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L'elecció
de cada passa

Toma el dele electoral: lola la maquinària dels partits politics intenta desplega,
les seves arts de convicció d'un ciutadà cada cop més apàtic. Fa talment la sensació

que la capacitat d'incidència de cadascú en l'avenir del país és molt limitada. El

principi democràtic de delegar la representació ciutadana a uns parlaments i governs
cada cop més llunyans i desconeguts sembla xuclar-nos lentament la implicació amb
el nostre futur. Esdevenim subjectes passius enfilats a un autocar turístic sota les
indicacions d'un guia que només mira el paisatge d'un costat de les finestres.

Sembla ben bé que recorrem un camí marcat, un GR circular sense variants ni
dreceres possibles, que al cap de quatre anys ens mena a un indret que ens provoca
l'estranya sensació de ser ja conegut. No hi ha marge per a la innovació en el retorn a

un terreny degradat pel pas repetitiu.

A muntanya, encara podem exercir ,el nostre esport amb un marge de llibertat, encara

que, a vegades, amenaçat de ser coartat. Prenem la decisió en cada passa, tracem la
nostra ruta dins la boscúria o en un mar nevat. És un exercici de la responsabilitat,
una assumpció de riscos, un gaudi de la lluita pels reptes.

L'audàcia que ens demana l'activitat a la muntanya no sembla un valor en la vida de la

col-lectivitat social. Potser noves formes de democràcia participativa permetrien una

via d'avanç, però es fan difícils de visionar en el desert ideològic imperant.

Hi ha personatges que amb la seva vivència contradiuen la tendència general, així
com l'escalador sembla entossudit a buscar matisos a la llei de la gravetat. Podria

servir d'exemple Edmund Hillary, mort el passat mes de gener als 88 anys. Aquest
alpinista i explorador neozelandès, que junt amb Tenzing Norgay ascendí per primer
cop al Mont Everest l'any 1953, va derivar l'estímul himalaïsta en un treball en favor
del poble nepalès al llarg de molts anys.

Mentrestant, aquí, exposades les mediocritats polítiques a l'aparador electoral, si

diumenge dia 9 de març anem a la muntanya a fer una excursió ben llarga i les
retencions de tornada ens impedeixen arribar prou d'hora, possiblement no

lamentarem gaire més que el cruiximent a les cames en un dilluns dominat per la
ressaca partidista.

excurs ionisrne 3
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Text d'Oleguer Suñé

Fotografies de Bernat Suñé i Oleguer Suñé

CRESTA gEL LEONE
L'ESQUENA DEL CERVí I MATTERHORN

És un somni, o realment ha passat?Recordo
quan era petit el dibuix d'una muntanya
massa perfecta per ser real a les capses de

llapis de colors. Era la muntanya ideal: quatre
cares, quatre arestes, cim petit, punxegut i
res més al voltant, sola, aixecant-se des del
fons de les valls veïnes.

Als 15 anys, durant la primera visita a

Suïssa amb la família, la veus realment per
primer cop, davant per davant, però ni et plan
teges que algun dia podràs fer el cim. Passen

els anys. Et dediques a viatjar més lluny, a

pujar muntanyes més altes i a fer parets més
difícils, però ella sempre és allà plantada,
esperant. I de cop i volta, arriba el moment:

Som a la primavera del 2006 i amb el meu

germà ens decidim a fer un intent. Hem de
decidir la ruta que volem fer per pujar. Tenim

dues opcions: des de Suïssa, per Zermatt i
l'aresta Hornli, o des d'Itàlia per Cervinia i l'a

resta Lion (o Leone, tal com diuen els italians).
La primera és més llarga, més fàcil i més con

correguda. Ens decidim per la segona opció,
més curta però més difícil i, per tant, més soli
tària. La data escollida serà el pont de la

Mercè, a finals de setembre. Seran 5 dies i

pensem que tenim el temps suficient per anar

fins a Itàlia, fer la via i tornar a Barcelona.

Gràcies a les noves tecnologies, les web
cams i el servei meteorològic italià i suís,
abans de marxar ens assegurarem que les
condicions i la meteorologia siguin les òpti
mes. I és precisament en una webcam on,
només tres dies abans de marxar, veiem
desconsoladament com la muntanya s'ha
vestit de blanc, donant per acabat l'estiu alpí
i aixafant les nostres il·lusions. Ho haurem
de deixar per l'any següent, pel pont de I'll
de setembre. Seran 4 dies enlloc de 5 i això

ens farà anar una mica més justos, però no

podem afegir-ne més. A principis de setem

bre de 2007, tornem a recuperar els links de
les webcams i la meteorologia per anar fent
el seguiment i el dia abans de marxar, la

previsió de bon temps és per 5 o 6 dies
més. Ara no tenim excusa: demà marxem!
El dia previ a la marxa, fem la motxilla, com

prem el menjar que creiem necessitar i, per
fer-ho més difícil, ens anem a un sopar per
celebrar el 40è aniversari d'un company (no
ens ho podíem perdre). Anem a dormir cap
a les dues del matí.

A les 6 del matí del dia 8 de setembre sortim
de Barcelona direcció Girona i França.
Esmorzem a Beziers i continuem ... Valence,
Grenoble, Chambery i a les 2 de la tarda

Vista del Cerví des del poble de Cervlnla
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Pas de 6b equipat amb cordes sota

el refugi J.A. carrel

ens plantem a Chamonix. Dinem un entrepà
i remuntem les ziga-zagues que porten al
túnel del Mont Blanc. Un cop a Itàlia, seguim
per la nova autopista de la vall d'Aosta fins a

la sortida Chatillon-Saint Vincent, on dei

xem la vall principal i enfilem la vall de

Valtournenche. 20 Km de pujada ens deixen

al peu de les pistes d'esquí de Cervinia.
Són quarts de cinc de la tarda i el compta
dor del cotxe marca 1.050 km. Fa un temps
esplèndid que ens permet veure tota la ruta

que ens haurà de portar al refugi JA Carrel

i, amb sort, al cim del Cerví.

La ruta fins al refugi Carrel comença al

mateix poble de Cervinia, a 2.050 m d'alti

tud. La primera 'part remunta 800 metres de

desnivell per una pista apta per 4x4 i amb

servei de taxi fins al refugi Duca degli
Abruzzi, situat a 2.802 m. El segon tram és

més dur, ja que durant els 900 metres res

tants fins al refugi Carrel, instaí-lat a la cres

ta del Leone a 3.830 m, ens enfilarem per
tarteres, llastres, trams de corriol, flanquejos
exposats i un parell de trams desplomats
equipats amb corda fixa.
A l'oficina d'informació ens comenten que
des de 1'1 de setembre, tots els remuntadors

estan tancats, a la vegada que ens informen

que el refugi Duca degli Abruzzi està tancat

per reformes i per tant, no hi ha servei de

taxis el que només és veritat a mitges ja que



més tard ens vam assabentar que el taxi
només funciona per als guies, per tant, a

contractes guia a no hi ha taxi.
Abans que es faci fosc, preparem el mate

rial per fer l'ascensió i sopem una pizza
força dolenta, la veritat. Fem un bivac a peu
de cotxe.

Diumenge 9 de setembre del 2007. Sona el

despertador a 2/4 de 6 del matí i a les 6 en

punt posem en marxa les cames i comen

cem a enfilar la pista que ens durà al primer
refugi. Amb 2 hores i quart ens plantem al

refugi Duca degli Abruzzi, situat als 2.802 m.

Efectivament, al refugi hi ha aparcats un

parell de cotxes de la companyia de guies
de Cervinia.

Sortint d'aquest primer refugi, el camí
remunta una antiga morrena amb herba fins
on hi ha la tamba de Jean-Antoine Carrel,
primer ascensionista del Cerví pel vessant

italià. A partir d'aquí comença el "pedregal".
Travessem un primer tram tapissat de llas
tres i remuntem una petita barrera rocosa

fins una tartera inclinada que dóna accés a

la xemeneia que supera un ressalt vertical
d'uns 100 m d'alçada. Ens posem el casc i

grimpem per la xemeneia, que resulta més
fàcil del que sembla a primera vista. Un cop
dalt, ens espera un mar de llastres inclina
des que haurem d'anar remuntant amb

compte ja que no hi ha traça sobre la roca

viva i no es recomanable ensopegar. Aquest
serà el tram més delicat a la baixada, sobre
tot perquè s'ha de trobar l'entrada a la

xemeneia per baixar el ressalt de 100 m

abans que es faci fosc.

Un cop acabades les llastres, i ja per
damunt dels 3.200 m, comença una nova

tartera que ens decanta poe a poc cap al

peu de la Testa del Leone, un petit cim a la
cresta entre el Cerví i la Dent d'Herens.
Arribem a una mena de llom on hem de
descansar una estona. Portem ja més de

1.300 m de desnivell. Remuntem eiliom abans esmentat tot seguint traces de camí sobre
sorra i pedra fins al peu de la paret de la Testa del Leone. En aquest punt, a la nostra dreta,
ja veiem el Col del Leone, quasi a la nostra alçada. Un parabolt instal·lat en una roca ens

indica que aquest és el punt on comença realment la via i on cal encordar-se per flanquejar
el corredor que ens porta fins al coll. Aquest flanqueig està molt sovint nevat i és un tram deli

cat, amb cert perill d'allaus. Nosaltres, al ser al setembre, no vam trobar neu, la qual cosa va

facilitar el pas, i en poca estona ens plantem al ventat coll del Leone, a 3.580 m.

Passem la petita bretxa i fem uns passos de grimpada fins sobre un ressalt on, de nou, hi ha
restes de traça sobre la tartera. Remuntem l'ample llom fins a una curta corda fixa. La veri
tat és que les cordes fixes que trobarem aillarg de la ruta són poc còmodes ja que tenen un

diàmetre molt ample i fan de mal agafar. De nou desemboquem en un mar de llastres d'es

quist, tipus cara nord del Vignemale, amb fort pendent, i ens dirigim a les següents cordes
fixes que veiem damunt nostre. Arribem al peu del díedre Whymper, actualment el pas més
dur de tota l'ascensió: un tram de 10m lleugerament desplomat; en lliure marca 6b amb una

corda fixa. Superat aquest tram, es flanqueja lleugerament a l'esquerra fins a passar al ves

sant nord. Pugem els últims metres fins al refugi intentant no trepitjar les restes que cauen

del lavabo, la veritat és que el podien haver situat en un altre punt.



Són quarts de dues i arribem, finalment, al

refugi Carrel, a 3.830 m, penjat a la cresta

del Leone (o Lion, segons preferim el topò
nim italià o francès).Té espai per 40 perso
nes, un altell on caben unes 20 persones
més, tipus llauna de sardines, un petit men

jador i una habitació només pels guies. El

refugi no és guardat, però els mateixos guies
s'encarreguen de mantenir-lo net i en bon
estat i cobren 15€ per nit. Disposa de gas i
cuina comunitària. La terrasseta és el millor,
penjada al buit, amb el terra de reixeta!

Comencem a fondre neu, mengem una mica
i prenem una aspirina pel mal de cap. Mica
en mica va arribant la gent que ha fet el cim
i quan es comença a fer fosc, encara hi ha
molta gent a la via. Els guies comenten que
alguns faran bivac a la cresta. Sopem i cap a

les 8 del vespre, després d'una esplèndida
posta de sol, anem a dormir.

Dilluns dia 10 de setembre és el gran dia.
Ens llevem a 2/4 de 5 del matí i esmorzem

una mica entre un formiguer de gent. A les 5

en punt sortim a la terrassa del refugi on,

malgrat l'hora i l'alçada, no fa massa fred.
Calculem que estem a pocs graus sota zero.

Ens encordem i fem els primers metres d'a
resta fins a la primera corda fixa: una cadena

que supera un petit desplom. En aquest punt
és on sempre hi ha les grans aglomeracions.
El pas no és fàcil, i menys de nit, on no es

Terrassa del refugi J.A. Carrel, a 3.830 m, amb la Dent d'Herens al darrera

Ràpels i llargs de corda al tram horitzontal del pic Tyndall

Arribant al pic Tyndall, a 4.241 m
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veu on has d'anar a parar. Ens situem sobre

aquest desplom i seguim un parell de cordes
fixes per terreny fàcil que ens porten al ves

sant sud de la cresta. Seguint les restes de

traça, els frontals i amb una mica d'intuïció

alpina, anem grimpant per la vertical més
fàcil del que aparentment semblava des del

refugi, fins que arribem a una petita bretxa
on hem de girar a la dreta, per l'anomenat
"mauvais pas" . Entrem en un díedre molt
vertical on hi ha una cadena d'uns 15 m i

girem de nou a la dreta amb un flanqueig
descendent fins a agafar unes restes de

gelera on hi ha un cable tipus falsa feixa de
Terradets. Fins aquí hem fet el tram més per
dedor, ja que el terreny és bastant indefinit i,
és clar, encara és de nit.

Anem remuntant la gelera per.la seva rimaia

assegurats al cable i damunt nostre ja veiem
el díedre que dóna accés a la cresta.

Comença a fer-se de dia mentre grimpem
cap al peu de la cadena "La Grand Corde".

Aquí fem una mica de cua, només 5 minuts,
que aprofitem per beure aigua, menjar una

barreta i guardar el frontal. Són 2/4 de 7 del
matí. La cadena que dóna accés a la cresta

és molt llarga (30 metres) i el tema s'ha d'a

gafar amb calma, tot i que és més fàcil pujar
escalant per la roca que per la cadena (no és
més de IV+). Arribem a l'aresta del pic
Tyndall bufant, ja som a 4.000 m, i la ruta

comença a guanyar interès. Estem penjats
en una cresta bastant descomposta amb un

vessant nord gelat i un vessant sud que
cau a plom sobre les geleres del Cerví.



El dia s'aixeca fantàstic i fa poc vent.

Lentament, anem grimpant per la cresta,
decantats quasi sempre al vessant nord, tot

assegurant-nos en alguns pitons a parabolts
existents a a base de friends. Val a dir que la
dificultat no és massa alta entre II i III graus
però s'ha de mantenir un nivell d'atenció
constant. A mida que ens acostem al pic
Tyndall, la dificultat baixa una mica i a la part
superior passem al vessant sud, ara més

fàcil, fins al cim del pic Tyndall, de 4.241 m.

És un quart de nou del matí.

Des d'on som ja podem veure clarament el

cap del Cerví, a la vegada que ja s'observa
la famosa "escala Jordan". Fem un mos i
beberh la poca aigua que hem pogut
"xupar' del Camelbak; se'ns ha congelat el
tub. El següent tram d'aresta sembla molt
fàcil i pla però no és així: hi ha una sèrie de
ressalts d'entre 10 i 15 metres que haurem
de rapelar a desgrimpar, amb totes les
maniobres de corda que això implica.
Anem avançant a ritme constant per
aquests ressalts fins que arribem a l'últim,
on hi ha la famosa "enjambée". Es tracta

d'una desgrimpada d'uns 5 metres cap a

una bretxa que dóna accés al cap del
Cerví. La qüestió és que per arribar a l'altra
banda haurem d'obrir les cames al buit fins
a arribar i abraçar literalment un "pirulo" de
roca d'uns 3 metres d'altura que s'alça ver

tical al mig de la bretxa, tenint tota la cara

Nord del Cerví als peus. Un cop abraçats,
haurem de fer un altre pas obrint les cames

per arribar, ara sí, al cap del Cerví.

Comencem l'últim tram de la via. Remuntem
uns rocs on ens podrem assegurar bastant
bé fins a alçar-nos uns 15 metres sobre la
bretxa de "l'enjambée". A partir d'aquí, puja
rem un tram molt dret que, malgrat tot, es fa
caminant per unes terrasses penjades fins a

arribar a uns flanquejos delicats que ens

deixen a peu de dues cordes fixes. Som

més amunt dels 4.300 m i a l'ombra de l'a
resta comença a fer més fred. Les dues
cordes fixes superen uns díedres que, com

Aresta cap al pic Tyndall, danera la Dent
d'Hen!ns i al fons ellIont Blanc

abans, són més fàcils d'escalar directament

que penjar-se de la corda fixa, ja que aques
ta ens tirarà cap al buit i haurem de fer molta

força de braços; aquest tram és de IVa IV+.
La segona corda ens deixa en un passatge
no massa recomanable per a qui tingui ver

tigen: és una cornissa de peus d'un pam
d'ample, a 4.400 m i penjada sobre la cara

Sud del Cerví, amb uns 2.000 m de desni
vell quasi verticals sota els peus. Haurem de
caminar per aquesta terrassa uns 5 a 6

metres cap a la nostra dreta fins poder aga
far els graons de fusta de la famosa escala

Ambacla a la c:reSIa del pic Tyndall, al final de la

"grand corden

Trams molt verIicaIs abans de la famosa escaIa.lonlan

Jordan. Aquest és el tram més espectacular
i penjat de la ruta, ja que haurem de pujar
uns 10 metres per una escala que supera
un desplom a la punta del qual, si tiréssim
una pedra picaria milers de metres avall.

Bufant, superem l'escala i enllacen amb
l'última corda fixa que puja uns metres i flan

queja cap a l'esquerra fins al peu d'un espe
ronet que penja sobre la cara Nord del
Cerví. Remuntem aquest esperonet (uns 30

metres de III grau fàcil d'assegurar) i de cop
ens toca el sol en un replà on hi ha espai
per tres a quatre persones i tres passes més
amunt arribem al cim de la punta italiana del

Cerví, a 4.476 m.

Són gairebé les 12, a sigui que hem estat

una mica més de 5 hores i mitja des del

refugi Carrel. Ens quedem muts. Encara no

ens ho acabem de creure però és veritat,
som al cim del Cerví! El cim és molt petit.
De fet, és una estreta aresta de no més de

mig metre d'amplada i uns 10 metres de

llarg. Una cincuantena de metres més

endavant, hi ha la punta Suïssa, dos
metres més alta, i entre les dues, una bret
xa on hi ha la famosa creu. Però el més

impressionant de tot és l'aïllament del lloc
on som, ja que les muntanyes més prope
res (Breithorn, Monte Rosa, Dent d'Herens,
Dent Blanche i Weisshorn) són a una dis
tància inusualment llunyana, fet que fa que
ens sentim com penjats en una punta de
roca aïllada al mig de l'espai. Fotos del

cim, trucada de telèfon (cobertura màxima)
i comença la part més delicada de la ruta:

el descens.

excursionisrne 7
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La baixada del cim es fa pel mateix itinera
ri que la pujada, amb la diferència que ara

anirem desgrimpant, i haurem de fer molts

ràpels. Per evitar que se'ns faci de nit a l'a

resta, l'estratègia és desgrimpar a I'ensam
ble tot el que ens sigui possible, sense per
dre la concentració. Com que molts ràpels
no són seguits, ens haurem d'encordar i
desencordar molt sovint per tant, és

imprescindible fer aquestes maniobres
amb la màxima seguretat però també amb
la màxima rapidesa. Orientativament, kt..comentar-vos que nosaltres vam fer 4 (.
ràpels des del cim al coll de "I'enjambeé" i r-.

9 més fins al refugi. La resta, desgrimpant
en ensamble assegurat.

Molt important a tenir en compte: no fer

ràpels de més de 30 metres, ja que les

possibilitats d'enganxar la corda, si els

allarguem més, són infinites. Arribem al

refugi a quarts de sis de la tarda. Feu càl
culs i veureu que és més llarg baixar que
pujar. La majoria de les cordades es que
daran al refugi a passar la nit i baixar al dia

següent, però un cop avaluada la situació,
i amb l'esquer d'una pizza i una cervesa a

Cervinia, recollim el material i continuem
avall. Sense perdre temps i per damunt la

gent que està pujant cap al refugi, fem els
tres ràpels que baixen per la zona desplo
mada de sota el refugi on hi ha les cordes
fixes i desgrimpem ràpidament direcció al
Col del Leone, on fa un vent de mil dimo
nis. Fem la travessa per sota la Testa del
Leone i quasi a la carrera, ens desencor
dem i baixem per- les tarteres i les llastres

Ja de tornada, arribant al pic Tyndall

8 excursionisme

Cim del Cervi, punta Italiana, a 4.4.76 m

inclinades que ens acosten al refugi Duca degli Abruzzi. Hem d'arribar on comença la
xemeneia que supera el ressalt de damunt d'aquest refugi abans de que es faci fosc, ja
que per les llastres no hi ha traça i de nit ens seria impossible trobar l'accés a l'esmenta
da xemeneia. Tenim sort i encara hi ha llum quan desgrimpem la xemeneia. Quinze minuts
més tard, arribem, ja a les fosques, al refugi Duca degli Abruzzi. Són les 9 de la nit i ja fa
estona que el nostre cervell ha desconnectat el xip que el connecta amb les cames. Sota
eilium dels frontals, anem desfent la pista sense possibilitat de pèrdua, i a les 22:30, més

morts que vius, entrem a Cervinia. Sortosament, encara trobarem un petit restaurant obert
i podrem celebrar el cim com cal. Bivac a peu de cotxe i el dia següent desfem els 1.050

kilòmetres fins a casa. Uf!

Ascensió realitzada els dies 8, 9 10 i 11 de setembre del 2007 per Oleguer Suñé i

Bernat Suñé, de la SAME - UEC de Sants.

Cim del pic Tyndall de 4.241 m



Detalls tècnics:

-A la web www.cervinia.it hi ha un

parell de webcams des d'on podrem
comprovar les condicions de la mun

tanya i la meteorologia. En el nostre

cas, no es va equivocar.

-Malgrat la via no sigui tècnicament
difícil és una ascensió que reque
reix molta pràctica en les maniobres
amb la corda (assegurar, rapelar,
ensamble, ... )

-Nosaltres vam estar 5:30 hores per
pujar des del refugi Carrel i 6 hores

per baixar de nou al refugi. És impor
tant no menystenir l'horari de baixa
da, sobretot si hi aneu al setembre,
quan el dia és més curt.

-Intenteu no anar-hi en cap de setma
na amb més de 10 cordades a la ruta
us trobareu algun coll d'ampolla, el

primer a un minut del refugi, on hi ha
un desplom equipat amb una cadena.

-El refugi J.A. Carrel no és guardat,
per tant, haureu de pujar el menjar i
el fogonet per fondre neu, tot i que hi

ha una cuina a disposició de tothom

(si la bombona de gas no s'ha acabat,
és clar).

-Paradoxalment, el millor mapa que
hem trobat no és italià sinó suís.

Mapa Matterhorn

(codi 1347),
escala 1 :25.000.

BONA SORT!

d

Creu del cim del Cerví, a la bretxa entre les puntes italiana i suïssa (al darrera)
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Text i fotografies d'Oleguer Suñé AL MONT MAUDI'F

LA KUFFNER

f:



Neu fonda per arribar al corredor que dóna accés a l'aresta i al refugi-bivac

LA MILLOR ARESTA DE CHAMONIX
No hi ha cap dubte. I així està escrit al
mític llibre de Gaston Rebuffat Les 100

millors ascensions al massís del Mont
Blanc. L'aresta Kuffner al Mont Maudit

(4.465 m) és una fantàstica ruta de mixte,
de dificultat relativament baixa, bastant

segura i dins d'un marc únic. Segueix el fil
de la frontera entre Itàlia i França, el que
ens dóna unes vistes espectaculars sobre
el vessant de la Brenva, el pilar d'Angie i
l'aresta de Peuterey al Mont-Blanc. És
una ascensió que no pot faltar a l'agenda
de cap alpinista.

Per celebrar que aquest estiu feia 20 anys
de la primera estada a Chamonix, vam

decidir, juntament amb la familia, de llogar
un apartament al costat del telefèric de

l'Aiguille de Midí i passar dues setmanes

per la zona. Amb un fill de sis mesos tant jo
com el meu company (bé, ell en porta un

altre de 2 anys i mig), i amb el "permís"
familiar de fer dues ascensions, carreguem
els cotxes fins dalt de tot, i enfilem, per
enèssima vegada, els 850 Km d'autopista
cap a Valence, Grenoble, Annecy, ....

Arribem a Chamonix a mitja tarda del dia 23
de juliol, sota el típic ruixat d'estiu.

Sortosament, i com anirem veient, ens espe
ren 9 dies seguits de bon temps. L'endemà, i

per començar a acostumar cames i pulmons,
fem una caminadeta (5 hores!) per la zona de
les Aguilles Rouges i al vespre preparem el
material per sortir, el dia següent, a fer el pri
mer dels dos objectius alpins: l'aresta dels
Grands Montets a l'Aiguille Verte, de 4.121 m.

L'endemà pugem amb el telefèric dels
Grands Montets i ja veiem que el tema no

serà fàcil: la gran quantitat dé neu ens difi
culta la ruta i, el que en condicions normals
sería una grimpada fàcil, es converteix en

trams aeris amb neu inconsistent... Hi ha
tanta neu que fins i tot el corredor Nord
dels Drus es pot fer en piolet tracció des de
la base!

Fem el primer tram d'aresta, fins que ens

adonem que amb les condicions de la

muntanya no és possible continuar de
forma ràpida. Decidim canviar d'objectiu i
fem dos llargs de corda per pujar directa
ment al cim de la Petita Aiguille Verte

(3.512 m) pel vessant sud. Baixem per la
ruta normal de l'agulla, tot creuant-nos

amb la gent que fa els primers "pinitos"
amb l'alpinisme.

Altra vegada a Chamonix, anem a veure la
meteo i sembla que el bon temps s'allarga
rá uns dies més. Així doncs, decidim fer
només un dia de descans, que el dedica
rem a passejar pel poble i escalar una mica
a Les Gaillants, coneguda zona d'escalada
a 5 minuts de Chamonix.AI vespre planifi
quem l'estratègia per l'endemà.

L'objectiu del primer dia és arribar al refugi
bivac de La Fourche, a 3.712 m i situat a la
mateixa cresta que haurem d'escalar el dia

següent. Durant el segon dia es tracta de
fer la via (aresta Kuffner al Mont Maudit) i
baixar de nou a l'Aiguille du Midí seguint La
ruta dels 4.000 que utilitza la gent per pujar
al Mont Blanc.

Per arribar al refugi-bivac tenim tres alter
natives:

a) Podem anar a peu des de Chamonix,
opció no massa recomanable, ja que hau
rem de remuntar tota la Mer de Glace i el
Glacier du Geant, i això comporta guanyar
uns 2.700 m de desnivell. Apte només per
a fanàtics de l'esport a enemics radicals
dels remuntadors.

b) Pujar a l'Aiguille du Midí amb el telefèric,
baixar per la gelera fins a sota el Grand

Capucin entrant al Combe Maudit i pujar al

refugi (entre tres i quatre hores de camí, la

primera d'elles de baixada).
c) Pujar a l'Aiguille du Midí amb el telefèric
i agafar el tercer tram en un telecabina petit
fins a la Punta Helbronner (Itàlia). Des d'a

lià, caminant per sota la Tour Ronde, arri
bar al Combe Maudit i pujar al refugi (entre
2 i 3 hores, peró més car, ja que hem d'a

gafar més telefèrics).

Ens decantem per l'opció b), a sigui, anar a

peu des de l'Aiguille du Midí. D'aquesta
manera tindrem una molt bona vista dels

pilars del Mont Blanc de Tacul i del Grand

Capucin.

Aiguille du Midi, inici de la ruta

excursionisme 11
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Un avantatge important a tenir en compte
al fer l'aresta Kuffner al Mont Maudit és que
no cal matinar gaire, ni el primer ni el

segon dia. Després d'esmorzar tranquila
ment a l'apartament, agafem el telefèric de

l'Aiguille dlJ Midí cap a les 8 del matí, just
quan s'ha acabat la "febre" del personal
fanàtic que agafa els primers telefèrics i

abans que comencin a arribar els autocars

amb japonesos.
Pujant pel segon tram del telefèric, veiem
molt aprop tot l'esperó Frendo, on hi ha
una cordada. Amb les bones condicions

que hi ha aquest any, la sortida al cim está

perfecta i amb traça marcada ... quina sort!

Dalt de l'Aiguille du Midí hi ha força boira i la
vista és limitada. Travessem el pont i les ins
tal.lacions del telefèric i ens preparem el
material just a la sortida del túnel. Tot i estar

a 3.800 m no fa massa fred, i per tant, no cal

abrigar-se gaire, a la vegada que, mica en

mica, els núvols es van obrint i el sol comen

ça a escalfar l'ambient.
Baixem els 250 m de desnivell que ens

separen del "pleteeu' on, malgrat la prohi
bició, hi ha una munió de tendes plantades.
Anem seguint la traça molt ben marcada

que baixa per la glacera en direcció Italia.

Aquí el sol comença a reescalfar la neu i

aquesta es torna bastant pastosa. Passem

pel peu del pilar Gervasutti del Tacul, on no

veiem cap cordada. On si hi ha cordades
és al pic Adolphe Rey i al Trident du Tacul
tothom está aprofitant la bonança meteoro

lògica.

Remuntant el corredor sota la boira

Pujant per la Vall del Maudit, amb la Dent du Geant sortint de la boira

12 excu rsionisrne
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Cim del Mont Blanc i esperó de la Brenva

Anem seguint la traça que ens portaría a

la punta Helbronner i al passar sota el

Capucin, girem direcció oest per entrar a la
solitària vall del Maudit. Comença la puja
da enmig d'unes quantes esquerdes fins

que la traça queda molt tapada per la neu

nova i ens toca obrir un tram molt pla i fei

xuc per arribar al peu del corredor que ens

portará a la cresta on hi ha el refugi.
Des d'aquest punt, veiem ja dues persones
dalt de la cresta, i tres més que s'acosten al

peu del corredor i que venen de la punta
Helbronner. Finalment la boira s'ha instal.lat
sobre els cims, just quan preparem el mate

rial per pujar el corredor. Iniciem la primera
pala fins travessar la rimaia, que està bas
tant delicada i amb els ponts de neu molt

tous. Un cop passada, el pendent augmen
ta però la traça ajuda. Anem pujant amb

petits trams de mixte que ens permeten
anar assegurant amb "friends' fins a la part
més alta de·1 corredor on hi ha la pala més

dreta (màxim 55°) que dóna accés a la
cresta. Són uns 200 m de corredor que
amb menys neu pot ser complicat perquè
es converteix en una mena de canal de

pedra trencada.
L'arribada a la cresta és espectacular: una

petita cornisa i caiguda a plom per l'altra
banda sobre la glacera de la Brenva.

Agafem la cresta de neu i roca en direcció
Sud-est (a l'esquerra segons pugem del

corredor) uns 50 metres i desgrimpem els
blocs que donen accés a la teulada del

refugi-bivac de La Fourche.
La veritat és que la ubicació del refugi té

premi, instaLlat damunt eis blocs de pedres



Aresta nevada direcció al cim

de la cresta i lleugerament sobre el vessant italià. Disposa d'un

petit balconet penjat sobre la glacera de la Brenva on s'ha trencat
la plataforma del terra i on s'ha de passar posant els peus a les

viguetes de suport, vigilant no relliscar amb les botes molles. Té
unes dimensions interiors similar al vell refugi-bivac del Besiberris,
amb capacitat per 10 persones. És la una de la tarda i ja som set

persones .... ai, ai, aL ..

Intentem fer lloc per nosaltres i el material a la vegada que comen

cem a desfer neu. Llàstima que la boira no ens deixa veure la vista

que tenim davant, amb tota l'aresta del Peuterey al Mont Blanc en

primer pla. A mida que va passant la tarda, va arribant més gent:
ara dos francesos, ara dos italians, ara dos italians més, tres fran
cesas ... ja som 16 en un lloc on només hi ha espai per a 10 perso
nes i a última hora encara arriba una cordada de tres persones
que, literalment, no poden ni entrar al refugi i marxen, no sabem

on, a dormir. Hauríem estat 19 persones.
.

Els 16 que quedem (5 francesos, 7 italians, 2 austríacs i nosaltres

dos) ens anem fent lloc per sopar, sortir fora un moment i tornar a

estirar-se on podem (menys els que están al terra davant la porta,
que ho tenen més difícil). No obstant aquesta limitació espaial, la
veritat és que el "bon rotllo" va estar sempre present i entre.tots

encara vem riure una estona.

Cap a les 6 de la tarda la gent comença a estar llesta al seu lloc
de manera que, sortosament, els que l'endemà sortiran primer

Aresta Kuffner al Mont Maudit, llargs de mixte sobre el vessant de la Brenva

Remuntant l'aresta Kuffner amb el gendarme de l'Androsace al darrera
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(les tres cordades que van a fer l'esperó
de la Brenva al Mont Blanc) dormen al
terra o a la llitera inferior. Poc abans de
fer-se fosc s'aixeca la boira i podem gau
dir, només uns moments del paisatge que,
ens envolta,

A l'una de la matinada sona un desperta
dor, S'ha acabat dormir. Nosaltres volíem
aixecar-nos a les tres però amb tant poca
intimitat a l'interior del refugi és impossible
dormir mentre set persones es vesteixen i

esmorzen, Cap a les dues, la gent que
marxa a la Brenva estan llestos, i un en un

van sortint del refugi i baixen, amb dos ràp
pels, fins a la glacera de la Brenva, Els que
anem a l'aresta Kuffner ens haurem d'anar
vestint per torns (menys els dos austríacs

que, sorprenentment, encara dormen),

Dos francesos i tres italians comencen a

moure's abans que nosaltres i hem d'espe
rar tanda per posar-nos drets. Almenys ens

podrem moure amb més espai quan mar

xin les dues cordades que tenim davant.

Pala abans del petit elm del Mont Maudit

Cim del Mont Maudit, de 4.465 m
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Últim ressalt abans de l'espatlla del Mont Maudit

Cap a les 3 del matí estem llestos, amb la

corda, grampons, piolets, friends ... Sortim

del refugi i grimpem de nou fins a l'aresta.

Agafem el primer tram horitzontal enmig de

blocs i passos estrets de neu i roca,

L'escalada és fàcil, i les bones condicions

ens permeten anar avançant a I'ensamble

de forma segura, instaLlant friends periòdi
cament. El tram horitzontal de la cresta s'a
caba amb un collet nevat on baixa un

corredor cap a la glacera de la vall del
Maudit i per on está pujant gent que deu

haver dormit al refugi Torino.

A partir d'aquest punt, trobem un tram de

corredor obert molt llarg i dret amb neu en

molt bones condicions (la traça existent

ajuda a no cansar tant els bessons). Anem

guanyant desnivell per aquest corredor

obert on, de tant en tant, trobem algun res

salt de roca que ens va com anell al dit per
anar-nos asssegurant (oblidar els cargols
ja que la neu no és prou dura ... ).
Mica en mica es comença a fer de dia i

arribant a la part alta del corredor podem
tancar el frontal. Arribem de cop i volta al

llom on hi ha la famosa cornissa i famosa

foto que no podem fer perquè encara és

massa aviat i no hi ha suficient llum prèvia
a la punta de l'Androsace, un gendarme
d'uns 30 m de granit que s'alça al mig de la

cresta. Sembla que aquest gendarme pot
ser escalat amb certa facilitat, però no ho

fa quasi bé ningú ... nosaltres tampoc, i

optem pel flanqueig semi-equipat pel ves

sant de la Brenva.

És en aquest tram de flanqueig on vam tro

bar els passos de mixte més dificils. Alguns
pitons i pont de roca ja instal-lats ens asse

guren els passos,
Un cop acabat el flanqueig, agafem de nou

un altre corredor que ens retorna a l'aresta,

just a l'altra banda de la punta de

I 'And rosace.

Ara comença la part més maca de l'ascen

sió, Ja s'ha fet de dia i hem remuntat la

meitat del desnivell, la qual cosa fa que
ens trobem literalment penjats en una fina



aresta sobre dues valls amb glaceres imponents. Anem pujant l'a
resta alternant trams de neu i mixte, amb dificultats mai superiors
al III grau. Poc a poc ens acostem a l'espatlla del Mont Maudit,
però abans haurem de fer un tram, també en mixte, pel vessant de
la Brenva. Arribem a l'espatlla del Mont Maudit, aproximadament a

uns 4.300 m. Aquí s'acaba la roca i comença un tram més tranquil
per una ampla aresta que ens acosta al bec de roca del cim del
Mont Maudit.

l'última pujada és pel pendent orientat al nord fins al llom final on

donem la volta i pugem els darrers 10m de roca que desembo

quen al petit cim del Mont Maudit (4.465 m).

Son les 8 del matí, i el cim és tan petit que ens hem de fer les fotos

per torns, d'un en un.EI temps és fantàstic i fa molt poc vent, la

qual cosa ens permet gaudir una estona del petit cim.

Tocant el cel a 4.465 m

Vista privilegiada de l'aresta escalada

Cap a quarts de 9 comencem el descens. El primer tram el
farem en direcció al Mont Blanc, cap al coll de la Brenva, fins a

trabarla ruta dels 4.000. Un cop a aquesta "autopista", girem
direcció nord fins al coll Maudit, on una desgrimpada en gel (va
ser l'unie tram on vam necessitar els dos piolets) i un ràppel de
25 m ens deixa a la rimaia. Anem baixant per la marcada traça
fins sota el Mont Blanc de Tacul. Primera remuntada. Arribem
al llom del Tacul (on hi ha molta gent) i ens llancem al descens
fins al coll de l'aiguille du Midi. Degut a la quantitat i a la quali
tat de la neu, la baixada es fa recta, Sense ziga-zagues per
esquivar esquerdes, cosa que no agrada gens als nostres

genolls.

De nou al Plateau de l'aiguille du Midí, passem per sota el refugi
de les Cosmiques i remuntem lentament els 250 m fins a l'esta
ció de l'aeri de l'Aguilie du Midí.
Baixada amb l'aeri i pizza a la placeta davant l'apartament, men

tre esperem la resta de la família que ha anat a passar el dia per
la vall de Chamonix.

Qui havia dit que amb la parella i els nens no es podia fer alpinisme?

Ascensió realitzada els dies 28 i 29 de juliol del 2007 per Ricard

Miquel i Oleguer Suñé, membres de la SAME de la UEC de Sants.
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Text d'Eduard Martínez

Fotografies de Mercè Gili i Eduard Martínez

Els oasis de muntanya
de l'Atles Saharià

Tunísia és, potser, el país del Magrib que
tenim més a l'abast. Tant pel transport -

menys· de dues hores de vol- com pel
desenvolupament de les infraestructures

turístiques. No serà estrany, doncs, que
aprofitant algun període de vacances ens

hi puguem acostar tota la família per
conèixer-la i tastar la bellesa dels seus

paratges naturals, la seva arquitectura i

la seva cultura.

A Tunísia, tot i trobar-nos en un entorn

profundament islamitzat, les relacions
entre religió i societat tenen una separació
prou definida, afavorint un clima de res

pecte i tolerància entre les diferents
comunitats del país i els visitants occiden
tals que, ja per la pròpia manera de ser

dels tunisencs, fuig majoritàriament d'ex

tremismes i fanatismes.

Com sempre intentem fer, buscarem

alguna excusa per abandonar les rutes

més concorregudes i descobrir el país en

el seu vessant més autèntic, més natural
i ben conservat i, naturalment, la seva

muntanya.

Simplificant, a Tunísia podem trobar dues
zones muntanyoses on practicar l'excursio

nisme, totes dues formant part dels contra-
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forts orientals del massís de l'Aties. AI nord
trobem l'Aties del Tell cobert de bosc medi
terrani amb alzines, suros i pins creant un

paisatge verd i frondós.

Dos dels oasis de muntanya més coneguts
-i de visita obligada en tots els tours turís
tics- són els de Chebika i Tamerza. Les

visites habituals consisteixen en passeja
des pels palmerars i curtes excursions per
les sorprenents gorges i cascades. És pos
sible, però, anar d'un oasi a l'altre per
diverses i espectaculars rutes d'una dura

da mínima d'unes tres hores. No us preo
cupeu pels itineraris; haureu de llogar a la

força el servei d'un guia local. Deixeu-vos

portar i fruïu de l'excursió.

Més meridional, l'Aties Saharià s'enfila fins els
1 .544 m del Djebel Chambi. El seu vessant

sud davalla fins al desert, el gran erg oriental,
en nombrosos i profunds congostos, abruptes
afraus i barrancs verticals. L'ambient és res

sec, cremat. Els colors van de l'ocre al torrat.

El silenci, impressionant. Tot és desolació.

Més ben dit; tot sembla desolació. AI fons

d'algunes valls, com un misteri, apareix
una taca de verdor. Són petites fonts que
brollen de les entranyes de la mateixa

terra. Aigua tèbia a calenta que dóna vida,
enmig de l'aridesa extrema, a unes quan
tes palmeres. Són els anomenats oasis

de muntanya.

La ruta pot ser un xic monòtona. La rocalla

ho envolta tot. La vegetació és gairebé
inexistent. Caminem per un paisatge des

conegut per nosaltres. Un espai desolat

però atractiu i sorprenent. I dur: la calor i el

sol són ferotges. No us deixeu encalçar per
les hores centrals del dia i eviteu els mesos

caniculars de l'estiu.



A banda dels deserts de muntanya que
acabem de descriure, el desert tunisenc
té dues altres importants expressions. Una
són els chotts, fruit de la dessecació dels
sebkhas, els grans llacs salats. Són
immenses extensions planes, moltes vega
des sota el nivell del mar, d'una crosta

dura i trencadissa de sal. La calor és
extrema i els miratges estan a l'ordre del
dia. Chott EI-Jerid és el més gran de tots.

Antigament travessar-lo era una empresa
perillosa perquè qualsevol petita pluja dei
xava el camí impracticable i, fins i tot,
negat. En l'actualitat una carretera asfal
tada el creua per un extrem al llarg d'uns
30 km i evita cap contratemps.

L'altre tipus de desert és el gran erg
oriental; el desert tal com el visualitzem
en el nostre imaginari comú. Dunes de
sorra fina que es perden en l'horitzó, el
vent aixecant la sorra i fent-la entrar en

tots els plecs de la nostre roba i la nostra

pell, un sol roent. Podem atansar-nas-hi
des de diferents punts (Tunísia està
plena de portes del desert). Les més con

corregudes són Nefta, Tozeur i Duz,
punts de partida de les grans caravanes

de l'antigor. Però si volem penetrar a l'in
terior del Sàhara el més recomanable és
baixar fins a Ksar Ghilene, 70 km endins
del gran erg oriental, on trobarem un oasi
de postal, amb palmeres i fruiters regats
per diverses fonts d'aigües calentes i un

petit i agradable bassiol on podrem ban

yar-nos i treure'ns la sorra del desert.

En qualsevol dels punts que s'han citat

podrem endinsar-nos al desert amb tota

mena de vehicles: 4x4, quads, camells,
cavalls, ases ... Però jo us recomano que,
prenent les elementals mesures de segure
tat, hi entreu sols, caminant. No cal que us

allunyeu gaire del punt de sortida per tro

bar-vos immersos en la soledat més prego
na. La petitesa de l'home al desert és més

impressionant que a muntanya, on els
relleus són més variats. La monotonia de
les dunes, la pràctica absència de vida, el

silenci, et converteixen en gairebé res

davant la immensitat. Gaudiu-ho una bella

estona; potser serà la sensació que més
recordareu.

Tunísia, país de contrastos

-

Seguici de camells
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A més dels oasis existeixen zones de tran

sició on la vida s'hi aferra, zones en les

quals la natura dóna una treva a l'home i fa

possible que s'hi estableixi, encara que
només sigui durant les estacions més favo
rables. En aquests indrets podrem veure

els grans ramats de camells pasturant en

llibertat o el sensacional espectacle d'un
desert verd, inimaginable.

Afegiu a tot això importants vestigis de la

presència romana, les mesquites més

importants dels sud-oest del Mediterrani,
animades medines, zocs bigarrats i el
mar com a teló de fons, i podreu comple
tar un viatge, en família, que no us deixa
rà indiferents.

Cascada I bassiol a l'oasi de Tamerza
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Recomanacions

• Imprescindible contractar un guia.
• Cal portar aigua ja que no se'n troba.
• Cal portar un calçat adient, gorra i
ulleres de sol.
• Horari i desnivell: a partir de 3 h i
300 m.
• Eviteu les hores centrals del dia.
• Eviteu l'estiu. Setmana Santa és
un bon moment.

Amfiteatre romà d'EI-Jem

(tel. 977267 128 /617 808 816 )
• Altitud: 1.090 metres.
• Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
• Té una capacitat de 60 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

(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

• Comarca: Anoia.
• Capacitat: 45 places.
• Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme.

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

Passejades, Espeleologia.

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

Senderisme, Espeleologia.

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

Esquí de Muntanya.

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

E:>quí de Muntanya.

(Lliure)

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

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

Esquí de muntanya, Travesses.

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

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

'Obert només ía temporada d'estiu.

(tel. 933 329 454)

u..;:"-A.�'.J,I •
•

• Altitud: 8 O metres.
• Riba dreta de la riera de Merlès,
entre I'Hostalet i el Cobert de Puigcerc6s.

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

i menjar casolà).
• Activitats: Senderisme, travesses, BTT, pesca.
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VOLTA A LA SERRA DEL MONCAYO EN 8TT
Text i fotografies de Toni Llovet i Xavier Saleta

Introducció

El Moncayo és una silueta muntanyosa
que apareix de sobte del bell mig de les

planúries aragoneses i castellanes, una

silueta per molts coneguda, puix que és

perfectament visible en el trajecte per l'au

topista del nord-oest. Els seus 2.316 m de
cota màxima, fan que no passi inapercebu
da per ningú.

En aquest indret tan poc conegut per a

molts "bikers" catalans, hi tenim un sender
de Gran Recorregut, el GR-260, de 104

quilòmetres i 2.500 m de desnivell, que
dóna la volta íntegrament a la muntanya.

Una volta que ens endinsa en una natura

encisadora envoltada per poblets petits i

amagats, i on la tònica principal serà que a

mesura que anirem pedalant anirem can

viant de paisatges.

D'aquesta manera la volta travessa dues
comunitats de paisatges completament
diferents. El cercle comença, primer per
l'Aragó (Saragossa), i després entra a la
comunitat de Castilla Lleó (Sòria). A
mesura que els quilòmetres passin tin
drem una visió diferent de la muntanya i
dels seus entorns, grans planúries, bos
cos tupits de faig, rouredes, alzinars,
camps de conreu tots ells il-lurninats per
un sol que anirà donant llum en aquest
indret tan meravellós.

Un del pobles que travessem és Calcena.

Aquest poble dóna nom a una prova 'que
se celebra cada any denominada La
Calcenada.

Què és La Calcenada? La Calcenada és

una prova de resistència amb BTT, molt
arrelada a l'Aragó. Consisteix en realitzar
la volta al Moncayo en un temps màxim de
24 hores, i té la particularitat que es pot fer
tan a peu, a cavall com en bicicleta.

Aquesta prova es realitza a principis d'a

gost, per la qual cosa les condicions d'a

questa època de l'any, fan que sigui d'una
duresa extrema.

Nosaltres vam aprofitar la bona infraestruc

tura en la senyalització de la 'prova, per fer
Ia amb molta més tranquil·litat i en un temps
menys sever com és la tardor. Sense pres
ses i assaborint la tranquil-litat de l'entorn ja
que en tot el temps que vàrem estar peda
lant no vàrem trobar absolutament ningú.
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Pedalant direcció al Collado Negro
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Plantejament

La ruta, com ja hem comentat abans, és

completament circular, per tant, la podem
començar i acabar en diferents llocs, depe
nent d'on es vulgui pernoctar el primer dia.

Nosaltres varem creure convenient fer la
ruta en dues jornades. Una primera que
seria la més dura, d'uns 64 km i 1.800 m

de desnivell, la segona menys exigent,
d'uns 40 km i 600 m de desnivell.

D'aquesta manera ens permetia un cop
acabada, i després d'un bon àpat, agafar el
cotxe per tornar cap a casa.

En lloc de començar al poble de Calcena,
tal com està previst en la prova "La

Calcenada", vam creure convenient sortir
des d'un punt de l'itinerari on l'accés des
de l'autopista fos el més curt. Aquest punt
era Litago, punt incial del nostre recorregut
i vàrem pernoctar a Vera del Moncayo, a

uns 10 km de Litago.

Tot l'itinerari està molt ben indicat, amb estaques de fusta (GR-260), així com també, als

encreuaments, podem trobar pedres pintades de blanc, que senyalitzen la ruta. Als

pobles per on es passa, hi podem trobar fletxes pintades al terra, de la cursa que es rea

litza a l'agost.

Malgrat que es travessen una desena de pobles, és una zona molt poc humanitzada, d'ací

que cal anar preparats, puix que pot ser difícil trobar llocs tant per dormir com per menjar.

Sortint de Litago amb el Moncayo al fons
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ETAPA 1: Els quatre colls
LlTAGO - AÑÓN DE MONCAYO - ALCALÁ DE MONCAYO - TALAMANTES - CALCENA - PURUJOSA - BOROBIA

Distància: 64 km.
Desnivell acumulat: 1.800 m.

Horari: de 6 a 7 hores aprox.
Altitud màxima: 1.362 m

Altitud mínima: 745 m.

Punt de sortida: Plaça central de Litago,
al costat del GR-260.

Dificultat: 98% ciclable. Forts repetjons en

els colls i pistes de bon ferm.

Vam sortir de la plaça del poble de Litago, on

vam deixar els cotxes sota d'uns arbres (font
al costat de I'esglèsia), i ens vam endinsar

pausadament entre els camps tacats pels
colors de la tardor. Mentre comencem a

pedalar podem gaudir de la vista del cim del

Moncayo tot esquitxat de neu. La temperatu
ra frega els O graus, per tant, ens hem d'e

quipar amb la roba d'hivern.

Comença la pujada al primer coll del dia,
que encara que suau, ens farà treure el fred

que portem a sobre i bona part de la roba

que portem posada. Coronem el port i la pri
mera baixada ens fara tornar a posar l'abric
doncs passem per una sèrie de plans
ombrívols on encara està completament
gebrat.

Finalment arribem al petit poble d'Añón
del Moncayo (km 10). Des d'aqui plane
gem una estona fins arribar al poble
d'Alcalá de Moncayo (km 15). A partir d'a

quest poble ens anirem preparant pel
següent port del dia. Hi arribem després
d'una baixada ràpida, quan, de sobte apa
reix davant nostre una forta i llarga rampa
de gran pendent per una pista mig asfalta
da. La veritat és que se'ns fa llarga, i just
quan creus que s'ha acabat, et queda
encara un petit tram amb menys pendent,
fins arribar al Collado Negro.

Pujant el Collado de la Tonda
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Sortint del poble de Talamantes cap al Collado de la Tonda

Un cop passat el port, de nou una ràpida bai
xada asfaltada fins al poble que divisem al
fons: Talamantes (km 23). Ens endinsem pel
mig dels seus petits carrers tot seguint les flet
xes visibles de color blanc pintades a terra, i

busquem sense èxit algun bar on fer un petit
esmorzar (en els dos pobles anteriors no haví
em trobat res obert). Com molts d'aquests
pobles, el propi ajuntament és el bar de poble,
però el trobem tancat. Mal rotllo, puix que l'iti
nerari passava per diversos pobles, només

portem a sobre unes barretes energètiques.
No ens queda més remei que seguir.

Només sortir del poble una rampa terrible

ens espera, i molts l'hem d'acabar de fer a

peu. A partir d'aquí començem a pujar cap al
Collado de la Tonda de 1.149 m, una pujada
no gaire llarga, però força intensa en el seu

tram mitjà. Si fins ara teníem la muntanya al
sector est, ara poc a poc anirem girant cap
al sector sud.

Un cop dalt del Collado de la Tonda (km 35),
començarem una llarga i rapidíssima baixa

da, pedregosa en la seva major part fins a

trobar la carretera de Calcena (km 40), que
en uns 5 km ens portarà al bonic poble-de
Calcena, on hi podem fer una parada per
fer-hi un mos i preparar-nos per l'últim coll

del dia el quart, que és, sense dubte, el
més dur. Aquí teniem previst dinar en algun
"bareto", pero en tot el poble no en trobem

Cap al poble de Cueva de Agreda

cap. Només hi ha el bar del poble (l'ajunta
ment) on tenen olives i cervesa. Quin "mal

rotllo". Passarem tota la jornada amb dues

barretes i un troç de formatge.

El poble de Calcena (km 45), es troba

rodejat de parets i agulles i és un lloc ideal

per a la pràctica de l'escalada. També hi ha

una via ferrada equipada. Valia pena pujar
fins I'esglèsia per gaudir d'una panoràmica
fenomenal.

Sortim de Calcena en direcció oest, tot aga
fant una carretera estreta asfaltada que molt

pausadament va prenent alçada, i que ens

portarà, entre parets plenes de voltors, al

poble de Purujosa (km 51), que ens queda
sobre un penya-segat. Un cop passat el

poble deixarem la carretera tot girant a l'es

querra, per començar a pujar al Collado de
Tablado de 1.362 m.

Les primeres rampes ja piquen, anem guan
yant alçada amb molt girs pronunciats però
l'últim tram fins al coll, en un terrenyen molt

mal estat, ple de pedres, i un pendent pro
nunciat que fa que posem el peu a terra.

Arribem al Collado del Tablado (km 57), i ens

apareix una visió de paisatge completament
diferent a la que hem vist fins ara. La vista és

immillorable, tenim al davant les planes de
Castella i el Sol que es va ponent a l'horitzó.

Després d'un breu descans deixarem enre

re la serra del Moncayo i entrarem a la
Serra del Tablado, caracteritzada pels seus

molins de vent dalt dels cims.

Un cop a dalt,i tot que pronosticàvem una

baixada forta, va ser tot el contrari, vam tenir

una baixada força suau entre camps i algu
na que altre granja de bestiar (denominades
parideras).

Van ser les darreres pedalades del dia enmig
d'una gran solitud i calma fins arribar al poble
de Sorobia (Km 64), ja no teníem sol i el fred

era palès (en aquesta època de l'any les

hores de sol són poques). A Sorobia ens

esperava el comfort d'una casa rural que
havíem llogat i un bon sopar al bar del poble.



ETAPA 2: Al final ens espera un parany
BOROBIA - CUEVA DE AGREDA - ÁGRAMONTE - SAN MARTíN DE LA VIRGEN DEL MONCAYO.- LlTUENAGO - LlTAGO

Distància: 46 km.
Desnivell acumulat: 555 m.

Horari: de 4 a 5 hores aprox.
Altitud màxima: 1.483 m.

Altitud mínima: 790 m.

Punt de sortida: Borobia.
Dificultat: 95% ciclable. Difícil en la seva

part final degut als 3 barrancs que s'han
de salvar. La resta per pistes en bones

condicions.

A primera hora del matí el fred és fa notar.

No hi ha ningú pel poble, ni tan sols la
dona del bar està desperta. Vam tenir que
fer-la fora del llit i amb una mica de mala

gana ens dóna unes galetes i uns cafès

per esmorzar, i encara que vèiem embotits
a la cuina, diu que no té ni pa ni embotits.
Així doncs, amb la panxa plena de farina
comencem a pedalar, esperant que en

aquesta jornada tinguem més sort i trobem

alguna botiga o bar oberts en els cinc

pobles pels que hem de passar.

Sortim del poble en direcció nord pel bell

mig de les planes gelades pel fred, per una

pista asfaltada durant un parell de quilòme
tres fins arribar a una ermita. Tenim sort que
no hi bufa el vent, ja que diuen que quan
bufa fort, es fa difícil avançar puix que sem

pre ve frontalment.

En aquesta etapa la dificultat era a priori
de dos colls. El primer d'ells El Collado de
la Tranca, de 1.270 m quasi ni el notem,
puix que la pujada ha estat molt progres
siva. A partir d'aquí, baixada, tot seguint
les planúries desèrtiques amb continus

tobogans, i algun que altre bosc de roures

que protegeixen ramats d'ovelles. De
mica en mica anem deixant enrere la

Sierra de Tablado i els seus molins de

vent, per acostar-nos al bonic poble de

Cueva de Agreda, pel Camino de la

Malgranada.

A Cueva de Ágreda (km 78), i tal com era

d'esperar, tampoc hi trobem cap bar ni botiga
on poder fer un mos. Travessem el poble per
dins dels seus carrers costeruts fins arribar al

Boscos de faig prop de Sant Martín del Moncayo

Arribant a Cueva de Agreda
�--------------------------------------------��

Pedalant per les planes dels camps de Castilla sortint de Borobla

cementiri. A partir d'aquí ens queden 4 km fins

arribar a dalt de l'últim coll del dia, el Collado
de Canto Hincado, de 1.483 m. essent els 2

últims quilòmetres d'un pendent extremada

ment dur.

Un cop arribats al Collado de Canto Hincado

(km 82), estem de nou a la Sierra del

Moncayo; deixem enrere les planes castella

nes on el sol ja ens començava a fer suar de
valent i ens toca abrigar-nos un altre cop per

preparar la llarga baixada que ens espera.
Una baixada que sembla interminable i a on

agafem velocitats de vertigen.

Arribem a la carretera de Vozmediano, i con

tinuem baixant per una pista de pedres soltes

que malgrat les suspensiones, es deixa notar

en els nostres braços. Hem deixat la terra de

secà per entrar en un bosc de pi i, tot seguit, a

una fageda plena de color de tardor.

La pista ens porta pel cantó més humit i

gebrat de la muntanya, per aquí ja comen

cem a trobar gent, boletaires, caçadors,
muntanyencs, estem a la part més turística
de la muntanya, a les portes del Parc

Natural del Moncayo. Amb rapidesa anem

baixant desnivell, primer per pista i després

per carretera asfaltada fins a San Martín de

la Virgen del Moncayo (km 96), poble turístic

on, aquest cop sí que hi trobem de tot. Valia

pena d'entrar a la pastisseria i gaudir de les
delícies que venen per menjar, ben segur
que no us deixaran indiferents.

La cosa semblava que tocava fi i ja cantàvem

victòria!. Però no. Un cop passat el poble de

Lituenigo (km 100), ens quedaven ben pocs
quilòmetres per arribar al punt final, però ens

esperava una sorpresa, la terrible "dent de

serra", un calvari de barrancs. En 3 o 4 quilò
metres, trobem um total tres barrancs amb

pujades i baixades realment matadores per
salvar torrents que separen diversos pobles,
tot això per un terreny de moltes pedrotes,
que ens fa posar peu a terra.

Els noms dels tres barrancs fatídics que hem

superat son: El Barranco del Pedregal, el
Barranco del Maderoso o del Atajo i el
Barranco de la Yasa.

Va ésser possiblement la part més dura del

recorregut. Finalment arribem a Litago (km 104)
on hi tenim els cotxes a la plaça del poble. Hem

acabat la votta al Moncayo i ho celebrem amb

unes cerveses i un bon àpat al poble de Borja,
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343



Altres dades Permenjar

Sortida realitzada els dies 2 i 3 de
novembre de 2007. Per Toni Salmeron,
Xavier Saleta, Toni Llovet, Joan
Vallbona i David Ribes, tots de Mataró.
Portàvem 2 GPS Garmin Etrex i Vista ex

(amb cartografia incorporada).

Encara que passem per molts poblets
durant la ruta, en molts d'ells no hi ha llocs

per menjar, i alguns pobles que tenen bar no

l'obren fins la tarda. Cal ser previsors i por
tar quelcom per picar a la motxilla.

Els dos dies que hi vam estar, no vam tro

bar ningú, i per això la sensació de soledat
i aïllament va ser completa.

A Borja, ciutat a prop de Vera de Moncayo,
hi trobem una fonda a peu de carretera que
fan menú molt econòmic, aquí hi podeu fer

parada, tant a l'anar com al tornar de la ruta.

Si us voleu emportar algun record no us

oblideu d'un lot de bon vi de la zona.

A Vera de Moncayo, a l'Hostal Pasarela, fan
cuina de qualitat i típica de la regió.

Si voleu veure de més a prop els estels a

Borobia hi ha un observatori. Demaneu
informació al bar del poble (12 euros

l'entrada).

A Borobia, en el bar de poble fan bons

entrapans i bons tiberis. Atenció amb els

esmorzars, si sortiu d'hora no us donaran
res de bò.

Dalt del Collado del Canto Hincado
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Època aconsellable

Tardor i primavera. Cal assegurar-se abans
de sortir de les previsions del vent, dones

pot espatllar la sortida.

Com arribar-hi

Autopista A-68. Entre Saragossa i Pamplona
agatem la sortida de Vera del Moncayo (Km
250). Agatem la N-122 tins a Vera del

Moncayo. Després la carretera ZV-3421 tins
a Litago passant per Trasmoz

Allotjament

Hostal Pasarela, CI Gil Aznar, 14 a Vera de

Moncayo. Tit 976.649.237.

Sorabia. Ens vam allotjar a la Casa Rural

Humbría (és l'única del poble, i la regenta
la propietària del bar).

Web on trobar els TRACKS

www.sorreig.es.vg

Boscos de faig prop de Sant Martín de la

Vírgen del Moncayo

Marques del GR-260 de la Vuelta al Moncayo
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Vall del lenes
Parc Usart, recorregut circular des de Riells del Fai

.

Text i fotografies de Pere Grau

El paisatge de cinglera és arquitectura natural. És seguretat i misteri

que embolcalla. Són espais que inciten a ser recorreguts tot buscant
a cada pas, la sorpresa, l'enigma i la llegenda. La Dona d'Aigua, el

Gorg de les Donzelles, són històries, són espais, són racons vius que
parlen a tothom que deixi la porta oberta al món de la fantasia: cants

de fades a les nits de lluna plena que sorprenien la bona fe dels

viatgers que irremissiblement desapareixien xuclats per les aigües
d'algun gorg traïdor.

Qui sou vosaltres que canteu des del fons dels gorgs?

El Tenes dibuixa reflexes i humitats que fan néixer una corrua

d'arbres amb colors de tardor. És el curs tranquil de l'aigua, un cop
ha passat l'esglai de fer el saltimbanqui en un lloc impossible per a

ningú que no sigui riu.

En Gambau de Besora va triar eilloc fa una mica més de mil anys:
el 997 per ser exactes. Des d'aleshores ençà, el Monestir de Sant

Miquel contempla cada dia aquest paisatge privilegiat. És un

visitant de pedra que bada impassible des d'un balcó de vertigen.

Descripció general

Aquest itinerari circular pels Cingles de
Bertí transcorre pel vessant dret de la riera
del Tenes creuant-la en dos punts, a l'alça
da de la Font de la Pineda i a la part supe
rior de la cinglera per sobre Sant Miquel
del Fai. Surt de la Plaça de Riells en direc
ció a la Pineda, es creua el Tenes i es diri

geix cap a les roques vermelles. Continua

pel corriol per sobre d'aquestes, fins a Sant

Miquel Xic on es comença l'ascensió cap
al Parc Usart. Un cap allí es segueix la
carretera fins creuar el torrent que remun

ta fins trobar una pista. Es continua per
aquesta fins al mirador del Cingles del
Perer. Es segueix cap a la casa del Perer

per una pista que es deixa en creuar el
GR-5. Es continua pel GR fins a Sant

Miquel del Fai. Allí es prèn el camí de
retorn Él Riells.

El casalot residència del monestir és contundent. De forma simple i
austera. Les finestres són forats disposats sense estudi previ.
Apareixen en funció de les necessitats i en relació a la

importància de les estances que obren a l'exterior. L'elegància
gòtica de les seves finestres ho és encara més pel contrast amb el

prisma compacte i massís que perforen.

Sant Miquel del Fai és un altre racó del Bertí. És un lloc de

pas obligat per a qui li agradi conèixer indrets i paisatges de
casa nostra.

�

Des de fora i des de dalt, com un ocell, com si voléssim, l'itinerari

d'aquest any permet contemplar els Cingles del Bertí. De ben

segur que el relleu us farà evident la seva habilitat per l'encanteri
i voldreu tornar per penetrar-hi i gaudir de l'exploració de les
seves raconades.

Qui sap si sentireu el cant d'alguna fada?

Ja ho sabeu la lluna ha de ser plena.

Visia aèlia dels Cingles del Berti

Monestir de Sant Miquel del Fai

26 excursionisrne
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Descripció:

0,00 Plaça de Riells, --70 m. f300 m. Sortim
de la plaça en direcció cap a la parada de

l'autobús, creuem la carretera i continuem

per la pista, després de la baixada creuem

el torrent de Vallderrós. Uns metres més
enllà trobem la casa de Can Jaume a la
nostra dreta. Un cop passat el trencant de
la casa deixem la pista i baixem per un

camí cap a l'era de la Pineda. Allí trobem la

pista que prenem a la dreta just davant l'en
trada de la casa pairal de la Pineda. Quan

comença l'aparcament del Restaurant de la
Font de la Pineda continuem la pista a l'es

querra. Abans del primer revolt tornem a

girar a l'esquerra fins a la riera.



Salt del Rossinyol

00:15 Riera Tenes, -71.000 m. Travessem
la riera i continuem per la pista que ens

porta cap unes vinyes. La pista va ascendint
fins acabar on comencen les roques verme

lles. Allí es transforma en un corriol que
anem continuant trepítjant el terra rogenca
fins al canvi de vessant. El corriol comença
a enfilar-se ñns arribar a sota la cascada de
Sant Miquel Xic. Creuem el torrent, a partir
d'aquí aprofitant els camins que en el passat
unien les feixes que s'hi conreaven podem
travessar el darrer tram de cinglera per arri
bar sota el mirador del Parc Usart. Aquí
seguim per una pista a la dreta que uns

metres més enllà deixem per continuar per
un corriol que fa drecera cap a dins del parc,
un cop dins, anem fins a l'entrada.

01 :30 Parc Usart, -73.800 m 1'460 m. Al
sortir del Parc Usart continuem per la
carretera a la dreta. Després d'uns 500

metres la carretera creua el torrent. Just
després de la barana prenem el corriol a

l'esquerra que puja per unes escaletes

pel costat del torrent seguint la paret.
Travessem el torrent i pugem per un

corriol que fa ziga-zagues fins trobar una

pista que correspon al GR-5. Nosaltres

continuem per la pista a la dreta tot i que
el GR de seguida marxa per un corriol.

Travessem de nou el torrent seguint la

pista, uns metres més enllà hi ha una

casa a la dreta. La pistacontinua ascen

dint, quan trobem una altra pista a l'es

querra ascendent hi girem fins passar

per sota una casa. La rodegem per conti

nuar per la pista a la dreta en direcció a

la cinglera.

02:25 Cingles del Perer, -77.000 m 1'615 m Arran deis cingles, gau
dim d'una excel, lent vista sobre el poble de Riells, al davant els

Cingles de Bertí i Puiggraciós, a l'esquerra el Puig d'Olena i Sant

Miquel del Fai, al darrera els Cingles de Gallifa; i com no, part de la

plana del Vallès. Deixem la cinglera per continuar per la pista en

direcció a la casa del Perer. Just després de la casa tornem a trobar
el GR-5 que ara si el seguim a la dreta en sentit descendent. El
corriol va seguint pel costat d'un torrent que travessem un cop. El

corriol acaba a la carretera, continuem per aquesta seguint les mar

ques del GR direcció esquerra cap a Sant Miquel.

03:20 El Rossinyol, -710.600 m Deixem el GR-5 i travessem el pont a la
dreta sobre el Rossinyol per passar per sota la foradada on podem con

templar el recinte de Sant Miquel del Fai i si ha plogut poder veure el salt

d'aigua de la cascada del Tenes. AI capdavall de la baixada continuem
recte fins trobar a la dreta el corriol que ens porta de nou cap a Riells.

03:40 La Madella, -711.920 m El camí va a parar a una pista que
seguim a l'esquerra entre torres. La casa de la Madella ens queda a la
dreta. Nosaltres continuem per la pista planera per retornar de nou a la

plaça de Riells.

03:55 Riells del Fai, -712.950 m

Distància: 13 km Desnivell: 350 m Temps: 4h

Vall de Riells

CINGLES DE BERTI

• L'Uny6
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ALPS MARíTIMS
Una alternativa a les Dolomites
El primer cop que ens vam acostar als Alps
Marítims va ser de rebot de les Dolomites.
Farts d'esperar alguna clariana en un mar

de llamps i trons, ens vam decidir a buscar
el bon temps. A tot arreu sonaven campa
nes que deien que són els Alps du Soleil,
així que, senzillament, esperàvem tenir una

mica més de sort.

Els Alps Marítims es troben a la prolongació
cap al sud de l'arc Alpí central, resseguint la
frontera franco-italiana. És un terreny relati
vament desconegut per al grimpaire del sud
dels Pirineus. Es divideix en dues principals
zones que són l'Argentera, al Piemont Italià,
i el Mercantour, en territori francès.
Ambdues zones han viscut penes i glòries
amb motiu de les unificacions de països.
Han estat camp de tir, per a la caça dels

prínceps i per a la guerra dels homes, i les

divisions administratives han variat per
motius clarament no polítics. Tal i com

succeeix en altres indrets fronterers, són
més clares les diferències a les valls que
als cims. Nosaltres vam visitar la zona

francesa.

El Mercantour no és pas un gran massís alpí,
des del punt de vista de l'escalador, que afina
la punteria en objectius més reconeguts. No
hi han grans parets amb renom. De la nostra

primera visita vam treure la conclusió que es

tractava d'un territori eminentment pla, amb

algunes concessions a l'espectre vertical.
Ens ho vam passar bé i vam gaudir amb les

escalades, així que vam tornar-hi. La nostra

segona visita no va canviar la primera
impressió, tot i que, explorant el massís, hi
vam trobar més roca de la que recordàvem, i
més agraïda del que esperàvem.

Així doncs, sabent que a la part italiana hi
ha parets dignes de menció, com el Corno
Stella, ens vam centrar en recórrer, vertical
ment, el vessant francès. El tipus de roca és
el granit, d'excel·lent qualitat als itineraris de

'paret', i una mica més dubtosa als itineraris
més antics que recorren, generalment, ares

tes. No és granit xamoniard, però a cops el
recorda ... i el disfrutàrem. Això a les parts
altes de les valls, doncs a les parts més bai
xes, hi trobarem calcari, entre bo i dubtós,
en les petites i disperses escoles d'escalada

esportiva. Les aproximacions acostumen a

ser curtes, més a menys 1 h, contant que en

la majoria itineraris més llunyans podrem fer
escala en algun dels refugis dispersos per la

zona, a gaudir del contacte i respecte de la
natura, amb nombrosos emplaçaments de
bivac. Des de l'any 2000, s'ha dut a terme
un reequipament dels itineraris més conco-
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rreguts, respectant el caràcter de la majoria
de les vies, amb alguna excepció, contro

vèrsia inclosa. Els descensos, així i tot,
acostumen a ser distrets ... No s'acaba l'acti
vitat al cim.

Podem classificar el terrenyen funció dels

punts d'accés. La zona de la Madône de
Feñêtre és la més accessible, hi arriba una

carretera asfaltada, hi ha un refugi i, fins i

tot, un racó de devoció amb ermita inclosa.
A més, una zona d'acampada molt propera,
al costat del riu, obre les portes a tothom. El

sector amb més atracció 'roquera' és la

Cougourde. El refugi, amb tots els serveis,
està a 1 h 30min aprox. de l'aparcament.
Alguna cova del camí ens pot servir de zona

de bivac. Per accedir als sector dels Llacs

Negre i de Graveirette, haurem de deixar els
vehicles a les Vaqueries de Salèse, i acos

tar-nos caminant al coll del mateix nom. Als
voltants dels llacs podrem bivaquejar amb
molta comoditat... i pau. Des de l'estació

d'esquí i el poble d'Isola, ja una mica més

lluny del tractat aquí, accedirem al sector

més occidental, amb ascensions clàssiques
com la Cima di Nasta (3.108m).

Text i fotografies de Jordi Altimira

. .

.... .

Collage de fotografies de l'itinerari als Alps Marítims



ta maioria d'itineraris tenen un caire més o menvs clàssic, i els hem seleccionat d'entre els que
nosaltres vam 1er, i algun altre que hem deixat per a pròximes ocasions:

. Pointe Giegn (2.888 m), Gran
Gendanne - Diedre SW o Diedre
Vernet (D, 300 m):
Clàssica i solitària, es tracta del diedre més
marcat de la muralla. Llargs semiequipats
de bona qualitat i "disfrutons". Reunions
amb parabolts. Així i tot, cal dur un joc de
friends i un altre de tascons (opcional).
Varies sortides possibles, totes elles més a

menys directes. La part final de la ressenya
(je la guia és errònia i desemboca en algun
llarg de 6a. Per accedir-hi, caldrà anar aillac
de Graveirette i, preferentment, bivaquejar.
D'aquí continuar per les pales pedregoses
que es presenten davant mateix del llac i
assolir un petit fals coll (fita), que ens permet
descendre pel vessant oposat i flanquejar
per la base de la paret. Descens fàcil i evi
dent seguint l'aresta, a la dreta, fins al cim.

Gaudirem de molt bones vistes sobre la
Tour de Choucas, amb la seva via

Demenge, un altre possible objectiu.

• Cayres de Cougourde - Cime
III (2.904 m) - Directisima a la III

(0,400 m):
Sostinguda en la seva dificultat. Itinerari
atractiu com a primera aproximació a l'im

pressionant mur que se'ns presenta davant
mateix del refugi. L'equipament va ser revi
sat al 2001, caldrà completar-lo amb un joc
de friends i tascons. Traçat relativament

evident, tot i que en algun punt haurem de
fer ús del nostre olfacte 'roquer'. Accedir al

refugi de Cougourde (CAF), per un atractiu
sender que ens va endinsant a la vall. Des
del refugi, evident. Descens a la bretxa
entre la Cime II i Cime III en ràpel, i des

d'aquí, de tot una mica, flanquejos, des

grimpades i algun que altre ràpel curt.

. Cayres de Cougourde - Cime IV

(2.892 m) - Esperó WNW o

Espe
,

De 0- 4
Clàssica de la Cougourde i de tots els

Alps Marítims. No és una via de renom,

però sí la que té més nom ... Tres trams

ben clars defineixen la via. Una torre ini

cial, de la que passarem a un diedre ben
marcat i atractiu i per el qual desemboca

rem al pilar de sortida. Vaja, que tindrem

de tot. Murs de placa compacta, escalada
de fissures, bavareses, diedres i un petit
tram de xemeneia, a més del tram d'ares
ta que ens deixa al cim. Fantàstica.
Dificultats sostingudes i un granit
excel·lent. Equipament alegre, però de

qualitat. Possibilitats de completar l'equi
pament en funció del tram. Accés idèntic a

l'anterior i descens variat, també. "Ràpel a

la bretxa III-IV i tornem-hi, desgrimpades,
ràpels variats i flanquejos relativament

exposats .

• Cayres de Cougourde - Cime IV (2.892 m) -

Directa a la IV (D, 400 m):
Més atractiva que l'anterior, i algun llarg amb bastant ambient. L'equipament va ser revi

sat al 2000, caldrà completar-lo amb un joc de friends i tascons. "Disfrutona".

Aproximació idèntica a l'anterior, descens idèntic a la següent. Informar-se per la varie
tat de possibles descensos en funció del cim escalat i per la possibilitat de equivocar-se.
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• Petit Cayre de la Madône (2.413
m) - Diedre dels Parisiens (MO+,
180 m):
Oberta en artificial i reequipada l'any 2000

per a realitzar-la en lliure. Sostinguda,
compacta i atlètica. Del millor de la
Madône. La segona meitat del diedre (sa-)
i el tram superior, de placa (6b+), són peti
tes joies amb molt d'ambient. Accés pràcti
cament idèntic a l'anterior i descens fàcil, al
costat oposat a l'escalada. No oblidar

algun friend mitjà.

• Grand Cayre de la Madône
(2.532 m) - Aresta NW o de la
Fenêtre (BD, 250 m):
El traçat més repetit de la zona de la
Madône. La seva proxímítat i baixa dificul
tat no desmereixen, en cap cas, aquesta
curta aresta, amb ressalts divertits i el pas
del bloc empotrat que dóna nom al sector.

Accés des del refugi i/o zona d'acampada
de la Madône de Fenêtre, per carretera

asfaltada. Atac evident seguint el sender
en 1 h. El descens torna ser dels divertits.
No caldrà fer cap ràpel, però ens cansarem

de flanquejar i desgrimpar per terreny ines
table i poc evident. Alguna possibilitat sèria
d'error. No hem de deixar d'admirar l'audà
cia dels que van obrir aquest traçat, ara de

baixada, probablement a finals del segle
XVII. Un cop a peu pla, podrem observar,
en el vessant oposat, l'Esperó de la Tour

Rouge i l'Esperó des Templiers, altres pos
sibles objectius.

,

I
,

�

Barel-Vavavoum

• Cayres Barel (2.625 m) -

Contrafort W:
Vavavoum (MD+, 250m): Via moderna,
esportiva, que obre noves perspectives a la
zona. Ressegueix un pilar poc marcat, amb
trams atractius tot i que no gaire mantinguts.
Equipada. L'accés el farem pel mateix camí

que per als Cayres Petit i Grand, i conti
nuant fins a situar-se sota el vessant nord
del Barel. El descens pel corredor herbós

(és delicat) fins a un ràpel equipat.

• Per a incansables:
AI sector de Salèse, podem treure el cap a

la Cresta Savoia, amb l'atractiva travessa

de les arestes i multitud de traçats entre 0+

i MD+ a les seves Pointes (Jolanda,
Umberto, Mafalda, Giovanna i Maria). A la

Cougourde trobarem una pila d'itineraris
des de MD fins a ED-. El Cayre des Erps
(sector Cougourde) ens reserva altres tra

çats atractius. De l'esperó NW dels Cayres
Barel arriben bones referències, així que
alguna cosa té ... , i la Pointe André

(Fenêtre), més Ilunyada del 'camp base'

que el que s'ha descrit aquí, també amaga
petites sorpreses. Cal recordar, així mateix,
alguna reconeguda imatge d'en Rebuffat a

la W del Mont Ponset. Per últim, la traves

sa de les arestes de la zona de la Madône,
des del Petit Cayre fins al Ponset, es reta

lla com una bona cursa .

. Logística:
Per si us decidiu a anar-hi: No és un lloc 'fur

goperfecte', però s'hi acosta ... La població
més propera amb serveis és Sant Martín de
Vésubie. La informació la trobareu a la
'bíblia' dels Alps Marítims, actualitzada el
2003. Tot i ser de concepció antiga, i de que
estem acostumats a la informació exhausti
va de la que gaudim a casa, farà el fet. Altra
informació a la xarxa. Si ens cansem de tre

par, sempre podem recórrer la zona, visitant
la Vall de les Meravelles i els nombrosos
llacs dispersos, conquerir algun dels tres

mils com el Gélas (3.143m), encara que la

majoria són a Itàlia, o resseguir les etapes
de la travessa dels Alps. Nombrosos itinera
ris d'aresta ens estaran esperant per can

sar-nos cames i esquena.

A l'hivern es perfila com un atractiu massís

per a les ascensions amb esquís i pels
seus corredors. I sí el que volem és treure

el cap a les zones d'esportiva, més val
moure's una mica i oblidar-se de les petites
zones properes a Roquebilliere, Lantosque
i el mateix Sant Martin. Tivar a les Gorges
du Loup, Saint-Jeannet o la Turbie posarà
a prova els nostres braços.

Infonnació:

• Guide des Alpes Maritimes. Massif
du Mercantour. Entre Malinvern et

Bégo. Jean-Paul Gass. Alticoop
Editions. 2003.

• L 'escalade dans les Alpes
Maritimes. Jean-Claude Raibaud.

Alticoop Editions. 2004.

• Carte de Randonnée. 3741 OT.
Vallée de la Vésubie. Parc National du
Mercantour. 1 :25000. IGN.

• Les Spéciales de I'IGN. Argentera
Mercantour. Alpes sans Frontières.
1 :25000. IGM i IGN.
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IBI muntanya

Ginebró Nan

Família: cupressàcies
Espècie: Juniperus communis
subsp. nana

Arbust dioic de fins a 0.5 m d'alçada molt

semblant al ginebre comú (Juniperus
communis subsp. communis) que pot
arribar fins als 6 metres d'alçada. El gine
bró, conegut en castellà com a enebro

rastrero, és un arbust prostrat amb les

branques quasi horitzontals que pren una

forma rabassuda.

Les fulles són aciculars, punxents, planes
i solen estar disposades de 3 en 3. Són
d'un color lleugerament glauc i té una rat

lla blanca a l'anvers, a diferència del
càdec (Juniperus oxycedrus), que en pre
senta dues.

L'època de floració va de març a maig.
Les inflorescències masculines i femenines

es troben en peus de plantes separades.
Les inflorescències neixen en les axil·les

de les fulles en forma de cons formats per

escames. El fruit, format per les mateixes
escames que es tornen carnoses, és un

gàlbul globós que conté 3 llavors oblon

gues. És un fruit de color verd glauc durant
el primer any que es torna negre violaci

quan madura al cap de dos a tres anys. Els

seus fruits s'utilitzen, com els del ginebre
comú, com a diürètics i també per a aro

matitzar l'aiguardent de ginebra i com a

espècia per a cuinar plats de carn.

El seu hàbitat natural són els vessants

rocosos i assolellats de l'estatge subalpí,
més a menys arrecerats i amb poca cober

ta de neu a l'hivern. El trobarem formant

matolls acompanyat del bàlec a la boixero

la, i com a part del sotabosc de pi negre,
amb el neret i el nabiu. A Catalunya, a més

dels Pirineus, el podem trobar, als cims del

Montseny.
Lluís Catasús

Paul Güssfeldt
a com quasi pujar l'Aconcagua amb una sabata i una espardenya

El febrer de 1883 els arriers xilens
Gilberto Salazar i Vicente Pereira acom

panyaren el científic Paul Güssfeldt en el

seu intent d'ascensió al mític Akon

Cahuak, el Sentinella de Pedra dels quít
xues. Malauradament el material que por
taven no era adequat per fer front al fort
vent i les baixes temperatures a aquelles
altituds. Tant fou així que a Vicente se li van

congelar els peus; malgrat tot, Gilberto i

Güssfeldt van continuar l'ascensió un dia

més fins arribar a la cota 6.560 m, on una

forta tempesta els va obligar a abandonar.

Encara que no va assolir els desitjats 6.962

m, Güssfeldt intuí la via normal d'ascensió,
que va ser la que, en gran part, van seguir
14 anys més tard Matthias Zurbriggen i

d'altres components de l'expedició liderada

per Edward Fitzgerald.

Paul Güssfeldt (o GüBfeldt, Berlín 1840-

Berlín 1920) fou un geòleg i explorador
que participà en les expedicions natura-
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listes alemanyes de l'any 1873 a la costa

de Loango (Àfrica Equatorial) i a la de

1876 al desert d'Aràbia (és l'època d'or

d'exploradors com David Livingstone). De

la seva activitat alpinística es pot destacar

la travessa integral del Piz Bernina (4.049
m) de l'any 1878 per la Biancograt (ares
ta blanca), l'ascensió del 1881 a la Barre

des Écrins (4.101 m) per l'aresta NE amb

el guia Alexander Burgener, amb el que el

1883 pujà el volcà Maipo (5.264 m) durant

la seva estada als Andes. El 1892 escalà

el Mont Blanc (4.807 m) pel corredor de

Güssfeldt (a l'esperó de la Brenva). L'any
1893 amb el guia Emile Rey feu la traves

sa de l'aresta que va de l'Aiguille Blanche

de Peuterey (la seva màxima elevació és

la Pointe Güssfeldt 4.112 m) fins el Mont

Blanc. A l'Aconcagua també hi ha topò
nims que ens el recorden, com per exem

ple, el ventisquero (gelera) i la cúpula
(5.350 m) de Güsfteldt.

Manel Canales



Entitats i federats
Cada any som més

Novament s'ha superat la xifra de titu

lars de la llicència federativa de la FEEC.

L'augment de federats durant els darrers
10 anys ha estat d'un 178% i ha passat
dels 9.478 que hi havia l'any 1997 als
26.389 de l'any 2007. També han aug
mentat les entitats membres de la FEEC
arribant a la xifra de 347. 51 d'aquestes
tenen seu a Barcelona ciutat, i a continua
ció trobem Reus i Terrassa amb 6 clubs,
Girona i Tarragona amb 5, i Igualada i

Lleida amb 4. Les entitats agrupen un

total de 63.159 socis i d'aquests només el
41 ,8% tenen la llicència federativa.

L'anàlisi del nombre de titulars de llicèn
cies de la FEEC ens permet dibuixar el

perfil del federat i seguir l'evolució del nos

tre col-lectiu any rera any. De l'anàlisi de
les dades estadístiques de les llicències
2007 s'observa que eI89,40% són majors
de 18 anys, que el 69,10% són homes i el

30,90% dones. Des del 2002 que es dis

posa de dades la quota de dones va en

constant augment, i ha guanyat més de 3

punts en aquest període. La distribució

geogràfica de les llicències no varia apre
ciablement respecte els anys anteriors,
com a molt una petita davallada del
col-lectiu de federats de Barcelona ciutat i

una petita pujada de les llicències de la

província de Tarragona. Destaca que la

gran majoria de federats es troben a la

província de Barcelona (66,39%) i concre

tament el 17,25% a Barcelona ciutat. El

15,24% són de la província de Girona, el

8,82% de la de Lleida, i el 9,55% de la de

Tarragona.

Cada any es sumen més entitats que
superen les 300 llicències, si a l'any
2003 només en teníem 9 el 2007 ja en

són 13. El primer lloc és per la Unió
Excursionista de Sabadell amb 795 lli
cències, però al segon és el Club
Excursionista Madteam que fa dos anys
ni tan sols arribava a 300 federats i dóna
idea del creixement d'aquest club. El

segueixen el Centre Excursionista de
Terrassa, la Unió Excursionista de Vic, el

Centre Excursionista de Catalunya, el

Centre Excursionista d'Olot, l'Associació
Excursionista Cordada, la UEC de Gràcia,
el Club Muntanyenc Sant Cugat, el Centre
Excursionista de Lleida, el Centre
Excursionista de la Comarca del Bages,
l'Agrupació Excursionista Muntanya i final
ment en el 13è lloc entra a la categoria
d'entitats amb més de 300 llicències el
Centre Excursionista del Penedès.

Totes aquestes informacions s'han extret
de l'anàlisi de les dades estadístiques de
les llicències federatives que es pot con

sultar a la web de la FEEC.

Lluís Catasús

anresa

Barcelona
Vilafranca del Penedès

• Taula de les entitats excursionistes amb més de 300 llicències. Dades de la FEEC
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• Gràfica de l'evolució del nombre de federats als darrers anys. Dades de la FEEC

Muntanya de Tabe
Una desconeguda pels catalans
del sud

F orça al nord de la divisòria d'aigües
pirinenca principal, el massís o muntanya
de Tabe s'eleva solitari a l'Arieja. El seu

punt culminant és el pic de Soularac
(2.368 m) però el cim més emblemàtic és
el pic de Saint-Barthélemy, vint metres
més baix que l'anterior. De fet tot el con

junt rep sovint el nom d'aquest darrer
cim. AI sud i a l'oest el massís està limitat

per la vall del riu que dóna nom al depar
tament, l'Arieja. En el sector pirenaic
comprès entre el tuc de Crabèra, a la vall

d'Aran, i la mar Mediterrània, separats
uns 180 km entre ells, el massís de Tabe
és el més alt dels més septentrionals, i
deu ser batut més que cap altre, per tant,
pels impetuosos vents del nord a l'època
hivernal.

L'orònim Tabe prové amb quasi total cer

tesa del bíblic Mont Thabor, nom, a més,
d'un cim de 3.178 m deis Alps propers a

Briançon, força estimat pels esquiadors
de muntanya. Cal dir que tot el massís i

especialment els seus punts més enlai
rats estan impregnats de simbolisme
misticisme des de la prehistòria.

Un dels espais singulars del massís és la
cantera de talc de Trimouns, a uns 1800
m d'altitud al vessant sud-est del pic de
Soularac. Aquesta mina, molt visible, ser

veix per identificar inequívocament el
massís des de molts cims del Pirineu
axial. A aquesta mina, la més productiva
del món d'aquest silicat de magnesi
hidratat, li feu companyia fins al 1976 la
de Fangas, al vessant nord de la muntan

ya. Precisament, en aquest vessarit sep
tentrional, es troba un altre lloc que no es

pot ignorar en la coneixença de la serra

lada: el castell de Montségur, de principis
del segle XIH, darrer reducte del cataris
me.

Aquest modest massís té també la seva

estació d'esquí alpí. En un petit circ del
vessant nord es troba la familiar estació
deis Monts d'Olmes, situada entre els
1.500 i els 2.000 m d'altitud, sota el pic
Gallinat, un altre dos mil de la muntanya
de Tabe. Com el nom de l'estació sugge
reix, la muntanya de Tabe és la principal
referència orogràfica del País d'Olmes,
entre l'Arieja i l'Aude .

Ramon Pascual
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EXCURSIONISME

Rep el guardó extraordinari durant La nit de les revistes

Amb motiu dels IX Premis APPEC, la revista EXCURSION

ISME, juntament amb altres 35 publicacions escrites en

català, va rebre el guardó que reconeix els més de 25 anys
de publicació continuada. Jordi Martorell, director editorial, va

recollir la menció que va ser atorgada per haver mantingut
des de 1975, 32 anys, la publicació. Les revistes VÈRTEX i

MUNTANYA també van ser reconegudes per les seves tra

jectòries. La publicació més antiga escrita en català i que
encara avui és publica és L'Aurora de Clavé, el primer
número de la qual va aparèixer el 1890 i, la darrera revista en

obtenir el guardó va ser Relleu, que es va començar a editar
el 1983, fa 25 anys.
Se celebrava d'aquesta manera el 25 aniversari de
l'Associació de Publicacions Periòdiques Escrites en Català

(APPEC) al Palau de la Llotja de Mar, amb el tradicional

sopar anual de l'edició de revistes en català. El seu president
Lluís Gendrau, editor de la revista Enderrock, va anunciar els
actes que es faran durant el 2008 entre els quals destaca un

fòrum, el novembre de 2008, amb l'Associació Catalana de

Premsa Comarcal (ACPC) i l'Associació de Premsa Gratuïta

(APG). A banda, de la presentació d'actes de l'aniversari de
I'APPEC també es van entregar els IX Premis APPEC, que
aquest any van ser per a Josep Maria Espinàs per la seva

trajectòria individual en el món de les revistes en català. El

premi per a la Nova Publicació se'l va endur El Tatano, ger
mana petita del Cavall Fort, el premi a la millor editorial va

anar a Sàpiens Publicacions, i el de millor publicació va ser

per a la revista Mètode, revista de divulgació científica.
AI sopar hi van assistir gairebé la totalitat de revistes per
tanyents a I'APPEC, 150, i també es va comptar amb la

presència del Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació,
Joan Manel Tresserres, així com del Conseller de

Vicepresidència, Josep Lluís Carod Rovira, el director de
l'Institut Ramon Llull, Josep Bargalló i la tots els expresidents
de I'APPEC així com tots els membres del jurat dels premis
de La nit de les revistes. Enguany es va concedir un premi
extraordinari a la presència de la Cultura Catalana a la Fira
del Llibre de Frankfurt.

Mireia Miró i Kilian Jornet guanyen el campionat d'Espanya
d'Esquí de Muntanya individual

Més de 140 esquiadors van participar en el Campionat
d'Espanya d'Esquí de Muntanya individual disputat a la Vall de

Tena, Formigal, el 3 de febrer. La jove Mireia Miró de la UEC de

Gràcia va dominar absolutament la prova i va arribar a la meta

amb més de 7 minuts d'avantatge respecte la seva perseguido
ra la basca, Izaskun Zubizarreta que aquesta vegada s'ha hagut
de conformar amb el títol de subcampiona.
Per a Miró, la nova campiona aquest és un gran èxit en la seva

primera prova com a sènior, ja que fins ara només havia partie-

34 excursíonisrne

343

ipat en les categories junior. Kilian Jornet, per la seva banda, va

demostrar un cop més la seva excel·lent forma física. Malgrat
les baixes temperatures i el mal temps, Jornet va destacar per
la seva gran tècnica en un recorregut de gran bellesa.
Informació facilitada per Desnivel

AI tancament de la revista hem sabut que Mireia Miró també ha
estat proclamada Campiona del món d'esquí de muntanya junior.
Felicitats!



Aupa Neska, el primer equip de fèmines que aquest 2008 competirà a Copa
Catalana de Raids d'Aventura

La Betània Duarte, l'Ester Nebot, la Natàlia Fernández, l'Aida Sierra i l'Anna Guixà pre
tenen trencar esquemes aquest 2008 en el món de l'esport i és que, per primera veg
ada, cinc noies competiran a Copa Catalana de Raids de Muntanya, un esport típica
ment masculí.

La Copa Catalana de Raids està composada per cinc raids d'aventura, normalment de
dos dies i d'una duresa elevada. En ells hi formen part els raids del Garraf, el de les
Borgues Garrigues, el Raid Ribagorçana, el raid de la Seu d'en Bas i, finalment, el Raid
Txakal E-Xtrem. Les cinc components de l'equip, gràcies al suport de Salewa, Asics,
el Consell Català de l'Esport i l'Institut de la Dona, volen batre rècords en aquest món
masculí. Aquesta competició no disposa d'una classificació únicament femenina, ja
que actualment només existirà aquest equip femení.

A més, Aupa Neska competirà en els Open Raids de Catalunya, a alguns Raids de
Lliga Espanyola com el Raid de Peñaguara i també en els Woman International
Adventure Race, entre d'altres competicions més específiques en cada una de les
modalitats. Aupa Neska arriba amb molta força, amb ganes de promocionar l'esport
femení. i amb la intenció de demostrar que fer esport i ser dona no és incompatible.

Aupa Neska, és a dir, en basc Ànims noies!!!

Competicions oficials d'escalada 2008

El calendari definitiu d'escalada esportiva per a la temporada de
2008 ja es pot consultar a .Ia web de la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC). Tres proves formen la

Copa Catalana de Dificultat, a disputar entre els mesos de maig
a octubre; quatre proves per la Copa Catalana de Bloc, entre
abril i setembre. I finalment sis Opens que es realitzaran durant

l'any, i serviran per posar a prova als aficionats a l'escalada que
vulguin passar una bona estona practicant l'esport i posar-se a

prova intentant resoldre les vies muntades pels equipadors.

I podeu trobar tot el calendari a la pàgina web de la FEEC
www.feec.cat

Esqui estillliure O artístic

Bé, tornem a ser a Temps de neu. Avui parlarem de l'esquí d'estil
lliure o esquí artístic que s'està posant molt de moda entre els

esquiadors més agosarats.

L'estililiure o freestyle consisteix a fer i desfer sense normes pro
vant diversos tipus de salts i maniobres. El freestyler és un surfis
ta d'estililiure. En l'esquí artístic, també hi predomina l'execució
de salts i de trucs. Comprèn les modalitats d'acroesquí, salts

acrobàtics i de bamps. Si encara no s'és molt expert en aquestes
modalitats és millor fer servir una planxa d'estililiure, reversible,
flexible i molt maniobrable.

L'acroesquí consisteix en un descens per una pista fent cabrioles
harmonitzades amb música. Entre aquestes cabrioles hi ha el salt
mortal que és un tomb a l'aire de 3600 a l'entorn de l'eix transver

sal del cos i amb l'ajuda dels bastons. Dins del salt mortal, n'hi ha
de diferents modalitats: mortal d'acroesquí en què l'esquiador es

recolza sobre els bastons amb els braços oberts a cada costat del

per Concepció Arnau

cos. Mortal ventral en el qual es descansa l'estómac sobre els

punys dels bastons. Mortal endavant executat en direcció a la

banda que és davant de l'esquiador. Mortal enrere que es fa cap
a la banda de darrere de l'esquiador.

Si voleu veure aquests esports en directe heu d'anar a veure cur

ses amb circuits tancats (sonowboardcross) i de revolts peraltats
(skiercross).

Finalment la pregunta és: s'utilitzaran aquests mots en català o

guanyarà l'anglès? Nosaltres podem posar-hi el nostre granet de
sorra perquè guanyi el català. )

(Alguns mots han estat extrets de www.termcat.cat)

amb la col·laboració del Centre de

Normalització Lingüística de 8arcelona

Delegació de l'Eixample
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per "SPOTY"

Aquest refugi de muntanya està situat en un entorn magnífic ben a

prop d'un antic poble ara abandonat.

Per a conèixer la zona és poden fer tota mena d'activitats com anar de

refugi en refugi tot seguint una Ruta ben descrita, escalada, sn, etc ...

1. Amb els seus 1.544 m és el punt culminant de l'Aties Saharià

2. Per aquesta aresta es pot pujar el Mont Maudit

3. Aquest castell fou el darrer reducte del catarisme

4. Aquest pic és el punt culminant de la muntanya de Tabe a l'Arieja
5. Mor als 88 any el primer home que va coronar l'Everest

Està obert tot l'any i té al voltant de 50 places. La seva energia prové
de plaques solars.
Contestar aquestes preguntes us pot ajudar a trobar el nom d'a

quest refugi, i no cal dir que la gran majoria de les respostes les

podreu trobar dins de la revista.

1.••••••••••••
2.••••••

3.••••••••
4.••••••••

5.•••••••
6.••••••••••

7.••••••
6. El cim de Gelàs és el punt culminant d'aquest massís dels Alps Marítims

7. Un dels sis països que comparteix la serralada de I'Himàlaia

Solucions del Concursionisme 342:

1. Catorze 2. Colorado 3. Gamow 4. Georgies del Sud 5. Llessuí 6. Nadelhorn 7. Troposfera 8. Neret 9. Saas Fee

PARAULAAMAGADA: COGULLONS

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

de març, 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 revis
ta sortirà publicat el nom del lloc i el guanyador.
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La fotografia del número anterior de la revista (núm. 342) correspon
al refugi de Cogullons situat a les Muntanyes de Prades, concreta

ment en el terme municipal de Rojals (Conca de Barberà). Fou inau

gurat el 1982 i és propietat del club Excursionista de Montblanc. El

guanyador del concurs és en Ramon Fonoll Ciurana, enhorabona.

A la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu con

sultar les respostes a les preguntes del número anterior.
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[1Tossal de Raspes
Roies
Alta Ribagorça! Pallars Jussà

�miT0I3h 30min- 4h per la pujada
cœ.�1.080m
I . elevada, pales de 30° durant un centenar de metres a
la cota 2.600 m.

•
-

• esquís, pells, ARVA, pala i sonda
•• • de gener a abril
• •• • • Pont de Suert - Presa de Escales. Esc.1: 40.000 Ed.

Alpina a bé Vall de Boí Esc 1.25.000 .Ed. Alpina
:: • II • • Vall de Boí 41 Itinerarios de esquí de montaña de
Francisco Román. Ed. Desnivel. Guia molt completa i útil.

rII:i.(.rtI�.,. per la carretera d'accés a l'estació de Boí -Taüll,
superada la urbanització del Pla de l'Ermita, a la cota 1.700 m la
carretera fa un gir molt marcat sobre el riu que ve de la vall de
Sant Martí. Hi trobem molt espai per aparcar.

� El Pla de Busa
i el Cogul
El Solsonès

I • mitjana, certa complicació en l'orientació al tram final de
la baixada .

•• • tot l'any
• •• • • Port del Comte- Serra del Verd.

Esc. 1 :25.000.Ed Alpina.
UI:i.{tItI�.. a la carretera C-149 que va de Solsona a Berga hem de

prendre, prop del límit de la comarca un trencall que indica
Validara -Sant Pere de Graudescales. Aillarg d'aquesta
carretera que s'endinsa a la vall trobem indicacions a "Vall d'
Ora". L'asfalt s'acaba a la masia i església de Sant Lleïr, on

aparquem el cotxe.

[1 Picdels Set Hanes
El Vallespir

de 3 a 4 h per la pujada, segons on deixem el cotxe

�rmtl!mlll de 900 a 1.200 m, segons on trobem la neu a la pista.
OOI'lti!l1Œ.:QI només el fort desnivell.

ImSlmil!â.lllesquís, pells, ARVA, pala i sonda
• - • a la cota 1.755 m trobem el refugi forestal dels Estables
apte per fer-hi nit.

•• • gener -mig abril segons la neu caiguda.
• •••• Canigou, de la sèrie Randonnées Pyrénéennes núm.

10. Esc. 1: 50.000. a bé Canigó a esc. 1 :40.000 Ed. Alpina
:: • •• • • El massís del Canigó de Manel Broch i Francesc
Xavier Gregori Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

���-OI per Camprodon i el coll d'Ares entrem al Vallespir. A Prats
de Molló remuntem la carretera que enfila la vall del Tec. A 3,5 km
trobem un trencall a mà dreta cap a Saint Sauveur, el prendrem i
no ens desviarem cap aquest nucli sinó que seguirem per la pista
amunt endinsant-nos cap a l'alta vall de la Percigola, fins on la
neu ens permeti.
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No hem de confondre el Tossal de Raspes
Raies amb el Cap de Raspes Raies, cim i
cota més alta de l'estació d'esquí de Boí-Taüll.
L'interès d'aquesta ascensió rau en la
descoberta d'aquesta vaileta, tradicionalment
oblidada pel món excursionista en benefici de
la seva veïna del nord la vall d'Aigües Tortes, i
que amaga un bon nombre de cims
esquiables.
Ens endinsarem a la vall de Sant Martí per la
pista nevada que en el revolt de la carretera
queda a la dreta del riu. Seguim la pista
amunt fins pràcticament el seu final, allí hem
de creuar a l'esquerra el torrent que baixa de
la vall de Maror, perdent uns metres i seguir
dins del bosc el camí del Port de Rus impor
tant via històrica entre les valls Fosca i de Boí.
A mida que pugem el bosc es va aclarint fins
que passat un pontet sobre el barranc del
Port encarem el vessant esquerre de la vall.
Deixem enrere una cabaneta i la redreçada
coma que s'enfila als estanys del Pessó.
Encarem una àmplia vall tancada al seu cap
damunt pel Port de Rus i l'allargat Tossal de
la Mina a la seva dreta. Nosaltres ens hem

d'anar fixant en els dos cims que queden a I'
esquerra de la vall. El primer és del de
l'Estanyet de 2.775 m. i més al sud, unit a ell
per un cordal nevat s'alça el Tossal de
Raspes Raies, que el mapa de l'Alpina també
anomena Castell de Rus. El primer demana
una llarga i sostinguda ascen

sió per una pala nevada. Pel
segon, seguirem cap el port de

_--=:=�'---._Rus fins la cota 2.550 m per
des d'allí atacar les empinades
pales del vessant occidental
d'aquest cim.: 30° -35° durant
un centenar de metres. Passant
aquest tram les pales cap el cim�perden inclinació. Arribem a

l'ampli cim arrodonit amb els �
esquís als peus, 2.783 m.

Atenció amb la cornisa de neu!.
Molt bones vistes cap a la Vall
Fosca i la seva capçalera,
també cap a la capçalera de
la vall de Boí i la de Benasc.
A tocar queden els cims del
Pessó Gran i Petit.. Enlloc de

baixar per on hem vingut anirem a cercar el
gran embut de neu que baixa del cordal cap
el veí pic de l'Estanyet. Aquests primers tres
cents metres son sostinguts i el més espec
tacular del llarg descens que ens espera.

I
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Paratge insòlit, carregat d'història i cim amb
moltes vistes. Retrocedim per la carretera
un centenar de metres, i per un camí a la
dreta passem sobre un pont de pedra al
costat d'una serra part d'un ecomuseu.

Seguim a la dreta un corriol que encara el
cingle i que ens porta fins al Mas Pujol (tur
isme rural). Seguim pujant i prenem la pista
cap a l'est que s'apropa a dos grans masos

ben visibles. A l'altura del segon, Can Solà
arrenca el camí que en ziga- zagues i en

una llarga i mantinguda pujada supera els
cingles que envolten l'altiplà del Pla de
Busa. A la cota 1.100 m. assolim un replà
on trobem la masia de Ca n'Orriols. Just
després el camí bifurca en dos, el de la
dreta fent més volta porta a la pista que va

per les Collades al Pla i el de l'esquerra que
s'atansa a la cinglera, passa per la Balma
Roja i ens porta a una escala de ferro per la

que arribem al Pla de Busa. El Pla és una

doble meseta amb grans masos, suspesa
entre cel i terra. Passem per una pista a frec
del mas de la Bartolina, més enllà passem
un bosc i després d'un trencall cap a La Vila
podem atansar-nos a l'única font important

del Pla, a l'esquerra de la pista, amb uns

abeuradors de fusta. Just darrere la masia
de La Vila ens enfilarem sense camí clar per
assolir en 25 min. el cim del Cogul punt més
alt de Busa. Sorprèn la verticalitat del ves

sant nord del Pla, i la capriciosa geologia de
la serra dels Llengots que mor prop de Sant
Llorenç de Morunys. Seguint la
carena cap a ponent podem
tornar a baixar a la pista que
ve de la Vila i arribar al cin-
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baixa a la masia de Vilamala i seguim cap a

Orriols D'un revolt surt una pista a mà
esquerra, amb marques grogues que més
avall esdevé un bonic corriol abocat sobre
la part més alta i encinglerada de la Vall
d'Ora. En un trencall de corriols prenem a la
dreta el que baixa decidit fins l'espectacular
conjunt romànic de Sant Pere de
Graudescales. D'aquí la pista ens porta en

35 minuts a Sant Lleïr.

Pasqual Garriga i Martí

-�-------------------------------------------------------------------------
Itinerari sense dificultats per apropar-nos a un

dels vessants més oblidats del massís del
Canigó, l'alta vall del la Percigola. Atenció al
torb i a la neu ventada!. Probablement hau
rem de deixar el cotxe a algun punt de la pista
entre la cota 1.400 m. i la cota 1.700 m. Amb
els esquís als peus seguirem pista amunt fins
al coll de la Regina (1.762 m) que dóna pas al

pla i al sobri refugi lliure dels Estables. D'aquí
estant veiem el nostre cim com un llarg pen
dent que davalla cap a l'oest fins el coll de
Bocacerç. Remuntem la vall seguint el seu

curs natural. A la cota 1.900 m fa un gran pla
on arriba la vaileta de Bassibés i a la cota
2.014 m. trobem un refugi rnetàl-lic de color
groc, tancat i propietat dels bombers de Prats
de Molló. Arribem a l'amplia collada de
Bocacerç a 2.281 m. que de fet constitueix
l'extrem més oriental del Pla Guillem. Del coll
podríem baixar cap al refugi de Pla Guillem
en pocs minuts a fins al de Merialles. En

aquest punt només resta seguir guanyant
altura per l'àmplia carena, amb un pendent
considerable fins l'arrodonit cim del Puig dels
Set Homes de 2.651 m. Gaudim aquí d'una
molt bona vista sobre el vessant sud de la

Pica del Canigó i del pic de Barbet.
Prop nostre progressant per una

ampla carena podríem assolir
els pics de Bassibés i més
enllà el Puig de Rajà de 2.724
m. i encara la baixada
d'aquest cim ens portaria per
una altra coma de retorn al
refugi dels Estables. Per la
nostra esquiada del Set
Homes podem seguir dues
línies, una més suau anant a

passar prop del coll de
Bocacerç o, si la neu està
en condicions, directament
per una petita coma més
dreta que surt del mateix
cim, més a l'est de la ruta
de pujada. En aquest racó
del Pirineu regna el vent
del torb, precaució doncs

/�amb les plaques de vent...

'0
i bona esquiada.

Pasqual Garriga i Martí



A peu per les carenes atlàntiques de l'Aran
Rafael López-Monné
Arola Editors, octubre 2007

Colleaiá de Ferradura, 9

230x140 mm; 185 pàg. color

Després de la descoberta de les comarques tarragonines, en aquest
nou volum l'autor ens mena a l'extrem nord del país. Ens proposa
16 passejades i excursions cadascuna amb l'excusa temàtica

d'algun element del paisatge que suggereix fets històrics,
personatges anònims a aspectes de la cultura tradicional. Se

centra en les carenes que encerclen pel nord i l'oest l'Aran,
complement ideal i necessari de les nombroses guies que sovint

s'han quedat en l'entorn del Parc Nacional d'Aigüestortes.

er Marc Janeras i Casanova

Rifugios del Pirineo
Luís Alejos
Ed. Sua, octubre 2007

250x175 mm; 277 pàg. color

Els últims temps han proliferat els itineraris d'enllaç de refugis.
Per als guardes i gestors és una excusa de promoció d'aquests
equipaments; per als usuaris menys experimentats és una forma
acotada i tutelada d'accedir a circuits de muntanya.més enllà de
la sortida d'un dia. En qualsevol cas, el refugi pren protagonisme
com a punt de pas amical, com a excusa del traçat de l'excursió

que, en general, defuig dels cims i se centra en les valls enllaçades
creuant pels colls. Aquest llibre és la màxima expressió d'aquesta
idea. A la descripció de les 50 travesses circulars de 2 a 3 dies hi

annexa les fitxes de dades dels 102 refugis guardats que visita,junt
amb informacions d'altres 106 albergs i gites propers que ens

poden ser d'interès.

El libro de los hielos
Eduardo Martinez de Pisón i Sebastián Á/varo
Ed. Desnivel, septiembre 2007

290x235 mm; 311 pàg. color

Diuen que la unió fa la força. Així, no podia ser d'altra manera que
de la unió de dos gegants en sortís una obra potent. El professor
Eduardo Martínez de Pisón, il·lustre geomorfòleg, junt amb
Sebastián Álvaro, director del programa televisiu Alfilo de lo imposible
s'han conjurat per abocar en un llibre tot el seu coneixement i

estima del món polar i de la muntanya glacial amb la doble arma del

text i la imatge. Hi trobarem ciència natural i exploració: dues

aproximacions bessones a un medi tant particular com fràgil. Els gels
del planeta són un paisatge dinàmic, en evolució des del passat i cap
al futur.



Després de les dues primeres edicions en terres americanes
ha arribat el moment de canviar de continent. I ho fem anant al
bell mig d'Àsia per a visitar la serralada més alta del planeta:
I'Himàlaia. Aquest massís muntanyós, un dels més anhelats

pels alpinistes per raons òbvies, es situa a cavall de sis

països: Bhutan, l'índia, el Nepal i el Pakistan a la seva part
meridional, i el Tíbet i la Xina a la septentrional.

Des d'un punt de vista físic, I'Himàlaia s'estén d'est a oest

formant un arc d'uns 2.600 quilòmetres de longitud per uns

350 quilòmetres d'amplada. El massís que acull bona part dels
catorze vuit mils i més de quaranta set mils, en definitiva els
cims més alts de la Terra, s'aixeca per damunt de l'altiplà
delimitat pels rius Indo, Ganges i Yarlung Zangbo, topant amb

l'altiplà del Pamir a l'oest i el profund congost del riu Yarlung
Zangbo a l'est. L'Himàlaia és el sistema muntanyós més jove
del planeta amb una edat de només cinquanta milions d'anys,
doncs el seu origen es remunta a l'Era Terciària fruit del xoc

entre les plaques índia i Euràsia. Tot i que sovint es tendeix a

parlar d'un sol grup de muntanyes, cal separar a la zona

quatre massissos geogràficament ben diferenciats: I'Himàlaia

pròpiament dit, el Karakòram al nord-oest, al qual ens

referirem en el proper número, el Transhimàlaia al nord del

Tíbet, i el Prehimàlaia al sud fent de pont amb les planures de
l'índia. Pel que fa a les màximes altituds, I'Himàlaia allotja deu
dels catorze vuitmils, que són l'Everest -el més alt amb 8.848

m-, el Kanchenjunga de 8.598 m, Lhotse de 8.501 m, el
Makalu de 8.462 m, el Cha Oyu de 8.201 m, el Dhaulagiri de
8.167 m, el Manaslu de 8.163 m, el Nanga Parbat de 8.126

m, l'Annapurna de 8.091 m i el Shishapangma de 8.027 m.

Després d'una mica de cultura anem al que ens interessa. Cal

dir d'entrada, que si només us limiteu a posar Himàlaia al

cercador us costarà trobar pàgines de contingut estrictament

muntanyenc. Sovint haureu de ser una mica més fins i fer
combinacions de paraules a cercar directament, si la coneixeu,
la zona a cim que voleu visitar.

40 excursiornsme

343

esp.mounteverest.net és una pàgina d'actualització diària on

trobarem les últimes notícies alpinístiques referents al massís

asiàtic, calendari anual d'expedicions, permisos, meteorologia,
enllaços ... Però el més interessant, sens dubre, és
l'anomenada Guia de l'Everest: tot el que ens cal saber per
afrontar l'ascensió del cim més alt del món, des de que neix la

idea fins a la descripció detallada de la ruta, passant per la

preparació tant física com mental, els recursos econòmics, el

material, les comunicacions, la supervivència, la salut,
l'assistència mèdica, la meteorologia ...

A www.everestnews.com tenim una nova pàgina dedicada a

l'Everest, on hi destaca l'apartat històric amb una completa
cronologia de I'himalaiïsme des de les primeres exploracions
de Mallory i Irvine durant els anys vint, passant per la primera
ascensió d'un vuit mil l'any 1950, fins als nostres dies.
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La web xilena www.himalaya.cl ens permet l'entrada al portal
Chilenas al Everest, una completíssima pàgina-diari de la

primera expedició femenina que va assolir el sostre de la
Terra. A part de les dades personals de les alpinistes i els
detalls de l'ascensió hi destaquen articles divulgatius sobre

I'Himàlaia, abundant documentació sobre la història de
l'Everest i un bon grapat de mapes i rutes.

A l'austera www.hyparion.com/web/informaciomuntanya/
himalaya.htm trobem la relació dels catorze vuit mils amb
accés a una breu fitxa tècnica, així com una descripció més
detallada deis principals trekkings que es poden portar a terme

per la zona.

I ja per acabar, una curiositat: si entrem a la web

www.perualhimalaya.com/mapas/himalaya.htm ens trobem de

sobte un mapa de localització ràpida dels catorze vuit mils, on

clicant sobre cadascun d'ells accedirem a la seva pàgina
corresponent a la Wikipedia, l'enciclopèdia lliure, això sí, en

anglès.

Evidentment hi ha moltes més webs, però com ja us he dit

abans, les de caràcter exclussivament muntanyenc aquesta
vegada us costaran una mica més de trobar, entre un munt

d'ONG's, d'agències de viatges que ofereixen els seus serveis

per fer un vuit mil, a altres tipus d'empreses ...

Bona recerca!
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La tradició és més que experiència,
és la determinació de fer el treball amb excellència.

A Aleu hem invertit en la més avançada tecnologia
per a aconseguir la màxima qualitat en tots els serveis.

Des de l'any 1928 busquem la perfecció.
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Tractament tèrmic de la fusta
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L'entrada en vigor de la
normativa NIMF-15 des de 1'1
de juny obliga a tots els

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.

Tractem i certifiquem d'acord
amb aquesta normativa i et

lliurem el material entre 6 i 24
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