa. S'iniciaren els contactes i les parrò
quies i casals d' ordes religiosos van obrir
les portes als A.confessionals. Els A. de
MM i I' associació laica dels BSC ho tin

guérem més feixuc. Les escoles foren
l'àmbit on la resposta en aquesta ocasió

fou nul-la, no gosaren posar-se a l'ull de
l'huracà del'implacable Comisión

Depuradora del Magisterio elements
exterminadors de mestres formats durant
la República. Els centres excursionistes
no ho tingueren gaire millor: els seus pre
sidents també eren vigilats d'a prop per la
Federación Española de Montañismo els

reglaments de la qual els feien responsa
bles directes de qualsevol acte que moles-

Text de
Jordi Ballester i Claveguera

Fotografies de J. Ballester,
J. Martorell i M.Bou

tés la dictadura malgrat no en fossin autors

dels fets, la sanció podria anar d'una nota

en la seva ficha persona/fins a la clausura
del local (3).
Es visqueren situacions difícils, I' assalt de
la UEC de Barcelona per un grup de falan

gistes l'any 1944 (4) l'incendi del casal de
Montserrat al carrer dels Arcs. La presèn
cia del comandante Ange/ Clavero i els
seus falangistes al campament del

Montnegre. Les presentaciones,a la jefatu
ra de policia de Via Laietana que podien
ser setmanals o una vegada al mes. En
determinades situacions /a presentación
podia ser con todo (5).
Els anys de la postguerra els nostres caps
rebien constants pressions per abandonar
les activitats, alguns encara, amb judicis
pendents, patien escorcolls i finalment els
més suaus però freqüents enfrontaments,
amb els components del Frente de
Juventudes (6) eren la tònica d'aquells
anys 40.

"Cant dels adéus" a la festa de fí de curs de la secció lnfantil-de la UEC de Barcelona, a Can Cervera (Montseny), l'any 1979. (Arxiu Jaumà i Ejarqué)
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La Unió Excursionista de
Catalunya i l'escoltisme laic
Recull de la memòria oral i alguns passatges inèdits en motiu del centenari de l'escoltisme

La UEC i L' Escoltisme Laic
Érem tan pocs que ja ens coneixien

"sempre érem els mateixos"E coneixíem
les cares de tant coincidir en reunions,
cursets, grups veïnals concerts, aplecs,
qualsevol manifestació d'ordre esportiu a

cultural "allà hi érem" i de tant en tant ens

atrevíem a iniciar algun comentari desco
brint afinitats que potenciaven les
col-laboracions.
La UEC i els BSC van funcionar durant
els temps més difícils de meitat dels qua
ranta fins a finals dels seixanta.

Les enti tals excursionistes:

· Rebien més socis de cop. (Un A en for
mació a ja consolidat).
, Els nou vinguts reforçaven amb la seva

participació qualsevol acte de l'entitat.
· Es responsabilitzaven de diverses
seccions.
· Asseguraven la renovació generacional
(7).

L'escoltisme pel' la seva part:

Se li oferia un racó per a les seves reu

nions que sovint se'ls permetia decorar
d'acord amb el tarannà d'escolta.
Se li oferia un coixí semilegal a I' estar a

l'aixopluc d' una Entitat reconeguda.
Augmentava la confiança dels pares de
cara a l'entitat i l'escoltisme. Disposàvem
del lloguer de material de muntanya, ten

des, cordes, mapes, etc.

Les seccions d'iniciació a la
muntanya
A continuació les dades que oferim
dels A que han demostrat la seva pre
sència en diverses entitats de la UEC
són aproximades, car les fonts de què
disposem sovint es basen en la memò
ria històrica.
El caràcter de "resistència" de les
associacions escoltes no els han per
mès de conservar els materials histo

riogràfics per fer una anàlisi més objec
tiva. Almenys de moment.

Reconeixem i admetem la manca de

dades,per tant hem decidit rescatar de
la memòria experiències viscudes,
anècdotes i relats amb l'intent d' evitar

que la nostra història, hagi de patir
més silencis.

A.E. Josep de lVIargarit
Els primers MM Manuel Capdevila, Antoni

Carbó, Albert i Joan Munné, i Lluís
Salmurri són de la Penya Excursionista
Isards futur A.E. Josep de Margarit (8).
El juny de 1935 aquest A. tenia programa
des excursions i I' assistència al carnpa
ment general de la UEC a Olot i al carnpa
ment de secció de Can Costa de

Cerdanyola junt amb la secció Sant Jordi

(9) la qual cosa mostra la íntima relació
entre aquest primer A de la germanor de
MM i la UEC.
Sota el nom de secció Josep de Margarit
els minyons de la UEC realitzaven la seva

tasca. Va celebrar I' exposició de treballs
manuals que realitzaven cada any i
assisteixen al campament d'estiu de la

germanor.
Els minyons construïren tres colles diver

ses, amb els noms d' Avets, Cabirols
Guibels (10).

Doctor Robert
La segona entitat a seguir l'exemple de
la UEC de Barcelona fou A. de Gràcia on

ingressà l'A. Joan Fivaller que al cap d'un

temps, adopten el nom de Dr. Robert

1947(11).
El fundador fou en Pere Alties, al qual
succeïren en Josep Martínez, Josep
Cote, Albert Agustí, Francesc Mulà i els

pedagogs, Raimon Galí i en Josep Caral

qui fou renovador de la metodologia
d'EC i primer director de l'escola de for
mació d'educadors FORCA. Avui la fun
dació d' EC porta el seu nom.

La relacions entre t..:A. i la UEC foren molt

bones, fins que el creixement del Dr.
Robert creà problemes d'espai. Davant

aquesta situació, es cercà nou local pel
barri, però cap tenia la capacitat per
admetre l'A. sencer, perjudicant la tasca
de cohesió necessària per garantir-ne la
continuïtat. Després de pertànyer a MM
BSC passà a MM i NINE i finalment EC.
Va cessar les seves activitats entre el
1981-1983.

Testimoni: Albert Agustí Gafarelo

A.E.Roland Philipps
Fou l'A. insígnia dels BSC de postguerra, de

llarga trajectòria prop de 40 anys de funcio

nament, passà per BSC, MM-BSC i torna

ren després de la creació d'ACDE a BSC i



Farmacia de la seccio del Agrupament del Dr. ROBERT.

finalment associats a l'A. Lluís Companys a

EC. En els darrers temps participaren en

totes les iniciatives veïnals del barri de
Gràcia.
El desvetllar d'aquest A despré s de la gue
rra fou poc més a menys així.
El Sr. Casares mestre del grup de les esco

les Baixeres al final del 1948 anuncia a uns

quants alumnes que uns "senyors" els faran
unes xerrades sobre la natura. Arribat el

dia, el mateix director del Baixeres, el Sr.
Jaume Ministral i Macià presentà els sen

yors Pinyol i Peralta que van venir a parlar
de forma molt discreta de temes culturals
del país. A partir d' aquesta sessió, comen

cen les sortides prop de Barcelona. Passat
un temps en Pinyol i Peralta els recomanen

al grup de 10-12 nois que es facin socis de
la UEC. Els joves Monclús, Cirera, Rossell
i Secall seguint les indicacions d'aquells
dos "senyors" s'apunten a la UEC. Després
ho faran en Xavi Girona i en Pep Novo i

l'any següent s'amplia el grup amb el
Caries Gabarrús, Xavier Grau, Marius
Castellà i altres

Testimoni: Manuel Secal/lsem

A.E. Folch i Torres
A. nascut del Roland Philipps, tingué com a

cap d'A a n'Antoni Altet i Prieto. En Carles

Gabarrús, en Manuel Secall i en Jordi

Muntanya foren CC. Sígfrid Saperas i C.LI,
n'Andreu Astudillo, adjunt Francesc

Brugalada. La colla novells la formaven en

Manuel Secall, en ,Carles Gabarrus i en

Xavier Grau.
Els responsables de la LI .. assistiren al

12 excursíonisme

Capy de Saint Raphael un camp escala de
la branca LI. Del Eclaireurs de France, els
dies 27 al 29 d'agost de 1952.

La resta dels caps de l'A, també participa
ven del neguit de preparar-se per a la seva

tasca, així que moguts per la mateixa inquie
tud foren a cercar els caps de l'A. Arnau Mir
de Tost amb quins cornpartlen els locals de
la UEC de Barcelona i un grup format per en

Joan Aymamí, en Caries Gabarrus, en

Jordi Castellà, en Jordi Ballester i altres
reberen els ensenyaments que precisaven
d' en Josep M. Benet i Capara, en Joaquim
Cabeza i Valls i en Jordi Pesarrodona que
organitzaren un curs al qual també assisti
ren altres membres de l'A. Arnau Mir de Tost.
I.: A. Folch i Torres que s'inicià al 1951 va

desaparèixer el1974 després d'haver pas
sat per BSC, MM-BSC i BSC .

A.G.Juliette Low
A. femení, nascut a la primera època de la

postguerra i cessà les seves activitats el

1962 poc més a menys. Era l'A. germà dels

Roland Philipps i Folch i Torres amb els

quals compartiren local al carrer de Santa

Anna, 10. Les sortides de començament i
finals de curs, en les quals també hi assis

tien els pares dels infants de les LI. I les
seccions eren conjuntes, entre aquest A. i
els 2 A. masculins ja esmentats (12).
Durant el curs els programes d'activitats es

duien a terme per separat col-laborant

amb l'entitat, representant obres de teatre i
muntant tallers.
Les noies guies aportaren el seu entusias

me en la creació de les seccions d' espele
ologia i d'escalada així com la vocalia de

muntanya.
Testimoni: Eduard Ivem Viñuales. Testimoni: Maria Bueno

Sortida d'Estai fer una BALSA i provaria al riuTER



A.E. Arnau Mir de Tost
Sabem que en Francesc Castells fou

cap d'A. Mentre n' Enric Sabadell en

duia la LI. iel cap de secció era en

Ramon Pessarrodona i Farré, germà
d'en Jordi i el cap de Clan en Joaquim
Cabeza i Valls. Aquest col-lectiu impulsà
els cursets d'iniciació a la muntanya al

començament dels 50.

Dels cursetistes podem dir que a més dels

esmentats quan es parla de l'A. Folch i
Torres la resta provenien bàsicament de la
barriada del Coll d'on eren bona part deis
seus membres.
L:A. conegué MM-BSC, MM. Tingué uns 10

anys de vida 1956-1966

Testimoni: Joaquim Cabeza i Valls

A.E. Pere el Gran
Fou fundador i primer cap d'A en Frederic
Clara (1956-1957) el succeeix el Jordi
Ballester (1958-1960) i a aquest en

Eduard Ivern Viñuales durant aquest perí
ode la LI. fou conduïda per Enric Orero i el

clan per Albert Panyella.
Les activitats que destacaven del progra
ma anual eren els Campaments Volants,
etapa de formació de caps que feien tra
vessa de Figaró a Arenys de Mar i de Vic
a Amer i altres.
La segona què? els Salons Nadalencs
una crítica punyent de les relacions
socials. La UEC de Sants malgrat I' oposi
ció d' alguns membres de la junta, accep
taren el repte que representava aquesta
actitud de denúncia.
De l'informe de l'A. de febrer de 1960

destaquem alguns dels punts que fan
referència a la UEC i l'A .

... procurem assistir a totes les activitats

generals de la UEC Sants, campaments,
conferències,visites culturals, etc .

... en l'actual junta estem ben considerats
i se'ns atorga la confiança suficient per
poder aconseguir paulatinament altres
millores de les que gaudim .

... cada cap de unitat té una clau de l'es

tatge social.
... tenim un cau per a les nostres reunions
i materials diversos comprats per la UEC.

testimoni: Jordi Ballester i Claveguera

A.E. Narcís Romaguera
La UEC d'Horta i els membres de l'A. que
n'eren socis tenien la seva seu a la coo

perativa la Vanguardia Obrera del carrer

de la Plana 10.
L:A. va pertànyer a les associacions BSC,
GBSC i EC. creats el 1957 (13) es man

tingué fins a 1972.
El fundador i primer cap d'A. fou en

Doménec Serra, s'iniciaren amb ell, el
seu germà Carles i la muller d'aquest,
Núria Salame. El cap de LI. fou en Robert
González.
Els membres de l'A. eren com hem dit
socis de la UEC amb la qual col-labora
ven en I' organització de les conegudes
marxes d'orientació Dufour i també a la
secció de lloguer de material. La seva

assistència als campaments generals de
1 'entitat no hi mancà mai.

l'entitat, per pressions, desnonà l'A. entre

1960 i 1.-962 que va anar a aixoplugar-se al
Foment Martinenc on reberen la visita de I'
autoridad gobernativa que en observar que
es tractava d' una reunió únicament de nens

i pares no els molestaren més. Els festivals
Nadalencs que es feren cada any els orga
nitzava l'A. als Llusos d'Horta.

Testimonis: Doménec Serra i Espada, Caàries
Serra Espada i Núria Salamé Real

A.E. Guifré el Pilós
En Pep Ribas historiador i membre del
Centre d'Estudis de l'Hospitalet cap de l'A.
Guifré el Pilós i autor De la UEC al Club
Muntanyenc 50 anys de excursionisme a

l'Hospitalet va escriure un article que titulà:
"Algunes notes històriques sobre la secció
d'iniciació: 20 anys de I'A.E. Guifré el Pilós.
La seva doble autoritat m'invalida de qual
sevol comentari. Únicament extrauré alguns
dels paràgrafs que relacionen I' entitat de la
U EC d'Hospitalet tot recomanant 1 'article
de referència (14).
... I'any 1956 un grup de socis coincidiren
en la necessitat de crear una secció capaç

d'acollir aquells nens i nois en edat compre
ses entre els 7 i 15 anys aproximadament,
que fins aleshores no tenien cabuda en las
diferents seccions de 1 'entitat.
... actuava motivat per dos objectius: d'una
banda assegurar la continuïtat amb la pro
moció de saba nova i d'altra banda oferir
unes possibilitats alternatives d'activitat

muntanyenca i civicopatriòtica alhora.
.. .. (i com entitat) cal fer des d' aquestes rat

lles un reconeixement a la seva gosadia i en

particular a les persones que s'implicaren.
... així mateix vam haver de patir actes

tan poc encoratjadors com amenaces de
denúncies o la disconformitat d'algun
directiu.
... tan sols esmentar que alguns dels actuals
membres de la junta de la nostra entitat es

forjaren en aquella època (1959-1970).
... s'anava reproduint el cicle esperat i una

part dels seus components (de la secció)
anaven engruixint les diverses seccions de
1 'entitat alhora que d'altres passaven a ocu

par-se de les tasques de direcció.
... (els escoltes) formaven part de 1 'entitat
com una secció més amb el compromís i la

pràctica real de participar i col-laborat en les
seves activitats generals.

Testimoni: Pep Ribas i Vinyals

Es pot assegurar que els nou A. presentats, col-laboraren amb la UEC durant les seves

estades a les diferents seus de l'Entitat.
Hi ha indicis d'altres A. que haurien gaudit del mateix tracte, però o bé les dades es

contradiuen o són insuficients per reconèixer el seu pas per alguns de les delegacions.
Ens referim als A:
A.E. Pau Casals a I'UEC Cerdanyola (1970)?
A.G. Montseny a I'UEC Gràcia (1950-1951)?

Curset de guies escoltes al Puiggraciós, als Cingles de Bertí, el curs 1955-56. (Arxiu Jordi Ballester)

excurs íonisrue 13
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Notes
(1) Es dóna com a data oficial el 19 de
febrer de 1937. Vegi's Història de l'escoltis
me català Antoni Serra, p. 38.

(2) es refereix bàsicament al "llibre verd"
nomenat així pel color de les cobertes.

(3) vegi's "I' excursionisme un fet social"
Jaume de Ramon i Vidal, p. 39.

(4) fou exactament el 6 d'octubre desè ani
versari de la proclamació de la República
Catalana Excursionisme i Franquisme d'
Estanislau Torres, p. 28.

(5) "Con Todo" significava flassada, entre

pà, estris de neteja personal i paper per
passar una o dues nits a la jefatura de poli
cia de la Via laietana.

(6) E. Torres, (op.c) p. 53, 54,58,92 i altres.

(7) Excursionisme n. 47 febrer de 1979, p. 4

article de Josep Carol.

(8) A. Serra (op.c) p. 24.

(9) butlletí de la UEC del juny de 1935 con

traportada.
(10) Enciclopèdia d'excursionisme,vol. 1 p.
568 Josep Iglesies.
(11) A. Serra (op.c) p. 74.

(12) Llopada: infants de 8 a 11 anys i
Seccions de 12 a 16 anys. Clans, a partir
dels 17 anys.
(13) Butlletí de la UEC agost 1957, p 6.

(14) Serralada butlletí del Club Muntanyenc
de 1 'Hospitalet, abril 1992 n. 67 p.21-22.
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A.E. Agrupament Escolta (masculí)
A.G. Agrupament Guia (femení)
BSC Boy Scouts de Catalunya
CC Cap de Clan
CS Cap de Secció
Cll Cap de Llopada
E.C. Escoltes Catalans
E.E. Exploradores de España
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LLo Llopada
MM Minyons de Muntanya
NINE Noies i nois escoltes
UCB Unió Excursionista de Barcelona
UEC Unió Excursionista de Catalunya



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

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

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

Esquí de Muntanya.

(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

• 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.

• Vessant nord de la Serra de Rubió.
• Comarca: Anoia.
• Capacitat: 45 places.
• Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme.

(tel. 933 329 454). .-
--_....

(tel. 646 7 4 669/972 145 107)
t

• Altitud: a nivell del mar.

• Massís del Garraf.
• Comarca: Garra!.

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

• Altitud: 1.505 metres.
• La Molina, al Barri del Sitjar.
• Comarca: Cerdanya.
• Capacitat: 65 places.
• Activitats: Muntanya, Esquí, Esquí de muntanya, 'Obert només la temorada d'estiu.

Passejades, Espeleologia.
• 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.

Bufllefa de subscripció
Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números fany) per ñrnport de 15 euros anuals.

Codi postal:

DNI:Correu electrònic:

Dades bancàries:

D.C.

Signatura:
Podeu fer-nos arribar la subscripció per <torreu postal,

a la redacció de la�evista Exsursianisme
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: excursionisme_uec@yahoo.esData: .........



Una nova constel.lació ha aparegut en el món de l'excursionisme: estels del sud.

Una travessa de cinc jornades pel massís dels ports. Pernoctareu cada nit en un dels seus estels i

durant el dia, seguint la seva estela, gaudireu d'un dels entorns naturals més salvatges i desconeguts
del nostre país.
Els ports són un massís calcari de relleu escarpat que ha estat humanitzat des de la prehistoria. Són

el terreny frontener entre Tarragona, (comarques de Montsià, Baix Ebre, i Terra Alta), Terol,
(Matarranya), i Castelló (Baix Maestrat).
Ha estat una font de recursos naturals per l'home des de sempre, tot i així a mantingut uns trets natu

rals significatius que el situen dins de les reserves de biodeversitat més importants del nostre país.



 



Refugi de les Clotes, propietat de la UEC, durant la primera etapa

REFUGI CARO - PAÜLS
(Ca les Barberes)

Recorregut: 21,2 Km

Desnivell positiu: 400 m

Desnivell negatiu: 1.300 m

Temps aprox.: 7-9 h

En aquesta etapa haurem d'agafar prou
aigua, ja que hi ha fonts, però lleugerament
desplaçades del nostre camí.
Sortim per darrera del Refugi seguint les

marques del GR (que no deixarem fins a

Paüls), per anar a buscar la pista del
Mascar a les Foies. Quan portem un parell
de quilòmetres de pista, ens desviarem per
una senda a l'esquerra (GR), que ens durà
a les Foies. En aquests prats haurem de

parar atenció ja que hi pasturen bous. Des

d'aquí passant pels colls d'en Caubet i de
Carabasses arribarem al Refugi de les
Clotes (no guardat), racó molt bonic per fer
una paradeta i descansar. Seguirem pel
GR fins el Coll dels Eriçons i les Rases de
Marraco. Prop de l'Espina passarem pels
colls d'Alfara i de l'Enrajolada. Sempre
seguint el GR passarem pel coll dels

Ginjolers, travessarem els Puchols, i farem

cap al Coll del Camp. Podrem veure en la
distancia les Roques de Benet, que en la

següent etapa ens acompanyaran un bon
tros de camí. Anirem baixant en direcció a

l'àrea recreativa de Sant Roc, on podrem
trobar aigua, i desprès en 20 minuts ja
som a Paüls.

18 excursionísm-

La ruta que proposem unifica i dóna caràcter de travessa circu
lar a diferents itineraris que actuament són utilitzats pels excur

sionistes d'una manera aïllada i lineal. Així permetem a l'excur
sionista recórre els Ports i conèixer aquest indret en el seu

conjunt amb tota la seva varietat paisatgística, natural i cultural,
que és molt variada.
La travessa consta de cinc etapes, i es pot començar i finalitzar
en qualsevol dels cinc llocs que funcionen com a inici-final d'e

tapa. També es pot fer en ambdós sentits de la marxa, indistin
tament.

Si prefereixes fer la travessa amb un dels nostres guies-acom
panyants, experts coneixedors del territori, pots demanar infor
mació a: travessaguiada@estelsdelsud.com

REFUGICARO-PAÜLS

Prop del coll de Camp amb les Roques de Benet al fons



PAÜLS (Ca les Barberes) -

ARNES (Lo corral d'Arnes)

dels masos de Fandos i Capellà. Pels
Estrets de Boter anirem a trobar el Pas de
la Barca, una petita grimpada i haurem

superat el pas. AI poc sortirem a una senda

que ens durà a creuar el Barranc d'en

Piquer, normalment amb aigua, ja sota les

Roques de Benet. Per bona senda pujarem
a buscar el coll de la Terra, des d'on per
bona pista anirem baixant fins a trobar la

pista asfaltada que provenint d'Horta du a

la Franqueta. Seguirem aquesta pista pas
sant pel Coll de Blanco, i ja en plena baixa
da agafarem la primera pista de terra a la
dreta que ens durà als Estrets d'Arnes. En

aquest lloc podrem escollir el toll que més
ens agradi per prendre un merescut bany.
A la sortida dels Estrets i abans de la puja
da empedrada que ens duria a una pista,
seguirem per una senda paral-lela al riu,
primer marcada com a PR, i després
creuarem el riu, deixant el PR. De seguida
trobarem una pista que ens durà a una

altre asfaltada, que de seguida deixarem

per agafar el camí que passant pel mas

Nou ens durà fins a Arnes.

Recorregut: 20,3 Km
Desnivell positiu: 1.000 m

Desnivell negatiu: 800 m

Temps aprox. : 7-9 h

Pujarem al capdamunt del poble a buscar
el cementiri, seguint el GR per una pista,
fins una cruïlla on haurem de deixar el GR

que puja al Monsagre i seguirem cap el
Coll de la Gilaberta, primer per pista, pas
sant per la Font del Morellà, i quant aques
ta s'acaba per senda en forta pujada fins el
Coll de la Gilaberta. Del coll baixarem fins
les runes del Mas de les Crevetes de Lloà
i d'aquest bonic llogaret fins a les runes

PAÜLS - ARNES

500m

1000m
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ARNES(Lo corral d'Arnes) - BESEIT

Recorregut: 21,1 Km

Desnivell positiu: 900 m

Desnivell negatiu: 900 m

Temps aprox. : 7-9 h

Sortirem d'Arnes pel mateix camí que ahir
vàrem arribar, fins a prop del mas Nou, on

ens desviarem a la dreta per una pista que
es transformarà en una senda (en aquest
tram s'ha fet una gran tala d'arbres conver

tint-se en un tallafocs) i més tard en pista
un altre cop per arribar a un desviament a

l'esquerra poc abans del coll de la Creu.
Passant a prop del mas de la Creu i cami
nant pels marges dels camps, remuntarem
un collet, des d'on ja en franca baixada ani-

rem a trobar el riuet de les Valls, i el remun

tarem passant per sota la roca Grossa fins
els paradisíacs prats enfront les runes del
mas de les Valls, on agafarem la senda que
passant pel coll de Xertó ens durà al riu

Algars, una mica mes amunt del toll del
Vidre. Seguirem per la pista fins agafar el
camí de la costa d'Arrancapets, passant
pel coll de Pelele, pujarem al cim de la

Penyagalera, magnífic mirador del paisatge
que ens envolta. En tota la zona alta de la

Penyagalera, haurem de parar atenció, ja
que a trams el sender està una mica per
dut. Pel camí que tot baixant ens durà fins
a la Pesquera, gaudirem d'unes vistes pri
vilegiades del racó de Sant Antoni. Un cop
arribats al riu Ulldemó i la Pesquera, qui es

resistirà a fer un banyet? Ja per pista arri
barem a Beseit.

El Pas del Romeret és obligat si no ens volem
mullar a les Gúbies del Parrissal

El bonic poble de Beseit és el final de la tercera etapa

20 excursionisn.-
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330 Les neus del Capcir
331 Broad Peak, Expedició Gràcia Quirón

332 Travessa Planès- Queralbs

333 Austràlia, trescar en terra d'aborígens
334 Aprofitar el temps al Mont Perdut

335 L'ós bru dels Pirineus

336 Dies d'esquí a Montgarri
337 Pic de Néouvielle i els tres consellers

338 Mount Farel, ascensció a Groenlàndia

339 Vall de Biròs mines d'alta muntanya
340 Spiti lluny de tot...

341 Estels del Sud
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índex d'autors:

• Admetlla i Batlle, Jordi, Hidratació en les activitats de muntan

ya, 330:28-32
• Admetlla i Batlle, Jordi, L'alimentació en les activitats de mun

tanya, 331 :30-32
• Altimira, Jordi, Pic de Ríbuls (2.827 m), Esperó Nord - Via clàs-

sica, 330:37-38
• Altimira, Jordi, Pic Lézat (3.107 m), Esperó Oest, 331 :37-38
• Arnau, Concepció, Nusos d'escalada, 331 :35
• Arnau, Concepció, Terminologia dels esports d'aventura (1),

333:35
• Arnau, Concepció, Terminologia dels esports d'aventura (2),

335:35
• Arnau, Concepció, Parlem dels esports de neu, 338:35
• Arnau, Concepció, Les tempestes de muntanya, 339:35
• Arnau, Concepció, Bolets i boletaires, 341: 35
• Aymar, Xavi; Francisco; Gasull, Martí, Broad Peak, una finestra

difícil d'obrir (8.047 m), 331 :20-27
• Bach, Dani, La por per companya, Mont Blanc i Aiguille de

Chardonnet, 339:26-31
• Ballester i Claveguera, Jordi, La Unió Excursionista de

Catalunya i l'escoltisme laic, 341: 10-14
• Bolaño, Ferran; Campo, Núria; Saciat, Just, Aprofitar el temps

al Mont Perdut, 334:26-29
• Boter de Palau, Ramon,Excursions per la toponímia alpina,

quarta part, 330:35
• Boter de Palau, Ramon, Els noms de lloc d'Enric Moreau-Rey,

332:35
• Boter de Palau, Ramon, Renoms, motius i malnoms dels esca

ladors de la SAME, 334:35
• Boter de Palau, Ramon, El nom del Cadí al Pirineu Català,

336:35
• Boter de Palau, Ramon, El llenguatge dels escaladors,

337:35
• Boter de Palau, Ramon, Topònims de la Maladeta, 340:35
• Boter de Palau, Ramon,Entrevista Mireia Tomàs, 340:28-30
• Canales, Manel, Friederich Parrot, 340:32
• Canales, Manel, Norbert Casteret: una vida subterrànea,

339:32
• Canales, Manel, Déodat de Dolomieu, 341 : 32
• Capdevila, Frank, L'ós bru del Pirineu, el retorn d'un mite,

335:16-23
• Catasús, Lluís, La llacuna de Gallocanta, el paradís de les

grues, 330:26
• Catasús, Lluís, L'espai de trobada en la gestió i conservació del

paisatge, 330:26
• Catasús, Lluís, Liquen geogràfic, 330:27
• Catasús, Lluís, Telemarc, 331 :28
• Catasús, Lluís, Galzeran, 331 :29
• Catasús, Lluís, El carnaval de Bielsa, 332:33
• Catasús, Lluís, Folja, 332:33
• Catasús, Lluís, Hàbitats la revista del centre de biodiversitat

d'Andorra, 333:30
• Catasús, Lluís, Flor de neu, 333:31
• Catasús, Lluís, SGIM, Servei General d'informació de mun-

tanya, 334:30
• Catasús, Lluís, Pastorella, 334:31
• Catasús, Lluís, Xarxa de custòdia del territori, 335:32
• Catasús, Lluís, Tora blava, 335:33
• Catasús, Lluís,Els estranys d'origen glacial dels Pirineus,

336:28
• Catasús, Lluís, Margalló, 336:29
• Catasús, Lluís, CENMA, 337:30
• Catasús, Lluís, Salamandra; 337:31
• Catasús, Lluís, Estepa blanca, 338:32
• Catasús, Lluís,Chamineras, 339:32
• Catasús, Lluís, Àster alpí, 339:33
• Catasús, Lluís, Regalèssia de muntanya, 340:33
• Catasús, Lluís, Els catàlegs i les cartes del paisatge, 340:32
• Catasús, Lluís, Pulsatil-la groga, 341 :32
• Catasús, Lluís, 25 Festival de cinema de Torelló, 341: 33

2 excursionisrne

• Castells, Susanna; Codinachs, Assumpta; Pirineus, un territori
en venda? 334:4-7

• Concursionisme: Penyagalera, Spoty, 331 :36
• Concursionisme: Roca Corbatera, Spoty, 332:36
• Concursionisme: Besiberri,Spoty, 333:36
• Concursionisme: Coscollet,Spoty, 334:36
• Concursionisme: Culfreda,Spoty 335:36
• Concursionisme: Refugi de Rulhe,Spoty, 336:36
• Concursionisme: Real Mascun,Spoty, 337:36
• Concursionisme: Grand Barbat, Spoty, 338:36
• Concursionisme: Refugi de Bessines, Spoty, 339:36
• Concursionisme: Trois Seigneurs, Spoty, 340:36
• Costillas, Beti; Gelabert, Joan, Ferrada de les Agulles Rodones,

330:14-18
• Editorial: AI mestre Jaume, en el record, 338:2
• Editorial: Necessitem una altra cosa, 330:3
• Editorial: Xoc d'interessos a la muntanya, 331:3
• Editorial: Vol de falcons sobre camps sembrats, 332:3
• Editorial: Els nostres camins, 333:3
• Editorial: Ritmes descompassats a muntanya, 334:3
• Editorial: Salvem l'ós!!!, 335:3
• Editorial: De fa anys, un temps reservat per a la neu, 336:3
• Editorial: Justos per pecadors ... ,

337:3
• Editorial: Gel, muntanyes i canvi climàtic, 338: 3
• Editorial: A l'estiu tota cuca viu, 339:3
• Editorial: Doble esforç, 340:3
• Editorial: Les infraestructures, 341 :3
• Fernàndez i Gandullo, M.victària, Tenir cura dels peus a l'hora

de fer muntanya, 335:26-27
• Figuera, Manel, Ensija, excursió escollida per a raquetes de

neu, 336: 14-17
• Forés, Bea, 24è Festival de Cinema de Torelló, Josep Manel

Anglada, 336:22-23
• Garriga i Martí, Pasqual, Spiti lluny de tot... , 340:20-27
• Garriga i Martí, Pasqual, Corredor Sàbat, Serra del Cadí,

Cerdanya,330:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Pic Lang, Badet i Maou, 339:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Coma to Fama i Punta Pesset,

339:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Tuc de Bargadèra (2.584 m), Val

d'Aran,330:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Tuc de Moró (2.734 m), Alta

Ribagorça, 331 :37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, El Bony d'Altars i el Tossal Serradet

(2.413 m) i (2.482 m), Pallars Sobirà, 331 :37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, La Tossa Pelada (2.378 m) Solsonès,

336:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Pic de Baciás (2.760 m) El Sobrarbe,

336:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Pic de Bastiments (2.881 m) Ripollès,

337:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Pic de Bataillance (2.604 m) La

Bigorra,337:37-38
• Garriga i Martí Pasqual, Tuc de Colatx (2.568 m) i Tuc del Cap

de l'Estany (2.601 m), 333:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Pic de Coma Pedrosa (2.939 m) i pic

de Safonts (2.885 m), 334:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Puig de Fontlletera (2.575 m), El

Ripollès,335:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Pic de Màniga, 338:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Sant Joan de la muntanya, 338:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Pic de Gallinàs, 340:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Ruta de les Ermites de Montserrat,

332:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Puig Castellar (945 m), Serra

d'Ancosa, l'Anoia, 332:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Les Roques de Benet, Terra Alta,

333:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Camí de ronda de Calella de

Palafrugell a Tamariu, 333:37-38



• Garriga i Martí, Pasqual, El cor volcànic de la Garrotxa,
334:37-38

• Garriga i Martí, Pasqual, El Salt de Sallent i el puig de Batalla,
334:37-38

• Garriga i Martí, Pasqual, El Montmell, El Baix Penedès,
335:37-38

• Garriga i Martí, Pasqual, La ruta dels Dolmens de les Gavarres,
337:37-38

• Garriga i Martí, Pasqual, Puig de Cadiretes, 339:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual,La Mola de Lord, 340:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, El Pla de Falgars i Puig Satoies,

340:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Via ferrada dels Estagnous, 332:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Via ferrada al Puig de la Força,

335:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Via ferrada de l'Agulla de l'aigua al

ColI,338:37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Els secrets de l'alta vall de Louron,

338:24-26
• Garriga i Martí, Pasqual, Les neus del Capcir, 330: 20-25
• Garriga i Martí, Pasqual, Dies d'esquí a Montgarri, 336:8-13
• Garriga i Martí, Pasqual, Puigsacalm i puig de Miralles, 341:

37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Pic de Monestero, 341: 37-38
• Garriga i Martí, Pasqual, Castell de Queralt, 341: 37-38
• Gasull, Bernat, L'enigma de l'ascensió al Pic de la Cometa,

339:4-7
• Gasull i Roig, Bernat, Jacint Verdaguer al Tossal del Capseres

(2.945 m), 330:10-12
• Gonzàlez, Òscar, Barranc de la Larri Superior a de la Fuent

Santa, 333:8-15
• Gonzàlez, Òscar, Travessa Planès Queralbs, 332:22-29
• Gómez i Lecumberri, Cati, Hernàndez, Susanna, L'esforç

femení, 340:16-19
• Grau, Pere; Bachs, Carles, Redescobrint el grau de Montmany,

XXV Marxa Passeig per les cingleres del Bertí, 331 : 1 0-13
• Grau, Pere, PIà de I'Unyò, 335:24-25
• Grup de Refugis d'Estels del Sud, Estels del Sud, 341:16-23
• Gudayol i Torelló, Rosa,Austàlia, trescant en terra d'aborígens,

333:16-23
• Gurcel, Laurel; Bach, Daniel, Travessa Dômes de Miage (3.672

m), Aiguille de Bionnassay (4.052 m), Mont Blanc (4.807 m),
335:10-15

• Gutiérrez i Serrés, Pere; Ribas i Ferrús, Ramon, La vall de

Biròs, entre el record de les mines i l'esplendor de l'alta mun

tanya, 339:18-24
• Holgado, Vicente; Gonzàlez, Curro, X-PIare, expedició a

Groenlàndia per escalar el Mount Farel, 338: 16-23
• Iturbe, Francisco, Què passa a les muntanyes d'Aragó?,

331 :4-8
• Janeras, Marc, Institut Geològic de Catalunya, 338:32
• Janeras, Marc, Fires de llibres de muntanya, 341 :28
• Janeras, Marc, Tarré, Jordina, Entrevista a la Pleta, 341 :30-31
• Jordi; García, Manel, Pedalsalcel, Pons, 332:14-17
• Juvé, Isidre, Cap Verd, les illes màgiques, 340:4-9
• Juvé, Isidre, Renovar vies d'escalada, 341: 16-19
• Llop, Mireia; Rodríguez, Àlex; Llop, Jordi, Aconcagua: el sostre

d'amèrica,334:14-20
• Martínez i Hidalgo, Eduard, Paisatges de Mallorca, 334:22-25
• Martinez Hidalgo, Eduard, Els boscos de laurisilva d'Anaga,

339:8-11
• Maza Rodríguez, Pilar, Montañas seguras: un programa de

prevenció, 339: 12-16
• Mir, Jordi,Vilanoveta, un racó del Pallarès per descobrir,

333:26-28
• Mir, Jordi, La muntanya en la literatura de creació; 335:4-9
• Mir, Jordi, La Serra de Sant Gervàs, 340: 1 0-15
• Miarnau,Manel; Pascual, Ramon, Decrets sense oxigen,s'ofe

garan les entitats? 330:4-9
• Montaner, Josep m.; Cots, Jaume, Alpinisme horitzontal,

338:28-31

• Notícies: Les millors activitats alpinístiques de l'any 2005

segons la FEDME, 330:34
• Notícies: Conveni entre la FEEC i el Servei Meteorològic de

Catalunya, 330:34
• Notícies: Novetats i Calendari de les competicions d'esquí de

muntanya, 330:34-35
• Notícies: Renovació de llicències FEEC 2006, 330:35
• Notícies: Quatre celíacs catalans coronen l'Aconcagua, 331 :34
• Notícies: Torisme Val d'Aran presenta Fitur 2006 el festival

Pyrene, 331 :34
• Notícies: Mor Heinrich Harrer, alpinista austríac autor de Set

anys al Tíbet, 331 :34
• Notícies: Expedició internacional a I'Elbrus per a joves, 331 :35
• Notícies: Mor Jean Cristophe Lafaille al Makalu, 331 :35
• Notícies: El nombre de federats continua creixent, 331 :35
• Notícies: Contorns de Castellterçol, Marxa Sants'05, Carull i

Trullàs, Jordi, 332:10-12
• Notícies: 37a, Renovació de la Flama de la Llengua, Ramon i

Morros, Jaume, 332:30-31
• Notícies: Les Corts d'Aragó rebutgen la ILP, 332:34
• Notícies: Atorgats els premis Pica d'Estats de Periodisme,

332:34
• Notícies: Activitats de muntanya per als més joves, 332:34
• Notícies: Ensenya d'Or de la FEEC, 332:35
• Notícies: Escalada a la UEC del Prat, 333:34
• Notícies: Estiu de Muntanya per als joves, 333:34
• Notícies: Algunes conclusions del congrés del món rural,

333:35
• Notícies: Prevenció d'incendis forestals, 333:35
• Notícies: Acta institucional, 75è aniversari de la UEC, 334:34
• Notícies: Nous cursos de I'ECAM, 334:34
• Notícies: Pla de mi/lora de les comunicacions de l'AIt Pirineu i

Aran, 334:34
• Notícies: Cingles de Bertí. PIà de l'Unyó, 334:34-35
• Notícies: Tardor literària a la muntanya, 335:34
• Notícies: Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern, 335:34
• Notícies: La diada del soci a Montserrat, 336:34
• Notícies: Jornades tècniques d'escalada artificial a Vi/anava de

Meià, 336:34
• Notícies: Campanya contra la presa d'Endesa a Montrebei,

336:34-35
• Notícies: Audiovisuals d'escalada a la UEC, 337:34
• Notícies: Gorgs 2007, 337:35
• Notícies: Nova secció "La FEEC respon", 337:35
• Notícies: Nou carnet, 337:35
• Notícies: Boscos, per a què?, 338:34
• Notícies: Prohibició temporal de l'escalada a Sant Llorenç de

Montgai, 338:34
• Notícies: Curs d'àrbitres en competicions d'escalada, 338:34
• Notícies: Calendari UEC 2008, 338:35
• Notícies: Camí de Santiago, a la catalana, 339:34-35
• Notícies: Expedició del Vallès al Gasherbrum II, 340:34
• Notícies: Aplec d'exursionistes dels Països Catalans a Prats de

Molló, 340:34-35
• Novetats editorials: Janeras, Marc, 330:39
• Novetats editorials: Janeras, Marc, 331 :39
• Novetats editorials: Janeras, Marc, 332:39
• Novetats editorials: Janeras, Marc, 333:39
• Novetats editorials: Janeras, Marc, 334:39
• Novetats editorials: Janeras, Marc, 335:39
• Novetats editorials: Janeras, Marc, 336:39
• Novetats editorials: Janeras, Marc, 337:39
• Novetats editorials: Janeras, Marc, 338:39
• Novetats editorials: Janeras, Marc, 339:39
• Novetats editorials: Janeras, Marc, 340:39
• Novetats editorials: Janeras, Marc, 341 :39
• allé i Marrasé, Jordi, Travessa pel parc nacional del Gran

Paradiso, 332: 18-21
• Ollé, Jordi, De Irala, Cristina, La Palma, "La Isla Bonita", 337:26-29
• Rabasseda, Mario, El teix de la Coscollosa, 336:24-26
• Ribas, Josep, Què n'hem de fer de les entitats?, 332:2

excursionisrue 3
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• Romero, Joaquim, Percamins de Cantabria a Santo Toribio de

Liébana, 337:18-20
• Ramera, Joaquim, A la muntanya cal protegir els ulls de la

radiació solar, 333:32-33
• Pascual, Ramon, Oscar Eckenstein, 330:27
• Pascual, Ramon, Prats i Gorges al Pirineu Basc, Zuberoa,

331:28
• Pascual, Ramon, Emilio Comici, 331 :29
• Pascual, Ramon, Serres de Gúdar i Javalambre, 332:32
• Pascual, Ramon, Lionel Terray, 332:32
• Pascual, Ramon, La Guarguera, 333:30
• Pascual, Ramon, Karl Prúsik, 333:31
• Pascual, Ramon, Hans Dü/fer, 334:30
• Pascual, Ramon, A l'ombra del Midi, 334:31
• Pascual, Ramon, Viatjar, sentir, escriure, 335:32
• Pascual, Ramon, El farwest al Pirineu, 335:33
• Pascual, Ramon, Teógens Díaz Gavín, 336:28
• Pascual, Ramon, Lac Tourrat i Pic Long, 336:29
• Pascual, Ramon, Los Oseas, 337:30
• Pascual, Ramon, Jan Carstenszoon, 337:31
• Pascual, Ramon, Les Roques de tothom, 338:33
• Pascual, Ramon, Vitali Bramani, 338:33
• Pascual, Ramon,Guatizalema, 339:33
• Pascual, Ramon, La Punta Llerga i l'estret de Famas, 340:33
• Pascual, Ramon, El camí de Mont-rebei i la UEC, 341 :33
• Peidró i Rami, Eliseu, Blancafort, a la recerca del romànic,

333:24-25
• Peidró i Rami, Eliseu, El secret dels topònims, Motsec d'Ares,

336:30-31
• Peidró i Rami, Eliseu, Excursió de recerca per l'Alta Ribagorça

i el Pont de Suert, 337:32-33
• Pérez i Garcia, Maria Luz, Estels del Sud, 341: 20-27
• Prieto i Gusi, Ramon,75 anys de la Unió, 330: 2
• Prieto i Gusi, Ramon, Professionals a voluntaris en la gestió

d'Entitats, 333:2
• Prieto i Gusi, Ramon, Renovacions a les juntes directives de

les entitats; 335:2
• Saleta, Xavier, Llovet, Toni, Les Bardenas Reales, itineraris

indispensables amb GPS, 337:10-17
• Sicart i Tauler, Josep, Antiguitat i modernitat al servei de l'excur

sionisme, 331:2
• Sicart i Tauler, Josep, La Font del pla de Boet a Font de

Mossèn Batlle; 334:2
• Sicart i Tauler, Josep, Des del cim; 336:2
• Sicart i Tauler, Josep, La UEC i la joventut, 337:2
• Sicart, Josep, Sicart, Roger,Ultra Trail Limb del Mont Blanc,

337:22
• Solans, Ramon, 15 Salon del livre regionalisme alpin, 341: 29
• Soler, Eduard, A cavall de la terra i el mar, 330: 40
• Soler, Eduard, A peu com els nostres avantpassats, 331 :40
• Soler, Eduard, Objectiu quatre mil, 332:40
• Soler, Eduard, Senderisme aqüàtic, 333:40
• Soler, Eduard, Muntanyes dins el mar, 334:40

4 excursionisme

• Soler, Eduard, Fulles cauen, 335:40
• Soler, Eduard, L'alternativa verda, 336:40
• Soler, Eduard, Les noves bruixoles, 337:40
• Soler, Eduard, L'any polar internacional, 338:40
• Soler, Eduard, Plats i pinyons, 339:40
• Soler, Eduard, Dones de muntanya, 340:40
• Soler, Eduard, Navegant entre gegants I. Els Andes, 341: 40
• Suils i Muro, Ferran, Somni canadenc, 331 :14-18
• Suils i Muro, Ferran, Escalades en gel a I'Argientiérois,

336:18-21
• Suñé, Oleguer, Pic de Néouvielle i els tres consellers de pedra,

337:4-9
• Suñé, Oleguer, Ascensió al Mount Whitney, sostre de la Sierra

Nevada, 334:8-12
• Tarré i Olaiz, Jardina, 90 anys de llibres de muntanya (1916-

2006), , 335:28-30
• Tarré i Olaiz, Jardina, Camins en extinció, camins ramaders,

333:4-7
• Tarré i Olaiz, Jardina, Any Polar Internacional 2007-2009,

338:4-9
• Toni Real, Tarré i Olaiz, Jardina, Garriga, Pasqual, La neu crea

comunitat, 336:4-6
• Verdú, Hèctor, La polèmica de les noves ZEPA, 332:4-6
• Vigo, Josep; Carreras, Jordi; Ferré, Albert, La protecció dels

hàbitats i de la natura a la UE, 338: 1 0-14
• Vives i Teixidó, Joan M., Les tines al mig de les vinyes, 341: 4-9



Índex per seccions i activitats:

Alp-inisme
• Broad Peak, una finestra difícil d'obrir (8.047 m), Aymar,

Xavi; Carmona, Francisco; Gasull, Martí, 331 :20-27
• Travessa Dômes de Miage (3.�72 m), Aiguille de Bionnassay

(4.052 m), Mont Blanc (4.807 m),
Gurcel, Laurel; Bach, Daniel, 335:10-15

• Alpinisme horitzontal, Montaner, Josep m.; Cots, Jaume,
338:28-31

• X-Piare, expedició a Groenlàndia per escalar el Mount Farel,
Holgado, Vicente; Gonzàlez, Curro, 338: 16-23

Barrancs

• Barranc de la Lard Superior a de la Fuent Santa,
Gonzàlez, Òscar, 333:8-15

• Cap Verd, les illes màgiques, Juvé, Isidre, 340:4-9

Bicicleta tot terreny
• Pedals al cel, Pons, Jordi; García, Manel, 332:14-17
• Les Bardenas Reales, itineraris indispensables amb GPS,

Saleta, Xavier, Llovet, Toni, 337: 1 0-17

Concursionsime

• Penyagalera, Spoty, 331 :36
• Roca Corbatera, Spoty, 332:36
• Besiberri,Spoty, 333:36
• Coscollet,Spoty, 334:36
• Culfreda,Spoty 335:36
• Refugi de Rulhe,Spoty, 336:36
• Real Mascun,Spoty, 337:36
• Grand Barbat, Spoty, 338:36
• Refugi de Bessines, Spoty, 339:36
• Trois Seigneurs, Spoty, 340:36

Des de la Junta

• 75 anys de la Unió, Prieto i Gusi, Ramon, 330: 2
.• Antiguitat i modernitat al servei de l'excursionisme,

Sicart i Tauler, Josep, 331:2
• Qué n'hem de fer de les entitats?, Ribas, Josep, 332:2
• Professionals a voluntaris en la gestió d'Entitats, Prieto i Gusi,

Ramon, 333:2
• La Font del pla de Boet a Font de Mossèn Batlle;

Sicart i Tauler, Josep, 334:2
• Renovacions a les juntes directives de les entitats;

Prieto i Gusi, Ramon, 335:2
• Des del cim; Sicart i Tauler, Josep, 336:2
• La UEC i la joventut, Sicart i Tauler, Josep, 337:2
• AI mestre Jaume, en el record, 338:2

Editorial

• Necessitem una altra cosa, 330:3
• Xoc d'interessos a la muntanya, 331:3
• Vol de falcons sobre camps sembrats, 332:3
• Els nostres camins, 333:3
• Ritmes descompassats a muntanya, 334:3
• Salvem l'ós!!!, 335:3
• De fa anys, un temps reservat per a la neu, 336:3
• Justos per pecadors ...

,
337:3

• Gel, muntanyes i canvi climàtic, 338: 3
• A l'estiu tota cuca viu, 339:3
• Doble esforç, 340:3
• Les infraestructures, 341 :3

Entrevista

• 90 anys de llibres de muntanya (1916-2006), Tarré i Olaiz,
Jordina, 335:28-30

• La neu crea comunitat, Toni Real, Tarré i Olaiz, Jordina,
Garriga, Pasqual, 336:4-6

• 24è Festival de Cinema de Torelló, Josep Manel Anglada,

Forés, Bea, 336:22-23
• Entrevista Mireia Tomàs, Boter de Palau, Ramon, 340:28-3
• Entrevista a la Pleta, Janeras, Marc; Tarré, Jordina, 341: 30-31

Escalada

• Somnicanadenc, Suils i Muro, Ferran, 331:14-18
• Escalades en gel a I'Argientiérois, Suils i Muro, Ferran, 336: 18-21

Esquíde muntanya
• Les neus del Capcir, Garriga i Martí, Pasqual, 330: 20-25
• Dies d'esquí a Montgarri, Garriga i Martí, Pasqual, 336:8-13
• Ensija, excursió escollida per a raquetes de neu,

Figuera, Manel, 336: 14-171

Història i Art

Blancafort, a la recerca del romànic, Peidró i Rami, Eliseu,
333:24-25

• El secret dels topònims, Motsec d'Ares, Peidró i Rami, Eliseu,
336:30-31

• Excursió de recerca per l'Alta Ribagorça i el Pont de Suert,
Peidró i Rami, Eliseu, 337:32-33

• La Serra de Sant Gervàs, Mir, Jordi, 340:10-15
• La Unió Excursionista de Catalunya i l'escoltisme laic, Ballester

i Claveguera, Jordi, 341: 10-14

Llengua i muntanya
• Excursions per la toponímia alpina, quarta part,

Boter de Palau, Ramon, 330:35
• Nusos d'escalada, Arnau, Concepció, 331 :35
• Els noms de lloc d'Enric Moreau-Rey,

Boter de Palau, Ramon, 332:35
• Terminologia dels esports d'aventura (1), Amau, Concepció, 333:35
• Renoms, motius i malnoms dels escaladors de la SAME,

Boter de Palau, Ramon, 334:35
• Terminologia dels esports d'aventura (2), Amau, Concepció, 335:35
• El nom del Cadíal Pirineu Català, Boter de Palau, Ramon, 336:35
• Eillenguatge dels escaladors, Boter de Palau, Ramon, 337:35
• Parlem dels esports de neu, 338:35
• Les tempestes de muntanya, Arnau, Concepció, 339:35
• Topònims de la Maladeta, Boter de Palau, Ramon, 340:35

-,

• Decrets sense oxigen,s'ofegaran les entitats?

Miarnau, Manel; Pascual, Ramon, 330:4-9
• Jacint Verdaguer al Tossal del Capseres (2.945 m),

Gasull i Roig, Bernat, 330: 10-12
• Què passa a les muntanyes d'Aragó?, Iturbe, Francisco,

331 :4-8
• Redescobrint el grau de Montmany, XXV Marxa Passeig per

les cingleres del Bertí, Grau, Pere; Bachs, Carles, 331 :10-13
• Travessa pel parc nacional del Gran Paradiso, Ollé i Marrasé,

Jordi, 332:18-21
Travessa Planès Queralbs, Gonzàlez, Òscar, 332:22-29

• Aprofitar el temps al Mont Perdut, Bolaño, Ferran; Campo,
Núria; Sociat, Just, 334:26-29

• Pirineus, un tertttori en venda?

Castells, Susanna; Codinachs, Assumpta; 334:4-7
• Pic dé Néouvielle i els tres consellers de pedra,

Suñé, Oleguer, 337:4-9
• Ultra Trail Limb del Mont Blanc, Sicart, Josep, Sicart, Roger,

337:22
• Els secrets de l'alta vall de Louron,

Garriga i Martí, Pasqual, 338:24-26
• L'enigma de l'ascensió al Pic de la Cometa,

Gasull, Bernat, 339:4-7
• Montañas seguras: un programa de prevenció,

Maza Rodríguez, Pilar, 339: 12-16
• Estels del Sud, Grup de Refugis d'Estels del Sud, 341 :16-23
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• Camins en extinció, camins ramaders,
Tarré i Olaiz, Jordina, 333:4-7

• Paisatges de Mallorca, Martínez i Hidalgo, Eduard, 334:22-25
• Pià de I'Unyò, Grau, Pere, 335:24-25
• El teix de la Coscollosa, Rabasseda, Mario, 336:24-26
• Per camins de Cantabria a Santo Toribio de Liébana

Romero, Joaquim, 337:18-20
'

• Any Polar Internacional 2007-2009, Tarré, Jordina, 338:4-9
• La protecció dels hàbitats i de la natura a la UE,

Vigo, Josep; Carreras, Jordi; Ferré, Albert, 338:10-14
• Els boscos de laurisilva d'Anaga,

Martinez Hidalgo, Eduard, 339:8-11

Notícies i activitats

• Les millors activitats alpinístiques de l'any 2005 segons la

FEoME, 330:34
Conveni entre la FEEC i el Servei Meteorològic de Catalunya,
330:34

• Novetats i Calendari de les competicions d'esquí de muntanya,
330:34-35

• Renovació de llicències FEEC 2006, 330:35
• Quatre celíacs catalans coronen l'Aconcagua, 331 :34
• Torisme Val d'Aran presenta Fitur 2006 el festival Pyrene,

331 :34
• Mor Heinrich Harrer, alpinista austríac autor de Set anys al

Tíbet, 331 :34
• Expedició internacional a 1'Elbrus per a joves, 331 :35
• Mor Jean Cristophe Lafaille al Makalu, 331 :35
• El nombre de federats continua creixent, 331 :35
• Contorns de Castellterçol, Marxa Sants'05, Carull i Trullàs,

Jordi,332:10-12
• 37a, Renovació de la Flama de la Llengua, Ramon i Morros,

Jaume, 332:30-31
• Les Corts d'Aragó rebutgen la ILP, 332:34
• Atorgats els premis Pica d'Estats de Periodisme, 332:34
• Activitats de muntanya per als més joves, 332:34
• Ensenya d'Or de la FEEC, 332:35
• Escalada a la UEC del Prat, 333:34
• Estiu de Muntanya per als joves, 333:34
• Algunes conclusions del congrés del món rural, 333:35
• Prevenció d'incendis forestals, 333:35
• Acta institucional, 75è aniversari de la UEC, 334:34
• Nous cursos de I'ECAM, 334:34
• Pla de millora de les comunicacions de l'AIt Pirineu iAran; 334:34
• Cingles de Bertí. Pià de I'Unyó, 334:34-35
• Tardor literària a la muntanya, 335:34
• Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern, 335:34
• La diada del soci a Montserrat, 336:34
• Jornades tècniques d'escalada artificial a Vilanova de Meià,

336:34
• Campanya contra la presa d'Endesa a Montrebei, 336:34-35
• Audiovisuals d'escalada a la UEC, 337:34
• Gorgs 2007, 337:35
• Nova secció "La FEEC respon", 337:35
• Nou carnet, 337:35
• Boscos, per a què?, 338:34
• Prohibició temporal de l'escalada a Sant Llorenç de Montgai,

338:34
• Curs d'àrbitres en competicions d'escalada, 338:34
• Calendari UEC 2008, 338:35
• Camí de Santiago, a la catalana, 339:34-35

.• Expedició del Vallès al Gasherbrum II, 340:34
• Aplec d'exursionistes dels Països Catalans a Prats de Molló,

340:34-35

Novetats editorials

• Diversos autors: Agustí Jolis i Felisart, Arxiu bibliogràfic
Excursionista de la UEC 2005, 330:39

• Ureña i Llitjós, Josep; Berenguer i Cuyàs, Esther: Refugi de

6 excursíonisrne

Rebost (1955-2005); Unió Excursionista de Catalunya de Bagà
2005, 330:39

• Geoshow3D; Mapa guia excursionista 30; Alpina 2005, 330:39
• Mas i Roca, Jaume; Serra de Montsant, Piolet 2005,331 :39
• Pujols i Farrés, Gemma; Trescant per Piera; Piolet 2005, 331 :39
• Juste, Agustí; Calduch, Eva; Les millors cases rurals de

Catalunya; Columna edicions 2004, 331 :39
• Quintana, Joan; Vidal, Ignasi; Excursions des de cases de turis

me rural; Azimut 2005, 331 :39
• Geostel; CAT- Tot Catalunya i Andorra; Geostel 2005, 331 :39
• Guasch i Terré, Oriol; En BIT per l'Alta Cerdanya i el Capcir,

Azimut 2005, 331 :39
• Portell i Rifà, Joan; Les rutes en bicicleta del "Cavall Fort";

Azimut 2005, 331 :39
• Figuera, Manel; Excursions escollides per a raquetes de neu;

Azimut 2005, 331 :39
• Losantos, Xavier; Robert, Pere; Rovira, Raimon; L'alt

Berguedà; Azimut 2005, 331 :39
• Batllori i Lacueva, Àlex; Els 30 millors barrancs dei Pirineu;

Azimut 2006, 332:39
• Consell Comarcal del Baix Empordà; Rutes en BIT pel Baix

Empordà; Cossetània 2006; 332:39
• López, Joan; Montseny, Alpina 2006; 332:39
• Portell i Rifà, Joan; Baix Empordà; Alpina 2006; 332:39
• Sànchez, Pako; Crestas pirenaicas. Pirineo Oriental; Desnivel

2005; 332:39
• Diversos autors; Estels del Sud; Piolet 2005; 332:39
• Diversos autors; El Collsacabra; Piolet 2006; 332:39
• Massó i Torrents, Jaume; Croquis pirinencs; Cossetània 2006;

332:39
• Diversos autors; Cardó-Rasquera; Piolet 2006; 333:39
• Diversos autors; Montsec de l'Estall; Piolet 2006; 333:39
• Jané i Vallvey, Josep; Escalada clàssica a les muntanyes de

Prades; Cossetània 2006; 333:39
• Jané i Vallvey, Josep; Guia d'escalada clàssica a les muntan

yes de Prades; Cossetània 2006; 333:39
• Belis, Ricard; Manyós, Mercè; Guilleries Collsacabra; Alpina

2006; 333:39
• Gel, Carles; Alt Berguedà; Alpina 2006; 333:39
• Sans, Carles; Vidal, Jordi; El Vallès Occidental i Oriental en

BIT; Cossetània 2006; 333:39
• Diversos autors; Excursions escollides per Catalunya; Centre

Excursionista d'Esplugues 2006; 333:39
• Castillo, M. Àngels; Bastart, Jordi; Pla de l'estany, GeoEstel

2006; 334:39
• Castillo, M. Àngels; Bastart, Jordi; Zona volcànica de la

Garrotxa; GeoEstel 2006; 334:39
• Castillo, M. Àngels; Bastart, Jordi; Alta Garrotxa-Vall de Bianya;

GeoEstel 2006; 334:39
• Àvila, Ana; Forcadell, Josep M.;Els Ports, Parc Natural; Alpina

2006; 334:39
• Gel, Carles; Val d'Aran; GeoEstel 2006; 334:39
• Diversos Autors; Escalades al salvatge oest de Catalunya;

Supercrack edicions 2006; 334:39
• López-Monné, Rafael; A peu per les comarques de

Tarragona. Vol III; Arola editors 2006; 334:39
• Sugranyes, Josep M.; Camins de muntanya; Cossetània

2006; 334:39
• Fiol i Boada, Joan; El camí de Sant Jaume; Cossetània 2006;

334:39
• Diversos autors; oesnivel241; edicions desnivel2006; 335:39
• Damilano, François; Escaladas en el macizo del Mont Blanc, edi

ciones desnivel; 335:39
• Portell i Rifà, Joan; Alt Empordà; Alpina 2006; 335:39
• Mir, Jordi; La muntanya en la literatura de creació; UEC 2006;

335:39
• Diversos autors; Turisme rural de les terres de Lleida; Lleida

Rural 2006; 335:39
• Lara i García, Sergi, A peu pel Pare Natural de Cadí-Moixeró;

Cossetània 2006, 336:39
• Portolès, Josep M. A peu per la Garrotxa, Cossetània 2006;

336:39



• Insa i Montava, Josep; La costa daurada arran de mar,
Cossetània 2006; 336:39

• Roma i Casanovas, Francesc; Montserrat, Cossetània 2006;
336:39

• Figuera, Manel; Circuits d'alta muntanya pel Pirineu

Occidental; Cossetània 2006; 336:39
• Ramon i Segura, Joan; 25 excursions pel Front del Pallars;

Cossetània 2006; 336:39
• Costa i Savoia, Ernest; A peu per la tardor i hivern; Arola edi

tors 2006; 336:39
• Cortés i García, Juan José; Valldoreix, la voluntat d'un poble;

Entitat Municipal 2004; 336:39
• Pallisé i Clofent, Joan; Camins de l'aigua; Cossetània 2006;

336:39
• Diversos autors; Serra de Boumort, Piolet 2006; 337:39
• Diversos autors; Catalunya 3D; GeoEstel 2006; 337:39
• Vallbona, Rafael; Volta a les Dolomites i als Alps italians;

Cossetània 2006; 337:39
• Concernau, Josep Manel; 100 ocells fàcilment identificables;

Cossetània 2006; 337:39
• Àlvaro, Sebastián; Torres, David; Robando tiempo a la muer

te;Pearson educación 2006; 337:39
• Arís i Julià, Vicenç; La dona excursionista a Mataró; Josep

Beltran 2006; 337:39
• García Sànchez, Javier; K2, Ed.Planeta 2006, 338:39
• Diversos autors, El bosc de Poblet, editorial Piolet, 2007,

338:39
• Diversos autors, Pallars Sobirà-Nord, editorial Piolet, 2007,

338:39
• Diversos autors, Pallars Sobirà-Sud, editorial Piolet, 2007,

338:39
• Maluquer, Joaquim, Per l'Àfrica de l'índic, Proa, 2007, 338:39
• Gel, Caries, En família y con niños, Andorra, editorial Piolet

2007,338:39
• Diversos autors, 75 anys de la història de l'excursionisme

català, UEC, 339:39
• Vidal Subirà, Jordi, Caminades per la vall de Bastareny,

UEC, 339:39
• Hernando Gomez, Alberto; Martínez Embid, Alberto;

Aneta. Guía montañera; Desnivel 2007, 340:39
• Sans, Marc; Els gegants de fusta del Pallars Sobirà; Arola

editors 2007, 340:39
• Diversos autors; Rutes per descobrir Catalunya; Ed.Travel

2007,340:39
• López-Monné, Rafael; A peu per les comarques de

Tarragona. Vol IV; UEC, 340:39
• El present d'un passat - Les Guilleries, Junquera i Segarra,

Xavier, Publicacions de I' Abadia de Montserrat 2007, 341 :39
• Cerdanya, Figuera, Manel; Brosel, Alfons, Ed. Sua 2007,

341 :39
• A peu per la primavera i l'estiu, Costa Savoia, Ernest, Arola

Editors, 341: 39
• Ruta dels estanys amagats, Angulo, Miguel, Sua Edizioak

2006,341: 39

o inió

• La polèmica de les noves ZEPA, Verdú, Hèctor, 332:4-6

Ree.ortatge
• Vilanoveta, un racó del Pallarès per descobrir, Mir, Jordi,

333:26-28
• La muntanya en la literatura de creació; Mir, Jordi, 335:4-9
• L'ós bru del Pirineu, el retorn d'un mite, Capdevila, Frank,

335:16-23
• La vall de Biròs, entre el record de les mines i l'esplendor de

l'alta muntanya, Gutiérrez i Serrés, Pere; Ribas i Ferrús,
Ramon, 339:18-24

• La por per companya, Mont Blanc i Aiguille de Chardonnet,
Bach, Dani, 339:26-31

• L'esforç femení, Gómez i Lecumberri, Cati, Hernàndez,
Susanna, 340: 16-19

• 15 Salon del livre regionalisme alpin, Solans, Ramon, 341: 29
• Fires de llibres de muntanya, Janeras, Marc, 341 :28
• Les tines al mig de les vinyes, Vives i Teixidó, Joan M.,

341: 4-9
• Renovar vies d'escalada, Juvé, Isidre, 341: 16-19

Sabíeuque...

• Hidratació en les activitats de muntanya, Admetlla i Batlle,
Jordi, 330:28-32

• L'alimentació en les activitats de muntanya, Admetlla i Batlle,
Jordi, 331 :30-32

• A la muntanya cal protegir els ulls de la radiació solar,
Romero, Joaquim, 333:32-33

• Tenir cura dels peus a l'hora de fer muntanya, Fernàndez i

Gandullo, M.Victòria, 335:26-27

• La llacuna de Gellocente, el paradís de les grues, Catasús,
Lluís, 330:26

• L'espai de trobada en la gestió i conservació del paisatge,
Catasús, Lluís, 330:26

• Liquen geogràfic, Catasús, Lluís, 330:27
• Oscar Eckenstein, Pascual, Ramon, 330:27
• Prats i Gorges al Pirineu Basc, Zuberoa, Pascual, Ramon,

331:28
• Telemarc, Catasús, Lluís, 331 :28
• Emilio Comici, Pascual, Ramon, 331 :29
• Galzeran, Catasús, Lluís, 331 :29
• Serres de Gúdar i Javalambre, Pascual, Ramon, 332:32
• Lionel Terray, Pascual, Ramon, 332:32
• El carnaval de Bielsa, Catasús, Lluís, 332:33
• Folja, Catasús, Lluís, 332:33
• La Guarguera, Pacual, Ramon, 333:30
• Hàbitats la revista del centre de biodiversitat d'Andorra,

Catasús, Lluís, 333:30
• Flor de neu, Catasús, Lluís, 333:31
• Karl Prúsik, Pascual, Ramon, 333:31
• Hans Dúlfer, Pascual, Ramon, 334:30

SGIM, Servei General d'informació de muntanya, Catasús,
Lluís, 334:30

• Pastorellá, Catasús, Lluís, 334:31
• A l'ombra del Midi, Pascual, Ramon, 33�:31
• Vialjar, sentir, escriure, Pascual, Ramon, 335:32
• Xarxa de custòdia del territori, Catasús, Lluís, 335:32
• El farwest al Pirineu, Pascual, Ramon, 335:33
• Tora blava, Catasús, Lluís, 335:33
• Els estranys d'origen glacial dels Pirineus, Catasús, Lluís, 336:28
• Teógens Díaz Gavín, Pascual, Ramon, 336:28
• Margalló, Catasús, Lluís, 336:29
• Lac Tourrat i Pic Long, Pascual, Ramon, 336:29
• Los ascos, Pascual, Ramon, 337:30
• CENMA, Catasús, Lluís, 337:30
• Salamandra; Catasús, Lluís, 337:31
• Jan Carstenszoon, Pascual, Ramon, 337:31
• Institut Geològic de Catalunya, Janeras, Marc: 338:32
• Estepa blanca, Catasús, Lluís, 338:32
• Les Roques de tothom, Pascual, Ramon, 338:33
• Vitali Bramani, Pascual, Ramon, 338:33
• Chamineras, Catasús, Lluís, 339:32
• Norbert Casteret: una vida subterrànea, Canales, Manel, 339:32
• Àster alpí, Catasús Lluís, 339:33
• Guatizalema, Pascual, Ramon, 339:33
• Friederich Parrot, Canales, Manel, 340:32
• Els catàlegs i les cartes del paisatge, Catasús, Lluís, 340:32
• La Punta Llerga i l'estret de Famas, Pascual, Ramon, 340:33
• Regalèssia de muntanya, Catasús, Lluís, 340:33
• Déodat de Dolomieu, Canales, Manel, 341: 32
• Pulsatií-la groga, Catasús, Lluís, 341 :32
• El camí de Mont-rebei i la UEC, Pascual, Ramon, 341 :33
• 25 Festival de cinema de Torelló, Catasús, Lluís, 341: 33
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Vies Ferrates

• Ferrada de les Agulles Rodones, Costillas, Beti; Gelabert,
Joan, 330:14-18

• Gran Díedre del pic de la Vaileta, Costillas, Beti; Gelabert,
Joan, 332:8-9

• Austàlia, trescant en terra d'aborígens, Gudayol i Torelló,
Rosa, 333: 16-23

• Ascensió al Mount Whitney, sostre de la Sierra Nevada, Suñé,
Oleguer, 334:8-12

• Aconcagua: el sostre d'amèrica, Llop, Mireia; Rodríguez,
Àlex; Llop, Jordi, 334:14-20

• La Palma, "La Isla Bonita': Ollé, Jordi, De Irala, Cristina, 337:26-29
• Spiti lluny de tot... ,Garriga i Martí, Pasqual, 340:20-27

Webs de muntanya
• A cavall de la terra i el mar, Soler, Eduard, 330: 40
• A peu com els nostres avantpassats, Soler, Eduard, 331 :40
• Objectiu quatre mil, Soler, Eduard, 332:40
• Senderisme aqüàtic, Soler, Eduard, 333:40
• Muntanyes dins el mar, Soler, Eduard, 334:40
• Fulles cauen, Soler, Eduard, 335:40
• L'alternativa verda, Soler, Eduard, 336:40
• Les noves bruixoles, Soler, Eduard, 337:40
• L'any polar internacional, Soler, Eduard, 338:40
• Plats i pinyons, Soler, Eduard, 339:40
• Dones de muntanya, Soler, Eduard, 340:40

Fitxes d'itineraris

Alpinisme
• Corredor Sàbat, Serra del Cadí, Cerdanya, Garriga i Martí,

Pasqual,330:37-38
• Pic Lang, Badet i Maou, Garriga i Martí, Pasqual, 339:37-38
• Coma la Fama i Punta Passet, Garriga i Martí, Pasqual,

339:37-38

Escalada
• Pic de Ríbuls (2.827 m), Esperó Nord - Via clàssica,

Altimira, Jordi, 330:37-38
• Pic Lézat (3.107 m), Esperó Oest, Altimira, Jordi, 331 :37-38

Esquí de muntanya
• Tuc de Bargadèra (2.584 m), Val d'Aran, Garriga i Martí,

Pasqual,330:37-38
• Tuc de Moró (2.734 m), Alta Ribagorça, Garriga i Martí,

Pasqual, 331 :37-38
• El Bony d'Altars i el Tossal Serradet (2.413 m) i (2.482 m),

Pallars Sobirà, Garriga i Martí, Pasqual, 331 :37-38
• La Tossa Pelada (2.378 m) Solsonès, Garriga i Martí, Pasqual,

336:37-38
• Pic de Baciás (2.760 m) El Sobrarbe, Garriga i Martí, Pasqual,

336:37-38
• Pic de Bastiments (2.881 m) Ripollès, Garriga i Martí, Pasqual,

337:37-38
• Pic de Bataillance (2.604 m) La Bigarra, Garriga i Martí,

Pasqual,337:37-38

Muntanya
• Tuc de Colatx (2.568 m) i Tuc del Cap de l'Estany (2.601 m),

Garriga i Martí Pasqual, 333:37-38
• Pic de Coma Pedrosa (2.939 m) i pic de Safonts (2.885 m),

Garriga i Martí, Pasqual, 334:37-38
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• Puig de Fontlletera (2.575 m), El Ripollès, Garriga i Martí,
Pasqual,335:37-38

• Pic de Màniga, Garriga i Martí, Pasqual, 338:37-38
• Sant Joan de la muntanya, Garriga i Martí, Pasqual, 338:37-38
• Pic de Gallinàs, Garriga i Martí, Pasqual, 340:37-38

Passeig
• Ruta de les Ermites de Montserrat, Garriga i Martí, Pasqual,

332:37-38
• Puig Castellar (945 m), Serra d'Ancosa, l'Anoia, Garriga i

Martí, Pasqual, 332:37-38
• Les Roques de Benet, Terra Alta, Garriga i Martí, Pasqual,

333:37-38
• Camí de ronda de Calella de Palafrugell a Tamariu, Garriga i

Martí, Pasqual, 333:37-38
• El cor volcànic de la Garrotxa, Garriga i Martí, Pasqual, 334:37-38
• El Salt de Sallent i el puig de Batalla, Garriga i Martí, Pasqual,

334:37-38
• El Montmell, El Baix Penedès, Garriga i Martí, Pasqual, 335:37-38
• La ruta dels Dolmens de les Gavarres, Garriga i Martí,

Pasqual,337:37-38
• Puig de Cadiretes, Garriga i Martí, Pasqual, 339:37-38
• La Mola de Lord, Garriga i Martí, Pasqual, 340:37-38
• El Pla de Falgars i Puig Satoies, Garriga i Martí, Pasqual, 340:37-38

Via Ferrada
• Via ferrada dels Estagnous, Garriga i Martí, Pasqual, 332:37-38
• Via ferrada al Puig de la Força, Garriga i Martí, Pasqual,

335:37-38
• Via ferrada de l'Agulla de l'aigua al Coll, Garriga i Martí,

Pasqual, 338:37-38



BESEIT - REFUGI FONT FERRERA

Recorregut: 18,3 Km

Desnivell positiu: 800 m

Desnivell negatiu: 100 m

Temps aprox.: 6-8 h

Per realitzar aquesta etapa tenim dues
alternatives. L'opció més "tranquil-Ia" i

apta per tots els públics serà anar pel GR-

8, fins i tot es pot escurçar un tram de
cam í pel Clot de Maçana.
L'altra alternativa és per les Gúbies del

Parrissal, senyalitzada amb els estels,
que descrivim a continuació i on haurem
de parar compte amb el Pas del Romeret.
La primera meitat d'aquesta etapa anirem
remuntant la vall del riu Matarranya, així

que sortirem de Beseit resseguint tota la

pista que ens durà fins el Parrissal. On
acaba la pista comença una bonica senda

paral-lela al riu, a trams arranjada amb
unes passeres que ens estalviaran de
mullar-nos els peus. Estarem tota l'estona
envoltats d'altius cingles i esveltes agu
lles. Quan arribem a les Gúbies, tindrem
dues opcions, en funció del cabdal d'aigua
i les ganes de mullar-nos que tinguéssim.
La més senzilla si el cabdal ho permet, és

seguir pel riu i travessar l'estret. Aquest
passatge és impressionant, les parets s'e
leven més de cent metres a banda i banda
i ens sentirem molt petits dintre aquesta
mena de catedral.
L'altra és el pas del Romeret. Abans d'arri
bar a l'estret surt una senda a l'esquerra.
Pugem uns cent metres de desnivell, que
ens faran suar i sobretot fer gaudir d'unes

privilegiades vistes. Caldrà parar atenció a

la baixada, ja que hi ha trams força drets,
on ens caldrà agafar-nos de valent als

graons i les cadenes que hi ha instal-lades

per facilitar els passatges més exposats.
Aquest camí no és recomanable a perso
nes amb vertigen o que no tinguin expe
riència en passatges d'aquesta mena.

Un cop a l'altra banda de l'estret, segui
rem riu amunt i poc després del pont de la
Guimerana (no busqueu cap pont! ja que
es tracta d'un pas engorjat) surt a mà
dreta la senda que ens pujarà pel barranc
de la Coscollosa, passarem a tocar de
diversos teixos, un d'ells de mida monu

mental. A la sortida del barranc i després
d'una bassa trobarem als prats d'en
Rubera l'anomenat xalet del Rei, a partir
d'aquí i sempre rodejats de boscos de

pins seguint sendes i pistes arribarem al

Refugi de la Font Ferrera.

BESEIT-REFUGIFONTFERRERA

Espectacular entorn de les Gúbies del Parrissal

Estrets de matarranya
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REFUGI FONT FERRERA -

REFUGICARO

Recorregut: 18,5 Km
Desnivell positiu: 700 m

Desnivell negatiu: 700 m

Temps aprox.: 6-8 h

Sortim del refugi travessant els magnífics
boscos de pins, seguint el GR (que no

deixarem en tot el dia), primer per pista i

després agafarem la senda que passa per
la font del Bassiol i per sota el Negrell.
Tornarem a prendre la pista de les
Vallcaneres i ens desviarem per seguir en

direcció a Casetes Velles, tot passant pel
Refugi del Mas del Frare. De Casetes
Velles anirem un bon tros per la pista i

passarem per la font de la Llagosta fent
camí cap a la cova Vidre, magnifica for
mació excavada en un cingle. Passant per
sota la cresta del Marturi, arribarem al coll
de Pallers, i d'aquí baixarem a trobar la

pista al coll de la Carrasqueta. La segui
rem fins el Refugi de Caro.

RECOMANACIONS

• Les etapes són llargues, per tant, no s 'ha de sortir dels refugis més tard
de les 9h del matí.
• Assegura't de disposar del material i l'equip adequat.
• Informa't de la previsió meteorológica.
• Es aconsellable anar en grup i no separar-se.
• Dur provisions d'aigua suficients per la ruta, i beure regularment.
• Protegir-se de les radiacions solars, no oblidar-se el barret i les ulleres
de sol.
• La travessa es desenvolupa en un entorn de muntanya, és imprescin
dible doncs tindre experiencia en activitats d'aquesta mena i una míni
ma condisició física.
• Malgrat que l'itinerari està senyalitzat amb l'estel del sud, i a diversos
trams com a GR, PR, i d'altres senyals, serà imprescindible l'us del

mapa (que se us facilitarà en el morralet) i de vegades la brúixola o el

GPS, per poder completar sense incidències aquesta travessa.
• Demanem el màxim respecte per l'entorn. Recordeu que ens trobem en

un lloc d'alt valor natural: respecteu la fauna, la flora, els conreus, i les pro
pietats privades, de la nostra actitud depèn que en podem seguir gaudint.

El refugi de la Font Ferrera és l'inici de l'última etapa
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REGLAMENT DE lA TRAVESSA

La travessa es pot realitzar entre els mesos

de març i novembre.

• Es pot iniciar en qualsevol dels cinc allotja
ments organitzadors i en el sentit que es

vulgui.

• Per poder realitzar la travessa, prèviament
cal fer-hi la inscripció mitjançant el telèfon
d'Estels del Sud o la web. No es pot fer direc
tament als allotjaments.

• Aquesta inscripció cal fer-Ia com a mínim
una setmana abans d'iniciar la travessa i

estarà supeditada a la disponibilitat dels

allotjaments.

• Un cop confirmada la disponibilitat dels allot

jaments i per formalitzar les reserves cal fer
un ingrés, abans de tres dies, de la totalitat de
la inscripció (30€per persona), més la paga i

senyal de 6€ per persona i allotjament.

• Aquesta inscripció assegura la mitja pen
sió al final de cada etapa (que es liquidarà a

cada allotjament amb el descompte dels 6€
de paga i senyal) i dóna dret al "morralet"

que serà lliurat en l'allotjament d'inici de la
travessa.

• El "morralet", bossa que portaven els pas
tors quan pujaven al Port, en el nostre cas

inclou:
-Camel Back d'Estels del Sud
-Gorra d'Estels del Sud

-Mapa Piolet escala 1 :25.000 d'Estels del Sud
-La targeta de pas.

• En cadascun dels allotjaments s'haurà de

presentar el full d'inscripció i es segellarà la

tarjeta de pas. Aquesta tarjeta, un cop finalit
zada la travessa i segellada en tots els establi
ments dóna dret a una samarreta exclusiva
de la travessa d'Estels del Sud. En cas de pèr
dua de la tarjeta de pas es considerarà no

completada la travessa.

• Si per algun motiu és impossible iniciar la tra

vessa en les dates estipulades prèviament,
els drets d'inscripció tindran una validesa de 6
mesos (sempre que la disponibilitat dels allot

jaments ho permeti), però és perdrà en canvi
la paga i senyal dels allotjaments.

• Un cop iniciada la travessa, en el cas de no

pernoctar al lloc estipulat en la data de la

reserva, es perdrà la paga i senyal.

• L'organització no es fa responsable de pos
sibles incidències durant la travessa entre els

allotjaments. És obligatori estar en possessió
de la targeta de la FEEC, FEDME o equiva
lent reconeguda per la UIAA (s'haurà de pre
sentar la targeta de federat en l'establiment
d'inici de la travessa). En cas de no tenir

aquesta assegurança, s'ha de sol-licitar l'as

segurança per l'activitat i els dies concrets a

Estels del Sud(el cost d'aquesta assegurança
es de 1 ,90€per persona/dia).

• Per motius de seguretat no es pot iniciar l'e

tapa diària més tard de les nou del matí.

TELÈFONS DELS
ALLOTJAMENTS

ESTELS DEL SUD 619931 278
CARO 977 26 71 28

F.FERRERA 977588668
PAÜLS 977 49 23 30

ARNES 977 43 56 29
BESEIT 978 85 07 56

BIBLIOGRAFIA

ESTELS DEL SUD, Ed. Piolet, 1 :25000
Punta de l'aigua

Lesvalls
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TRE,BALLS DE REEQUIPAMENT AL MONTSEC, 'SOL ROGENT I L.A CHICA SIN VOZ

Text i fotografies d'Isidre Juvé
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Els treballs de reequipament de vies d'es
calada clàssiques, han estat des de fa uns

anys font de polèmiques per part d'alguns
escaladors els quals consideren que no s'ha

çle tocar res i deixar.Ia via tal i com està i

d'altres que pensen que els anys han pas
sat i aquells burins nous que es posaren en

el seu moment, avui eri dia segurament no

agwantarien la caiguda del primer de corda
da. I és que els elements atmosfèrics i l'òxid
fan la seva feina de forma implacable.

Conscients de tota aquesta polèmica decidí
rem reequipar dues vies de dlficultat i llarga
da mitjana al Montsec, que creiem estaven

una micâ'oblidades i que pería seva immi
llorable roca mereixien una' yisita, de la
mateixa manera que les seves conegudes"
veines. Les 'vies escollides eren la Sol

Rogent, (entre. les famoses Camel i

Necronomicón) a la Roca del Arcs de
Vilanova de Meià i La chica sin voz a l'Agulla
de l'Embut de les Parets d'Àger, també

coneguda com l'escola d'Àger. Totes dues
havien estat equipades als any vuitanta i

principis del noranta amb burins i amb estils
ben diferents. En el cas de la Sol Rogent
havia petat algun burí i, per tant, la seguretat
de l'escalador perillava en algun pas. El cas

de La chica sin voz no era tan extrem, ja que
la seva obertura era més recent, però l'òxid

d'alguns burins indicaven el seu deficient
estat. Com a curiositat cal dir que en picar
amb l'escarpa i el martell a -la base dels'

burins, els de La chica sin voz van" sortir
amb molta més facilitat que els de la Sol

Rogent, tot i que aquesta és força més anti-

ga.
'

�I tema de la ñnanclaclô per aquests reequi
parnerits era una altra de les nostres batalles

perdudes des del principi. Si volíem reequi
par de nou hauríem de desembutxacar els
diners per al material, després ja veuríem.
El primer que vàrem fer, va ser posar-nos
en contacte amb els'aperturjstes de les
dues vies per demanar permís per iniciar
les tasques de reequípament, cosa que
pensàvem que era indispensable. En'-èls
dos casos la resposta va ésser afirmativa.
Des del principi teníem clar diverses

.

coses, primer, que substituiríem els vells
burins per parabolts de 10 mm i segon, que
no en posaríem ni un de més ni un de

menys. Així doncs la feina a primera vista
era ben senzilla, es tractava de rapelar la

via, primer fent nous forats a un pam com a

mínim l'no gaire lluny del vell burí i col-locar
els parabolts, i, en segon lloc picar amb
una escarpa i un martell per reemplaçar
l'antic equipament.
Ara bé, arribar al cim amb la màquina de fora
dar i tot el material seria una altra història.



SOL ROGENT I

MR. ORANGE
Amb el company volíem arribar al cim de
la Roca del Arcs escalant per la Camel, i
no caminant pel dret i incòmode camí. El

problema era que ho havíem de fer amb la

màquina de foradar, martells, escarpa,
claus per collar, 35 parabolts, una bateria
de recanvi, menjar, aigua, roba d'abric a

més del material normal d'escalada. En
total dues motxilles grans, el que en argot
de muntanya es coneix com "pianos". La

màquina sola, anava en una i pesava els
seus quilos. Això era un problema, ja que
representava que el que anava de segon
hauria d'escalar amb dues motxilles, per
què escalar de primer amb un piano a

l'esquena va quedar descartat des del

començament.
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341

La solució va venir de camí d'Àger a

Terradets, en forma de con d'obres de
carretera. La màquina aniria dins d'un con

dels grans, de color carabassa, amb la
base tallada, i la recuperaríem des de la
reunió mitjançant tècniques de gran paret.
No cal dir que els responsables de l'obra
ens cediren molt amablement el con aque
lla mateixa nit. Així doncs, amb Mr. Orange
ja érem 3 a la cordada.

El 14 de novembre i després de dos dies
de feina la via quedava reequipada i els
vells burins retirats. El sistema de recupe
rar Mr. Orange mitjançant politxes funcionà
a la perfecció, encara que alguna vegada
el segon de la corda havia de desengan
xar-lo d'alguna savina inoportuna. La prin
cipal por era trobar la manera de passar el

desplom del Santi, que queda a mitja paret,
ja que la Camel en aquest punt fa una S

que Mr. Orange no pot fer pel fregament de

cordes. Finalment, decidirem que Mr.

Orange tirés pel dret, pel mig del desplom.
Un altre dubte al arribar a dalt i començar a

rapelar, va ser què fem amb el con ja buit? el
llencem d'una puntada de peu avall? Estem

reequipant en dies laborals i no hi ha ningú a

peu de via. Finalment, decidirem que baixi
amb nosaltres. Li hem agafat afecte.

.i
Material retirat a La chica sin voz



LA CHICA SIN.�

VOZ, UNA NOIA

OBLIDADA

Aquesta és una bonica via de només 95 m

que ha quedat eclipsada per les noves vies
obertes en els últims anys a l'Agulla de

l'Embut, al Cap del Ras (Parets d'Àger).
Aquesta vegada no ens acompanyava Mr.

Orange, ja que l'accés a dalt de l'agulla es

pot fer per un còmode però un xic exposat
camí. El primer problema es presentà al

ràpel del cim. L:únic lloc que trobem per
rapelar és un bloc de pedra de la mida
d'una rentadora, sembla segur, però en

posar-nos de peu a sobre es movia una

mica. El primer que baixés tindria el pes
extra del company sobre el bloc, en canvi
el segon no.

Aquesta via va quedar reequipada el 30 de
novembre després de sis hores de feina, i
és que l'últim llarg no té cap assegurança, ja
que es pot protegir amb friends mitjans.
Tota la roca de la via és d'una qualitat
excel lent. AI primer llarg, la primera assegu
rança queda un xic alta, però l'entrada es

pot protegir igualment amb friends mitjans.
Aquesta és una via que mereix per si sola
una visita, tant per la seva qualitat de roca,
com per la varietat de tècniques que hau
rem d'usar. Si ens quedàvem amb ganes, a

l'esquerra teníem vies com El cerdito valien

te, Chico moñon i d'altres, amb roca molt
semblant.

Aquest és un sector d'hivern, ja que en dies
d'anticicló en què hi ha boira a Lleida, segu
rament dalt el cap del Ras, es pot escalar en

màniga curta gràcies a la inversió tèrmica.
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Reequipadors: Núria Sutil, Marcos Diaz i Isidre Juvé (SAME UEC Gràcia).

RESSENYES

SOL ROGENT 150 m 6a (V+ obligat)
Material: 6 cintes + reunions

Equipament: 25 parabolts
Metres: 40, 30, 15, 30, 35 m.

Primera el 09/83 per J. Pallés i E. Ortega
Observacions: Fletxa al començament

Com arribar-hi: Des de Barcelona arribem
a Artesa de Segre (desviament abans d'a
rribar a Cervera). Anem en direcció al Port
de Comiols i un parell de km després
d'Artesa trobem el trencall que ens porta a

Vilanova de Meià. La Roca dels Arcs

queda un parell de km més amunt del

poble en direcció a Tremp.

Aigua: A la font de la Figuera o al poble de
Vilanova de Meià.

LA CHICA SIN VOZ 95 m sc- (V+ obligat)
Material: 10 cintes + reunions, friends mit

jans per a I' L 1 i L3

Equipament: 20 parabolts i un clau
Metres: 35,35 i 25 m.

Primera per Manuel Pedro, Jordi Briz

companya
Observacions: CH al començament

Com arribar-hi: Des de Balaguer agafem
la carretera en direcció a Àger. Uns metres
abans d'arribar al poble a mà esquerra surt

una carretera prop del cementiri que ens

porta cap al Coll d' Ares. Una mica abans

agafarem la pista cap a l'antic refugi del

Colobó, per tombar cap a l'esquerra abans
d'arribar-hi tot seguint la pista que passa
per sota les parets. Aparcarem abans d'a
rribar a una enorme roca per sobre la pista.
Just a l'esquerra queda l'Agulla de l'Embut.

Aigua: AI poble d'Àger.

Bibliografia: Montsec oest, Vilanova de Meià y zonas cercanas, Luis Alfonso i

Xavi Buxó., Supercrack Edicions.

�--------------------------------------------------------_.�� �
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LLIBRES DE
ENTREVISTEM A
L'ELISEU BADOSA
llibreter i artífex de la llibreria La Pleta de

Barcelona, que després de 9 anys aquest
estiu ha tancat les seves portes

Text de Marc Janeras i
Jordina Tarré

Fotografies d'Eliseu Badosa i
Jordina Tarré

Com va sorgir la Pleta?
Tot va començar quan vaig acabar amb la
meva anterior feina. Feia un curs de tècnic
de muntanya, per fer de guia, però una

vegada acabat el primer curs i com que el

que realment m'agradava eren els llibres, de
tota la vida havia estat un gran lector de
temàtica muntanyenca, vaig decidir muntar

la meva pròpia llibreria.

Es pot viure venent llibres de muntanya?
No hem pogut viure bé del negoci, però hi
ha hagut una època en què vivíem relativa

ment, gràcies, sobretot, a què la meva pare
lla tenia una bona feina. AI llarg de tota la
vida de la Pleta anava veient que costava

molt i que tenir un negoci era fotut. Ara bé, si

podia donar informació a un pare per anar

d'excursió amb els fills a aconseguir una

guia especialitzada jo ja era feliç. Tot davalla

però a partir del gener de 2007, encara no

entenc el perquè. A l'abril la situació era crí

tica, fins i tot, en algun moment havia arribat
a pensar que els clients es pensaven que jo
volia tancar i per això ja no venien, però mai
va ser veritat, fins a l'últim dia vaig estar ser

vint comandes.

Què et va engrescar fa 9 anys a obrir el

negoci?
Potser les xifres més crues les vaig deixar
de banda, vaig pensar que amb la feina del
dia a dia crearia les expectatives i el boca
orella faria la resta. Els amics i coneguts em

deien que necessitaria 3, 4 a 5 anys.
Francament, jo no esperava trigar tants

anys, però poc a poc em vaig anar adonant
de la realitat. Hi ha un pastís que s'ha de

repartir molt entre distribuïdors, editorials,
els autors i llibreries. AI final queda poc
marge de maniobra.

És el mateix que passa en el món de la

narrativa, no?
Crec que en temes de muntanya és pitjor.
Tenint la llibreria he viscut la problemàtica
deillibre, però peillibre de muntanya hi ha el

propi públic, que és reduït i també hi ha els
seus autors que no són gaires, com també
hi ha editorials pròpies. El tipus de lector
crec jo que ve de la tradició de muntanya,

com a mínim la meitat. Laltra meitat és un

públic heterodox i poc identificable. Avui en

dia molts dels qui s'incorporen a la muntan

ya no ve de la tradició excursionista i no

saps ben bé com atraure'ls al món del llibre.

És més difícil doncs arribar a aquest nou

públic?
Molts no saben què volen exactament, ni

coneixen la diversitat bibliogràfica d'una lli
breria especialitzada. Jo no dic que no lle

geixin. Alguns llegeixen, d'altres compren
guies, però no van a la llibreria especialitza
da sinó que opten per les grans llibreries de
temàtica més àmplia com Altaïr, a bé boti

gues d'equipament de muntanya.

Aquest tipus de públic que no ve de la

tradició tampoc l'agafen els clubs ...

De fet, jo he portat molta gent als clubs, jo
vinc d'aquesta tradició del CEM de Molins
de Rei, i m'emprenya molt que es perdi.
Considero que el club de muntanya és una

escola d'excursionisme, d'alpinisme i esca

lada però també de civisme i de cultura.
Fora d'aquí, l'amor per la natura a l'inculca
la família a és complicat adquirir-lo. La major
part d'aquest nou públic s'inicien en els

esports d'aventura i com una moda a un

servei del qual pot gaudir i prou. A mi a la

botiga m'han demanat moltes vegades si

organitzava activitats i això ja ho fan els

clubs, jo simplement venia llibres especialit
zats.

Quins factors van fer davallar el teu

negoci?
La desmesurada puja del preu del lloguer
del local és per desinflar qualsevol petit
negoci de Barcelona! Una pega que pesava
d'inici era la ubicació de La Pleta, no era la

millor, però com que volíem muntar llibreria i

cafeteria on es pogués consultar cartografia,
revistes, lectures recomanades en el que
vam anomenar saló de lectura, l'espai
necessari és el que teníem i això va pesar.
Finalment l'hivern va ser molt estrany i va

coincidir amb una davallada de vendes. Fins
aleshores sempre tenies una estacionalitat
tan de vendes com de tipus de vendes, i

aquest hivern s'ha trencat la cadena. Potser
si la gent no anava a la muntanya feia una

altra activitat em deia a mi mateix, però no

ha estat així.

Del cafè passaven al llibre i viceversa?
Només un 15% de la gent que entrava a la
cafeteria ho feia per consultar textos a la

cafeteria, la resta no. La idea era que la gent
de muntanya tingués un servei afegit i hi

.pogués preparar sortides, però aquesta fór
mula no va enganxar mai gaire gent. Però
no aconseguíem convertir la llibreria en una

necessitat per més que m'hi esforçava i

anava tot el dia a buscar més llibres. Ben
aviat els distribuïdors em van començar a dir



MUNTANYA
que potser en feia un gra massa d'intentar
atendre tots els fronts. Comprava qualsevol
títol que em demanaven. D'alguna manera

jo havia d'anar a buscar els clients i portar
los a la llibreria, per tant, tenir allò que em

demanaven em servia per fidelitzar els
clients a costa dels meus horaris.

Quins altres esforços vau fer per tirar
endavant?
Vam provar moltes coses. Per exemple
anunciar-nos a diverses revistes, i també la

vostra, però quan ja comences a anar just
deixes de fer propaganda i confies en la
feina ben feta del dia a dia. Hem contactat

amb clubs, cases de turisme rural, anar a

fires, organitzar actes, presentacions, etc.

Potser no sóc un bon gestor però l'esforç hi
ha estat i ho he vist amb els clients, amb la

major part d'ells hi ha quedat una amistat.

Algun error a destacar?
Jo crec que la megaespecialització pot ser

un error. En proporció veníem més llibres

estrangers i específics que els habituals i

propers. A La Pleta teníem des de trekking
al Japó a escalada a Noruega, i la resta de
títols normals que també s'havien de ven

dre. Potser l'error principal va ser la ubica

ció; la gent valorava el que oferia, però no

venia de pas.

"Només un

llibreter estima
els llibres"

II'hivern atípic ho va acabar d'adobar...

Tenia una sensació estranya, perquè la gent
va deixar de venir, a més, internet també pot
haver influït, és una via molt usada per infor
mació pràctica. Les dades bàsiques les tro

baven a la xarxa i ja no els calia la guia. La
veritat és que m'he plantejat totes les hipò
tesis ... a més, la tardor passada no hi va

haver cap novetat editorial significativa que,
si més no, una cosa hauria portat l'altra.

Diries que a la muntanya li falta algun
altre al-lleient?

No, la muntanya ho té tot, és atractiva per
ella mateixa, es poden fer moltes activitats i

aconseguir sensacions. Potser, per la gent
que no ve de la tradició, falta informació
sobre aquests al-llcients, però una mica

passa el mateix que amb els nens petits,
costa. Tu ja els-pots dir que mirin un ramat

d'isards que et sembla fantàstic, i responen,
però cal constància, que 50 metres més
enllà els nens poden estar altra vegada des
motivats.

Com veus el sector de les llibreries espe
cialitzades de muntanya?
No passa el seu millor moment... N'hi ha

que van tancar com la Montcau, si bé hi ha
altres casos com el cas de la Muntanya de
Llibres de Vic, que ara ha ampliat, gràcies a

complementar-se amb la línia de viatges. Hi
ha un factor comarca a Osona, hi ha la fira
del llibre del Collsacabrà o el festival de
cinema de muntanya de Torelló ... De fet,
competeixen amb Barcelona en aquest sen

tit, ells atrauen tot el públic potencial de les

comarques veïnes. A Barcelona n'hi ha una

d'històrica que també funciona, "Can Quera"
alguns diuen, una institució que, a més, té
una ubicació immillorable.

Potser no hi ha prou negoci en el sector

de llibres de muntanya?
Jo trobo que si un grup fort es posés en una

llibreria de muntanya hi faria negoci, però
caldria una bona inversió en la ubicació i l'a
rrencada.

Per què una prestatgeria dins d'una boti

ga d'equipament de muntanya, és un bon
sistema?
Fa que la qualitat del servei no sigui la

mateixa, perquè molts cops el llibre esdevé

complement; també hi ha molt intrusisme en

aquest sentit. En sales d'escalada per
exemple i botigues de roba, i això repercu
teix en l'espai de negoci de les llibreries

especialitzades. A mi m'agradava el sistema
de llibreria especialitzada. Em considero
hereu d'una altra manera de fer que vaig
aprendre de la Montse de la llibreria
Montcau. Qualsevol cosa que li demanaves
la sabia. En canvi, les llibreries fragmenta
des en un altre espai no arriben a tant.

Només un llibreter estima els llibres i això
transcendeix als clients i lectors.

Eliseu Badosa

Era molt complicat tenir una mica de tot

a La Pleta?
Calia estar molt al dia, ho teníem tot de

Catalunya, els títols bàsics de l'estat espan
yol, i també el més important que s'ediatava
en francès, italià, anglès i fins i tot eslovè, la

qual cosa implicava que podia venir un client
i demanar-te un títol en italià que tu no

tenies però et senties obligat a aconseguir
lo. I com tot, això creava els seus propis pro
blemes. Per exemple, la manera de treballar
dels distribuïdors anglesos per exemple era

força complicada. Tu demanaves els títols i
fins que no arribava el paquet no sabies si el
tenies o no.

També vau fer moltes activitats relacio
nades amb la .cultura de muntanya.
Quan l'escriptor Eduard Sallent encara era

mig desconegut el vam promoure i va venir a

presentar els seus llibres. Des de la Pleta
vam tenir clar de recolzar un autor emergent.
Quan va escriure el segon vaig muntar tot

una història perquè el pogués presentar al
Museu Colet, em van fer demanar-ho a tra

vés de la federació, després de posar diners
de la meva butxaca i convocar la premsa i el
sector... Un altre és el dels alpinistes que
escriuen i que, tot i anar promoguts per
cases comercials, jo sempre els demanava

per tenir-los a la llibreria i fer un piscolabis i

promoure un títol. Mai veníem més d'una
dotzena de títols encara que sovint omplíem
La Pleta de dalt a baix ... la idea era fer bullir
l'olla! També teníem pàgina web, havia anat

a fires, per exemple el Saló de Vic quan no el
coneixia ningú. També vaig estar al Festival
de cinema i muntanya de Torelló ... 1 per Sant
Jordi vam tenir autors com Espinàs o Juanito
Oiarzabal signant al Passeig de Gràcia,
sempre amb el fil conductor de la muntanya i

la natura.
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Potser el problema està en els títols.
D'autors en tenim prous? Estan sufi-
cientment recolzats?

.

És difícil fer l'anàlisi però pel què fa a

novel-les de muntanya a sobre la muntan

ya n'hi ha poques i quan hi són, les des
vinculen d'aquest món. És un mercat petit
i específic. Amb tot, sort en tenim de
Desnivel i Cossetània que ha fet molta
feina. Si llegeixes en català és més com

plicat. És veritat que han sortit títols, i
col-leccions interessants i no sé si el mer

cat és petit i no surten autors a perquè no

surten autors el mercat no creix. El que
està clar és que el món editorial ha fet un

bon esforç d'estar obert a noves coses:

l'Alpina, Piolet, Símbol, Proa ... Encara

que tenint en compte els nivells de lectu
ra que hi ha avui en dia no poden sortir
noves propostes i atraients. S'hauria de

promoure els bons autors. Per què no

podem vendre Pep Coll, Jaume Cabré a

Maria Barbai com a autors de novel-la de

muntanya a temàtica pirinenca més

àmplia? Hi ha més editorials que llibres i
autors. I per això més aviat hi ha traduc
cions, reedicions de clàssics.

També hi ha culpes pels mitjans de
comunicació suposo?
Es pot dir que promouen molt poc la cultura
i quan parlen de muntanya és només per
vuitmils a tragèdies. No pot ser que un cam

pió del món d'escalada surti 5 minuts als

mitjans. Necessitem tenir el nostre star

system. No es fa prou difusió, ni tampoc hi

ha prou diners per promoure. Per exemple,
perquè no s'ha fet un llibre dedicat a l'as
censió catalana a la Màgic Line, s'ha des

aprofitat per explicar l'alpinisme català en

una activitat que l'ha situat a primer nivell
mundial. El necessitem conèixer, tot i que a

vegades la gent de muntanya és molt seva i

costa creuar el llindar.

I les fires ajuden?
Potser s'haurien de redissenyar els objec
tius de les fires i fer-les més atractives. Les
fires han de servir per alguna cosa: inter

canviar, fer amistats, aprendre però també

vendre, comprar a promoure, bé siguin
pel-Houles, travesses a llibres. Hi ha un cert
estancament en les fires de llibres de mun

tanya salvant Torelló que en el seu gènere
fílmic funciona molt bé.

LLIBRES DE MUNTANYA A GRENOBLE
SALON DU LIVRE DE RÉGIONALISME ALPIN

De nou es torna a donar cita a la ciutat fran
cesa de Grenoble a tots els apassionats del
llibre de muntanya del 16 al 18 de novembre
de 2007, a l'antic museu biblioteca Place de
Verdun de Grenoble. El 16è saló deillibre de

regionalisme alpí dedicarà l'atenció als trens

dels Alps com a fil argumental. En l'edició de

l'any passat el saló va reunir una participa
ció de 80 expositors de llibreries de vell i

modernes, autors i editors. Va superar les

previsions amb més de 3000 visitants, tot

gràcies a l'entusiasme del seu creador

Raymond Joffre de la Librairie des Alpes.

30 excurs ionisrne

La 15a edició va tenir com a tema central

l'exposició internacional La Houlle Blanche
et Tourisme celebrada el 1925 a Grenoble,
amb una gran exposició retrospectiva. La

inauguració va comptar amb la presència de
l'alcalde de Grenoble Michel Destot i els

presidents del saló Jean-Paul Giraud i
Christian Pichoud.

A Grenoble, ciutat olímpica dins l'embolcall de
les muntanyes blanques, i en un marc incom

parable com és el museu biblioteca Place de

Verdun, bibliòfils i col-leccionlstes varem poder
aprofundir i gaudir dels 12.000 llibres i gravats
de muntanya, posats a la venda per llibreters,
autors i editors, procedents de diversos paï
sos de tot l'arc alpí com Itàlia a Suïssa, i de

regions d'arreu de França com ara Savoia,
Drôme, Pirineus, París, Lyonnais, Isère,
Hautes Alpes, entre tantes altres.
En el recorregut pels diferents estands del
saló vàrem poder veure dins l'espai
François Gaspari una de les petites joies de
la literatura alpina com és Voyages dans les

Alpes de H. B. de Saussure (Neuchatel
Genéve 1780-1796, 1a edició 8 volums en

8º), que probablement és el llibre de mun

tanya més buscat pels col-lecclonistes,
També la gran obra La Montagne a Travers
des Ages (1903, 2 volums de 4º) de John
Grand-Carteret.

Pel que fa als llibres nous destaquem
Femmes et Alpinisme de Cécile Ottogalli
(t'Harmattan, Paris 2006) importantíssim
treball de recerca de l'alpinisme femení
durant el període 1874-1919, i Henry

Interior de la llibreria La Pleta

Text i fotografies de Ramon Solans

Russell-Killough de Jaques Labarère
(Edition du Gave 2003, 2 volums, 260 exem

plars numerats sobre rivoli blanc) que és .un

extraordinari treball del seu autor; sens

dubte la millor biografia del gran pirineista.

Cal destacar els cafès literaris celebrats
durant els tres dies del saló que ens perme
ten retrobar-nos amb autors, il-lustradors, lli

breters, fotògrafs, muntanyencs i associa
cions.

Així doncs, no us la perdeu la cita d'enguany,!

Seu delsaló



FIRES DE LLIBRES ARREU Text i fotografies de Marc Janeras

Tancàvem l'edició d'aquest número quan
encara cuejava la Fira Internacional del
Llibre de Frankfurt. Veurem quin pòsit en

resulta, més enllà de les valoracions que
se'n van fent des dels diferents punts de
vista: segurament positiu a nivell comercial

d'editorials, productiu a almenys una expe
riència interessant per autors convidats,
polèmiques legítimes a interessades en

aspectes parcials ... Ja es veurà amb quin cis-

tell torna l'Institut Ramon Llull d'Alemanya, i si
l'aventura haurà tingut sentit a mitjà i llarg
termini.

El cert és que cal buscar plataformes com

aquesta de difusió de la cultura pròpia i

aprofitar-les al màxim. Sempre s'ha comen

tat una situació paradoxal a Catalunya: el
sector editorial és fort, té tradició i també

present, però la publicació en català té difi

cultats, batalles recurrents per tirar endavant

els autors que escriuen en català ... Fent un

paral-lelisme al nostre àmbit - l'excursionis
me - si el català té dificultats en el món cul
tural global, el nostre esport secundari

també té dificultats en la banalització globa
litzada de l'esport-espectacle. I voler una

producció de qualitat de llibres de muntanya
en català sembla una quimera impossible
per doblement minoritària.

El passat cap de setmana del 6 i 7 d'octu

bre, es va celebrar a l'Esquirol la 6a edició

de la Fira del Llibre de Muntanya. Es fa difí
cil de dir si aquesta fira es consolida a si

simplement sobreviu. Enguany potser ha tin

gut una mica més de ressò mediàtic i una

major afluència que altres edicions, però no

es pot parlar d'una imatge de salut i fortale
sa del sector. Manca afluència de públic
més enllà de dos moments punta. Potser no

és estrany si es tenen present les dades

recents difoses arrel de Frankfurt: la meitat

dels catalans majors de 14 anys es declaren

no lectors. També hi havia pocs expositors:
una desena de cases editorials, un parell de

llibreries, tres entitats, dues institucions, dos
llibreters de vell si bé l'afició al llibre antic

Espai de la Ga Fira del Llibre de Muntanya a l'Esquirol

especialitzat és menys que incipient, i sis
revistes que sembla dir molt encara que són

de potencialitat molt diversa. Però també es

detecta que hi ha poques novetats, i no

abunda gaire la qualitat. La crítica comença
pel propi estand de la UEC, encara que les
entitats facin una funció d'acompanyament,
però no seria pas l'únic exemple. Respecte
5 a 7 anys enrere i el context en què va néi

xer aquesta fira, amb un cert fervor de publi
cacions de muntanya encara que desorde

nat, hi ha un cert estancament. Potser és el

repòs de consolidació abans de fer noves

passes.
Hi ha signes positius: l'alpinista Kurt

Diemberger en va ser el president d'honor i

la seva conferència de presentació del nou

seu llibre El séptimo sentida va atraure tant

públic que es va quedar curt l'aforament de
la sala i es va haver de repetir la sessió al

vespre. Però aquesta fira no supera la barre

ra del reduït públic fidel, i del públic local. Li
falta un salt a escala de país, i una focalitza
ció clara sobre la relació entre autors i lec

tors amb molta més complicitat dels editors.

Ara bé, cal reconèixer que la comarca

d'Osona pren absolut protagonisme en la
temàtica muntanyenca encadenant aquesta
fira del Cabrerès, el saló de Vic i el festival
de cinema de Torelló que potser saturen l'a

genda a la tardor.

Trobareu adjunta una croruca de Ramon

Salans del Salon du Livre de Régionalisme
Alpin que se celebra a Grenoble. Com a

bibliòfil i col-leccionlsta del món de muntan

ya i alpinisme, és dels pocs del país que
coneix i recorre les fires internacionals i en

pot prendre el pols. A part del saló de
Grenoble el mes de novembre, destaca

també el Salon du livre de montagne de

Passy, prop de Chamonix que aquest agost
va celebrar la 17a edició. Són bons referents

per intentar encarrilar les nostres passes i
fer més sòlida la cultura excursionista a

casa nostra.

Així mateix, acompanyem aquestes pàgines
dedicades al món editorial de muntanya
amb una entrevista a l'Eliseu Badosa, llibre

ter expert que recentment s'ha vist obligat a

tancar les portes de la llibreria La Pleta a

Barcelona, no pas aliè a les dificultats del
sector. De la Fira de Frankfurt precisament
en destaca que, per sobre d'una certa noto

rietat assolida a Alemanya a a l'exterior, és
més remarcable l'efecte de revalorització

interna aconseguida: la promoció del llibre i

especialment dels autors a casa pròpia.



Déodat* de Dolomieu, el cavaller efervescent

Entre els mesos d'agost i octubre de

1789 Déodat de Dolomieu va fer un estu
di geològic del massís alpí de les
Dolomites. Prop del pas de Brenner reco

llí unes pedres que li van semblar dife
rents del tipus de roca calcària llavors

coneguda. Les analitzà i el juliol de 1791

va publicar l'article Pedres calcàries molt

poc efervescents als àcids a la revista
Journal de Physique. Més tard, envià
unes mostres al fill d'Hor.ace Bénédict de

Saussure, el químic Nicolas Théodore,
que en un article publicat el març de 1792

a la mateixa revista, suggerí anomenar

dolòmia el tipus de pedra descobert per
Dolomieu. Déodat de Gratet de Dolomieu

(castell de Dolomieu, Isère, 1750 - castell
de Châteauneuf, Saône et Loire, 1801)
feu importants contribucions al món de la

geologia com a mineralogista (teoritzà
sobre l'origen del basalt i descobrí nous

minerals), vulcanòleg (entre d'altres

explorà els volcans Etna, Vesubi,
Stromboli i Vulcano), sismòleg (analitzà

*

Dieudonné-Silvain-Guy-Tancrède

els efectes i les causes del terratrèmol de
1783 a Calàbria). Home amb una vida

dilatada, ocupà càrrecs importants dins
l'ordre deis Cavallers de Malta. En un

principi simpatitzà amb les idees de la

Revolució Francesa, tanmateix posterior
ment es va desdir com a resultat dels

excessos del Règim del Terror. Fou un

dels científics que va anar a la campanya
d'Egipte liderada per Napoleó. Durant el

viatge de tornada el seu vaixell va ser

capturat al sud d'Itàlia, i fou confinat a

una presó de Messina, essent alliberat 21

mesos més tard per exprés desig de

Napoleó (Tractat de Florència de 1801).
Fou director del Museu d'Història Natural

i professor de l'Escola de Mines de París,
on tingué com alumne Pierre Louis

Cordier, que el 1802 va fer un intent no

reeixit de pujar la Maladeta (el pic de
3.254 m i la torre Cordier 3.050 m ens ho

recorden).
Manel Canales

Pulsatil·la groga
Família: Ranunculàcies

Espècie: Pulsatilla alpina

Subspècie: apiifolia

Herba perenne de fins a 50 cm d'alçada
formada per una massa densa de fulles de
la que sobresurten unes vistoses i solità
ries flors grogues.

El seu aspecte general és molt semblant a

la pulsatil-la blanca (Pulsatilla alpina subsp.
alpina), de la qual és diferencia pel color de

la flor i perquè és netament calcícola, men

tre que la groga no es fa sinó en terrenys
silicis.

El seu habitat són els herbassars i prats
alts termòfils de l'estatge subalpí entre
els 1.500 i els 2.700 metres de les serra

lades del nord i centre peninsular.
Ocupen solanes arrecerades relativa
ment càlides però no pas seques, prote
gides de les gelors hivernenques i ben

assolellades a l'estiu.

32 excursionisrne
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Les fulles són bipinnades profundament retallades i cobertes de pels. Floreix de juny a

juliol. Les flors de color groc són solitàries i grans, de 5 a 8 cm, amb un gran nombre de pis
tils. Una vegada fecundades perden la corol-la i cada pistil dóna lloc a un fruit sec prolon
gat per una llarga aresta plomosa que ajuda a la seva dispersió. La infructescència és molt
vistosa i fa l'efecte d'una cabellera.

Feu atenció però, perquè aquesta bonica planta, parenta de les anemones, és verinosa.

Lluís Catasús



El camí de Mont-rebei
.

la UEC
Una victòria de l'Excursionisme

P el Congost de Mont-rebei circulen les

aigües de la Noguera Ribagorçana al seu

pas pel Montsec, el d'Ares a l'Est i el

d'Estall a l'Oest. La seva estretor i l'alça
da de les parets que el defineixen, de

Catalunya i d'Aragó, el converteixen �n
un dels paratges naturals més rellevants

de Catalunya.

Des de sempre, precàriament, s'havia
transitat per aquest congost, entre la vall

d'Àger i el Pont de Montanyana, fins que
al 1924 la Mancomunitat inaugurà el

Camí de la balma, el que, per raons
.

òbvies, es coneixeria en el futur com el

Camí vell de Mont-rebei.

Efectivament, quan al 1977 l'empresa
ENHER inaugurà l'embassament de

Canelles les aigües començaren a negar el

camí. La reacció del mon excursionista no

es feu esperar, amb una força que difícil
ment s'ha tornat a manifestar. La UEC, en

persones com en Jordi Mir, Joaquim
Cabeza a Martínez Massó, futur president
de l'entitat, prengué la iniciativa en la creació
d'una comissió pro-camí en la qual partici
paren altres entitats com el C. E. Pirenaic,

Els mitjans de comunicació, incipients
grups ecologistes, partits polítics, etc.

es feren ressò d'aquest clam, plasmat
espectacularment en l'aplec reivindi

catiu celebrat a l'ermita de la Pertusa

el 14 de maig de 1978, amb l'assis

tència de més de 1.000 persones.

La pressió popular i les bones rela

cions presents entre el mon excursio

nista i ENHER permeteren que

aquesta es comprometés a fer un

camí nou per sobre del nivell màxim

de les aigües de l'embassament. El

1979 s'iniciaren les obres i després
de superar algunes notables dificul

tats aquell s'inaugurà el 17 d'octubre

de 1982.

El 1999 la Fundació Territori i

Paisatge adquirí l'espai natural de

Mont-rebei i el 2005 fou declarat

Refugi de Fauna Salvatge, salvaguar
dant així les relacions camí-espai,
home-natura.

Ramon Pascual

Festival Internacional de

Cinema de Muntanya i
Aventura de Torelló

*

25 anys
de Festival

fESTIVAllNTERNACIONAl

DECINEMA DE MUNTANYA
I AVENTURA DE TORELlÓ

El Festival de Cinema de Muntanya i
Aventura que se celebra al Teatre
Cirvianum de Torelló arriba enguany a la
seva 25a edició. Aprofitant l'aniversari s'ha
renovat la imatge corporativa del Festival
amb un disseny de Josep Jaumira.

El Festival va néixer el 1983, organitzat pel
Centre Excursionista Torelló, amb el nom

de "Certamen de Cinema de Muntanya".
D'aleshores ençà el Festival exhibeix i

posa cada any en competició a nivell mun

dial els millors films, documentals a repor
tatges sobre temes relacionats amb la

muntanya i la natura tant en el vessant

esportiu com el cultural. AI llarg d'aquests
25 anys el Festival ha estat un reflex de l'e
volució dels esports de muntanya, des dels
clàssics com l'alpinisme fins als més nous

com el ràfting a el salt de base.

El Festival dirigit per Joan Salarich ha

experimentat un important creixement en

aquests anys, superant els 7.000 especta
dors i un pressupost de 176.000 euros.

S'ha passat d'una participació de 16

pel-Houles el1983 a les 90 actuals produï
des per més de 20 països.

Les pel-Houles que entren en competició
opten a diferents premis. El més important,
que premia la millor pel-lícula, és El Gran
Premi Vila de Torelló amb una dotació eco

nòmica de 3.000 euros. A banda de la sec

ció competitiva, el Festival inclou també

altres apartats i activitats. En la secció no

competitiva és projecten pel-lícules comer

cials relacionades amb la muntanya, la
Filma IAMF (International Alliance for
Mountain Film) i retrospectives d'autors

destacats, etc. Des del 1992 és ret home

natge a una persona a col-lectiu que ha
contribuït a l'avenç de l'alpinisme. Entre els

homenatjats, cal destacar a Edmund

Hillary, Riccardo Cassin, Lino Lacedelli,
Mª Antònia Simó, Lothar Brandler, Leo

Dickinson, Kurt Diemberger, Walter Bonatti,
Cesare Maestri, Chris Bonington, Maurice

Herzog i Catherine Destivelle. A part de les

pel-lícules, el festival també ofereix exposi
cions, un espai editorial, així com altres
activitats i actes amb la muntanya com a

protagonista.

Tot plegat fa del Festival de Torelló l'úni
ca trobada de l'Estat d'aquestes carac

terístiques.

* Del 16 al 25 de novembre

Lluís Catasús
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Fan el cim les expedicions del Baix Ebre
i Vilafranca al Cho-Oyu

El passat dijous 4 d'octubre, just l'endemà de l'ascensió de

Xavier Arias, un els membres de l'expedició del Baix Ebre al

Cho-Oyu també va fer el cim d'aquesta muntanya de
8.201 metres, concretament August Corominas (Unió Excta.

L'expedició del Baix Ebre al Cho-Oyu ha estat formada per:

Gabriel Gutiérrez - La Joca Club Alpí
Pere Nuez - Unió Excta. Catalunya - Tortosa
Pere Nuez i Garcia
35 anys
Vilafranca del Penedès
Bomber de la Genaralitat de Catalunya al Parc de Tortosa
Soci de la Unió Excursionista de Catalunya (UEC) a Tortosa
Ascensions:

Pirineus, Sierra Nevada, Alps, Noruega, Atles, etc.
Escalada en glaç
Director tècnic
David Borras - Unió Excta. Catalunya - Tortosa

David Borras i Oliva
34 anys
Tortosa
Comerciant d'esports de muntanya
Membre de la UEC
Ascensions:

Alps, Sud d'Americà, Marroc, Pirineus, Pics d'Europa, etc.
Escalada clàssica i en glaç

Metge de l'expedició

Catalunya - Sants). AI mateix temps Lluís Ràfols i Sergi Via

(Centre Excta. Penedès) dos membres de l'expedició
Penedès-Garraf també ho varen aconseguir.

Responsable de material i equipament

Amador Torres - Centre Excta.Ulldecona
Salva Oliver - Centre Excta. Ulldecona

Sergio Fatsini - Centre Excta. Ulldecona

August Corominas - Unió Excta. Catalunya - Sants

August Corominas Macias

39 anys
Barcelona
Llicenciat en medicina i cirurgia
Membre de la UEC de Sants
Ascensions:

Pirineus, Alps, Andes i Himàlaia
Escalada clàssica i en glaç

Paral-lelarnent al projecte alpinístic, i aprofitant els recursos que diverses empreses han posat a disposició de l'expedició, així
com la infraestructura que necessàriament hem mobilitzat, també es va preparar una col-Iaboració humanitària envers el país
que es visita.
Per tal de desenvolupar aquest projecte d'ajuda, en principi, amb el compromís d'una institució sanitària de les comarques dels

expedicionaris que ens faciliten una part del material que, d'acord amb les indicacions que s'han fet arribar a través de Metges
Sense Fronteres, Fundació Vicki Sherpa, i Amics del Nepal (institucions amb una llarga experiència en el Nepal), es consideren
més adients a les necessitats reals de la població. Aquesta col-Iaboració consisteix en aportar medicaments i material escolar ja
que, per diferents experiències anteriors, si han detectat mancances.

Més informació a: http://www.chooyu2007.com/
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III Jornada de

Cartografia
dedicada al senderisme

Enguany se celebra la III jornada cartogràfica que organitza
l'Institut Cartogràfic de Catalunya conjuntament amb l'editorial

Alpina i Geostel dedicada al senderisme. La jornada que tindrà
lloc el dissabte 17 de novembre vol subratllar quina és l'evolució

d'aquesta pràctica i quins els reptes als quals s'enfronta la car

tografia i les editorials en aquest àmbit.
Val a dir, que a més a més, la jornada coincideix amb el 25è
aniversari de l'institut. Durant tot aquest temps, l'ICC ha dut a

terme una tasca ingent que s'ha concretat en l'elaboració de les
sèries cartogràfiques corresponents i en la realització d'altres
activitats que hi estan directament relacionades, com la gestió
del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya, la

intervenció en l'àmbit de la delimitació territorial, la conservació
i el desenvolupament de la Cartoteca i la fototeca, i també la

recerca, la docència, la divulgació i la difusió de la informació en

els àmbits que li són propis. Podeu trobar més informació de l'in
stitut a www.icc.cat

Bolets i boletaires
A la muntanya i a la planúria, als Pirineus i vora el mar, qualse
voilloc és bo per a buscar, collir, caçar o mirar bolets, segons
la contrada. En aquest article, però, no donarem rutes d'on es

poden trobar els rovellons, els fredolics o les lIanegues. Això
seria un flac favor a la micologia. La nostra secció té una altra

missió, la de la llengua.

Hi ha moltes varietats de fongs, avui en direm els noms d'uns

quants: Cama-sec a carrereta de barret de color crema, de cama

alta i tenaç i d'una agradable i suau olor. Cep, que també es pot
dir siureny, siuró o sureny és un bolet de capell hemisfèric o

convex amb la carn blanca. Carlet de color de carn o purpuri i de

cama robusta amb la base una mica afuada. Té el barret carnós i

massís, viscós:-Llengua de bou de color blanquinós o groc pàl-lid
i barret gruixut. Fredolic, grisenc, fibrós i de cama blanca. De

barret convex. Moixernó, bolet de primavera, de cama gruixuda.
Peu de rata, bolet comestible que creix als roures. Pinetell, de

per Concepció Arnau

capell convex, aplanat al centre amb el marge enrotllat de color
vermell ataronjat, amb llistes concèntriques, que es fa en pinedes
i el seu gust és exquisit. Rovelló o esclata-sang, són els més

coneguts i apreciats als Països Catalans. Té un barret en forma

d'embut, carn granelluda, de color vinós, i es fa a les pinedes.
Trompeta de la mort de color bru negrós, en forma de corn o

d'embut profund, de marge estès, carn tenaç i aromàtica. Se'n

poden fer sopes.

No cal dir que totes aquestes varietats són molt apreciades gas
tronòmicament. Però compte amb els emmetzinaments!

Bé un altre dia ja continuarem la llista.

amb la col-leborecio del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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per "SPOTY"

Aquest cim, d'una mica més de 2.500 m, es troba situat a França, però molt a prop de la frontera andorrana. Des d'Andorra hi

ha descrit un bonic itinerari d'esquí de muntanya.

Contestar aquestes preguntes us pot ajudar a trobar el nom d'aquest cim, i no cal dir que la gran majoria de les respostes le�
podreu trobar dins de la revista.

1. En aquesta vila fa 25 que celebren un Festival de Cinema de Muntanya 1.•••••••
2.••••••••••
3.••••••••

4.•••••••••
5.•••••••••

6.••••
7.•••
8.••••••••

9.••••••
••••••

2. Famós explorador polar atrapat pel gel antàrtic a bord de l'Endurance

3. Bossa que portaven els pastors quan pujaven al Port

4. Punt més alt de tot el continent americà

5. Amb 4 vuitmils és la part més occidental de I'Himàlaia entre

els rius Batura i Sase

6. Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme, amb seu a Bema (Suïssa)
7. Boy Scouts de Catalunya
8. Travessa circular de cinc etapes per recórrer i conèixer els Ports

9. Bastó ferrat que usen els alpinistes 10.•••••
10. Aquest vuitmil va ser escalat per primer cop per

Hermann Buhl el 1953

Solucions del Concursionisme 340:

1. SPITI 2. REFUGI 3. GARROTXA 4. RFEDI 5. PAISATGE 6. REGALÈSSIA 7. UEC 8. BIMBA 9. AVEDOGA 10. SANTO ANTAO 11. JUNKO TABEI

12. PORTÚS 13. SEGARRA 14. PARADís PARAULA AMAGADA: TROIS SEIGNEURS

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 30 de novembre, el nom del lloc de la fotografia a l'adreça electrònica:

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

La fotografia del número anterior de la revista (núm. 340) correspon al cim conegut com a Trois Seigneurs situat a França en

el punt d'unió dels països de Foix i del Cousserans. El guanyador del concurs és en JOAN CENTELLES, 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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� Puigsacalm i Puig
de Miralles
Osona / La Garrotxa
OCltili;:dll2h 30 min pel circuit

Dl!itmlm=-III sumant els dos ascensos + 450 m.

• • excursió ideal per a la iniciació a la muntanya amb
infants. Sens dubte la ruta més curta i senzilla al Puigsacalm.

•• • pot fer-se tot l'any, hi ha fonts al recorregut. Els colors de
la tardor afegeixen bellesa a l'itinerari.

• •••• Aiats-Puigsaealm a Esc. 1 :15.000 a bé Puigsaealm
Bel/munt a Esc. 1: 25.000 tots dos de l'editorial Alpina.
: • •• • • Guia Puigsaealm-Bel/munt de David Aloy i M. Mercè
Lleonart. Publicat pel CEC a l'Editorial Montblanc- Martín.

�!.!!!i-;;I;JIper la C-17 hem d'arribar a Sant Quirze de Besora
(Atenció: la carretera evita aquest poble i Montesquiu). A Sant
Quirze prenem la BV 5227 passant per santa Maria de Besora i
seguim fins a Vidrà. De Vidrà seguirem la pista que remunta la
riera de Sant Bartomeu fins arribar a les proximitats de l'església
romànica de Sant Bartomeu .

[Il Pic de Monestero
en travessa n.::::a.::.&....::1

Pallars Sobirà

•• 3h 30 min a 4h pel primer dia. Pel segon dia 2h 30 min per
l'ascens i 3-4h pel descens segons les condicions de la neu.

• - - + 900 m el primer dia i +510 el segon
• • el tram de baixada dins del bosc sota Els Encantats pot
ser perdedor.

•
-

• esquís de travessia i material de seguretat per allaus

(ARVA, pala i sonda de neu). Piolet i grampons poden resultar
útils a la capçalera de la Vaileta Seca.
- - • Josep Maria Blanc, 60 places / 10 places al refugi
d'hivern. Tel 973 250108. www.jmblanc.com
••• itinerari descrit per fer amb esquís, per tant de desembre

a maig segons la quantitat de neu acumulada
• ••• • Sant Maurici Esc. 1 :25.000 . Ed. Alpina.

�!.!!!i-;;I;JI el punt de sortida és l'aparcament de vehicles que es

troba quatre quilòmetres més amunt d'Espot en direcció l'estany
de Sant Maurici.

� Castell de Queralt
,

"

,
"

"

!:

�Anoia

• • caminada bona per iniciar la canalla al món de la

muntanya.
•• • pot fer-se tot l'any, el paisatge és particularment esplèndid

a la primavera i calorós a l'estiu.

• •••• L!Anoia, a Esc. 1 :50.000. de l'ICC.

1J{.;!.!!!i;;I;JI per arribar a Bellprat hem de passar per Igualada, d'allí
anar per la B-213 cap ci Santa Margarida de Montbui i seguir fins a

la cruïlla de carreteres de la Llacuna i Santa Coloma de Queralt.
Prenem aquesta última (B-220) i a 6 quilòmetres abans d'arribar a

Santa Coloma trobem a mà dreta el trencall a Bellprat (BV2201).
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Si volem allargar l'excursió podem deixar el
vehicle a Vidrà i caminar seguint la pista 1 h
45min fins a Sant Bartomeu o també al
casalot de la Vila Vella a només 45 minuts.

Lesglésia romànica (s.XII) de Sant
Bartomeu de Covildases es troba a 1 .150 m

a les proximitats de la gran masia del mateix
nom. Acostant-nos a aquesta trobem una

pista que arrenca cap a llevant s'adreça als
Rasos de Manter. Passem per la font de
Sant Bartomeu. Quan la pista passa per
sobre el torrent que baixa dels esmentats
rasos l'abandonem i seguim l'ampli i evident
camí del Puigsacalm, entre faigs. A 1.313 m

sota uns fajos i a recer d'un marge de roca

natural trobem la font Tornadissa. En una

curta pujada forta guanyem els suaus pen
dents herbosos dels rasos de Manter que
s'estenen entre els dos cims a assolir.

Seguim guanyant altura cap a l'est i aviat
distingim el camí que entre el bosc i el tallat
vessant sud-oest del Puigsacalm ens deixa
al seu cim a 1.515 m (1h 10 min). Aquest
cim gaudeix de magnífiques panoràmiques
de tot els Pirineus Orientals que van des del

Bassegoda i el Canigó fins el Pedraforca i

Port del Compte. Del cim ens fixem també
en el Puig de Miralles al que ascendirem a

continuació. A la seva part alta conviuen
faigs amb pendents d'herba. Desfem camí i
ens adrecem al Coll de Manter, sobre
els rasos que hem passat a la puja-
da, allímit entre Osona i la
Garrotxa. Sense camí evi
dent encarem entre fajos els
escassos vuitanta-cinc
metres que ens separen del
Puig de Miralles de 1.485 m

(1 h 45 min). Del seu cim les
vistes també són generoses
tant cap al nord com cap al
sud. A menys de 300 m de
desnivell, sota el cim hi ha la
masia de Sant Bartomeu que
es veu a tocar. Els mapes pin
ten un corriol que hi baixa
directament des del cim salvant
un grau o petita barra rocallosa.
El terreny no és difícil però dem
ana precaució. El corriol entre
l'abundant fullaraca de tardor tant
sols s'arriba a intuir. Si l'encerteu a

mig pendent trobareu entre faigs la font de
Ferro, i el corriol que us portarà de retorn a

la masia i a l'església de Sant Bartomeu
Pasqual Garriga i Martí

-�-------------------------------------------------------------------------
l'interès de l'itinerari és assolir el Monestero
fent travessa, pujant per la vall de Peguera i
baixant per l'amagada i oblidada Vaileta Seca
1 r dia: l'itinerari és el clàssic camí de pujada
al refugi Josep Maria Blanc, propietat del
CEC. Normalment hauríem de trobar la neu

abans d'arribar a la cota 1.900 on hi ha el

dipòsit d'aigua que abasta la central d'Espot.
En sortim fent la volta per la dreta, més amunt
hi ha un collet a 2.070 m que ens obliga a

perdre altura i que ja ens endinsa a la vall
Peguera. Després, a partir de l'estany de
Lladres es guanya altura ràpidament fins
arribar a l'idû-lic emplaçament del refugi, situat
en una península dintre de l'estany Tort de
Peguera.(3h 30 min a 4h). 2n dia: Del refugi
hem de passar per la presa de l'estany Tort i
encarar la vaileta que en direcció oest porta a

l'estany de la Cabana a 2.390 m. El superem i

seguim el fons d'una nova vaileta que s'enfila
fins l'estany Amagat, en sortim per un curt

però fort pendent que ens aboca als suaus

pendents de la coma que baixa del propi
Monestero. Encarem la coma que ens porta a

un coll a 2.810 m. Arribats al coll encarem al
sud el pendent ara més fort que porta al con-

junt rocallós del cim. Per trepitjar el
cim hem de grimpar aquests blocs
de roca, fàcil. Monestero 2.878 m.

(2h 30 min a 3h). Sota nostre hi ha
el coll de Monestero ruta habitual
entre les dues valls on ens movem i
darrere seu el majestuós Peguera.
Nosaltres baixem per on hem vingut i
un cop a la coma hem de mirar de no

perdre altura i flanquejar cap a l'es-

querra per anar a trobar el coll de Vaileta
Seca que ens aboca a la vall del mateix
nom. Baixarem aquesta magnífica vall força
oblidada. Els pendents inicials just sota el
coll poden impressionar a alguns
esquiadors. Sempre podem baixar a peu el

primers 40 o 50 m, si s'escau amb gram
pons. Després la baixada és senzilla fins
I'estanyet que es troba a 2.400 m on la vall
s'estreny per donar pas als prats que s'este
nen al peu de la tartera d'accés al Gran
Encantat. Aquí, si no trobem traces
d'esquiadors, la baixadadintre de bosc
resulta un xic dificultosa. Finalment, farem
cap a les proximitats del refugi Ernest
Mallafrè i recorrerem l'itinerari evident de

retorn a l'aparcament; si hi ha neu esquiarem
sobre la carretera.

Pasqual Garriga i Martí

-�-------------------------------------------------------------------------
La serra de Queralt constitueix l'extrem orien
tal d'un sistema de serres que s'estén al llarg
de més de 40 quilòmetres de longitud i que
comença a Queralt, segueix amb el nom de
serra de Miralles, serra de la Portella, serra de
Collbàs i acaba a la serra de la Guàrdia amb
el castell de Claramunt. Bellprat és un bonic

poble arraulit en una petita elevació coronada

per la seva església. AI seu voltant hi ha
camps de cereal que és a la primavera quant
tenen els colors més vius. Actualment no hi
trobem cap comerç ni bar. Sortim de Bellprat
per una ampli caminal asfaltat que va paral-lel
al riu de Boix i que fa cap a la carretera B-
220. Seguim les marques del GR 7. A poc
més d'un quilòmetre trobem les marques del
GR 172 que trenquen a mà esquerra, traves
sen el riu i encaren una estreta vall que s'enfi
la cap a la serra de Queralt. Primer entre

camps i després dintre un bosc de pins
guanyem altura per aquesta encaixonada va,l
leta fins arribar a l'església de Sant Jaume. Es
una autèntica joia del romànic reconstruïda fa
pocs anys i que cada segon diumenge de

maig aculll'Aplec de Remei. Es troba situada
uns 50 metres per sota el Castell de Queralt

bastit al punt culminant d'aquesta serra a 851
m. Del castell en romanen les ruïnes. Lindret
és carregat d'història: conquerit per Guifré el
Pilós constituí, com tants castells de l'alt Gaià,
l'extrem sud de la Marca Franca i per tant els
seus ocupants gaudien de vistes sobre terri
tori sarraí. Almansur el va destruir el 985.
Quan fou reconquerit s'hi creà la baronia de
Gurb-Queralt. Acabades les guerres la baro
nia s'instal-là en una nova fortificació més
confortable i accessible a la plana, donant
origen a Santa Coloma de Queralt. Del
cim divisem aquesta bella població, sota
nostre Bellprat i més a ponent la serra

canvia de nom i passa a dir-
se de Miralles. Baixem del
Castell i desfent un centenar
de metres del camí de pujada
trobem una bassa sobre la
carena i just després trobem el
collet de Cal Gol d'on arrenca

a mà dreta l'antic camí a

Bellprat. És un corriol que
baixa pel vessant nord de la
serra per l'anomenada obaga
de Bellprat, per terreny argilós,

entre pins. No hi deu passar gaire gent i cal
estar atent. En 30 o 40 minuts arribem a la
plana i fem cap a una àmplia pista que passa
prop de dues masies abans d'entrar de nou a

Bellprat.

Pasqual Garriga i Martí



er Marc Janeras i Casanova

Ruta dels estanys amagats
Miguel Al1gulo
Sua Edizioak,juliol 2006
160x110 mm; escala 1:40.000

Aquest mapa presenta una nova travessa preconformada d'enllaç de

refugis veïns. En aquest cas els refugis que s'intenta promocionar són

els de Malniu, Cap de Rec, Estanys de la Pera, l'Illa i cal Pere Sidro

a Talltendre. Podeu trobar més informació de la ruta preparada per

Jaume Pifarré a www.rutadelsestanysamagats.com. El mapa permet
una visió de conjunt de la travessa, però també trobarem altra

cartografia més detallada de! tram que ens pugui convenir.

El present d'un
passat - Les
Guilleries
Xavier Junquera i Segarra
Publications de l'Abadia de

Montserrat, abril 2007

Col-iecaó de guies del CEC

190x110 mm; 171 pàg.
blanc i negre

Al volum 22 de la collecció, l'autor ja ens introduïa al gran massís que
formen Les Guilleries, potser des d'una perspectiva geogràfica més

centrada en la natura. Ara, e! rerefons temàtic és el pas de la història i

l'empremta que ha deixat en aquesta comarca.

El conjunt d� dos VOIU11l5 representa una bona actualització de la

bibliografia d'un territori molt vast en proporció amb la freqüència de

visites que rep.

Cerdanya
Manel Figuera i Alfons Brasel

Sua Edizioak, abril 2007

Coi-leaió Guies Muntanyenques
210x130 mm; 352 pàg. color

Aquests bons coneixedors de La Cerdanya, insisteixen en la

divulgació de!s cims que envolten la comarca, aquest cop amb

una recopilació pràcticament enciclopèdica que suma 224

itineraris d'ascensió als 70 cims principals per diverses rutes,

acompanyats de les 30 excursions d'aproximació necessàries.

Trobarem en català aquesta edició de I'editorial basca.

A peu per la

primavera i

l'estiu
Ernest Costa Savoia

Col. De ferradura, 5

Arola Editors.juliol
2006

230x140 mm; 153

pàg. color;fotos i croquis

Amb aquesta segona part es completa el tomb al cicle d'un

any mitjançant el qual Ernest Costa ens guia per a descobrir

racons de Catalunya amb l'excusa d'algun tret distintiu

derivat de! pas de les estacions.Amb l'edició exquisida
d'aquesta col-lecció, queden recollides les propostes
inicialment aparegudes a la ràdio i la premsa, i amb les quals
aconsegueix transmetre una visió dinàmica del paisatge molt

suggerent.

excursíonísme 39
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Navegant entre gegants I. Els Andes

Amb aquesta nova edició de la secció comencem un cicle de
webs en el que ens acostarem a les principals serralades del

planeta. Donada l'època de l'any en la que estem sembla

oportú començar per l'hemisferi sud, allí on la primavera ja
s'acaba, i on possiblement sigui el destí de les vacances de

molts de vosaltres durant els propers mesos.

Els Andes, anomenats la Cordillera per tots els seus habitants,
s'estenen pel continent sud-americà vorejant el Pacífic al llarg
de 7.500 quilòmetres i travessant 7 països de nord a sud:

Veneçuela, Colòmbia, Equador, Perú, Bolívia, Xile i Argentina.
Amb una altura mitjana de 4.000 m, molts cims superen els

6.000 m, allotjant el punt més alt de tot el continent americà:

l'Aconcagua de 6.959 m a la província argentina de Mendoza.

Morfològicament, es diferencien els Andes Septentrionals des
de Veneçuela fins a la frontera entre Colòmbia i Equador. En

aquesta zona els Andes es presenten ramificats en 3

cordilleras: l'Orientai, la Central i l'Occidental, i presenten
elevacions màximes de més de 5.000 m a voltes d'origen
volcànic i molt sovint encara ben actives. Cap al sud, els
Andes ja s'estructuren com una cadena muntanyosa única i

divisòria d'aigües de nord a sud, això sí, amb immenses i

profundes valls. La característica morfològica més important
dels Andes Centrals és l'anomenat Altiplano que s'estén entre

Perú, Bolívia i el nord d'Argentina i Xile. Els cims més alts

d'aquesta zona, anomenats nevados, sobrepassen els 6.500

m. Més al sud i constituint la frontera natural i política entre

Argentina i Xile s'estenen els Andes Australs, els quals es

divideixen en els Andes de Transició al nord que alberguen els

cims més alts de la Cordillera, ja propers als 7.000 m, i els
Andes Patagònics al sud, on les altures disminueixen
dràsticament situant-se entre els 3.000 i 4.000 m. Més enllà de
Tierra de Fuego però, continuen els Andes Antàrtics que
emergeixen puntualment formant petits arxipèlags fins a

l'Antàrtida.
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Si voleu entrar ràpidament en matèria, la web

www.andeshandbook.cl us portarà directament a esgarrapar
les parets andines. A través d'un mapa interactiu del continent

podeu entrar en cadascun dels països i podreu escollir d'una

llista el vostre cim preferit. Després d'una breu i senzilla fitxa

se'ns fa una descripció de la muntanya, les seves vies i el seu

historial. A voltes hi trobem també enllaços interessants a

articles o a acurades descripcions d'alguna via concreta.
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Una discreta www.tecpetrol.com/patagonicos/default.htm recull

el llegat d'un apassionat de la muntanya: Agostino Rocca, gran
emprenedor i fundador d'un potent grup d'empreses a

l'Argentina, líders en els sectors siderúrgic, industrial i petrolier
entre d'altres. En aquesta web la família Rocca presenta la

primera edició deis anomenats Cuadernos Patagónicos, una

sèrie d'articles amb l'objectiu de divulgar a tots els argentins i

per extensió a la resta del món, les meravelles d'un patrimoni
natural fascinant i inacabable, i el respecte que cal tenir-hi per
a la seva conservació.

El portal d'educació ambiental més visitat del Perú és

www.peruecologico.com.pe. Aquesta web té el seu origen en

I'ONG del mateix nom, i la seva missió no és altra que protegir
la flora i la fauna del país. A través d'un índex acolorit i directe

podrem accedir a un seguit de temes interessants per recórrer
el país amb ulls de naturalista amateur.
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I ja per acabar, un dels estudis més complets que podem
trobar a la xarxa sobre els Andes. A www.lateinamerika

studien.at, pàgina austríaca d'origen acadèmic per al
coneixement de l'Amèrica llatina en aquest país, hi trobem a

l'apartat d'espais naturals una acurada descripció geològica i

morfològica de tota la serralada andina en si mateixa i en el

context del planeta, comparant-la i ubicant-la dins la resta de

sistemes muntanyosos.

LASON - £studlo. Latinoamerieanotl Online

BIENVENIDOS A LOS ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
ONUNE
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La grandiositat d'una serralada com la dels Andes difícilment
es pot copsar i resumir des d'una secció tan modesta com

aquesta, però si ho heu trobat interessant la xarxa us espera.

Bon viatge!
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