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Comença el curs

S eternbre. Pe' a molts les vacances han acabat. Ës l'haca de toma, a la feina, a

l'escola, al gimnàs, al centre excursionista ... tot plegat amb energies renovades,
carregats de bons propòsits per al nou curs que tot just és a punt de començar.

Paral.lelament les muntanyes, ara més buides, ho agraeixen. A poc a poc van

desapareixent les aglomeracions, els autobusos llançadora, els frikis que t'aturen tot

preguntant si han agafat bé la carretera que puja a l'Aneto ... Els excursionistes i

muntanyencs que durant un parell de mesos havien passat desapercebuts entre la
multitud tornen a ésser els pobladors gairebé únics i respectuosos amb el medi,
interessats en altres destins que no siguin la Maladeta, la Vall d'Ordesa o el Vignemale.

En alguns casos, però, massa fins i tot, les nostres muntanyes mai tornaran a tenir el

seu aspecte original, i és el nostre deure, nostre i de tots, contribuir a la conservació del

que queda d'elles. Massa sovint l'afany de riquesa de l'home, més enllà de l'explotació
sempre qüestionable dels recursos, ha portat aquest a pessigar una i una altra vegada el

nostre entorn, el mes valuós que tenim. La crisi o desacceleració per alguns, en la que
ens trobem immersos no fa sinó més que agreujar la situació. Complexes com el de la
Vall Fosca, ara aturat per la fallida d'una important promotora immobiliària, són el
testimoni viu o moribund, depèn de com es miri, de la mala gestió dels nostres

governants i socis afins enlluernats pel diner fàcil i ràpid.

No cal, però, fer tants quilòmetres. N'hi ha prou en fer-ne uns deu per veure'n els efectes

ben a tocar de casa nostra. L'anomenat enganyosament Parc de Collserola s'ha

convertit des de fa anys en el llenç on importants immobiliàries han dibuixat els seus

camins d'especulació aixafant altres senders pensats per gaudir d'un ecosistema únic i

necessari, cada cop més atacat, i tot això, davant la passivitat de les administracions

públiques i la seva incapacitat o desinterès en preservar els valors ambientals de la

nostra societat i futures generacions.

Sortosament, encara podem trobar al planeta llocs pràcticament verges. A Sibèria, una

climatologia extrema s'encarrega de mantenir l'home a ratlla. A canvi d'això, uns pocs

agosarats encara poden gaudir d'un entorn natural completament salvatge on

muntanyes, llacs i rius, romanen anònims i indiferents al pas del temps.

excurstorusrne 3
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Collserola s'ofega •••

Text i fotografies de Josep Moner. Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola

1. Collserola és un espai natural excepcional que cal preservar

Anys enrera, el nostre insigne botànic
Oriol de Bolós, feia la següent observació:
... "Entre les terres de clima marítim de la
Mediterrània occidental, les compreses
entre el Gironès i el Baix Llobregat es dis

tingeixen per un ambient i una vegetació
molt especials. Obertes a l'aire marítim
de llevant, en canvi resten protegides per
la muralla dels Pirineus orientals contra la

tramuntana ... Tot i que no siguin molt plu
joses, reuneixen condicions ambientals
favorables per a la subsistència d'un
nombre considerable de plantes de

l'Europa humida ... científics d'anomena

da internacional se sorprenen en arribar a

indrets com Collserola i veure magnífics
boscs mediterranis a la vora de la ciutat
de Barcelona i s'oferien, ja fa temps, per

ajudar-nos en la defensa del nostre patri
moni natural. ..

Les muntanyes de Collserola són molt
notables per la varietat de paisatges
vegetals que hi podem veure. Des de

les terres humides de l'Europa central

fins als que recorden, encara que sigui
de lluny, els de les sabanes de l'Àfrica
tropical. ..

'"

Ambients humits centreuropeus: ho

podem observar tot passejant per
Collserola; en estat natural hi predomina
ria el bosc d'alzina, però a les obagues
més frescals com la de la Font Groga a la
riera de Vallvidrera, el bosc es converteix
en mixt d'alzina i roure, amb presència de

verns, salzes, freixes, àlbers i pollancres
seguint les riberes.

Sabanes africanes: les condicions

ambientals de la solana de Collserola a

tocar de la ciutat de Barcelona i la des

trucció del bosc primitiu han afavorit que
s'hi desenvolupi una gramínia alta, l'albe

llatge que forma uns prats secs i alts, una

autèntica relíquia tropical dins de la vege
tació mediderrània, tot i que molts ciuta
dans i àdhuc excursionistes no ho sàpi
guen apreciar.

Avui dia l'omnipresència del bosc de pi blanc que a molts indrets de la serra aixeca les

seves capçades per damunt de l'alzinar i de les màquies i brolles és producte de l'abando

nament dels antics marges de conreu (en mig del bosc es poden observar encara les

parets de pedra seca).

En definitiva el que avui encara podem gaudir, malgrat la proximitat de la ciutat de

Barcelona i la resta de pobles i ciutats del Vallès i del Baix Llobregat, és un mosaic divers

d'espais forestals especialment, però també agrícoles i de rieres que acullen una diversi

tat insospitada d'espècies animals i comunitats vegetals.

caminada a Can Rabelia. caminada popular organitzada pel CEM de Molins de Rel contra el Vial de Comisa.

1 "Què significa Collserola", article d'Oriol de Bolós
2 "Pla estratègic de Collserola: reflexions des de l'ecologia". Ferran Rodà, investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.



cal que sigui declarada Pare Natural

2. Un concepte enganyós: el parc de Collserola

Després de fer molts actes informatius sobre Collserola hem pogut comprovar que freqüentment
molts dels assistents se'ns adrecen sorpresos: "ah!, així Collserola no és un Parc natural?"; cal
reconèixer que l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Collserola especialment, han difós
amb ambigüitat calculada, molta publicitat sobre el"Parc de Collserola".
Ferran Rodà, catedràtic d'Ecologia i investigador del CREAF 2 remarca que:
... "Parcs urbans i parcs naturals són dues realitats ben diferents. Els parcs urbans són jardins on

la vegetació està molt a totalment controlada per l'home i on moltes espècies vegetals domi
nants no es reprodueixen per si soles amb èxit en el mateix lloc. Els parcs naturals no són jar
dins. Són ecosistemes diversos on la vegetació està molt menys controlada per l'home i on les

espècies vegetals formen poblacions automan

tingudes. Els parcs urbans tenen per damunt
de tot funcions estètiques i de lleure. Els parcs
naturals tenen a haurien de tenir per funció
principalla conservació de la natura in situ".

Ara s'entén perquè les administracions pro
mouen la massificació sense control de
Collserola: la seva prioritat no és la conserva

ció, sinó mantenir un "espai multifuncional"
com l'anomena Oriol Nel-le, secretari de plani
ficació territorial del govern de la Generalitat:
una mica de natura, una mica d'espais oberts,
una mica de reserva de sòl per a les necessi
tats de la gran ciutat, una mica d'espai de lleu
re i freqüentació, una mica d'urbanisme i
infrastructures ... una mica de totl, Aquest con

cepte de gestió és una de les causes de la

degradació de Collserola com a espai natural I.
No cal que els excursionistes tinguin una

certa edat per adonar-se de la velocitat i la

magnitud de l'urbanisme que s'estén arreu de
la Serra; les grues són omnipresents, tant se

val que siguin carenes (Vallvidrera, la

Floresta, Mas Guimbau, la colònia

Montserrat) a fondals de riera (la Rierada
Vallpineda; Can Sauró-Pantà de Vallvidrera;
Can Busquets); tant se val que sigui per sobre
de la Ronda de Dalt barcelonina (Can
Carelleu; Torre Vilana) com als municipis del
Vallès a del Baix Llobregat.
La "Guia de Natura" del Parc de Collserola de
2004 conté fotografies on es pot comparar
com des dels primers anys del segle passat
fins avui el que més ha crescut no ha estat la

vegetació, sinó l'edificació, el formigó, els vials
i les línies elèctriques.

Tothom que sap apreciar Collserola es pre
gunta, com pot estar passant això davant
dels nostres ulls mentre les administra
cions s'omplen la boca dels "grans valors

naturals", del "pulmó metropolità" a del
futur "Parc Natural" que no acaba d'arribar
mai? ... La raó és prou clara: els usos del
sòl definits pel Pla Territorial Metropolità
(PGM) de 1976 es van fer segons la previ
sió d'un creixement iI·limitat i una ciutat
d'uns 10 milions d'habitants cap als volts
de 2010!; però en tots aquests anys cap
partit polític ni governant ha estat capaç de
fer els deures i adequar l'ús del sòl a les
necessitats i la nova cultura de la societat
d'avui dia. Tot s'hi ha valgut per no destor
bar el creixement d'una economia especu
lativa, amb raó anomenada del "totxo".
L'antic però encara vigent PGM va establir
un parc forestal no urbanitzable de 7.606
ha. L'any 1992 Collserola va ser reconegut
com a PEIN"; però va deixar fora de la
zona protegida bona part dels espais agro
forestals, imprescindibles per a la viabilitat

ecològica de Collserola i les connexions
amb els altres espais naturals. Així en les
8.465 ha. que inclou el Pla Especial de
Protecció de Collserola (PEPCO), el PGM
va deixar-hi reserves de sòl per a equipa
ments metropolitans (clau 7b) i àrees de
desenvolupament urbà opcional (clau 21)
definides com sòl urbanitzable no progra
mat a l'interior del parc i sovint en zones

d'alt valor natural, agrícola a paisatgístic.
Mentre les administracions públiques
(Ajuntaments, Generalitat) no han estat

capaces de moure fitxa, els interessos

especuladors sí que ho han fet; empreses
com Nuñez i Navarro s'han aprofitat d'a
questa desídia i manca de decisió de les
administracions per comprar terrenys en

aquests espais per fer-hi grans desenvo
lupaments urbanístics (Torre Negre a Sant
Cugat del Vallès a Torre Vilana a

Barcelona són exemples de projectes que
no s'haurien de permetre).

s Segons el que estableix el Pla d'Espais Naturals de Catalunya que preserva de la urbanització els espais inclosos en zones PEIN.



3. Les amenaces principals
Aquesta combinació d'interessos especu
latius, d'incapacitat de les administracions

per defensar per damunt de tot els valors
ambientals i socials, i per desprogramar
les reserves de sòl destinades a equipa
ments i més desenvolupament urbanís

tics, de incapacitat per aturar activitats

extractives ... són totalment incompatibles
amb la conservació de l'espai natural de
Collserola. Vegem-ne alguns exemples
concrets que hem agrupat segons les

quatre afectacions principals que ocasio
nen:

• l'abús urbanitzador destrueix l'es
pai natural
Els municipis de l'entorn de Collserola
han construït a volen aprovar projectes
d'urbanització que ocasionen una pèrdua
d'espai, especialment en zones agrícoles
i fins i tot de rieres, qualificades com a

reserves de sòl per habitatges a equipa
ments:
- El pla CAUFEC ara batejat com Portal
de Barcelona impulsat per la família

Sanahuja i l'Ajuntament d'Esplugues de

Llobregat per construir centres comercials
i habitatges en espais coixí del parc.
- La nova urbanització Rierada-Vallpineda
que afecta la mateixa riera de Vallvidrera

que ha presentat a aprovació l'ajuntament
de Molins de Rei.
- El projecte per edificar Torre Negre a

Sant Cugat del Vallès per part de Nuñez i
Navarro malgrat l'oposició municipal, que
contrasta amb la voluntat del mateix ajun
tament d'edificar a Can Busquets, sobre
mateix de la futura reserva natural de la
riera de Vallvidrera.
- La miserable destrucció de l'alzinar del
Tibidabo impulsada per l'Ajuntament de
Barcelona per fer-hi una muntanya russa

amb l'objectiu de doblar l'afluència de visi

tants (!).

Terrenys on hi ha la proposta de construir-hi
un camp de golf. Cerdanyola.

Cos del camell

• l'aïllament
Urbanitzar no solament provoca la pèr
dua d'espais naturals, sinó que aïlla
Collserola dels espais naturals propers
com Sant Llorenç del Munt-Serra de
l'Obac al nord; Garraf-Ordal a ponent; a

la Serra de Marina a llevant ...

L'anorreament de la Plana del Castell i
de les més de 340 hectàrees del Centre
Direccional de Cerdanyola per part de

l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i

la Generalitat (3.540 nous habitatges;
nou polígon tecnocientífic, desdobla
ment de la carretera de Cerdanyola a

Sant Cugat i nou vial anomenat pompo
sament Eix de la Ciència, nou abocador

de residus per 3 milions de tones, reser

va de sòl pel nou túnel Horta

Cerdanyola) tot en nom de la ciència

"l'habitatge per joves" i la sostenibilitat

(!), contra les opinions d'ecòlegs i veus

autoritzades que han desaconsellat

enèrgicament la destrucció de la Via

Verda, el connector biològic vital per
Collserola.

• la fragmentació
L'autopista BCN-Sant Cugat pels túnels de

Vallvidrera, i els nous vials proposats: Vial

de Cornisa" de. Molins de Rei a Montcada

travessant longitudinalment la Serraû),
túnel d'Horta" i túnel central a de Sant
Medir (!) amenacen de transformar irrever
siblement l'espai natural de Collserola en

un conjunt de taques forestals aïllades
entre vials i urbanitzacions.

• la contaminació i les activitats
industrials

Malgrat els més de 30 anys de vigència
del PGM, les administracions han estat

incapaces de reubicar activitats indus

trials incompatibles amb la salut del
medi i les persones ...

Activitats extractives com la mina Berta

al Papiol-Sant Cugat i les argileres del

Papiol, però especialment, les fàbriques
de ciment a Sant Feliu de Llobregat i
Montcada i Reixac que acaben d'obtenir

l'autorització del DMAH8 per cremar-hi
residus!.

"Els polítics del DPTOP de la Generalitat diuen que no es farà, però els plans territorials i urbanístics no desprogramen el sòl previst per

aquestes infraestructures.
"Ara proposat com a ferroviari però previst per vehicle privat per donar sortida al nou urbanisme desenvolupat al Centre Direccional de

Cerdanyola i Sant Cugat.



4. Més i més excuses ...

Durant més de 30 anys de vida del PGM
un nombre de veus molt diverses ha
anat alertant sobre el procés d'anorrea
ment de la naturalitat de Collserola.
Estaments acadèmics, entitats excursio

nistes, ecologistes i veïnals han presen
tat múltiples propostes per millorar la

protecció de Collserola; cap no ha estat

presa en consideració.
Davant d'aquesta situació, l'any 1.999 es

consolida la Plataforma Cívica per a la
Defensa de Collserola i s'organitzen
unes Jornades on es presenten propos
tes per garantir el futur de Collserola
com espai natural. S'aprova el Manifest
de la PCDC que proposa la declaració
de Parc Natural malgrat l'escepticisme
del Govern i de les administracions. Els

anys següents es desenvolupa una

intensa campanya de sensibilització,
recollida de signatures, diàleg i alhora
denúncia de les actuacions dels poders
públics. S'organitzen debats públics a

l'Ateneu Barcelonès amb els represen
tants dels departaments de Medi
Ambient i de Política Territorial i es pre
senten al·legacions per a què Collserola

sigui integrada dins de la Xarxa europea
d'espais naturals "Natura 2000", cosa

que feliçment fou acceptada per la
Generalitat.

L'any 2005 el DMAH presenta un estudi
anomenat "Mesures addicionals per a la

protecció de la Serra de Collserola" que
fa una diagnosi de la situació i presenta
solucions per evitar la pèrdua d'espai, la

fragmentació, l'aïllament i la degradació.
A més proposa la declaració de dues
Reserves Naturals (la zona de la Font

Groga i una part de la Riera de

Vallvidrera) i inclou la declaració de Parc
Natural. L'aleshores Conseller de Medi
Ambient va anunciar que abans d'acabar
l'estiu el Govern declararia Collserola
Parc Natural. El Conseller ja fa temps
que no ho és, però Collserola continua
sense gaudir de la figura de protecció
promesa.

Una de les causes d'aquesta paràlisi és
l'actitud prepotent de l'equip de govern
de la ciutat de Barcelona que vol fer
créixer la ciutat i els seus equipaments
fins a la Carretera de les Aigües i s'opo
sa a què els espais del Pla Especial de
Collserola (PEPCO) passin a ser Parc
Natural. Fins i tot proposa reduir alguns
espais del propi PEIN i de la Xarxa
Natura 2000 del vessant barceloní!.

Impacte de les obres per fer les cotxeres dels
busos per sobre de la Ronda de Dalt

Magnífic espai que s'està destruint en aquests
moments prop de la Plana del Castell

Arribada can busquets. Caminada popular organitzada pel CEM de Molins de Rel contra el Vial de Cornisa.

• Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Cataluriya.
7Realitzat per l'Institut de Ciència i TecnologiaAmbiental (lCTA) de la UAB



5. I ara què? Cal fer valer la veu de la ciutadania

Sembla que finalment el DMAH presentarà al Govern el Decret

per declarar Collserola Parc Natural la tardor vinent. Podem
estar-ne contents? ... de cap de les maneres. Tot i que inevita
blement les declaracions institucionals proclamaran als quatre
vents que Collserola disposarà del marc de protecció (no és
aventurat preveure alguna festassa publicitària) cal informar
objectivament sobre la realitat d'aquest raquític Parc Natural que
es presenta i preguntar-se si pot ser una eina eficaç. per frenar la
situació crítica de Collserola; vegem-ne uns exemples:

• Es frenarà la pèrdua d'espai per l'urbanització i els equipa
ments?:
-.J LI'estudi abans esmentat del propi DMAH considerava impres
cindible ampliar el PEIN i la Xarxa Natura 2000 de les 7.606 ha.
actuals a 8.836 ha. (1.231 ha, un 16% d'increment). La realitat
sembla que no arribarà a les 500 ha. d'augment.
-.J El mateix estudi proposava ampliar els límits de l'actual Pla espe
cial de protecció de 8.465 ha. a 9.365 ha. (900 ha, un 11 % d'incre

ment). La realitat és que no augmentarà ni una sola hectària.

• Es desprogramaran els usos del sòl previstos pel PGM que per
meten legalment continuar urbanitzant i fer nous equipaments a

les zones agroforestals que resten?:
-.J El Parc Natural proposat no ho accepta, no les incorpora dins,
ni desprograma el gran nombre de "formatges" interiors classifi
cats com sòl urbanitzable no programat
v Encara més greu: el Pla Territorial de la Regió Metropolitana no

preveu modificar els criteris del PGM i no es fa respectant la
necessitat d'un nou marc de protecció per Collserola
-.J Vergonyosament es reconeixen unes zones ERES dins del
Parc Natural on s'accepta que el municipi de Barcelona tingui
drets de decisió urbanística

• S'evitarà la fragmentació i amament de la Serra?:

-.J Només cal llegir el Pla d'Infraestructures del Transport que no

desprograma els vials previstos: Carretera de Cornisa o túnels
d'Horta i de Sant Medir.
-.J El Parc Natural renuncia a incorporar i evitar la destrucció de la
Via Verda a Cerdanyola. Textualment afirmen que s'ordenarà
amb el Pla de Connectors ... però les màquines ja estan fent abo

cadors i urbanitzant la zona!.

pàs de la riera. Caminada popular organitzada pel CEM de Molins de Rel
contra el Vial de Cornisa.

Caminada popular a Cerdanyola

Lloc on començaria el tGnel pel vessant barcelonr. Vall de losamlte.

Quan penso que l'any 1864 la Vall de losemite va ser cedida pel
Congrés dels EUA a l'estat de Califòrnia amb la condició que se'n
conservés la seva integritat i bellesa en benefici dels seus habi

tants; ... quan penso que l'any 1914 el Congrés Excursionista
Català celebrat a Tarragona va demanar a la Mancomunitat que
establís una xarxa de Parcs Naturals al nostre país, ... no puc
d'evitar de pensar en la misèria i manca de sentit de país dels

governants actuals incapaços de preservar els nostres recursos

naturals.
Tres o potser fins a quatre milions de persones cada dia segur
que veiem Collserola ni que sigui retallant-se al capdamunt d'al

guna via urbana.
Crec que cal dir-nos-ho clar: si les entitats ciutadanes sense vin
cles amb interessos econòmics o partldistes no participem direc
tament en decidir quin ha de ser el nou Parc Natural penso que
no hi ha futur per Collserola com a espai natural privilegiat que
encara perdura.

La situació és difícil, però podem prendre moltes iniciatives; a tall

d'exemple:
- presentar alleqacions massives al decret de constitució del
Parc Natural
- organitzar caminades populars i donar suport actiu als actes per
a la preservació dels espais amenaçats en tot l'àmbit de

Collserola
- presentar mocions per a què ajuntaments i districtes demanin

una veritable preservació de Collserola
- fer que totes i cadascuna de les nostres entitats excursionistes,
veïnals, ecologistes, educatives, siguin punts d'informació i acti

vitat per aconseguir un Parc Natural de Collserola sense retalla

des ni enganys.

Podem mirar cap a un altre costat, però és a les nostres mans

que Collserola continuï sent l'espai natural que els nostres pares
i avis van saber preservar, malgrat les seves necessitats de béns

i recursos naturals.
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La Titandesert és una cursa de bicicletes de muntanya poc convencional, en primer lloc perquè
de muntanya en trobem poca, i en segon lloc perquè es tracta d'una cursa de llarga distància de

cinc dies on es recorre una mitjana de 100 km per etapa.

La cursa transcorre íntegrament per terres marroquines i principalment pel seu desert del sud de

l'Atlas.

En aquesta última edició, la del 2008, la prova consistia en anar des de Boumalne-Dades al peu
de la vall de les Gorges de Dades, veïnes de les Gorges de Todra, fins a Maadid, a molt pocs qui
lòmetres d'Er1oud.

En aquesta ocasió es van inscriure poc menys de 230 participants, la majoria ciclistes aficionats

però també vam poder coincidir amb les antigues glòries del Tour de France com Jalabert,

Ciappicci, Heras, Mauri, Peio, etc ...



Text de David Casalprim, Espaibici
Fotografies de David Casalprim i organització



ETAPA 1

Com a totes les curses l'eufòria del comen

çament va fer oblidar que tot just ens trobà
vem en el primer dia d'una llarga cursa, per
això la sortida va ser una espècie de des

bandada per un terreny obert i molt roda

dor. Durant els primers quilòmetres el grup
va començar a estirar-se i ordenar-se

segons el nivell de cadascú per després,
mica en mica, anar-nos endinsant en una

petita vall que ens va portar a l'únic port de

la cursa. Aquesta primera etapa és la única

que es considera de muntanya assolint els
2.200 m d'altitud en el km 38, dels quals els

últims 8 km de forta pujada.

Creuar el coll Tizi-N'Tazazert ens va recor

dar les travesses que anteriorment havíem

fet per l'Atlas, tot i que ara ens trobàvem
una mica més al sud

A partir d'aquí, 13 quilòmetres de llarga
baixada ens van portar a rodar per una

altra petita vall quasi plana durant uns 24

km, per on tan aviat es podia rodar ràpid
per pista com per sobre eillit del riu ple de

incomodíssims còdols durant 24 km per
després desembocar a unes immenses

esplanades just a les rodalies de Knob on

l'organització havia instal-tat el primer
campament de haimes. En total van sortir

uns 75 km i 700 m de desnivell acumulat.

ELS CAMPAMENTS

Excepte la primera i última nit, vam dormir
tots els dies en uns campaments de hal

mes. Cada dia un exèrcit de berebers s'en

carregaven de muntar el campament al mig
del no res amb totes les comoditats que

algú pot necessitar i, fins i tot, algunes més.
Els campaments eren una espècie d'urba

nitzacions de petites tendes típiques dels

berebers fetes a base de sostres teixits
amb cabells de camell i parets de teles

berebers. A cada haima hi havia 6 matalas
sos amb mantes i llençols, tovalloles i
sabons. Tot el campament de haimes repo
sava sobre una superfície coberta de cen

tenars d'alfombres de tots els colors. I de nit

tot de fanalets amb espelmes il·luminaven

els passadissos entre les haimes.

En un campament tan luxós no hi podien
faltar els lavabos, i per més estrany que
sembli al mig del desert, les dutxes tampoc
van faltar.

PuJada la coll de 11z1. N'Tazazert a la primera etapa.

Durant els primers quilometres de la primera etapa.

Una part essencial del campament era la

haima del menjador, una haima tan gran
com per allotjar fins a 200 persones. S'hi

podia trobar un bufet lliure a base dels men

jars típics de la zona, tajins, cuscús, dolços
varis, fruita, etc .. i alguns altres no tan típics
però molt necessaris per a l'ocasió i pel
tipus d'activitat que estàvem fent.

El campament també disposava d'una zona

d'aparcament on deixar les bicis ordena

des, al costat del qual sempre hi havia una

zona per poder fer les reparacions neces

sàries on ens asseguraven tenir llum i aire

fins entrada la nit. Tota la resta anava a

càrrec de cadascú.

AI dia següent, desprès del començament
de l'etapa, l'exèrcit de berebers es tornava

a posar en marxa per desmuntar el campa
ment, sense deixar rastre, i tornar-lo a mun

tar al final de l'etapa corresponent.

Campament a Knob

12 eXCLlJSlOOl.Sme

346



ETAPA 2

El segon dia vam anar deixant enrere el

paisatge més muntanyenc del sud de
l'Atlas per anar-nos endinsant al que
seria la tònica a partir d'aquell moment.
Sortíem de Knob per anar cap a

Tazzarine. El començament de l'etapa
va tornar a ser ràpid i en desbandada.
Tot seguit vam arribar a un petit port de

poca importància que va tornar a posar
cadascú al seu lloc, desprès del des
cens corresponent, a estones massa

pedregós, ens vam anar endinsant en

espais oberts, ens esperaven 80 km
rodant per un terreny de pistes dures

generalment planes i molt ràpides.
Anàvem avançant entre algunes zones

de palmeres i creuant alguns pobles
amb conreus molt pobres.
Fins ara la Titandesert no semblava molt
dura, semblava que la única dificultat
seria aguantar un ritme alt durant malta
estona ja que en cap moment hi havia
dificultats tècniques però, a mida que
anava avançant el dia i, el fet que ja no

estaven a les mateixes altures del dia

anterior, en concret uns 1.200 m menys
d'altitud, va fer que mica en mica
comencéssim a notar una altra dificultat

afegida que poc ens imaginàvem que
pogués afectar tan: la calor.

Arribar a Tazzarine va ser com arribar a

un oasis, mig tocats i arrossegant-nos
per la forta calor, ens vam endinsar en

un poblet fet de cases de fang amb un

entramat de carrerons amb petits canals

per regar els conreus i tot cobert per pal
meres, segur que van ser els millors tres

quilòmetres de recorregut de la

Titandesert, a els que es van fer més a

gust. Aquest cop el campament va com

partir instal-Iacions amb un càmping de
Tazzarine on tampoc va faltar de res. El

quilometratge va ser de 90 km amb un

desnivell poc significatiu.

El dia a dia de la Titandesert

Cada dia ens llevàvem a les 5 del matí

per tal de començar un ritual quotidià
mentre encara anaven mig endormis
cats. Desprès de l'obligada visita al lava
bo tocava esmorzar al bufet de la haima

menjador on no hi faltava de res.

Sobtava molt veure alguns participants
menjar plats de pasta per esmorzar,
encara que d'altre banda, aquesta apor
tació d'hidrats de carboni no els aniria

gens malament.

Després, ja més desperts, arribava l'ho
ra de preparar el material per a la cursa,
la crema de sol, el roadbook, el gps, les
barretes energètiques, etc ... i després
fer la bossa i entregar-la a l'organització
per tal que la poguessin portar-la al final

de l'etapa i recuperar-la quan nosaltres

hi arribéssim. D'aquesta manera no

havíem de carregar amb l'equipatge
durant la cursa.

Una de les condicions d'obligat cumplí
ment per part de l'organització era

començar l'etapa amb tres litres d'aigua,
així doncs cada matí havíem d'anar él
omplir els camelbags ilo bidons a l'espai
indicat per fer-ho.

Un cop ja estava tot enllestit només que
dava firmar al control de sortida i espe
rar pocs minuts fins que fossin les 7 del
matí perquè disparessin la bengala que
donava començament a l'etapa. A partir
d'aquí tot era pedalar.

Les diferents etapes van tenir des de 75

fins a 130 km. El recorregut generalment
va ser poc tècnic i molt rodador i en la

majoria de trams força pla. Això feia que
les velocitats mitjanes del gruix dels partici
pants arribessin fàcilment als 20 km/h.

Evidentment els que rodaven al cap del

grup superaven de llarg aquestes veloci

tats arribant a doblar-les.

D'aquesta manera es feia fàcil acabar

una etapa com la segona en poc menys
de 5 hores, per tant, si començàvem a

pedalar a les 7 del matí vol dir que a les
12 del mig dia ja erem al campament.

Aquest horari anava molt bé per evitar

les altes temperatures, sortir a les 7 del
matí ens assegurava poder pedalar amb

dos a tres hores d'aire relativament fresc
i a més ens permetia dinar com cal a la
haima menjador del campament però
per altra banda ens obligava a passar
moltes hores al campament resguardant
nos del sol i la calor. Tothom aprofitava
aquests moments per fer estiraments,
vida social a fins i tot alguna migdiada a

les caloroses haimes.

Quan el sol començava a baixar i les

temperatures es tornaven una mica

menys agobiants el campament es tor

nava a activar. Tothom aprofitava per
posar a punt les bicicletes pel dia

següent i fer les reparacions que fessin

falta, repassar els roadbooks del dia

següent i introduir les dades al gps.

Just abans de sopar tocava el briefing,
l'explicació de com havia anat el dia, qui
havia guanyat, quines incidències hi

havia hagut, etc ... i el més important,
l'explicació de com seria l'etapa de l'en

demà i si hi havia alguna modificació a

punt a destacar respecte el roadbook.

El dia sempre s'acabava amb corredis

ses per anar a sopar i després a dormir.

excursíonísme 13
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ETAPA 3

La tercera etapa estava dissenyada per
endinsar-se en el més profund del
desert marroquí. Aquest no es caracterit
za per ser el típic desert de dunes de

sorra, tot i que de sorra no en va faltat.

Aquesta vegada, a banda de realitzar un

recorregut més llarg, hi havia una dificul
tat afegida, es tractava de realitzar l'eta

pa en modalitat marató.

La modalitat marató té la peculiaritat que
està prohibit rebre assistència externa.

Fins al moment l'organització s'encarre

gava de transportar l'equipatge de cada

participant d'un campament a l'altre, d'a

questa manera es podia disposar a final

d'etapa de roba neta, necesser, i altres
estris personals. D'aquesta mateixa
manera els equips que disposessin de
mecànic a massatgista no podrien gau
dir dels seus serveis a la nit de l'etapa
marató. Per complicar-ho una mica més
en aquesta ocasió el campament consis
tiria en una gran haima sense cap tipus
de comoditat, sense matalassos, ni

mantes, ni lavabos, etc ... Per tant fer l'e

tapa marató volia dir carregar a l'esque
na tot alió que un podria creure neces

sari per passar una nit al mig del desert
sota la protecció d'una haima. Depenent
de les ganes de carregar a de patir inco
moditats uns anaven més carregats que
altres, sac, aïllant, roba neta, a res de
res. AI dia següent s'havia de tornar a

carregar amb tots els estris fins al

següent campament.

Els continus bancs de sorra de la tercera etapa

Poble de Boumalne. Dades.

14 excurs ionisrne
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La tercera etapa ja va començar sense

tantes presses, molts participants van

entendre que per acabar la cursa seria
millor reservar energies. Segons les

explicacions del dia anterior ens espera
ven 130 km amb molt poc desnivell per un

terreny ràpid amb alguns trams de sorra.

Es tractava d'anar des de Tazzarine fins a

les proximitats de Ramblia, a tocar de la
frontera amb Argèlia. La realitat va ser

que hi havia més sorra de l'anunciada
cosa que dificultava enormement pedalar
sobre la bici fent que la velocitat mitja bai
xés en picat. Això va comportar un fet una

mica més crític, anar més a poc a poc, tri

gar més en completar el recorregut i pas
sar més hores sota l'exigent sol. Cal
recordar que ens trobàvem a la part més
calorosa de la cursa.

:..
..

_

El recorregut consistia en creuar grans
platós completament àrids i sense cap
tipus de vegetació exceptuant alguns
punts entre plató i plató on es creuava

algun rierol completament sec on aflora
ven alguns matolls i arbres petits, i on

els habitants d'algun poble proper
havien fabricat pous en el mateix llit del
rierol per poder obtenir aigua.

A les cinc hores d'haver començat a

pedalar el termòmetre ja marcava 48

graus de temperatura i només el fet de

respirar ja t'assecava la boca. Tot just



ens trobàvem a la meitat del recorregut,
tot i ser una etapa molt plana. El fet que
el recorregut fos més dur del previst va

fer que les existències d'aigua previstes
per l'organització es quedessin curtes en

els punts més crítics motivant fins a 60

abandonaments en aquella mateixa

etapa. Tots aquells que van acabar

aquesta etapa van demostrar una gran
capacitat de resistència ja que molts
dels últims participants van afrontar
trams de 40 km entre avituallament i avi
tuallament amb tan sols un litre i mig
d'aigua i a 48 graus de temperatura!

Etapa Marató

Dins el món dels rallis de cotxes, una

etapa marató és aquella en la qual no és

possible rebre assistència externa

durant l'etapa. Fent un símil muntanyenc
seria com fer una ascensió de dos dies
en estil alpí entre camp i camp d'alguna
muntanya de I'Himàlaia.

En aquesta etapa l'organització no ens

va portar les bosses personals fins al

campament, i aquest era força més aus

ter que els altres. Consistia en unes

teles que feien de sostre i unes estores

primes que feien de terra. Tampoc hi
havia dutxes ni lavabos, només disposa
ven d'unes piques per rentar-nos una

mica la cara i poca cosa més.

Això volia dir que havíem de carregar
amb tot allò que creguéssim necessari

per fer dues etapes i per poder passar la
nit. Depenent de les ganes de carregar
de cadascú l'estada al campament
marató seria més a menys còmoda.
Evidentment tot el que es carregava el

primer dia s'havia de tornar a carregar el

segon, ja que no es podia deixar res al

campament.

Cal tenir en compte que si un no volia

passar fred a l'hora de dormir havia d'a

gafar el sac de dormir, que si es volia
canviar de robar l'havia de carregar, que
si volia dormir una mica tou hauria de

portar un aïllant, que si preveia tenir

alguna avaria hauria d'agafar eines i

recanvis per ser autosuficient, etc ... i tot

això s'hauria de traginar durant els 130

km de la tercera etapa i els 110 km pre
vistos per la quarta, quasi res ...

Per sort el tema de menjar continuava
anant a càrrec de l'organització, el bufet
estava assegurat.

Un cop al campament es podien veure

clarament les estratègies de cadascú a

l'hora de carregar les comoditats, ens

trobàvem entremig de les dues etapes
més dures de la Titandesert. Carregar
amb coses que ens ajudessin a estar

més còmodes i descansar millor en

aquest punt era important però carregar
massa volia dir tenir un desgast més

important just en el pitjor moment.

la plaça del campament amb el parc de bicis tancat al fons al costat de la zona d'assistència

Sortida de la segona etapa, a Knob.
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ETAPA 4

AI briefing del dia anterior, l'organització ens van anunciar que degut
a la duresa imprevista de l'etapa 3 van decidir modificar el recorre

gut per rebaixar l'exigència de l'etapa. De 110 van passar a ser 60

km de tram cronometrat més 25 km d'enllaç fins al campament.

Tothom sense excepció va aplaudir aquesta decisió. Entre els parti
cipants del cap de cursa tothom coincidia a dir que la cursa era més
dura del que s'esperaven i alguns d'ells només volien acabar sense

tenir en compte el resultat, però a l'hora de la veritat ningú va aflui
xar i van lluitar fins al final.

L'etapa 4 va ser molt semblant a l'etapa anterior però una mica

menys dura i més curta però els continus bancs de sorra van fer l'e

tapa inacabable. Aquest cop vam anar des de les proximitats de
Ramblia fins a Merdani. La calor va tornar a fer estralls però el fet de

saber que el pitjor ja havia passat va donar un cop de moral a tots

els participants.

Un cop acabada l'etapa cronometrada encara quedava un regalet.
El recorregut s'havia escurçat però el campament continuava estant

en el mateix lloc. Així doncs, encara quedaven 25 km, la meitat per
carretera i l'altra meitat per pistes amb sorra.

El campament va recuperar totes les comoditats, comoditats que en

un principi semblaven exagerades van començar a ser necessàries.
Una dutxa, un matalàs, roba neta, etc .. i la ubicació immillorable just
al peu de l'Erg Chebi, ben a prop de Merdani.

Introduint els waypoints al GPS

\\ \ n \1 \ H. \

N\SSAN

Arribada de la segona etapa
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Creuant les dunes de l'Erg Chebl a I'(jltlma etapa

l'Erg Chebi

Després de pedalar durant quasi 400 km pel desert marroquí per fi

vam arribar a l'Erg Chebi. Fins aleshores havíem estat pedalant
per zones molt planes i completament àrides sense que hagués
sim pogut veure les esperades dunes, i de cop ens vam trobar

davant d'un espectacle meravellós al mig d'un terreny infinitament

pla i de terreny dur. Creixia de cop la zona de dunes més alta del

Marroc. Dunes de finíssima sorra de més de 200 m d'alçada sor

gien davant nostra i li donaven un ambient excepcional al que seria

el nostre últim campament.

Els altiplans desèrtics de la tercera etapa



ETAPA 5

L'etapa va tornar a ser escurçada de 71

a 50 km més uns 20 km d'enllaç per arri
bar a Maadid, tampoc hi va haver cap
tipus de queixa. L'organització ens tenia

preparada una sorpresa. Tot just a 50
metres de la sortida ens havíem d'endin
sar a les dunes durant quasi 3 km. Un
constant puja i baixa per les dunes men

tre anàvem dibuixant el que podria sem

blar una filera de formigues. Pocs van

ser els que van poder rodar durant força
estona damunt la sorra gràcies ha haver
estat provant l'estratègia el dia anterior.
La resta, la immensa majoria, van deci
dir que s'anava més ràpid caminant que
perdent esforços intentant pedalar sobre

. la sorra. Els que sí s'ho van passar d'a
llò més bé van ser els nens de les viles

properes que no paraven de demostrar
nos la seva habilitat de pedalar amb bici
cletes atrotinades per sobre les dunes
tot donant voltes al nostre voltant mentre

nosaltres intentàvem anar avançant
arrossegant les nostres bicis.

Després de superar la travessa de les
dunes només ens quedava una etapa de
tràmit. Poc menys de 50 km de terreny
dur i pla i molt ràpid sense cap tipus de
d ificu Itat.

Va ser fàcil arribar a la fi de l'etapa cro

nometrada però la Titandesert encara no

s'havia acabat. Calia recórrer uns 20 km

més, la majoria per carretera asfaltada
molt poc transitada, per arribar a l'hotel
de Maadid. Pocs quilòmetres abans d'a
rribar a Maadid vam creuar una de les

poblacions més important de la regió
Erfoud i en qüestió de minuts ja entrà
vem a l'hotel de Maadid. La Titandesert
s'havia acabat. I una vegada més, els

patiments de cinc dies es van convertir
en heròiques gestes per compartir entre

companys de fatigues en tant sols cinc
minuts de banys a la piscina de l'Hotel
Xaluca.

Creuant un poble en la segona etapa

La tercera etapa
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Tot i que preparant l'expedició ja vàrem contempl
mes dificultats, l'arribada a Chita (una ciutat de 300.

a prop de la frontera entre MongQliai Sibèria) ens vam a

la realitat seria encara molt més cOmJ1.licada. 13 hores de e

endavant, les 9 del matí i 22 graus so; zero. Mirant-nos e

als altres amb els ulls brillants d'ex� vam recollir els petates
i les pulkes. En Dima i en Sergay ( els ffñmérs en pujar la cara sud
del Muisky a l'hivern) ens van venir a recoUir.

ea de 12.800.000 quilòmetres quadrats i

aginable d'estrets, muntanyes i exten

sc pantanós (la famosa taigà). Aquesta
-és la traducció literal del seu nom, o

ns els Tàrtars) gaudeix d'un milió de

d'una abundància de recursos naturals

No fou sinó fins al segle XVI que els exploradors russos varen

començar a estudiar aquest espai inabastable. Però malgrat
totes les exploracions i totes les cartografies, Sibèria segueix
essent avui dia un espai tan magnífic i misteriós com des del

principi dels temps.
.

En el trajecte des de l'aeroport fins a casa d'ep Dima, on podríem
descansar i guardar part del material, Chita ens va donar la impres
sió d'una ciutat bruta, envellida i descuidada. Tot d.'una, ens anun

cien que ens esperen dos dies de llarg recorregut per camins preca
ris i esgotadors, així que a corre-cuita preparem les motxilles i els

ànims. Ens delectem una estona estudiant mapes i fotografies de la

zona, fins que ens avisen de l'hora què ens hem de llevar i anem a

rmir (o intentar-ho) amb el neguit a cada porus de la pell.



 



RudaHa
El nostre destí és la república de Buriatia.

Es troba en el centre d'Àsia (té fronteres
amb les regions d' Irkustuk i de Chita, i amb
les repúbliques de Tuva i de Mongòlia) i,
malgrat estar banyada per l'imponent llac

Baikal, hi predomina el clima sec.

Las severíssimes condicions climàtiques
de Buriatia són conseqüència de la seva

elevada latitud i, sobretot, de l'absència

d'influències marítimes moderadores del
clima. Aquí, els estius són molt curts i rela

tivament frescos, i els hiverns lIarguíssims i

glaçats (fins a -50° C).

Les Munlanyes
AI voltant del llac Baikal hi ha moltes serrala

des. Entre elles, hi ha la Serralada de

Muisky, que és cap on ens dirigim.

La Serralada de Muisky es divideix per con

venció entre les muntanyes del Nord i les

muntanyes del Sud, que continuen pràctica
ment inexplorades llevat d'alguna petita
expedició, habitualment a l'estiu.

L'orografia d'aquestes muntanyes és verita
blement interessant: parets de fins a 700
metres de desnivell, d'una naturalesa molt

semblant als pics que trobem, per exemple,
a la Patagònia.

La muntanya més alta de la serralada és l'a

nomenat Muisky Giant, amb 3.067 m d'alti

tud, segons els mapes russos.

Comença ravenbura
A les 5 del matí, amb 27 graus sota zero,
i emboirats pel jet lag, comencem a

carregar el material a la furgoneta.
Passa una bona estona, i el xofer ja sua

però nosaltres que anem molt ben abri

gats, tenim cada cop més i més fred. En
48 hores hem passat de 15°C positius a

27°C negatius, una diferència que el ter

mòstat del nostre organisme encara no

acaba d'assimilar. A dins de la furgoneta,
amb la calefacció a tot drap i agraïts pel
poc espai disponible, hi ha sis homes
il·lusionats: tres russos, en Dima, l'Antón

i en Roma, i nosaltres, en Gerard Van

den Berg, en Curro González i el Vicente

Holgado.

Vàrem llençar una moneda dins del bose, entre les pregaries dels monjos, a canvi de tenir bona sort
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Aldea

N'hi ha hagut prou amb unes poques
hores de camí per a percebre sensa

cions úniques: poblats totalment aïllats,
budistes penjant oracions en arbres de

branca sense fulla, carreteres glaçades i

sense asfalt, pescadors impassibles que
maten el temps mentre esperen atrapar
vida en els forats d'un riu congelat,
motoristes sense cap mena d'equipa
ment, caçadors fent vida en lleugeres i

solitàries barraques ...

Una col·lecció d'impressions vivíssimes

que ens van embolcallant mentre, a poc a

poc, la pista pedregosa es va convertint

en un riu totalment glaçat. Passen unes

hores, es fa fosc i ara el camí esdevé un

viarany extremadament abrupte, amb

unes esquerdes que superen els 50 cm i

que posen a prova la perícia del xofer.

Malgrat és un conductor expert i hàbil,
ens quedem fatalment atrapats a dins

d'un d'aquests petits cràters. Estem a

punt de bolcar, de manera que hem de

baixar de la furgoneta tot fent delicats

contrapesos amb el nostre cos.

Finalment, amb l'ajuda d'un arbre, del

tràctil i sobretot de l'expertesa dels nos

tres amics russos, aconseguim escapolir
nos de la trampa i seguir endavant.

Són les deu del vespre i portem 17 hores

de camí quan arribem a un d'aquests
prodigis de la natura: els anomenats hot

springs, dolls d'aigües termals que es

mantenen a una temperatura de 40°C

positius. Després de sopar ens conviden

a seguir la tradició russa: treure't la roba,
semblar que et congeles i endinsar-te de

cop a l'aigua per gaudir del canvi radical.

I us ho ben juro, el canvi és radical. Això

sí: si en sobrevius, l'energia que t'en

vaeix després de l'experiència és

extraordinària. Vam dormir un son curt

però poderosament reparador.

Ens aixequem amb el primer raig de llum

i continuem 15 hores per més camins

esquerps i rius glaçats fins arribar a la

cabana on farem la darrera nit comforta

ble. L'endemà començarem la travessa

de 4 dies i 120 quilòmetres, primer al

llarg del riu i després dos dies més fins

arribar al Camp 1 del Muisky Giant.



Comença la travessa
Amb 45 kg de pes dins de les pulkes, comencem a caminar per damunt d'un gel trenca
dís que, de tant en tant, cedeix al nostre pas. Com més avancem, més s'esfumen les pos
sibilitats de topar amb cap rastre humà. A poc a poc ens familiaritzem amb les petjades
dels llops i dels rens, els cants d'alguns ocells i un món desconegut de nous sorolls i silen
cis que ignoràvem. Aquesta glopada de noves sensacions ens fa oblidar, per llargs ins
tants, el pes considerable que arrosseguem i el fred implacable que ens travessa.

Quan passem per una zona relativament boscosa, que ells anomenen taigà, decidim passar
hi la nit i fer un gran foc. Asseguts de ben a prop, passem una bona estona compartint l'escal
for lluminosa mentre ens anem girant, com pollastres a l'ast, per a no glaçar-nos l'esquena.

Ja a dins de la tenda, ens entaforem cadascú a dins de dos sacs. És una manera relati
vament eficaç de combatre l'altíssima humitat i protegir l'aïllament de la ploma.

Durant la nit, el baf de la nostra respiració s'ha anat condensant i posteriorment s'ha gla
çat. Mentre intentem anar-nos posant a punt per emprendre el nou dia, que cada vegada
sembla més enfosquit, el gel ens va caient al damunt a trossos.

Aigües termals, encara que no ho sembli dins la casa glaçada pots estar a 6O"CI

Serà un dia que se'ns farà llarg i pesat.
Sembla que la nova neu verge caiguda
durant la nit ens vulgui atrapar a cada

passa. A més, bufa un vent inhòspit que
engreixa les pulkes, que ara costen d'a

rrossegar com vaixells ancorats.

Demà passat arribarem al final del riu, on

podrem deixar part del llostre material i, si
el temps ho permet, veure per primera
vegada el Muisky Giant i tot el que l'envol
ta. Però això serà demà passat. Ara ens

queda un calvari de dos dies exposats a

les nevades constants i un vent de cara

que duplica el pes i l'esforç. Mentre avan

cem feixugament, ens imaginem les mun

tanyes verges, els seus corredors i parets
verticals. Dic "imaginem" perquè a través
de l'espessa boira i de la neu només ens

les podem imaginar.

Finalment arribem a la capçalera del riu.

Aquí deixem part del material, com ara els

esquís i part del menjar, que hem de lligar
a les branques més altes per salvar-los
dels llops.

Degut al mal temps hem decidit descansar
un dia i aprofitem per recuperar una mica
les forces, menjar i hidratar-nos bé abans
de la pujada al camp base.

El matí següent, el temps s'ha aixecat

esplèndid i sí: eilloc és tal i com ens l'havíem

imaginat! Tot un circ de muntanyes magnífi
ques, moltes d'elles sense nom, batudes per
un fort vent a les agulles, plenes de parets
verticals ideals per a fer big wall a l'estiu.

Bosc siberià
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El Gerard dintre la tenda al camp avançat

Comença rescalada
Tot i que encara no hem recuperat totes les

forces, hem decidit pujar avui mateix. Aquí
el temps canvia tan ràpid que no ens volem
arriscar a no poder fer-ho l'endemà ..

El camí fins al camp base no és molt llarg,
però el fort vent que ens ve de cara dificul
ta moltíssim l'ascensió.

A mesura que avancem, ens adonem, cor

presos, com n'és de gran el Muisky i tot el

que ens envolta. A l'arribar just a sota de la
seva cara est, després de quatre hores de

pujada, muntem les tendes i construïm un

mur per protegir-nos d'aquest vent impla
cable que tot i que ara no és tant fort, enca

ra bufa amb una violència extenuant. La
idea és acabar de passar aquí tot el dia,
descansant.

El vent va desapareixent de la mateixa
manera que ho fa el Sol per darrera les

muntanyes. En poc temps podrem gaudir
d'un cel estrellat mentre fem l'última xerra

da. Decidim pujar demà al camp avançat i
si la climatologia ens segueix acompan
yant, demà passat intentarem pujar el

Muisky per la seva cara sud.

Els primers raigs de llum ens indiquen que
tindrem un temps favorable. AI sortir de la
tenda ens quedem sorpresos de la blavor del
cel mentre el Sol s'aixeca per darrera del

Muisky. Comencem a pujar per una pala
d'uns 30°. La neu caiguda aquests dies ens

complica una mica més la pujada. A l'acabar,
caminem per una vall que a mesura que
guanyem metres cada vegada es fa més

estreta, fins arribar a un llac glaçat encaixo
nat entre les parets verticals de la cara nord.

A partir d'aquí haurem de pujar un segon pen
dent, aquest una mica més llarg i amb 40°
d'inclinació. El temps continua bastant estable

tot i que ha començat a nevar un mica. Això

ens fa sospitar que el pitjor estar per arribar.

Quan, al cap de sis hores, arribem al

Camp 1, muntem la tenda a pocs metres

del corredor de la cara sud. Hem assolit el

primer objectiu. Han estat molts dies cami

nant fins arribar on estem, tot suportant
temperatures extremes i unes condicions

molt adverses.
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Arrossegant la pu/ka contra el vent



La més dura de les decisions
Ara, després de tres dies instal-lats a peus
del Muisky, hem de prendre una dura
determinació. Ha estat nevant durant tres

dies seguits i s'ha acumulat tal gruix de
neu que faria molt perillosa la nostra

ascensió projectada en estil alpí.

Per altra banda, el fred és extrem.

Aquesta nit a dins la tenda hem estat a -

36°C quan eren les 5 del matí. Abrigats
amb tot el material possible, sortim fora

per començar a hidratar-nos, però les
botelles de gas estan totalment glaça
des. Intentem encendre-les de mil

maneres, fins al punt que ens comen

cem a congelar -literalment- nosaltres
també.

La situació és desesperant: estem a -50° e
sense poder fondre la neu ni escalfar res.

Després de dues hores lluitant inútilment,
decidim tornar a la tenda per reflexionar
sobre la nostra situació. Val realment la

pena arriscar-ho tot? I si intentem obrir
noves rutes en altres muntanyes una mica
més avall?

Per una banda ens tibava el desig de fer el
cim del Muisky, per l'altra ens contenia la
sensatesa fruit de l'experiència. Dues
hores més tard comencem a baixar tot

seguint les petjades ja esborrades per la
neu caiguda aquest dies. No cal explicar
com ens sentíem, i més en veure que un

Sol radiant començava a ll-luminar tota la
vall. Però sens dubte, crec que va ser una

decisió encertada.

Travessant uns dels rius que varem trobar durant el trajecte

La baixada fins al du
Tot i que el dia s'aixeca nevant lleugera
ment, no ens preocupa: el cel es veu força
clar. L'únic en el que pensem ara és en el
foc que podrem fer un cop arribem.

Afortunadament, els russos van proveïts
d'unes bombones encara no glaçades amb
les quals podem fondre un mica de gel i
hidratar-nos i menjar alguna cosa calenta.

Mentres recollim la tenda i el material, fem
l'última ullada a la vall del Muisky. Amb

orgull, contemplem un cop més la via que
vàrem obrir el dia anterior.

A l'arribar al camp base, recollim el menjar
que hi havíem guardat, afortunadament
intacte. Només ens queden un parell d'ho
res fins arribar a baix al riu.

A l'arribar-hi, el primer que fem es encendre
una gran foguera, assecar-nos i fondre gel.
L'aigua d'aquest riu no porta minerals. Això vol
dir que no ens treurà la sed, al contrari: enca

ra ens en donarà més sensació. Però no ens

preocupa: tenim ganes de poder beure.

Tenim un bon foc, llenya de sobres i un dia
de descans per endavant. Així que tot és

perfecte, però el que agraïm és poder dor
mir aquesta nit amb el sac i la roba ben
eixutes.

El dia de descans el passem sense allun

yar-nos del foc. No para de nevar i bufa un

vent constant. És increïble la variabilitat del
clima en aquesta part del món!

Aprofitem per continuar la nostra filmació,
mentre veiem com el dia va empitjorant.
Tot esguardant amb preocupació el corre

dor per on volem pujar demà, aviat ens

arriba l'hora d'anar a dormir.

Vista del Mulsky Giant
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La via COI'
A les 7 del matí en Curra ens avisa amb
entusiasme que fa un dia assolellat.
Sembla mentida que després de la

nevada d'ahir avui faci un cel tan

esplèndid.

Esmorzem de pressa perquè volem

començar a pujar pel corredor. A les 9
comencem l'aproximació i aviat ens ado

nem que serà molt dur. Ens enfonsem
fins als genolls. Això vol dir que haurem

d'obrir traça i anar molt amb compte
amb les allaus, per això evitem anar pel
centre. A mesura que anem ascendint

ens anem trobant més còmodes. Estem
obrint la via Cor al pic sense nom. L'hem

batejada així en honor al pare d'en

Gerard, que avui fa anys. Finalment arri

bem als blocs de roca, que ens presen
ten un bon repte. A l'arribar a dalt ens

trobem amb una panoràmica que difícil
ment podrem oblidar: a la nostra esque
rra el Muisky, i la dreta un oceà de petits
pics sense explorar.

L'endemà, a les 10 del matí, comencem a

baixar pel riu Bambukoi. De tant en tant em

giro per mirar les muntanyes, que van

empetitint-se, i m'acomiado d'elles amb

agraiment cap als esperits que segons els

siberians hi habiten.

La via Salo

Primer dia d'aproxlmaclò en cotxe. Aquf varem estar a punt de volcar.

Desde ce al Mulsky

Durant els tres dies següents dormirem en cabanes de caçadors, de retorn cap a la civi

lització, il·lusionats per sempre més amb les rutes obertes aquí a Sibèria, uns dels llocs

menys explorats del planeta. X-PLORE pot dir que ha estat la primera expedició interna

cional que s'ha realitzat a l'hivern en aquestes zones.

En Curro
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A la nostra esquerra veiem una muntanya
que ens crida molt l'atenció. Tot i que la

nostra intenció era baixar avui fins al riu,

per poder encendre foc, treure'ns la humi

tat dels ossos i, el més important: hidratar

nos, decidim començar a escalar.

Vam batejar la muntanya escollida i

coronada amb èxit unes hores més tard

amb el nom de CASTELLDEFELS

PEAK.

L'ascensió es va realitzar per la via Salo,
oberta per primer cop per l'equip X

PLORE. Vam decidir posar aquest nom

perquè el Salo és com anomenaven els

companys russos la cansalada que
durant l'hivern devoren a tots els àpats.

A les 6 de la tarda arribem al final de la

vall, on ens retrobem amb els russos i

on passarem encara una altra nit abans

d'arribar. Als rostres cansats, però, s'hi

dibuixa un somriure de satisfacció. Tots

comentem sense parar com ha anat l'es

calada, i projectem tot el que encara

podrem fer si el temps ens ho permet.
De no ser per aquesta escalada segura
ment ara estaríem apalancats al voltant

del foc al campament del riu, sense

mirar-nos a la cara, només contemplant
les flames, tot fent-nos les mateixes pre

guntes sense trobar-hi respostes. Ara,
en canvi, ens sentim plens d'energia.



Vàrem pujar un desnivell de 1.100 metres pel corredor amb una inclinació sostinguda de 60° i amb passos aïllats
de roca de IV+. En el cim ens adonem que no hem estat els primers en pujar. Potser sí, però, en fer-ho a l'hivern.
La baixada la fem entre grans blocs tot seguint el marge dret de la muntanya del torrent que forma la vall.

Situada a l'esquerra del pic Guineu.
S'ha de pujar per unes rampes de neu i gel, màx. 70°, per després flanquejar per terreny menys complicat (50°)
fins a la base d'unes goulottes.
Ascendim per l'esquerra, en terreny mixte (IV+) fins arribar a dos corredors en forma de "Y".
Nosaltres vàrem pujar per la dreta, màx. 70° i M4. Un cop a l'aresta, i en un terreny més fàcil, ascendir fins al cim

per terreny mixte, màx IV+.
La baixada es fa pel mateix itinerari de la pujada, combinant ràpels i desgrimpades.
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Els accidents que es produeixen durant la

pràctica dels esports de muntanya poden
tenir causes diverses. Els riscos meteorolò

gics són un més dels riscos naturals als que
està sotmès el practicant d'una activitat

turística o esportiva a la muntanya. El mun

tanyenc experimentat o el turista ocasional
ha d'assumir riscos biològics (atacs, picades
o mossegades d'animals), geomorfològics
(despreniments, esllavissades), fluvials

(avingudes i inundacions), nivològics/gla
cials (allaus), etc.

Alguns dels fenòmens meteorològics o con

dicions atmosfèriques més perillosos i que

comporten un risc més elevat en la pràctica
de l'excursionisme, en sentit ampli, són les

tempestes, les nevades fortes i/o abundo

ses, els vents forts d'origen no tempestuós,
les temperatures extremes i la boira. Els

tipus de temps observats els dies en que
s'han produït accidents lligats a les condi

ciones meteorològiques es poden agrupar
de forma subjectiva partint de característi

ques com el valor estimat de les diferents

variables atmosfèriques (velocitat del vent,
temperatura, visibilitat, etc.), la presència de
diferents meteors (tempesta, pluja, nevada,
etc.) o l'època de l'any. Així es pot parlar de

temporals hivernals, d'episodis tempestuo
sos tipus o de situacions amb visibilitat molt
reduïda, per exemple.

Cal considerar també que els canvis sovint

sobtats en les condicions atmosfèriques
impliquen variacions en l'estat del terreny. En

termes generals és el que s'anomenen can

vis qualitatius en el substràtum de la pràctica
esportiva com a conseqüència de l'acció

dels agents modificadors interns o ecològics,
en aquest cas el factor meteorològic.

El llamp, degut a la seva severitat, és el

fenomen més perillós associat a les tem

pestes. Hi ha diferents tipus segons la càrre

ga elèctrica que transporten (negativa ó

positiva), la seva forma (ramificats, lineals,
en bola), o entre quins llocs s'estableix la

descàrrega: a l'interior d'un núvol, entre

núvols, entre un núvol i l'aire i entre un núvol

i el terra. Aproximadament per cada llamp
núvol-terra (NT) hi ha quatre entre núvols.

Les descàrregues NT estan molt lligades a

la forma del terreny, essent els perfils con

vexos (pics, crestes, carenes, etc.) i els

objectes protuberants (arbres, rocs aïllats,
etc.) els llocs on la probabilitat d'impacte és

més gran, però no s'ha subestimar el fet que



es poden produir a qualsevol punt com fons
de vall, a mitja vessant o dins d'un bosc més
o menys dens.

Estudis ja certament antics mostren que un

4.2 % d'accidents amb mort ocorreguts als

Alps suïssos de 1971 a 1977 foren deguts
a llamps i caigudes de pedres o blocs de

gel. En el mateix període les tempestes
provocaren un 4.7 % de les morts als Alps
austríacs.

Les tempestes van acompanyades sovint
de xàfecs forts, vents violents i calamarsa o

pedra. Els aiguats i les inundacions sobta
des són el segon perill més gran associat a
les tempestes, especialment als càmpings,
en la pràctica de l'acampada lliure o el bivac
i en el descens d'engorjats. Una inundació
sobtada va ser la causa de la catàstrofe del

càmping Virgen de las Nieves de Biescas,
l'agost de 1996 i en d'altres ocasions ha
estat necessari l'evacuació a punts del
Pirineu en previsió de crescudes dels cabals
de rius i torrents.

Etdescens de barrancs és l'activitat esporti
va més potencialment afectada per les cres

cudes sobtades i tots els anys s'enregistren
incidents i malauradament accidents greus
o mortals als rius i barrancs del Pirineu i

Prepirineu, especialment. El 21 de juliol de
1999 la mort a un barranc prop d'Interlaken

(Alps suïssos) de 21 persones que pertan
yien a un grup conduït per professionals
plantejà a Suïssa un canvi de legislació en

el camp d'aquest tipus d'activitats esportives
i econòmiques. Per la seva banda, els vents

forts tempestuosos són especialment peri
llosos als boscos on és possible la caiguda
de branques i fins i tot d'arbres sencers i
també en vessants abruptes amb pedres
soltes, susceptibles de caure empeses per
una forta ratxa.

A les muntanyes de la Península Ibèrica les

tempestes són força habituals, especial
ment a l'època càlida de l'any. De fet, algu
nes de les àrees més tempestuoses es

localitzen als sectors més orientals del
Pirineu i del Sistema Ibèric, amb 25-45 dies
de tempesta a l'any. Una altra dada: al llarg
dels estius de 2002 i 2003, més de la meitat
dels dies hi hagué almenys una tamborina
da al Pirineu francès i de ben segur aques
ta proporció fou superior al vessant sud. AI

conjunt de la Península Ibèrica més del 50

% dels dies de l'any hi ha una tempesta en

algun lloc. L'elevada freqüència anual de tempestes a les zones muntanyoses ha deixat pet
jada en la toponímia, apareixent orònims com la Sierra del Rayo, al municipi de
Mosqueruela, Terol, o la Roca Plana dels Llamps, a Montserrat. Cal dir que les bases dels
núvols de tempesta, els cumulonimbus, es troben molt a prop dels cims i fins i tot sota d'ells
per la qual cosa els llamps afecten fàCilment els punts més enlairats.

Les tempestes a muntanya tenen uns impactes directes associats als llamps, siguin lesbran
ques principals, les secundàries o els corrents de terra (manifestacions traumàtiques, elèc
triques i tèrmiques), als xàfecs intensos i nevádes fora de temporada {mullena; refredament,
disminució de la visibilitat horitzontal), a baixades brusques de là temperatura (refredament
i hipotèrmia en els casos més greus), a la pedra (traumatismes) o als vents molt for1s@.r
dua de l'equilibri, impacte d'objectes). Els efectes indirectes es poden agrupar en canvis en
les condicions del terreny (sol mullat, nevat o glaçat), ignició d'incendis forestals (5 %-10 %,
dels incendis a Espanya), crescudes i inundacions, caigudes de pedres i fins i tot de comi
ses de neu o gel. La pluja intensa i la manca de visibilitat en unaforta tempesta va estar pro
bablement al darrera de la pèrdua d'un grup de 44 persones al Montseny el 2 d'agost de
2005. Els esports a muntanya possiblement més sensibles a les tempestes són l'excursio
nisme, la BIT, el descens d'engorjats, l'escalada en roca i l'alpinisme.

Òbviament hi ha una sèrie de factors lligats als propis practicants que influeixen en certa
mesura en la gravetat d'un accident o incident, com són la seva preparació física, psíquica i
tècnica o l'equip i material del qual disposa. Cal dir però que l'anàlisi de diferents casos sug
gereix que en determinats tipus de temps molt adversos i amb el mateix grau d'exposició, la
vulnerabilitat dels muntanyencs és poc dependent de les seves aptituds. Es pot considerar
llavors vàlida en general, i específicament pel cas de les tempestes, l'expressió proposada
per l'investigador suïs André Roch: "l'allau no sap que tu ets un expert".

Cel de tempesta
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íectiu de conèixer millor quines
circumstàncies que han acompan

els accidents per llamps a les muntan

yes catalanes i de la resta de l'estat

espanyol s'ha fet una cerca de casos que,
e no es pot afirmar que sigui

e,xhaustiva, ha donat un

resentatiu per a poder
conclusions que ajudin a

e natural, és a dir, preve
nir els acci ls lligats a aquest meteor.

La selecció de casos s'ha fet sobretot cer

cant notícies a les hemeroteques digitals
de diversos diaris i a d'altres publicacions,
des del 1965 a Catalunya i des del 1975 a

la resta de l'estat. L'altre font fonamental

d'informació ha estat un article de Perelló

i Reñé, Los accidentes en nuestras mon

tañas, publicat l'any 1953 a la revista

Montaña del Centre Excursionista de

Catalunya. Aquest treball recull 46 acci

dents ocorreguts a Espanya a la primera
meitat del segle XX.

A l'àmbit alpí és molt interessant l'extens i

variat recull presentat per Pit Schubert al

seu llibre Seguridad y riesgo: análisis y

prevención de accidentes de escalada

(Desnivel, 1996, 2001), en el qual fa res

senya d'accidents per llamp en tendes de

campanya, arbres, vies d'escalada i ferra

des, camins, etc.

A continuació es mostren els casos que
s'han pogut documentar fins avui però no

s'ha d'oblidar que també s'han produït
accidents mortals a altres entorns força
diferents, fins i tot a la platja, com el que
matà un turista italià a la platja de Santa

Ponça, a Mallorca, el 24 d'agost de 1995

o més recentment els dos accidents suc

ceïts a les platges catalanes: a la platja de

� Tamarit (Tarragona) la tarda de 1'1 de juliol

� e 2007 ó el19 d'agost del mateix any a

astelldefels.

2) Diumenge, 8 de setembre de 1935.

Tres persones Involucrades I un mort.

Una tempesta atrapa a una cordada de

tres escaladors, entre ells Francesc

Homedes, als darrers llargs d'una nova

via a la cara nord del Gat, agulla rocosa

a la cresta del Pollegó Superior del

Pedraforca. La mort es produeix quan, a

conseqüència de la caiguda d'un llamp,
Homedes queda commocionat, deixant

anar la corda a la que estava agafat
mentre baixava a reunir-se amb els seus

companys i caient.

3) Divendres, 25 d'agost de 1989.

Quatre morts.

Aquest és un dels accidents més greus

per llamp que s'han enregistrat a

Espanya al llarg del segle XX. A la serra

de la Sagra (Granada), situada a les

muntanyes del Sistema Prebètic, i con

cretament al lloc conegut com a Cortijos
Nuevos de la Sierra (a uns 20 km de La

Puebla de Don Fadrique), un llamp
impactà cap a dos quarts de vuit de la

tarda a la reixa d'un cortijo produint la

mort de quatre persones que es troba

ven al seu interior. En aquest cas l'acci

dent no va ocórrer realitzant una activitat

a l'aire lliure sinó trobant-se les víctimes

en una casa al camp.

4) Dijous, 10 d'agost de 1993. Un mort.

Una excursionista mor a la tarda electro

cutada per sobre de l'estany Negre
(2.627 m), camí del pic de Comapedrosa
(2.939 m), el més alt d'Andorra, al seu

extrem occidental.

5) Dilluns, 21 d'agost de 1995. Un mort.

Un excursionista mor per l'impacte d'un

llamp al cim del Mont Perdut (3.355 m),
al Pirineu Central (Osca). L'accident es

produeix passades les quatre de la

tarda.

Cel de tempesta

1) DiJous, 'Zr de Juliol de 1916. Pont de
Mahoma. Aneto. Quatre persones Involu
cradas i dos morts.

Aquest és probablement un dels accidents

més coneguts a l'àmbit pirenaic. El lloc i les

especials circumstàncies que l'envoltaren

feren que tingués un gran ressò a la seva

època. Un dels implicats a l'accident, mossèn

Jaume Oliveres, molt actiu en aquella primera
etapa de l'excursionisme escrigué Els Uamps
de la Maleïda, publicat per Lluís Gilí a

Barcelona en 1917 i reeditat posteriorment en

varies ocasions. Dos dels quatre participants
en aquesta excursió, l'alemany Adolf Blass i

José Sayó, moriren fulminats cap el migdia al

Pont de Mahoma quan ja tornaven de l'Aneto

(3.404 m). Sayó era guia de muntanya i futur

guarda del que en pocs dies havia de ser el

flamant refugi de La Renclusa, del CEC. El

dia de l'accident les tempestes a l'Aragó i

Catalunya foren força generals.



6) Dilluns, 19 d'agost de 1996. Dos
ferits.

Dos excursionistes pateixen l'impacte d'un

llamp a primera hora de la tarda a 50 m del

refugi d'Ulldeter (2.230 m), al circ del
mateix nom. La crònica dels fets, relatada

per Joan Solà al número 3 de la revista
Penf)/I diu "es veuen arrencats del terra per

·una forta sotragada i rebotits violentament
'.'

contra les pedres del camí". Un dels nois

� quedà inconscient i patí cremades de

segon grau.

7) Dilluns, 2 d'agost de 1999. Dues per
sones Involucrades I un mort.

Un exèursionista és fulminat per un llamp
cap a dos quarts de sis de la tarda a I'ibón
d'Atxerito (1.800 m), a la capçalera de la
vall d'Hecho, al Pirineu Occidental (Osca),
quan el canvi de temps havia suggerit el
retorn ràpid a ell i la seva companya.

8) Diumenge, 30 de maig de 2004. Dues

persones Involucrades I un mort.

El pi de Can Maçana. Accident de 2004.

El Coatabona. Accident del 2005.

10) Dimarts, 21 de juny de 2005. Dos ferits.

Dos excursionistes reben l'impacte d'un llamp cap a dos quarts de tres de la tarda camí
del pic de Costabona (2.465 m), al Pirineu oriental, quan es trobaven a uns 2.000 m.

Queden greument ferits.

11) Dimecres, 17 d'agost de 2005. Un ferit greu.

Un excursionista rep l'impacte d'un llamp al coll d'Eina (2.700 m), sobre Núria, nova

ment al Pirineu oriental. L'accident passa cap a dos quarts de dotze del matí. Oueda
greument ferit.

12) Diumenge, 8 d'abril de 2007. Un mort.

Un excursionista pateix directament l'impacte d'un llamp i mor fulminat a 200 m del cim

d'Ori, al Pirineu de Navarra, quan ja baixava, durant la tarda.

13) Dissabte, 11 d'agost de 2007. Dues persones Involucrades I un mort.

Dos excursionistes es veuen afectats per una tempesta cap a les 7 de la tarda a la
bretxa de los Cazadores, al camí entre el Jou de los Cabrones i el refugi de Vega
Urriellu, sota el Naranjo de Buines, als Picos de Europa. Segons testimonis presen
cials la caiguda d'un llamp fa que surti projectat un dels dos i l'altre caigui també que
dant greument ferit.
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aquest llistat s'han presentat 13 acci

ents a muntanya, 10 d'ells mortals, vin

culats a les descàrregues elèctriques dins

les tempestes, però ja s'ha dit que els

perills associats a aquestes no es reduei

xen exclusivament al llamp sinó que els

vents forts, fins i tot els tornados, i les pre

cipitacions intenses, poden tenir també

efectes directes u indirectes molt greus.

Només en una ocasió hi ha hagut més de

dues víctimes mortals, el de la casa a la

serra de la Sagra, succés en certa mesu

ra marginal en relació al perfil d'accidents

que hem considerat, però si més no enre

gistrat en una àrea muntanyosa, a uns

1.200 m d'altitud. Arreu del món hi ha

hagutllamps excepcionals que han provo
cat la mort de més de 10 persones, com

el que afectà l'agost de 1967 un grup de
46 muntanyencs a Doppyo, al Japó, però
no és tan estrany, almenys als Alps, que
hi hagi accidents amb més de 3 víctimes

mortals. La vulnerabilitat humana a la

mort per llamp és però relativament baixa,
sempre que l'impacte de la branca princi
pal del llamp no sigui directe. Segons la

doctora Gourbière només un 20 % de les

persones impactades mor, però la majoria
dels supervivents (70 %) pateixen lesions

molt greus, fins i tot causa de discapaci
tat, especialment vinculades a pèrdues de

memòria, concentració, problemes amb la

son, fatiga crònica, etc.

Quasi tots els casos s'han produït molt a

prop d'un cim, coll, carena o similar, és a

dir, en un àrea elevada respecte l'entorn

immediat, tant sobre terreny rocós com

herbós. De fet, contràriament al que es

pot pensar, alguns estudis sobre la quan
titat d'impactes de llamp segons la tipolo
gia del substrat indiquen que poden caure

sobre qualsevol tipus, malgrat que siguin
de característiques conductores diferents.

Aquell ventall de substrats inclou la neu:

si bé a l'hivern i a la primera part de la pri
mavera no són freqüents les tempestes,
per la qual cosa l'esquiador de muntanya
o l'excursionista amb raquetes no ha de

patir especialment per aquestes, la pro

gressió estiuenca sobre una glacera o

una congesta no és garantia d'aïllament
elèctric i seguretat en cas de tempesta.

El cas de Can Maçana, en el que un

llamp caigué sobre un pi, és paradigmà
tic. AI maig de 1983 tingué lloc un gravís
sim accident al Burgerland, al sud-est

d'Àustria, quan quatre excursionistes

moriren i quatre més patiren ferides

greus al caure un llamp sobre un roure

solitari. Contràriament, i com a excepció,
el 8 d'agost de 1993 un llamp afectà un

grup de nens en una bosc de pins a la

zona de Font Romeu, a l'Alta Cerdanya.
Un dels nens quedà ferit molt greument i

altres cinc també es veieren involucrats a

l'accident.

En el cas del Gat, al Pedraforca, pot ser

que part de la càrrega elèctrica transpor
tada pel llamp fos conduïda per la corda

mullada de la qual estava agafat
Homedes. Quan un llamp cau al terra, la

descàrrega tendeix, abans de dissipar-se
completament, a distribuir-se pel terra i

seguir els camins que li ofereixin menys
resistència a fins i tot saltar entre objec
tes, com les vores de l'obertura d'una

balma poc profunda o de la porta d'un

refugi. Les superfícies mullades, fissures,
petits torrents, etc, són especialment peri
llosos per la seva capacitat conductora i

per això, entre les normes d'autoprotecció
en cas de tempesta in situ hi ha la de no

fer ràpel amb una corda xopa.

Tots els casos seleccionats s'han produït
entre els mesos d'abril i setembre, essent

el d'agost, amb 8 casos, l'únic on hi ha

més d'un. Entre el 15 de juliol i el 15 de
setembre hi ha 1 O dels 13 accidents i es

pot veure que no hi ha cap ni a l'hivern ni

a la tardor, malgrat que aquesta estació

pot ser molt activa tempestuosament a les

muntanyes dellitoral i prelitoral de la faça
na mediterrània ibèrica. En un estudi fet a

Andorra a partir de dades de 1997 a 2004;
una de les conclusions fou que l'agost és

el mes més crític per a anar per la mun

tanya, i especialment entre les 13 i les 14

hores. Un altre treball dóna per la vall

central d'Andorra un valor mitjà mensual

de 8.5 a dies a l'agost i 5.9 al juliol.

Naturalment, d'un any a l'altre pot variar

significativament el número de dies de

tempesta en una zona concreta (més del

100 %) i també la seva distribució men

sual. Per exemple, el juliol del 2006 fou
molt més tempestuós que l'agost al

Pirineu català, malgrat que el dia amb

més descàrregues de tot .l'estiu fou precí
sament el 15 d'agost, episodi que afectà

tot l'àmbit pirenaic i altres àrees de

Catalunya.

En la distribució mensual i estacional dels

casos influeix no només les condicions

meteorològiques sinó també la freqüenta
ció de les àrees de muntanya, lligada als

períodes de vacances, als "ponts" i als

caps de setmana. De fet, en dècades

relativament recents, com la del 1940, en

que la població agrària era molt més nom

brosa que I'actualles víctimes mortals per

llamp a Espanya havien arribat a les 140

anuals, essent una de les regions més

afectades els elevats "páramos" del

Sistema Ibèric, on la ramaderia era un

sector productiu important i en conse

qüència els pastors hi sovintejaven.

La distribució mensual mostrada anterior

ment no ha de fer oblidar que durant la

primera part de la primavera (març i abril)
no és estrany que es configurin situacions

meteorològiques molt pertorbades, amb

precipitacions abundoses al Pirineu i la

serralada Cantàbrica especialment, amb



senyats mostra clarament la preferència
per les hores de la tarda i el vespre, però
no es pot descartar la possibilitat de que
les tempestes es desenvolupin pel matí a

durant la nit, com va passar a l'accident de

l'agost de 2004 a Ordesa a el de l'agost de
2005 al coll d'Eina a fins i tot el de l'Aneto,
probablement ocorregut abans del migdia.
Cal considerar que les tempestes s'inicien
sovint als massissos més enlairats i a les

capçaleres de les valls i posteriorment es

propaguen cap a les parts baixes de la vall
i fins i tot cap a les planes adjacents. Per

tant, tal com suggereixen algunes estadís

tiques, no s'ha de suposar que abans de

migdia no es puguin enregistrar a cotes

altes les primeres descàrregues NT.

Sens dubte, però, quan més s'allargui
l'activitat a la zona de perill, més gran
serà el temps d'exposició i més alta la
Possibilitat de Trobada amb el llamp, per
tant un mètode eficaç de mitigar el risc és

començar i acabar les excursions a esca

lades ben d'hora. En més d'un cas l'acci
dent s'ha produït quan els afectats ja
estaven de retorn al cotxe a a un lloc

segur però si el retorn era llarg no tenien

temps d'evitar la tempesta. Cal sempre,

t, valorar detingudament els temps d'anada i tornada de

l'objeCtiu excursionista.

Finalment es poden establir les següents conclusions: per mitigar
els riscos associats a les tempestes la primera acció que s'ha de
dur a terme és consultar el butlletí de predicció adequat i fer una

adaptació del mateix a les característiques pròpies del lloc on es

realitzarà l'activitat. En el cas d'haver decidit fer l'activitat caldrà fer
un diagnòstic i un pronòstic a molt curt termini sobre el terreny,
amb l'objectiu d'adoptar l'estratègia correcta, evitant trobar-se en

processos de presa de decisions sotmesos a condicions d'estrés.

Finalment, si la tempesta ja està present caldrà prendre unes

mesures d'autoprotecció generals i específiques segons el lloc
concret. A molts manuals esportius a d'iniciació a la meteorologia
i articles a revistes de muntanya es poden trobar llistats d'aquestes
mesures. Alguns referències bibliogràfiques són:
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... mun-lt:anya

Pi rene, fi lla del foc La llegenda de l'origen dels Pirineus

Els Pirineus són font de moltes llegen
des. És un espai mític on la natura dicta
la seva llei i els fets misteriosos troben
fàcil referència en els seus cims inacces

sibles, estanys profunds, boscos impene
trables, rius esbojarrats, boires persis
tents, neus profundes, etc. La majoria
són narracions populars d'esdeveniments
sovint amb un fons real però desenrotllat
i transformat per la tradició d'una societat

que va convertir les seves creences en

una necessitat per a sobreviure en un

medi tan bonic i a la vegada tan hostil.

Una de les llegendes més mitològica és
la de Pirene, filla del foc, que explica l'o

rigen de les nostres muntanyes.

Pirene, en la mitologia grega era una princesa filla de Túbal, rei d'Ibèria. La llegenda
explica que Pirene, s'escapava a través dels Pirineus de Gerió, el monstre de tres

caps, que havia pres el tron del seu pare. Gerió va pensar que si no eliminava la prin
cesa no podria fer-se respectar com a nou rei d'iberia, temorós que algun dia Pirene

pogués retornar i reclamés la corona. Per tal de que no es pogués escapar va calar foc
a les muntanyes. Les flames es van estendre per tota la serralada devorant tot allò que
trobaven al seu pas deixant un paisatge de mort i desesperació.

En aquestes que Heracles, un semidéu que.lluitava contra els gegants que amenaça
ven als pobles d'Ibèria va sentir els gemecs de la princesa i la va rescatar.

Malauradament la princesa ja estava ferida de mort, però encara va tenir temps d'ex

plicar-li la seva desgraciada història. Pirene abans de morir en els braços d'Heracles va

voler agrair l'esforç del seu salvador amb la cessió dels seus dominis. Un cop morta

Heracles va voler aixecar un immens mausoleu funerari per honrar la memòria de la

princesa. Amb aquesta idea va cobrir el cos de Pirene amuntegant moltes i immenses

pedres fins que es va formar un massís de roca que començava al Cantàbric i acaba

va al Mediterrani, on va llençar les pedres restants, formant-se així el cap de Creus.
Llurs Catasús

Dorve Antics pobles, nous camins

La realitat dels pobles despoblats al Pirineu i Prepirineu, especialment al seu ves

sant sud, és prou evident als ulls del caminant. En alguns casos el darrer habitant

marxà a morí en temps reculats, en d'altres fa poques dècades i alguns llogarrets
estan en clar procés d'abandonament en l'actualitat. El Pirineu s'ha transformat

molt ràpidament al llarg del segle XX, desapareixent el que es podria definir com

una civilització pirenaica, i l'abandonament total a temporal de molts pobles és

exemplar en aquest marc.

Paral-lelarnent a aquest procés migratori a gran escala cap a la plana, la serralada

pirinenca comença a desenvolupar un model de creixement basat quasi de forma

única en el turisme, més a menys actiu, i s'inicia la recuperació de camins seculars

i la traça d'itineraris poc a molt imaginatius per atraure, no només als excursionistes

de sempre, sinó també a un nou perfil de caminants, menys coneixedors del medi

pirenaic.
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Els senders de Gran Recorregut (GR), nas

cuts a França a la segona meitat dels anys 40,
son una bona opció per moure's pel territori.

La primera marca de GR fou pintada a

Catalunya l'any 1975, a l'ermita de Sant Blai

de Tivissa, gràcies a la iniciativa del Dr.

Aguadé. Els GR pirinencs per excel-lència són

1'11, del Cap de Creus al Cabo Higuer i el 10,
de Banyuls de la Marenda a Hendaia. Són iti
neraris que, resseguint de mar a mar els ves

sants sud i nord del Pirineu, respectivament,
porten els caminants a cims, colls, valls, prats,
escadussers conreus i molts pobles, i entre

aquests, els abandonats, dotant-los d'una efí-



Avet
Família: Pinàcies
Espècie: Abies alba

L'avet també conegut en el nostre país com a pivet a avet
blanc és una conífera perennifolia que pot arribar a fer entre
40 i 50 metres d'alçària. És un arbre molt esvelt, de capçada
cònica i tronc recte. Les branques obertes, ramificades de
manera molt regular s'estenen horitzontals i rígides distribuï
des en nivells superposats. L'escorça blanquinosa és llisa
mentre l'arbre és jove però es desprèn en plaques en exem

plars vells.

Les seves fulles són linears, estretes i planes amb l'extrem
arrodonit i no punxant. Són de color verd fosc brillant per
sobre i guarnides per sota amb dues línies cèries blanquino
ses molt característiques que els donen un to blanc argen
tat. Les fulles es disposen en un sol pla pentinades en dos

rengles oposats al llarg de les branquetes. Les pinyes es

disposen erectes sobre les branques superiors de la capça
da. En madurar es desfan completament i en queda només
l'eix central dret i ben pelat.

El seu habitat natural són les obagues de la part superior de

l'estatge montà i inferior del subalpí, entre 1.200 i 2.000 m,
on forma boscos anomenats avetoses. Sovint forma boscos
mixtos amb el faig, però també es pot trobar al costat del pi
roig i del pi negre. S'estén per les muntanyes centrals i meri
dionals d'Europa, de Polònia fins a l'illa de Còrsega. A

Espanya està limitat als Pirineus i el seu límit meridional es

troba al Montseny i a la serra de Guara (Osca). Les aveto

ses més extenses són la de la Mata de València d'Àneu i la

d'Espot.

Ha estat explotada com a espècie forestal per a l'obtenció
de pasta de paper, encara que la seva fusta és de pitjor qua
litat que la del pi. També es planta com a arbre ornamental,
encara que l'espècie més utilitzada com a arbre de Nadal és
l'avet de Masjoan (Abies masjoannis), un híbrid entre Abies
alba i Abies pinsapo molt cultivat a la zona del Montseny
concretament a Espinelves.

Llurs Catasús

mera humanitat viva on la morta és mostrada

per les pedres de murs i torres.

Dorve (1.400 m), al municipi de la Guingueta
d'Àneu (Pallars Sobirà), és un d'aquells
bonics i petits pobles que han perdut els seus

habitants permanents però que veuen passar
els perseguidors del blanc i el vermell, cap a

amunt a cap avall, camí del panoràmic Lo
Calba (2.290 m) a de la Noguera Pallaresa, i

també, pot ser, d'un mar llunyà. Aquesta és la

paradoxa: els camins de poble a poble per
den el sentit però el guanyen els que recorren

àmplies regions del vell continent.
Ramon Pascual

excurs iornsrne 33
346



Torna el Festival Internacional
de Cinema de Torelló

El XXVI Festival Internacional de Cinema de Muntanya i

Aventura de Torelló, que es celebrarà del14 al23 de novem

bre a Osona, té previst repartir més de 9.000 ? en premis pels
guanyadors de les categories de muntanya, esports de

muntanya i ecologia, a més d'oferir variades activitats

paral-lèles per als prop de 7.000 visitants previstos.

El teatre Cirvianum ubicat a la plaça Nova de Torelló serà l'e

spai on es podran veure les projeccions durant els dies del fes

tival. Es preveu que es presentin prop de 100 pel·lícules de

més de 20 països. El festival és membre fundador de la

Internacional Alliance of Mountain Film, una associació entre

festivals de tot el món amb l'objectiu de divulgar i promocionar
la cinematografia de muntanya. Aillarg dels anys aquest festi

val ha estat un reflex de l'evolució dels esports de muntanya,
des dels clàssics com l'alpinisme fins als més nous com el ràft

ing o el salt base, mostrant, a través de la imatge, els fets més

importants que han tingut lloc a totes les serralades del món.

Les pel·lícules presentades a la secció competitiva es pro

jectaran els vuit primers dies del festival i es combinaran

amb projeccions d'altres seccions cinematogràfiques. El

premi més important al que s'opta és El Gran Premi Vila de

Torelló, que premia la millor pel·lícula del festival. La selec

ció de les pel·lícules guanyadores va a càrrec d'un jurat for

mat per persones relacionades amb el món de la muntanya
i del cinema. El termini d'admissió d'inscripcions finalitzarà

el proper 20 de setembre d'acord amb el reglament de l'edi

ció d'enguany que ja pot consultar-se al web de festival.

(www.torellomountainfilm.cat)

Guanyadors a l'edició de l'any 2007

A la secció no competitiva es preveu un programa paral·lel on

s'hi inclouen llargmetratges, sempre relacionats amb la

muntanya, però sovint des d'un punt de vista més comercial,
a més d'algun film de dibuixos animats per als més petits.
Altres es programen de manera més esporàdica i amb caire

més retrospectiu o informatiu. Com cada any, també tindrà

lloc l'homenatge a una persona o col·lectiu que hagi contribuït

a l'avenç de l'alpinisme i a qui se li farà entrega de la Flor de

Neu d'Honor. El Teatre Cirvianum comptarà també amb

diverses sales per exposicions, com la mostra de les darreres

novetats editorials en llibres de muntanya i aventura, o

exposicions fotogràfiques, de postals i segells, que comple
menten les projeccions cinematogràfiques.
Un any més la Fundació Festival de Cinema de Muntanya de

Torelló convoca el Premi Caixa Sabadell de Periodisme sobre

muntanya i aventura per articles i reportatges, que enguany
arriba a la seva quarta edició. Hi poden participar tots els tre

balls publicats en premsa escrita entre el 26 de setembre del

2007 i el 15 de setembre del 2008, escrits en qualsevol de les

llengües de l'estat. Els temes hauran d'estar relacionats amb

la muntanya, però s'admet tant en la vessant esportiva com

la cultural.

Font: Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló

Una travessa entre vuit refugis guardats dins el Parc Natural

Cadí-Moixeró
... Us convidem a descobrit-te !

www.cavallsdelvent.com
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La cursa de muntanya de l'Olla de Núria ja està en marxa

El diumenge 14 de setembre se celebrarà la II Clàssica Olla de
Núria, organitzada per la Unió Excursionista Vic i que enguany
és puntuable per la VII Copa Catalana de l'especialitat. Amb sor

tida i arribada al santuari de Núria, la cursa té un recorregut de
21 km i un desnivell positiu acumulat de quasi 2.000 metres.

Paral-lelarnent es realitzarà un circuit popular que en aquesta
ocasió s'ha modificat per fer més atractiva la participació de tots

aquells que no vulguin fer el recorregut llarg.

L'èxit aconseguit l'any passat a la primera edició d'aquesta cursa,
tant a nivell organitzatiu com de participació, ha fet possible que
enguany la cursa formi part del calendari de la VII Copa Catalana de
Curses de Muntanya. Per aquest motiu l'organització de la cursa

està treballant per que quedi en el record dels participants tant el

recorregut, com els regals, els premis, les fotografies, l'avituallament
com l'organització en general. I enguany s'editarà un DVD de la
cursa pels participants. Qui vulgui obtenir-lo haurà de adreçar un e

mail a: valldenuria@valldenuria.cat.
Font: FEEC

La cursa del Taga tanca la Copa Catalana 2008

El diumenge 21 de setembre la Unió Excursionista de Sant Joan
de les Abadesses celebrarà la 9a edició de la cursa Taga 2040

Evo, que enguany decidirà els campions de la Copa Catalana
2008 i es consolida com la cursa més veterana de la competició.
Després de vuit edicions l'organització s'ha proposat com a repte
immediat supervisar fins al més mínim detall per aconseguir una

prova al més alt nivell que estigui a l'alçada de les expectatives
dels corredors i corredores més exigents.
El tret de sortida de la prova es donarà a les 8.30 h per les dones
i a les 9.00 h pels homes al cèntric passeig Comte Guifré de Sant

Joan de les Abadesses. Amb un desnivell de 1.718 metres posi
tius i un recorregut de 22,640 quilòmetres l'itinerari de la cursa

passarà pels cims més emblemàtics de la serra Cavallera; el

Puig Estela de 2.019 metres i el cim del Taga de 2.040 metres.

Les inscripcions, limitades a 350 persones, ja estan obertes i es

poden realitzar fins el dia abans de la prova a través de la FEEC.
Per obtenir més informació podeu enviar un correu electrònic a

admin@uesantjoan.com.

Font: FEEC

Toponimia de la Maladeta
QUARTAPART

Aquest és el darrer dels escrits del Llengua i Muntanya que dedi

quem als pirineistes que donen nom als pics del massís de la
Maladeta que sobrepassen els 3.000 m d'altitud. En els tres arti
cles anteriors havíem resseguit els noms dels personatges que
donen nom als cims compresos entre el Pic d'Alba i l'Aneto.

D'aquest repàs toponímic que fèiem de ponent a llevant ara

només ens resta repassar els cims que van des de l'Aneto fins al
Pic Russell. En aquest sector de les Maladetes, el més oriental
del massís, hi ha els següents cims amb nom de persona: el Pic

Margalida, la Forca Estasen i el Pic Russell. D'aquest darrer cim
hi ha tota una colla de cims secundaris que l'envolten amb el nom

del mateix personatge: són l'Agulla Sud-Oest de Russell, I'avant
cim Sud-Est de Russell, l'Agulla Sud de Russell i, finalment, la

punta Oriental de Russell.

El Pic de Margalida fou escalat per primera vegada l'any 1905. La

primera ascensió d'aquest cim, que enllaça les mítiques crestes

de Salenques i Tempestats, va anar a càrrec de Louis Le
Bondidier. Aquest pirineista francès batejà el cim amb el nom de
la seva esposa Margalida.

La Forca Estasen, de 3.028 m, és a l'inici de la cresta de

Salenques. Es batejà aquesta punta amb aquest nom perquè la

per Ramon Boter de Palau

primera ascesnió nacional de la cresta de Salenques va ser a

càrrec del pirineista Lluís Estasen (1890-1947), l'any 1927, fent
cordada amb Rovira i amb Vila. Estasen va ser el pirineista català
més destacat d'abans de la Guerra Civil, popularitzà l'esquí de

muntanya i obrí molts itineraris d'alpinisme i escalada als massis
sos més alts dels Pirineus.

l, finalment, al sector més oriental de la línia de carena del massís
de les Maladetes hi ha diferents puntes i cims que reben el nom

d'Henry Russell (1834-1909), pirineista molt destacat que explorà
els Pirineus des de l'Atlàntic fins a la Mediterrània i, en especial, visi
tà intensivament tots els massissos més alts del Pirineu Central, tant

pel vessant francès com per l'espanyol. La seva gran passió i estima

pels Pirineus la reflectí a l'obra Souvenirs d'un montagnard, una

obra que ha esdevingut tota una fita dins la literatura dels Pirineus.
Coneixia molt bé el massís de les Maladetes, però tenia una predi
lecció especial pel massís del Vignemale fins a l'extrem que el com

prà i s'hi va fer construir diverses coves on va fer llargues estades.

amb la cot-tsbomciá del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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per "SPOTY"

En aquesta ocasió us ho poso molt fàcil. Aquesta punta està enfront del
cim del concursionisme del número anterior de la revista. Més fàcil

impossible, si sabeu quin era l'altre cim aviat endevinareu l'enigma.

Contestar aquestes preguntes us pot ajudar a trobar el nom d'aquesta
punta, i no cal dir que la majoria de les respostes les podreu trobar dins
de la revista.

1. Serralada al voltant del llac Baikal a Sibèria

2. El segon cim més alt de l'Atlas

3. Es tracta d'un pla especial de protecció de Collserola

4. Trineu lleuger que s'utilitza per a transportar petites mercaderies en travessies

llargues per la neu o bé en curses

5. De nom Andrzej, aquest polac va dirigir la primera ascensió hivernal de l'Everest

6. Lois Le Bondidier va batejar aquest tresmil amb el nom de la seva dona

1.••••••
2.•••••

3.••••
4.••••

5.••••••
6.•••••••••

Solucions del Concursionisme 345:
1. Montrebei 2. Elbrús 3. Esciurids 4. Purril 5. Caucas 6. Segre 7. Lister 8. Montigalar PARAULAAMAGADA: ORDICETO

Per a participar en el concurs només heu d'enviar, abans del31 de

juliol, el nom deilloc de la fotografia a la nova adreça electrònica del

concurs: concuralonlsme@excuralonlsnt8.cat indicant el vostre

nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic

per participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un lot de
llibres de muntanya valorat en 30 euros. En el proper número de la

revista sortirà publicat el nom del lloc i el guanyador.

La fotografia del número anterior de la revista (núm. 345)
correspon al pic d'Ordiceto de 2.597 metres situat a la carena

fronterera i separant els termes municipals aragonesos de
Bielsa i Gistaín. El guanyador del concurs és en Ramon

MaJoral1 Ventura, enhorabona.
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� Sant Salvador
per canals oblidades de Montserrat

Bages

.WIS-Dl+/- 475 m

• • les canals que seguirem de baixada són molt
descompostes i delicades.

• •• • • ••••• • certament l'única cartografia prou
detallada on s'aprecien totes les canals de Montserrat amb detall
és el conjunt de 2 mapes a Esc. 1 :7.500 publicats per les
Publicacions de l'Abadia de Montserrat com a complement del
llibre Camins i Canals de Montserrat de Ramon Ribera i Mariné.
El mapa Montserrat a Esc. 1 :10.000 de l'Ed. Alpina és útil però
mancat de detall a la zona de baixada de l'itinerari.

��-œel punt d'inici i final de l'itinerari és el monestir de Montserrat.
Podem accedir-hi amb vehicle particular, funicular aeri a tren cremallera.
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� Les Fonts del
Riu Glorieta
Muntanyes de Prades. Alt Camp
r:mmililiAproximació 15 min, descens: 3 h i retorn 50 min.

1:I[;l¡_�-1J1I280 m

a
•• calcària

: • •• • • : El descens d'engorjats a Catalunya. De Xavier Soltà.
Col-lécció Azimut. Ed.Cossetània.

• •• • • Muntanyes de Prades, Esc. 1 :25.000, Ed. Piolet. Esc.
1 :40.000. Ed. Pirineo.

cr.:;,¡�-�per accedir a Mont-ral primer hem d'arribar aAlcover, poble situat
entre Reus i Montblanc en el traçat de l'actual C-14 (antiga C-240), a bé
accedir-hi des de Valls per la T-724. Cal entrar a la població i seguir els
rètols que indiquen Mont-ral i Capafonts. Passant per davant de

l'església ens condueixen al capdamunt del poble a la TV-7041, que
amb una forta pujada ens porta al poble de Mont-ral a 11 Km.
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� Sant Miquel de
Soiterrra o Puig
d� les Formigues

La Selva

unes 6M reals de marxa.

!!Esm-ll +/- 900 m

• • itinerari força llarg ( 21 quilòmetres) i amb moltes
cruïlles on perdre's, cal estar atents al mapa.

•• • ruta molt recomanable a la tardor quan els boscos
canvien de color.

• •• • • Vall de Sau Collsacabra. Esc. 1 :40.000. Ed. Alpina.
ut.îI[!í!Io:EII el punt de sortida és el poble d'Osor. Es pot arribar a Osor

per una espectacular carretereta que baixa des de Sant Hilari
Sacalm a bé des de Santa Coloma de Farners i Anglès. Totes
dues poblacions fàcilment accessibles des de l'Eix Transversal.
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Proposem una ruta que pretén redescobrir

algunes de les canals menys transitades i
potser condemnades a desaparèixer del sector

nord-est del massís montserratí. Sortirem del
Monestir carretera avall per anar a trobar el
Camí dels Degotalls, en lleuger descens. Quan
ja baixa cap a la carretera passa per l'evident
base de la Canal del Pou del Gat, la primera
transitable des del monestir. Hem de dir que del
Pou del Gat que el mapa marca a la seva base
no en trobem cap rastre. La canal puja fent

ziga-zagues en un terreny ple de matolls (mar
ques grogues). En un punt molt dret el camí
s'arrapa a la roca nua i unes cordes asseguren
el pas. A partir deis 800 m la canal s'obre. A la
cota 970 m trobem el claríssim sender del
camí de l'Arrel que venint del pla de la Trinitat
recorre horitzontalment tot aquest sector. El

seguim a ma dreta un centenar de metres i
enfilem el camí de la Canal Plana (fita), que
malgrat el canvi de nom és, de fet, la canal que
veníem pujant. En un quart d'hora fem cap a un

coll a 1.022 m que ens deixa veure el torrent de
santa Maria i el Camí de Sant Jeroni. Sobre
nostra a l'esquerra ens queda Sant Salvador
més conegut per la seva forma com l'Elefant.

Sortint des de Mont-ral, ens dirigim al

camp de futbol d'on surt el PR C-20, amb
indicació a les Fonts del Riu Glorieta, la
mateixa direcció d'Alcover i de l'ermita
del Remei. El camí va agafant un sentit
més aviat cap a l'esquerra, al principi
passarem per alguns camps, però poc
després anirem entrant en un bosc de

pins i anirem endinsant-nos en un

paisatge més rocós, deixant el riu a la
nostra dreta. En arribar a unes escales
anirem veient el barranc a la nostra dreta,
hi entrarem per una senda poc marcada,
però evident d'accés.
El descens de les Fonts del Riu Glorieta
és un descens tàçil, que podríem cata

logar d'iniciació. Es molt complet, degut
a la varietat de ràpels, salts i algun que
altre tobogan. En ser un riu amb aigües
de surgència sempre porta aigua. El bar
ranc segueix un recorregut evident, amb
un equipament molt bo, comença amb un

seguit de ràpels i opció de fer salts. Cal
sempre comprovar la fondària d'aquests!.
Progressem pel riu amb algun que altre

Fem la volta a aquest monòlit en sentit antiho
rari fins a trobar una nova fita que marca la ruta
d'ascens: passen entre unes alzines, després
d'unes rampes senzilles grimpem una canal
fàcil amb una alzineta, una gran rampa més

desprotegida i per fi entre el cap i l'esquena de
l'Elefant un pas certament empotrat que super
em millor sense la motxilla. Del cim a 1 .152 m

dominem tot el sector oriental de Montserrat.
Baixem amb cura i retornem al coll sobre la
Canal Plana. No hi arribem sinó que prenem un

trencall gens evident que ens permet revoltar
l'Elefant ara en sentit horari. Les fortes pluges
de la primavera del 2008 han desdibuixat

aquest caminet marcat amb pintura blava.
El corriol s'arrapa a la base de la paret nord
oest de l'Elefant, esdevé fràgil i trencadís a

mida que s'apropa a la base de la canal
d'accés al coll que el separa dels
Flautats. La canal d'uns deu metres es

grimpa amb l'ajut de dues alzinetes

estratègicament situades. A l'altre cantó el
camí s'arrapa als Flautats i deixem una baixa
da directa a Sant Benet per davant la Mòmia.
Nosaltres volem baixar l'oblidada, directa i

descomposta canal que passa per l'esquena de

la Mòmia. Seguint traces de pintura blava
davallem amb cura uns 150 m, fent el mico a

estones i fem cap al Pla de la Trinitat. D'aquí
podem triar dos camins diferents que ens por
taran cap a la base del refugi de Sant Benet i a

les escales de retorn al monestir.

Pasqual Garriga i Martí

ressalt i salt. Arribem a un ràpel de 15
metres amb una bonica formació. Aquest
dóna lloc a un petit pas per dins d'una
cavitat molt petita. I seguim progressant
per unes rampes, seguides de dos ràpels
més. Passarem per una zona de caos i
un nou ràpel. Per últim arribem a un salt
de 4 metres i l'últim ràpel que ens

porta al Niu de l'Aliga. En aquest
punt podem, si així ho volem, fer la
meitat del ràpel i aprofitar una

repisa per fer un salt a la gran badi
na. El retorn el farem sortint de Niu
de l'Àliga remuntem un camí que
trobem a l'esquerra, que ens

deixarà per sobre de l'última badi
na, (salt opcional de 12-15 metres).
Des d'aquí tornem a agafar el PR
C-20 que ens portarà a Mont-ral.

Sergi Lugo
Riu Glorieta

. Tram de
••.• ràpels

....

-�-------------------------------------------------------------------------
Llarga ascensió al cim més alt de les
Guilleries pel seu vessant nord pràcticament
tota la ruta transcorre per pistes. La ruta més
curta al cim es fa pel sud des de la Font dels
Abeuradors. Sortim d'Osor cap a la carretera

d'Anglès i a 200 m un rètol indica el Sobirà de
la Santa Creu, un mas al qual no arribarem.
Seguint el GR 178 pugem pista amunt i a 20
minuts trobem la masia del Baier. Després la
pista puja més fort. Dominem la Vall del Sot
de la Noguera dominada al cantó oposat per
l'inacabable vessant nord-est del cim de Sant

Miquel. Arribem a veure dos senglars i una

guineu en aquests boscos de roure i castany
ers. Si no trobeu bolets de ben segur tornareu

a casa amb una bona bossa de castanyes.
Pista amunt trobem la masia del Gelats(1 h 25
min).Dos quilòmetres més amunt arribem a

una cruïlla a 940 m on el GR gira a l'esquerra
i nosaltres seguim la pista a la dreta. Amb
ciares creus de que abandonem el GR
comencem a seguir marques puntuals d'un
rosa fosforescent. Sis cents metres més enllà
trobem la segona cruïlla i empalmem amb el
camí que puja des de la Font dels
Abeuradors. Ara la pista és planera té una

clara orientació al nord-oest i apunta al nostre
cim. Fem cap a una tercera cruïlla on la pista
davalla cap al Sot de la Noguerola i on un

rètol ens senyala a mà esquerra el camí del
cim. Per fi abandonem les pistes i seguim un

caminet dintre el bosc que pel vessant nord
del Sant Miquel. Passem sota el cim per més
endavant tornar enrere i ja per sobre el fil de
l'aresta rocallosa guanyem aquest cim tan sin
gular: Sant Miquel Solterra a de les
Formigues 1.202 m, 3h30 min. Bones vistes
sobre el conjunt de les Guilleries, en particular
cap al proper cim de Sant Benet. AI cim una

creu vermella amb tres grans formigues blan
ques i la base del que degué ser una ermita.
A la tardor la paleta de colors és d'allò més
completa. Tornem a la darrera cruïlla, a pocs
metres d'ella hi ha la Font Saguarda. Baixem
per la pista, sempre mirant el mapa per no

errar a les cruïlles i trobem per aquest ordre
les masies de la Riba d'Amunt (planter
d'avets de Nadal i font), la Riba d'Avali i

seguint la pista paral·lela al riuet fem cap al

Ripoll majestuós mas força restaurat. Vint
minuts més avall entrem de nou a Osor pel
seu centre històric realment bonic.

Pasqual Garriga i Martí



er Marc Janeras i Casanova

Muntanyes de Canejan
Montserrat Timoneda i Jaume Llanes

Col. Azimut, 96

Ed. Cossetània, desembre 2007

225x120 mm; 288 pàg. bin
i mapes en color

Els últims anys han sortit de

l'impremta diversos títols que
han diversificat molt e!

coneixement d' eraVal d'Aran,
i aquesta última guia cobreix
intensament la Val de Toran i

totes les carenes que
I' envolten, oferint-nos una

àmplia gamma d'activitats

possibles i excursions,
ascensions, crestes i grimpades
i canals de neu i gel. Aquest
recull sistemàtic d'itineraris va

merèixer el VII premi Vèrtex

convocat per la FEEC.

Història social de l'excursionisme català - el franquisme
Francesc Roma Casanovas

Col. El Tinter, 79

Ed. Cossetània, gener 2008

240x170 mm; 149 pàg. bin

En aquest llibre Francesc Roma, prolífic estudiós de geografia i d'història

lligada a la muntanya, ens mostra com e! fenomen de l'excursionisme
català evolucionà al llarg dels 40 anys de franquisme. Amb totes les
limitacions socials i repressions polítiques i culturals, es produeix una

transició de I'excursionisme tradicional dels inicis fins a un moviment

molt més proper al que coneixem actualment.

La pedra d'Omari
Marta Viladot Santalo
Col. Viatgers, 3

Ed. Cossetània, maig 2008
230x155 mm; 109 pàg. bin

Finalment, també de

la mateixa editorial

Cossetània, la collecció

Viatgers que dóna veu

a periodistes en ruta

presenta el tercer

volum. En aquest cas

un nom conegut de la

televisió ens narra una

aventura personal al

Kilimanjaro, el sostre

mític d'Àfrica.

3 contes d'excursió
Enric Gamà i Mercè Canals

Col. Insòlits, 7

Publications Abadia de Montserrat, març 2008

330x245 mm; 24 pàg. color

Aquest llibre il-lustrat a gran format presenta tres contes com a excusa

per a tres excursions familiars clàssiques a Montserrat, Sant Llorenç del

Munt i al Montseny. Entre la proliferació de guies d'excursions

adreçades a un públic familiar i infantil, aporta un enfocament diferent

que cedeix el protagonisme a la narració de! conte i no es pot considerar

com guia per les seves evidents limitacions.

excursíonísrne 39
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Després d'haver viatjat per les principals serralades

asiàtiques arriba l'hora de canviar de continent. Ha arribat el
moment de trepitjar Àfrica i més concretament la seva

serralada més important: l'Atlas. L'Atlas s'estén uns 2.400

quilòmetres al nord-oest del continent africà creuant el

Marroc, Algèria i Tuníssia. De fet, l'Atlas és el sistema

muntanyós que separa el desert del Sahara de les costes

atlàntica i mediterrània i és en bona part el responsable de la
seva sequedat.

L'Atlas habitat majoritàriament per berbers al Marroc, àrabs a

Algèria, i una barreja d'ambdós a Tuníssia, té els dos cims
més alts situats al Marroc: el Jbel Toubkal de 4.167 metres, i

el M'Goun de 4.071 metres. A més, però, es subdivideix en

tot un seguit de serralades d'oest a est que són: l'Anti-Atlas,
el Gran Atlas i l'Atlas Mig al Marroc, els Atlas Tellians i els
Atlas Saharians a Algèria, i els Monts Aurès a cavall d'Algèria
i Tuníssia.
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L'Anti-Atlas, al sud-oest del Marroc i el més proper a l'Oceà

Atlàntic, té una longitud de 500 quilòmetres. AI nord-est

d'aquest hi trobem el Gran Atlas, el més alt. Amb 700

quilòmetres de longitud, el seu vessant sud és abrupte en

contraposició al nord que baixa suaument cap al centre del

Marroc. AI nord, i separat del Gran Atlas pels rius Moulouya i

Oum Er-Rbia, l'Atlas Mig constitueix un altiplà que s'endinsa

cap Algèria constituint els Atlas Tellians. Més al nord, la vall

del riu Sebou el separa de les muntanyes del Rif que són ja
una prolongació de la serralada Bètica. Els Atlas Tellians a

Marítims, anomenats així per la seva proximitat àl mar,
s'estenen paral.lelament al mar Mediterrani durant 1.500

quilòmetres, formant al sud un gran altiplà fins als Atlas

Saharians que limiten al sud amb el desert del Sahara.

L'altiplà passa de ser una regió de grans llacs a l'estació

humida a un dipòsit de sal durant l'estació seca. I ja per
acabar aquesta introducció, els Monts Aurès a Tuníssia

constituïren històricament la resistència berber contra la

invasió d'altres pobles com els romans, els bizantins, i molts

altres ...
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Un cop situats, anem a cercar a la xarxa la informació de la

que disposem per a planejar el nostre viatge. Un cop
descartades totes les pàgines comercials, que no són

poques i que ens ofereixen tot tipus d'aventures pel continent

africà, podem donar un cop d'ull a

www.summitpost.org/mountain/rock/150232/jbel-toubkal.html.
En aquesta web d'agradable disseny hi trobarem abundant

informació del cim més alt del nord d'Àfrica: història alpina
del Jbel Toubkal, aproximació, regulació de l'accés a la

muntanya, rutes, allotjament, informació meteorològica,
interessants enllaços, i ... fotografies, moltes fotografies.

MOROCCAN HIGH A.TLA.S MOUNTAINS. MOUNT
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A nomadicmorocco.blogspot.com, blog oficial de les
associacions de guies de muntanya de la zona, trobarem
informació posada al dia de tot allò que necessitem per

emprendre una ascensió al Gran Atlas: meteorologia,
població, història, fauna, flora, mapes ... i un munt d'enllaços,
entre ells a les mateixes pàgines dels guies
ToubkalMountainGuides.Com i NomadicMorocco.Com, també

amb una àmplia galeria fotogràfica.

www.africaguide.com és la web per excel.lència del continent

africà. Des de la pantalla d'inici a des d'un mapa interactiu

podrem accedir a qualsevol dels països africans i

assessorar-nos a tots els nivells per a gaudir d'un viatge
sense ensurts.

I ja per acabar, una interessant pàgina que encara no havíem

comentat en aquesta secció: www.indexmundi.com. Aquesta
web és una espècie d'atles geo-econòmic on hi podem
consultar dades de qualsevol part del món. En el cas dels

països als que ens referim, trobarem una relació de tots els

cims de cada país amb llurs coordenades, altitud, regió a la

que pertanyen i visió via satèl.lit amb diferents nivells de

zoom.

I fins aquí el nostre safari particular a través de la xarxa. Ara

us toca a vosaltres equipar-vos bé per a trepitjar aquest
continent fascinant. ..

Fins aviat!



La tradició és més que experiència,
és la determinació de fer el treball amb excellèncía.

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.

Zamora 45-47, 1 er 1 a/ 08005 - Barcelona Tel.: 93300 1007

www.timgad.com
casellas@timgad.com

Fax: 93 485 48 87

Tractament tèrmic de la fusta
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INDÚSTRIA
GRÀFICA

>Embalatges i palets
-Certificació NIMF-15
-Solució KD:

Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

>fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus
de materials
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aleu@aleusa.es www.aleusa.es

TIMGAD INFORMA
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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