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A la UEC de Mataró fa més de 70 anys que ens dediquem a ensenyar a esquiar
nois i noies a partir de l'edat de 4 anys. AI Pas de la Casa i a La Molina. Si a

tú a als teus fills també us agrada l'esquí - gairebé tant com a nosaltres-,
informa't trucant-nos al 629 82 43 76 (Xavier Beltran) a visita'ns a la nostra

web www.uecmataro.com.

Esquiar, Disfrutar, Guanyar.



Aquest any, i especialment durant l'estiu, els mitjans de comunicació s'han tornat a

fer ressò per desgràcia dels accidents de muntanya. Segur que tots pensarem en els

tràgics accidents del K2 al Karakòrum o el del Mont Blanc de Tacul, als Alps, que han

estat notícia de primera plana pel nombre de muntanyencs implicats i pel renom dels
massissos on s'han produït. Però la mort també ens ha colpit especialment aquest any
en companys i muntanyes, com els Pirineus, més propers a nosaltres.

excursionísrne �_U(·,iml

L'a/tra cara de /a muntanya

Les fredes estadístiques mostren que el nombre de morts per accidents de muntanya ha

anat en augment, amb algunes oscil·lacions, any rere any i, com sempre que se'n parla
del tema als medis de comunicació, es busca una explicació. Segons els casos es parla
d'imprudència o inexperiència, les males condicions del medi o equipament i altres

circumstancies. Però també hi ha accidents que podríem qualificar de mala sort o

fatalitat. Que sempre ens sorprenen i als que no trobem fàcil o cap explicació.

Algú podria pensar a la vista dels fets que els qui fem activitat a muntanya correm riscos

innecessaris i ens juguem la pell cada cop que sortim a la muntanya a fer allò que ens

apassiona. Ans, al contrari, cada dia hi ha més consciència dins del nostre col·lectiu de

la importància de la formació així com de disposar d'un equip i un material adequats i

d'una bona preparació física i psicològica i també del valor de l'experiència a la

muntanya.

No obstant tot això també el muntanyenc ha d'assumir que el risc mai desapareix
completament. Els perills objectius i la nostra vulnerabilitat a aquests juntament a les

nostres possibles i pròpies errades fan que contínuament haguem de gestionar el rise en

aquest medi i és precisament aquesta tasca, feta en llibertat, una de les més

enriquidores de la nostra activitat a Muntanya.

Cal considerar a més el fet obvi de l'actual popularització de les activitats físico

esportives i lúdiques en el medi natural comporta un augment progressiu de gent a la

muntanya i en conseqüència una major probabilitat d'accidents.

No voldríem acabar aquestes reflexions sense expressar la nostra solidaritat amb els

familiars, amics i companys de tots els que han mort en accident de muntanya aquest
any. El seu record i les experiències viscudes amb ells ens continuaran acompanyant en

la nostra activitat a la muntanya, aquesta passió compartida per tots.

eXCU.ISlOnlSme 3
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Foto 1. Les branques dels arbres intercepten la neu durant
les nevades; si aques1es són febles ía intercepció pot arri
bar a ser de fins a un 70 %, si són fortes de fins a un 30 %.
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Introducció
La relació entre la neu i el bosc és absoluta
ment bidireccional, la neu condiciona direc
tament l'estructura del bosc i el bosc condi
ciona directament l'estructura del mantell
nival. Així per exemple el bosc modifica l'es
tructura del mantell nival ja que intercepta la
neu durant les nevades, manté un microcli

ma en el seu interior, i la presència de troncs

augmenta la rugositat del sòl, per tant, esta

bilitza el mantell nival i en molts casos impe
deix el desencadenament de les allaus.

Per una altra banda la neu té una important
influència sobre la vegetació. El mantell
nival condiciona moltes espècies que viuen
en l'entorn de l'alta muntanya, arribant a for
mar comunitats especialitzades d'aquests
ambients, és el cas de la vegetació quionò
fila. En realitat la neu protegeix les plantes
de les baixes temperatures i de l'abrasió del
vent. En altres situacions el pes de la neu i
les allaus malmeten la vegetació, modifi
cant en molts casos l'estructura del bosc,
fet que ens permet cartografiar les zones

d'allaus.

En zones de muntanya no es podria estu

diar la neu sense tenir en compte el bosc i a

l'inrevés, no es podria estudiar el bosc
sense tenir en compte la neu.

La influència del bosc
sobre el mantell nival
La influència del bosc sobre el mantell
nival és diversa:

El bosc intercepta la neu

La intercepció de la neu per part de les

branques dels arbres redueix el gruix del
mantell nival en comparació amb el camp
obert, la intercepció de neu és més impor
tant en nevades febles (fins al 70% de la

neu) que en nevades fortes (fins al 30%),
si les temperatures són baixes la intercep
ció també és menor (Hurand 1994) (Foto
1). Com a conseqüència d'aquest fet a

dins del bosc podem tenir mantells més

prims que a camp obert (Foto 2).
La irregularitat del mantell es veu també
afavorida pel despreniment de les masses

de neu que les branques van retenir

durant la nevada, la neu despresa que
passa a englobar dins el mantell nival té

característiques físiques diferents. Un
mantell irregular no és tan susceptible de

propagar les cicatrius que es formen en el
seu interior.

Foto 2. La intercepció de la neu per part dels arbres

crea una discontinuïfat en el mantell nival, un mantell

discontinu és menys propens a propagar les cicabius

que s'hi puguin formar, per fant no afavoreix el desen

cadenament de les allaus.

excursiorusrne 5
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El bosc crea un microclima

La neu com tots els materials emet

radiació, aquesta radiació emesa durant
les nits clares s'escapa a través de l'at
mosfera. Aquest procés produeix un

refredament de la part superficial del
mantell nival que afavoreix la formació
de gebre de superfície. En canvi, en les
nits ennuvolades l'energia emesa rebota
en els núvols retornant cap al mantell,
escalfant-lo. Aquest procés pot provocar
la fusió del mantell nival, de fet moltes

vegades hem sentit a dir que els "núvols
es mengen la neu", aquesta frase no vol
dir una altra cosa que el mantell nival
durant les nits ennuvolades fon més

ràpidament.

El bosc produeix un fenomen molt simi
lar al dels núvols, perquè retorna cap al
mantell la seva energia d'aquesta
manera dins el bosc serà més difícil la
formació de gebre de superfície (Fotos 3

i 4), i el mantell nival tendirà a un escal
fament en comparació al mantell nival

proper que es trobi en zona de clariana.

El bosc redueix la velocitat del vent

La massa forestal augmenta la rugositat del sòl. Aquest fet produeix una reducció de la
intensitat i una homogeneïtzació del vent, el resultat és que, a l'interior del bosc, és difí

cil trobar grans acumulacions de neu degudes al vent, acumulacions que són força ines
tables en vessants oberts. Si observem la figura 1, podem veure que com més grans
són els obstacles major és aquesta interferència i major distància vertical es necessita

per assolir una velocitat determinada.
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Foto 3. Gebre de

superficie tal com es

veu a rull nu (Vall del

Madriu !emparada
2006-2007).

Foto 4. Fotografia rea

litzada amb macro

deis crista lis de gebre
de superficie que apa
reixen en la fotografia
3.

Els cristalls de gebre de

superficie es formaran

amb més facilitat en les
clarianes o vessants

oberts que sota el bose.

Figura 1. ln1erferència de diferents obstacles sobre la
velocitat del vent Modificat de Naaim

Bosc

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

o 5 10

Un arbre sol augmenta la velocitat del vent

AI contrari que una gran massa forestal, que redueix la velocitat del vent, un arbre sol
incrementa la velocitat del vent al seu voltant, provocant una erosió del mantell nival al seu

peu. Això crea una discontinuïtat del mantell nival, situació que com ja hem vist fa que no

s'afavoreixi la propagació d'una hipotètica fractura. Aquest fet ha estat utilitzat per alguns
enginyers en unes obres de defensa anomenades viraitents, els viravents no són altra
cosa que uns taulons apilats en forma de creu imitant un arbre que se situen en zones on

es formen cornises. Com que al seu voltant incrementen la velocitat del vent creen una

discontinuïtat a la cornisa, això fa que en cas de desplom, la cornisa, no caigui tota sence-

6 excursiorusrne
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ra. Queda clar doncs que no només el
bosc pot reduir el risc d'allaus sinó que les
formacions boscoses molt clares a fins i tot

els arbres dispersos efectuen una estabilit

zació del mantell nival.

Aquestes estructures forestals són fre

qüents a l'alta muntanya i moltes d'elles es

troben en zones de sortida d'allaus (Foto
5).



FolD 5. En aquesta fotografia es veu molt clarament com els arbres amats, en fer augmentar la velocitat del vent al seu voilant, provoquen una discontinuItat en la sobreacu

rnulació deguda al vent

Els troncs dels arbres creen

rugositat
Els troncs dels arbres donen rugositat al
sòl. En les zones de sortida els troncs

deis arbres poden actuar de veritables

ancoratges no afavorint gens el desen
cadenament de les allaus a arribant a

impedir-lo totalment. És evident que
aquesta funció de retenció del mantell
nival dependrà, de diferents factors com

l'espècie d'arbre de la zona, de la quanti
tat de capçades pe-r hectàrea del pendent
del vessant, etc. (figura 2).

En les zones de trajecte i d'arribada quan
l'allau ja s'ha posat en moviment el bosc

pot actuar de fre d'aquest moviment, però
en general aquesta funció és molt reduïda,
ja que normalment les allaus arriben a ele
vades velocitats i pressions d'impacte. En

aquest moment els troncs dels arbres són

totalment ineficaços per a aquesta funció

protectora, és per això que quan es parla
de boscosde protecciócontra les allaus es

fa referència especialment als boscos que
se situen en les parts més altes dels ves

sants allà on es produeix el desencadena
ment de les allaus.

Un cas especialla vegetació arbustiva

La vegetació arbustiva no segueix les pautes que hem donat fins ara per als boscos.
Arbustos com el neret, Rhododendron ferrugineum, el bàlec, Genista belensee, a el

ginebró, Juníperus communis nana, a l'hivern queden totalment coberts de neu. La fle

xibilitat de les seves branques no ofereix cap ancoratge al mantell nival, ans al contrari

el fimbreig que poden arribar a tenir pot afavorir el seu desencadenament. Per una altra
banda la presència d'arbustos a la base del mantell nival incrementa la porositat, fet que
afavoreix la instat-lació del gradient fort i, per tant, la tendència cap a la inestabilitat del

mantell.

p

Figura 2. El rectangle blau

representa el mantell nival.
T les forces de tracció; R

les forces de resistència, i

angle del vessant, P pes de
la neu. Una allau es pro
dueix quan les forces de
tracció (component paral·lel
al vessant del pes del man

tell nival) són superiors a

les forces de resistència

(com per exemple les for
ees de cohesió dins el
mantell nivaQ. La presència
deIs troncs deIs arbres en

un mantell nival augmenta
les forces de resistència R i

per tant desafavoreix el

desencadenament de l'a

liau.

excursionisrne 7
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En definitiva, i com a conclusió, el bosc estabilitza el mantell nival

En general dins el bosc tindrem mantells nivals "més calents"
dels que trobaríem a celobert per tant serà més difícil el des

envolupament de metamorfisme de gradient i per conseqüèn
cia la formació de gobelets (tipus de grans de neu sense cohe
sió que donen molta inestabilitat al mantell nival). Com ja hem
vist no s'hi afavoreix la formació de gebre de superfície, ni les

Què és el bosc de protecció?

acumulacions de neu degudes al vent, a més a més els troncs

dels arbres fan la funció d'ancoratges del mantell nival. Tot

aquest conjunt de factors fan que el bosc estabilitzi el mantell

nival, és a dir les zones amb bosc són zones en les quals no es

veu en absolut afavorit el desencadenament de les allaus.

Aquesta és la clau.

Es considera un bosc de protecció contra les allaus: aquella formació boscosa que impedeix que es desencadenin les allaus o

que en redueix la probabilitat de desencadenament. A les zones de muntanya els boscos tenen diferents posicions i compleixen
diferents funcions respecte a les allaus, fixem-nos en la figura 3.

8 excursiorusrne
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CASA.
La zona de sortida de l'allau es troba per sobre la timberline
1. Vessant sense bosc o amb bosc esclarissat que es troba per
sobre la timberline però en què no es produeixen grans allaus,
probablement per les seves característiques fisiogràfiques com

el pendent, I' orientació o la rugositat.
2. Ens trobem en el mateix cas anterior però sobre un vessant

en el qual es produeixen allaus, de fet es tracta de la zona de
sortida de la zona d'allaus representada.
En aquests dos casos no existeix el bosc de protecció. L'altitud
de la zona de sortida és massa elevada perquè es doni la ins
tal-lació d'una formació boscosa. En aquestes situacions si es

vol fer algun tipus de protecció evidentment no es podrà utilitzar
la reforestació, s'haurà de pensar probablement en obres fixes

(rastells, xarxes, etc.) o en un control temporal del mantell nival.

CAS B.
La zona de sortida de l'allau es troba per sota la timberline.
3. Vessant que constitueix una zona de sortida d'allaus sense

vegetació arbòria degut precisament a l'activitat freqüent d'a
llaus. En aquest cas per a evitar el desencadenament de les
allaus es pot pensar en la reforestació, però sempre acompan
yada d'altres tècniques que permetin la supervivència dels
arbres mentre estan creixent, com la creació de terrasses, la
instal-Iació de xarxes entre els arbres plantats, etc. Existeixen

exemples de reforestacions practicades en zones de sortida
d'allaus que han resultat ser molt eficaces.
4. Vessant contigu a una zona d'allaus. Si desaparegués el
bosc en aquest vessant probablement es podrien desencadenar

allaus, es tracta clarament d'un bosc de protecció.

CASC.
Vessant sense zona d'allaus que té una alçada suficient per a

que se'n puguin produir.
5. Es tracta del bosc de protecció més representatiu, estem per
sobre els 1.800 m (les allaus es poden desencadenar per
sobre els 1.800 m als Pirineus (Furdada 1996)). Aquest és el
bosc que no pot desaparèixer, la seva falta provocaria el des
encadenament d'allaus. Aquest bosc i el de l'exemple 4.són els
boscos que s'han d'estudiar per preservar i sobre els quals
s'han de realitzar actuaclons si la seva funció protectora es veu

compromesa.



Com és el bosc de protecció als Pirineus?

Als Pirineus el bosc de protecció es

troba format sobretot per pi negre Pinus
uncinata. Aquesta formació boscosa se

sol trabar per sobre deis 1.800 m arri
bant fins als 2.300 i 2.400 m, on quasi
hauríem de considerar-los arbres aïllats
i no pas bosc. El pi negre és un arbre de
creixement molt lent i de gran longevitat
(pot viure fins a 600 anys), que té una

plasticitat enorme i és força indiferent al

tipus de substrat. A més, és un arbre
molt ben adaptat als rigors de l'alta mun

tanya, i de fet és el millor competidor a

les cotes més elevades als Pirineus.

Diverses proves fisiològiques i anatòmi

ques de l'espècie corroboren la seva

resistència a les condicions de duresa
del medi físic que l'envolta. Per comen

çar, les acícules perennes de les conífe
res redueixen la transpiració i eviten
l'estrès hídric quan la disponibilitat d'ai

gua al sòl és baixa, el port cònic dels
arbres facilita eilliscament de la neu, les
resines fan augmentar la resistència a

les baixes temperatures (disminueixen el

punt de congelació dels teixits i dels flu
xos interns), la flexibilitat de les bran

ques evita que la neu s'hi acumuli i

pugui arribar a trencar-les, les arrels
solen adoptar disposició horitzontal per
servir d'ancoratge a l'arbre ... i així suc

cessius exemples d'adaptació.

La formació boscosa del pi negre sol
estar acompanyada d'altres espècies
arbòries com el beç, Betula pendula, el

trèmol, Populus tremula, a la moixera de

guilla a besurt, Sorbus aucuparia, espè
cies oportunistes que aprofiten pertorba
cions (allaus, caigudes de rocs, incen
dis ... ) per colonitzar clarianes, ja que es

regeneren millor en condicions de llum

que el mateix pi negre. Quan aquestes
espècies creixen i ocupen la clariana, el

pi negre comença a regenerar sota la

superfície forestal dels planifolis i acaba

ocupant l'espai. I així es va repetint el

procés d'equilibri dinàmic.

En els nivells inferiors de bandes altitu

dinals, el pi negre també conviu amb
altres coníferes _com el pi roig, Pinus

sylvestris, a l'avet, Abies alba. La vege-

tació arbustiva que l'acompanya es com

pon sobretot de neret, Rhododendron

ferrugineum, nabiu, Vaccinium myrtil/us,
i ginebró, Juniperus communis. Totes

aquestes espècies solen ocupar prop
del 90% del sòl i deixen poc espai per a

espècies herbàcies com el pa de cucut

blanc, Oxalis acetosel/a, a l'herba fetge
ra, Anemone hepàtica.

Als Pirineus aquest hàbitat alberga nom

broses espècies d'interès faunístic ame

naçades a Europa, entre les quals des

taquen el gall de bosc, Tetrao urogal/us,
el picot negre, Oryocopus martius, i el
mussol pirinenc, Aegolius funereus,
totes elles estretament lligades a

aquests hàbitats forestals. Però també hi

viuen altres espècies d'interès botànic
com la moixera nana, Sorbus chamae

mespilus, que a Andorra es traba en

perill crític (Ninot et al. 2004).

L'estudi i la gestió dels bos
cos protectors

Primer de tot cal remarcar que no tots

els boscos compleixen per igual les fun
cions protectores. Ja ho hem vist una

mica fins ara; no és el mateix tenir un

bosc dens a 1.800 m que tenir arbres

esparsos prop dels 2.300 m. Els boscos
de per si són diferents en estructura i

dinàmica. Per exemple tenen diverses

edats, arbres iguals a molt diferents
entre ells, poden presentar clarianes

grans a petites en el seu interior, a sim

plement presenten diverses densitats de

peus.

Diversos estudis donen dades sobre
l'estructura òptima que ha de tenir un

bosc per estabilitzar el risc d'allaus. Es

prefereixen boscos heterogenis, pel que
fa a l'edat, diàmetres, formes ... , a bos
cos molt homogenis. Un bosc homogeni
és més susceptible a les pertorbacions,
neu, vendavals, etc. que poden fer que
la massa forestal perdi estabilitat i el

bosc pugui col-lapsar, anomenat efecte

dòmino, i col·lapsi. També cal fixar-nos
en la mida de les clarianes. Alguns
autors aconsellen que no haurien de

superar 1,5 vegades l'alçada dominant

dels arbres confrontants (Hurant, 1994)
per evitar el rise de reptació del mantell

de neu. També és important analitzar el

grau de capitalització del bosc, és a dir,
si presenta estructures amb elevada

acumulació de fusta i arbres envellits.

Aquestes estructures són susceptibles
de perdre tant la seva vigor com l'estabi
litat i, a més, poden presentar problemes
de regeneració. Existeixen infinitat de
variables tècniques, variables dasocràti

ques, per avaluar l'estructura dels bos

cos.

Hi ha dues consideracions molt impor
tants, a part de l'estructura, que indica

ran el grau de protecció que ens ofereix
el bosc: la regeneració i l'estat fitosanita

ri. Si la regeneració del bosc es troba en

bon estat és garantia que el bosc persis
tèix en el temps; característica molt

important per garantir els boscos del

futur. D"altra banda l'estat fitosanitari ha
de ser òptim ja que les condicions a les

quals es troben sotmesos aquest tipus
de boscos, per culpa de la seva ubica

ció, rigors de l'alta muntanya, fan que

siguin molt susceptibles de perdre la

salut.

Per avaluar l'estat de conservació d'a

quests tipus de boscos i garantir la seva

funció protectora cal estudiar-los. La
realització d'inventaris forestals és indis

pensable per obtenir les variables
necessàries que els especialistes neces

siten per prendre les decisions de gestió
adequades. La gestió forestal haurà d'a

nar encaminada a comprendre el bosc

com un benefici més enllà de la funció

de protecció. Aquests boscos efectuen

un reservori molt important de biodiver

sitat d'espècies forestals emblemàtiques
de l'alta muntanya. A més a més gene
ren una sèrie de beneficis directes com

bolets, fusta, esbarjo, i altres indirectes,
considerats externalitats, com el paper

que desenvolupen servint de reserva

biològica de carboni.
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Nova Zelanda
,1

-

"1 d'octubrB. TBmlls restablBn, brisa IIBUgera. A lBS dUBS dB la tarda "BiBm tBrra dBS dB
la gran cota, tBnint al nostre nord 1'0BSt: Bns dirigim call a Bila immBdiatamBnt i la
lIosta dB sol ja BS "BU dBS dBI sBnó. A mitjanit taig lIosar BI "aixBIIaillairo iSOndBgBm,
lIerò no tOlluBm tons ni amb 10 braSBs dB cablB. Al ter-sB dB dia IIOSBm rumb a tBrra, IIUB
dista B millBs':

D'aquesta manera deixava anotat en el seu diari el capità James Cook el 1769 el seu encontre amb
una terra desconeguda. Aquella terra era Nova Zelanda.

10 excurstorusme
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Quan vaig començar a investigar sobre Nova Zelanda vaig descobrir que era un país poc conegut per als catalans.

Sí, algú hi havia estat, havia llogat una furgoneta a una caravana i havia visitat algun parc nacional, però ningú no

ho havia fet en bicicleta de manera que em pogués donar consell. Tots tenim la imatge d'una Nova Zelanda a l'al

tre extrem del món amb els increïbles Alps al sud, foques, ovelles, maoris tatuats traient la llengua, balenes, bos

cos per tots costats i glaceres prop del mar de Tasmània. Tot això hi és però hi ha molt més.

Vaig arribar a la moderna Auckland un 19 de desembre i vaig tornar a casa el 12 de març següent, gairebé 3 mesos

recorrent aquest bell país i 2.000 quilòmetres en solitari. Massa experiències per sintetitzar en un article.

Des del mateix moment que vaig sortir de l'aeroport em vaig adonar que malgrat ser un país modern, Nova Zelanda

no està preparada per als ciclistes. Les carreteres no solen tenir vorada, els cotxes i els camions no acostumen a

respectar la distància de seguretat, els ponts són molt estrets i t'obliguen a parar encara que tinguis preferència i,
encara més, els pocs carrils bici s'acaben de cop i volta sense donar alternativa. Tot i això és un plaer rodar per
Nova Zelanda, sobretot per l'Ilia Sud.

xxxxxxxxxxxxxxx
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Auckland

Aocldau •

< el t al sval
Recordo el meu primer dia a Auckland com

un dels pitjors de tots els meus viatges. No
només no coneixia ningú, sinó que també
tenia jetlag i em va resultar molt difícil enten

dre l'accent anglès "kiwi" i la sensació d'es
tar sol a l'altre extrem del món, no em va

deixar fruir d'aquesta modema ciutat tal i
com es mereixia. La ciutat, amb el seu mes

tissatge oriental, em recordava les grans
urbs europees. Xinesos, coreans, vietnami

tes, indonesis, indis, paquistanesos ... tot

Àsia en pocs quilòmetres, barris sencers

d'asiàtics, maoris i pocs kiwis (neozelande
sos blancs). Tres mesos després, els meus

amics d'Auckland als quals havia conegut
durant el viatge, em van fer canviar d'idea i
em van descobrir la ciutat dels velers al

port, la Sky Tower i el mestissatge asiàtic.

Sortir d'Auckland va ser una aventura

però, de seguida em vaig trobar creuant

camps verds i suaus carenes. Vaig poder
comprovar també el temps Enzed, una

pluja fina alternada amb finestres de sol

que m'acompanyaria molts dies per Nova
Zelanda.

La península de Coromandel queda a

poques hores en cotxe d'Auckland, i és
un destí molt apreciat per als seus habi
tants. Platges de sorra blanca, boscos

que cauen literalment al mar, clima suau,
carenes verdes, però també, carreteres

estretes, trànsit els caps de setmana i
turons que mai s'acaben i, quan ho fan,
en comencen d'altres. Vaig passar el
Nadal a Coromandel Town assegut a una

taula amb gent de fins a quinze nacionali
tats diferents i em va tocar fer una truita
de patates. El meu primer banya l'Oceà
Pacífic i la meva primera trobada amb
altres ciclistes que viatjaven sols. A la fi,
una mica de companyia! El 29 de desem
bre arribava a Wharepapa South que en

maorí es pronuncia "Farepapa", una de
les millors zones d'escalada esportiva de
l'Ilia Nord. Allà hi vaig passar tres dies
escalant amb col·legues de Suècia, Àus
tria i Nova Zelanda. També vam passar
un fantàstic cap d'any a base de costelles
de xai, que ja tocava menjar carn, amb la
família Ringstedt de Suècia.

Taupo lake

12 excursiomsrne
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Direcció a Taupo lake
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Sortir de Coromandel i les seves care

nes va ser agraït. En aquest punt,
començaven les rectes interminables,
els pobles petits, i els deserts a les
cinc de la tarda, i els ponts estrets que
m'obligaven a parar i mirar que no vin

gués cap camió. A Tongariro National
Park vaig escalar el volcà Ngauruhoe
de 2.287 m i vaig caminar per tot el

parc nacional durant hores. AI llac

Taupo, el més gran de Nova Zelanda,
vaig llogar un caiac i vaig passar-me
el dia sencer navegant pels canals

atapeïts de cormorans, gavines i

altres aus aquàtiques desconegudes
per a mi. Cada dia coneixia gent de
diferents nacionalitats, alguns viatja
ven en bicicleta, molts en furgoneta i

altres senzillament feien autostop, una

forma ben econòmica de viatjar com

vaig comprovar després.

L'Ilia Nord és espectacular, malgrat que
tants i tants quilòmetres de carenes

verds i suaus i milers i milers d'ovelles

pastant em van cansar una mica. Tenia
moltes ganes de veure allò que per a

molts és únic, els Alps del Sud, les

muntanyes que tant van fascinar al

capità Cook. Vaig trigar més d'un mes a

creuar tota l'ilia Nord i, a mig gener de
2008 vaig arribar a Wellington, la capital
de Nova Zelanda.

Golden bay
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Wellington ciutat moderna, jove, dinà
mica i multicultural. És la capital de
Nova Zelanda i no Auckland com molta

gent pensa. El dia que vaig arribar feia
sol i les terrasses eren plenes de gent
prenent cervesa, rient i xerrant.

Malgrat que Wellington és coneguda
com a Winding Wellington, ventosa

Wellington, ja que gairebé sempre hi
bufa un vent molt fort procedent de
l'estret de Cook, aquell dia em va

donar la benvinguda un sol ben tran

quil. A Wellington és possible menjar
un kebab al carrer Oriental a les 4 de
la matinada, beure cervesa al carrer

Wakefield a escoltar un solitari violí al
carrer de Cuba. Allí vaig trobar-me la

Tatiana, una amiga xilena que havia

conegut unes setmanes abans a

Palmerston North i que es va convertir
en una bona companya de viatge. Ella
em va presentar tota la comunitat xile
na. Wellington igual que Auckland des

prés, em va atrapar i enamorar, quan
vaig marxar se'm va trencar el cor.

El camí del Tasman sea

Tasman sea

Mount Avalanche, South Island

lb; 1M an 1.10.1
< hlt_ SOIdb Idaad

Vaig creuar l'estret de Cook en poques
hores amb l'lntserislander, quan hi vaig
baixar em vaig adonar que hi havia molt

poc trànsit rodat a l'ilia Sud. Pedalava
molt més tranquil, sense mirar enrere

constantment, relaxat. Els cotxes que

m'avançaven ho feien respectant els 1,5
m de distància reglamentària i alguns
em saludaven én veure la bandera neo

zelandesa a la bicicleta.

Vaig decidir tirar cap al sud per la carre

tera de l'oest, encara menys transitada,
molt salvatge i amb tirades de 90 km

sense veure res habitat. Evitava d'a

questa manera les ciutats com

Christchurch i em posava a prova a mi
mateix passant dies sense tenir contacte

amb ningú. En creuar l'Abel Tasman
National Park em van entusiasmar les
seves postes de sol i la força del mar de
Tasmània. Mai havia vist res igual.

Més endavant, el dur port de Takaka,
amb els seus gairebé mil metres de des

nivell em va abrir la porta de Paynes
Ford, una de les millors zones d'escala
da de Nova Zelanda. Vaig escalar durant
12 dies amb companys d'arreu del món

que mai oblidaré, a les nits ens assèiem

prop de l'escalfor del foc per gaudir del

cel de Nova Zelanda i allí vaig descobrir
4 estrelles roges que conformen la ban
dera neozelandesa! Només es poden
veure a l'hemisferi sud i per primera
vegada les podia veure jo. Diuen els
habitants de la zona que el capità Cook

les va seguir per arribar-hi.
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El 31 de gener vaig superar el meu

record de quilòmetres en un dia, establert

a Cuba en 110 km. Entre Motueka i

Murchinson vaig rodar durant 138 quilò
metres en un sol dia. A Korere pedalava
per rectes interminables, vaig insultarde
ràbia el vent procedent de Tasmània per
fer-me passar de 20 a 5 km/h en pocs
metres. Vaig creuar el riu Buller infinitat
de vegades per ponts enormes. Cada dia
em creuava amb camions enormes carre

gats de troncs de les explotacions fores
tals que se'm posaven darrere a pocs
metres. Vaig passar hores, quasi dies
sense veure ni parlar amb ningú. El dia 1

de febrer vaig conèixer en una corba,
prop de Newton Flat, Tim i Cindi Travis,
dos nordamericans que sortien de casa

seva al 2002 per recórrer el món en bici.
Sis anys porten ja pel món. Tot el conti
nent americà, Àsia, Austràlia i els pròxims
mesos Canadà. Després Europa i Àfrica.
Vaig estar 15 dies amb ells baixant per
tota la costa oest. Punakaiki, Greymouth,
Hokitika, Rossa, Franz Joseph, Fox

Glacier, Hassat i Wanaka. Gairebé 500
km junts. Prop de Hokitika sortint d'una
corba i prop del mar, vaig veure per pri
mera vegada el Mount Cook amb els
seus 3.880 m i reconec que se'm va

escapar una llàgrima d'emoció. Portava
1.500 km, un mes i mig sol i molt temps
pensant com seria aquest moment.

Wanaka road

14 excursíonisme
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Si hi ha un lloc a Nova Zelanda on un pot sentir la immensitat
i la força de la naturalesa aquest és la West Coast. La carrete

ra és bona, a excepció d'algun tram amb grava. Aquí es poden
trobar trams de 80 km sense res, ni gasolineres, ni càmpings,
ni res, i sempre prop el mar de Tasmània. Tot un repte per al

ciclista. A les nits les sandflys, uns mosquits que mengen la

pell a tot ésser viu de sang calenta, surten dels seus amaga
talls dels boscos per donar-se un festí, així doncs, la màniga i

els pantalons llargs són indispensables.

A la West Coast és bon moment per preparar les properes eta

pes amb especial atenció i aprovisionar-se bé per no quedar
se a mig camí del no res sense menjar. Recordo les etapes de

Hokitika, Ross, Franz Josef i Haast, amb les alforges plenes
de menjar, preparat per diversos dies de bivac. A la West

Coast un no es pot trobar rectes massa llargues i és possible
no creuar-se amb ningú, només sentir el vent a la cara i sentir
la cadena de la teva bicicleta, veure foques i pingüins a les

platges i creuar-te amb ocells neozelandesos com el weka a

kea i sempre sota l'atenta mirada dels cims dels Alps del Sud.

Greymouth
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Recordo molt especialment el dia que
vaig passar per sota el Mount Aspiring,
entre altres coses perquè havia estat plo
vent dos dies seguits i la quantitat de
salts d'aigua, cascades i canyons que
vaig veure em van meravellar. Entre
Haast i Wan aka vaig passar un dels
meus millors dies a Nova Zelanda, peda
lant prop del Lake Wanaka i el Hawea
Lake amb el cel blau com mai no havia
vist i els cims del Mount Aspiring National
Park observant-me. A cada moment havia
de baixar-me de la bicicleta per fer fotos
cada vegada més.increïbles i que em dei
xaven amb la boca oberta. Guardo molts
bons records d'aquests últims 120 km.

A Queenstown m'esperava l'Ivan Ripoll, un

amic que es dedica a volar en parapent, així
doncs vaig deixar la bici, la vaig empaquetar
i enviar a Auckland en camió. La resta del
mes que em quedava vaig volar en para
pent pels Remarkables i escalant el Wanaka
i el Castle Hill. Després vam pujar amb
l'Ivan i la seva furgoneta, altra vegada, per
la West Coast, fins a Arthur's Pass, on vam

escalar el Mount Avalanche, passant per
sota la glacera Row i vam caminar durant
un dia sencer pel Mingha Valley i el

Deception River. El dia 1 de març, l'Ivan em

va deixar a l'aeroport de Christchurch, on

vaig volar fins a Wellington per dir adéu a la
meva amiga xilena, la Tatiàna. Em quedava
una setmana per tornar a casa.

Frans Joseph glacier

A Palmerston vaig conèixer un alemany que
viatjava a dit pel món. Em va explicar com

funcionava a Nova Zelanda, així que en un

supermercat em vaig fabricar un cartell amb
una caixa i vaig escriure: AUCKLAND, I'M
FRIENDLY i dit i fet, a esperar a peu de
carretera. En dos dies vaig recórrer prop de
600 km, des de Palmerston North fins a

Auckland. Em van recollir maoris, grangers
kiwis, un parell de senyores d'Auckland i
mai vaig estar més de 10 minuts a la carre

tera esperant. Durant el meu trajecte en bici
havia vist i parlat amb molts autoestopistes
però mai havia pensat que funcionaria tan

bé a Nova Zelanda.
El 7 de març de 2008 es tancava el cercle

començat gairebé 3 mesos abans. Vaig
recollir la meva bicicleta a una empresa de

transports d'Auckland. Encara vaig tenir

temps per assistir a un festival de música a

la Wiheke Island, convidat per Elodie i

Laurent, dos amics francesos que havia

conegut a Haast, molt més al sud, feia un

mes.

El 12 de març de 2008 em vaig dirigir a l'ae

roport d'Auckland per tornar a casa.

Aquesta ciutat que mesos abans no m'havia

agradat gens es va despedir de mi amb un

cel blau després de dies de pluja. Auckland
em va enamorar i després em va trencar el
cor en haver de deixar-la.
Ha calgut que passés un temps per comen

çar a adonar-me de tot el que havia viscut a

Nova Zelanda. Varen ser 3 mesos molt

intensos, 2.000 km recorreguts en solitari i
també alguns dies en els quals hauria volgut
tornar a casa de cansament. De tot el viat

ge, però, el millor ha estat la gent que vaig
conèixer i que mai oblidaré. Per sempre,
Nova Zelanda a la meva pell.
Hi ha moments que quan acabes un llarg
viatge en bicicleta que t'ha marcat, sents

que et quedes orfe i necessites estar altra

vegada pedalant per rectes infinites i sentir
la llibertat del viatge. Nova Zelanda.

Hamilton
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Text de Jordina Tarré

Fotografies de l'arxiu UEC

ys esquiant

anys
d'esquí
a Catalunya

Passions de neu

Antoni Real

Cossetània!! Edicions

A començament del segle XX, el 1908, uns

quants excursionistes del Centre

Excursionista de Catalunya es decidiren a

anar als Rasos de Paquera per practicar
els esports de neu, tal com recorda una

placa del 1933 en commemoració dels pri
mers 25 anys d'esquí. Enguany se cele

bren els 100 anys d'aquesta fita històrica,
porta d'entrada a la muntanya de molts, i
també porta d'entrada a l'excursionisme i

al descobriment del territori. Els Rasos de

Peguera és el símbol de l'inici de l'esquí de

Catalunya. Des d'aleshores ençà les pistes
han anat proliferant així com l'afició per

aquest esport.

Podríem situar la primera estació d'esquí
pròpiament dita a la Molina, el 1943, als

anys 20 La Molina ja era popular com a

16 excursíonisrne
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espai d'ensenyament per als primers
esquiadors. AI Pirineu de Lleida la primera
estació que va obrir les seves portes va ser

Baqueira-Beret als anys 50. Abans ho
havia fet la Vall de Núria, e11947.

A partir dels anys 60 la proliferació de les pis
tes d'esquís dels Pirineus es va anar multipli
cant. La Masella va obrir l'any 67, Lles el
1970 com Sant Joan de l'Erm. L'obertura del

Port del Comte va ser el1973 i l'any següent
Rasos de Peguera es formalitzava com a

pista d'esquí. El 1975 ho feien Vallter 2000,
Tuixén -La Vansa va fer-ho el 1978.

Després d'uns anys d'aturada en la proliferà
ció de pistes el 1986 obrien Port Ainé i

Aransa. Boï Taüll ho feia el 1990, Tavascan

l'any següent, Guils de Cerdanya el 1993 i

finalment Virós- Vallferrera ho feia el 2001.

Els suïssos del Ski Club Solothurn

A banda de convertir-se en una moda a

en una activitat lúdica més, les estacions

d'esquí també van ser el paraigües de

les primeres competicions esportives
que són un element més en l'establiment

de l'esquí a Catalunya. Com ho és

també el turisme d'esquí i la promoció
dels pobles d'alta muntanya. El fenomen

turístic de l'esquí s'introdueix a la
comarca de la Cerdanya a finals del

segle XIX. L'any 22 amb l'arribada del

ferrocarril i el desenvolupament del turis

me d'hivern dels anys quaranta pro
mouen la creació de pistes en aquesta
zona. La primera arriba el 1964, un punt
d'inflexió en el desenvolupament turístic

de la Val d'Aran.

L'esquí ha canviat Catalunya, per exem

ple, la situació del Pallars Sobirà canvia

radicalment a partir del 1981, amb l'o
bertura de l'estació d'esquí de Portainé.
El mateix passa a l'Alta Ribagorça en

relació a l'estació de Boí-Taüll. Abans de

l'obertura de les pistes aquestes dues

comarques patien una regressió demo

gràfica important. El 2001, la comarca

del Pallars Jussà perd població, i un dels

factors que se senyalen com a respon
sables és la falta de model turístic i l'ab
sència d'estacions d'esquí.

A Catalunya es calcula que hi ha 900.000

esquiadors, segons el departament de

Turisme, la qual cosa representa un 16%

de la població. A Espanya, aquest índex

representa només un 3,5%.



En el desenvolupament de l'esquí hi ha
dues cares, com en tot a la vida, i és que
sovint la implantació de les pistes duu asso

ciada la urbanització de la zona. La urbanit
zació massiva en fons de valls estrets,
sobretot si no es respecten les tipologies de

l'arquitectura i l'urbanisme tradicionals,
poden ser un factor molt important de

degradació del paisatge. Un exemple és La
Vall Fosca, davant la construcció imminent

de l'estació d'esquí de Filià.

Però, l'esquí també contribueix a dinamit

zar determinades zones. El turisme no és
un fet nou a les comarques de l'Ait Pirineu
i Aran. Hi ha dos moments d'expansió del
turisme en aquestes comarques: Els anys
setanta amb l'obertura de noves estacions

d'esquí (Super-Espot, Llessui, La Tuca,) i
la subsegüent consolidació del turisme
d'hivern. I, als anys noranta, amb la irrup
ció del turisme d'av.entura, el desenvolupa
ment del turisme rural, i un impuls renovat

del turisme de neu (Portainé, 1986; Boí

Taüll,1988).

L'esquí també ha evoluclonat, primer com

a activitat lúdica i en l'actualitat com a

esport de competició, d'aquí que les enti
tats excursionistes introduïssin l'esquí a les
seccions d'esports de muntanya. Sobre

aquesta qüestió, en fa especial èmfasi
Antoni Real, periodista i director de Temps

de Neu i Temps d'Aventura. "Els primers
esquiadors catalans van ser autodidactes.
Van aprendre a base de patacades i sense

que ningú els ensenyés. Cronistes de l'è

poca asseguren que el primer dia d'esquí
als Rasos de Peguera va ser una jornada
plena de caigudes i decepcions. Cent anys
després, l'esport blanc s'han convertit en

un dels principals motors econòmics de les

comarques dels Pirineus". Antoni Real
acaba de publicar eillibre 100 anys d'esquí
a Catalunya. Passions de neu publicat per
Cossetània Edicions.

La temporada d'esquí 2008-2009 tindrà
I'al·licient de la celebració de la introducció

d'aquest esport a Catalunya. La Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la
Federació Catalana d'Esports d'Hivern i el
Centre Excursionista de Catalunya, junta
ment amb la secretaria General de l'Esport
s'han unit en el Comitè del Centenari,
òrgan coordinador dels diversos actes de
celebració. El primer va ser l'exposició de
la vall de Núria "100 anys d'esquí" oberta
de juliol a novembre. El visitants podien fer

una repassada a la història de l'esquí tot

mostrant l'evolució viscuda durant aquest
segle.

ParaHelament, el Centre Excursionista de

Catalunya també va fer una exposició de
cartells d'esquí antics de l'entitat. A través de
les webs www.uec.cat, www.feec.org, i
www.cec.cat us podreu anar posant al dia de

per on passen els actes commemoratius.

Ingñd Vilà al Campionat de Catalunya
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Tour de IIOisans
Is Alps francesos

Parc Nacional dels Écrins
El parc va ser creat l'any 1973 i és el més gran dels 7 parcs nacio
nals francesos. Té una superfície de 92.000 ha i comptant la part
perifèrica, 270.000 ha en total. Està situat dins del triangle format
entre Grenoble-Briançon-Gap, ocupant part dels departaments
d'Hautes-Alpes i d'Isère-Oisans. El parc és un territori d'alta mun

tanya, on més de 150 cims passen dels 3.000 metres i que culmi
na en la Barre des Écrins (4.102 m). Altres cims destacats són la
Dôme de Neige (4.015 m), la Meije (3.982 m), l'Ailefroide (3.953 m)
i el Mont Pelvoux (3.943 m). També destaquen les 10.000 ha de

glaceres, actualment en forta regressió. Així el més gran i famós,
le Glacier Blanc ha reculat des de I' any 1815 més de 2 km., el
30% de la seva superfície. Cada any perd més de 1,20 m. de

gruix. Una altra dada, el Glacier Blanc i el Glacier Negre arribaven

junts al nivell del Refugi Cézanne (1.874 m) ara no arriba el Glacier
Blanc ni a l'alçada del Refugi del Glacier Blanc (2.550 m.). Com a

curiositat, les dos glaceres es van separar a 1.880 m a causa de la
mateixa regressió.

Tornant al GR.-54 s'ha de dir que es pot fer entre 11 i 13 etapes i els
desnivells són importants ja que el sender passa de 700 a 2.700

metres aproximadament.
Una proposta podria ser la següent:
1. Bourg-d'Oisans - Col de Sarenne - Besse
2. Besse-d'Oisans - Plateau d'en Paris - la Grave
3. La Grave - Col d'Arsine - Monêtier
4. Monêtier - Col de I' Eychaude - Vallouise
5. Vallouise - Col de l'Aup Martin - Refugi Pré de la Chaumette
6. Ref. Pré de la Chaumette - Refuge du Clot
7. Ref. Du Clot - Villar-Loubière
8. Villar-Loubière - Col de la Vaurze - Déset-en-Valjouffrey
9. Désert - Col de Côte-Belle - Valsenestre
10. Valsenestre - Col de la Muzelle - Bourg d' Arud
11. Bourg d'Arud - Bourg d'Oisans
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Pel que fa al nostre Tour, ho vam fer a través d'una agència fran
cesa de randonnées, Allibert, la qual ho va subcontractar a

Visages www.visages-trekking.com. El grup estava compost per
nosaltres 6, provinents de Barcelona, i 7 francesos, més el

corresponent guide-acompagnateur, en Cyrïl.

Com altres anys, en Lluís A. Gabañach i jo, i ja són 8, vam fer
un randonnée pels Alps. Un recorregut abalisat com a GR-54

que tot sencer fa més de 180 km i dóna la volta al Parc Nacional
dels Écrins. Amb nosaltres dos s'hi van afegir la Sara
Corominas, en Ramon Casasayas, Josep Amorós i Francisco
Fuentes.

Així nosaltres vam partir de la capital catalana, dissabte dia 19
de juliol en direcció Briançon (Hautes-Alpes) www.ot-briancori.fr
(1.330 m), ciutat situada a la capçalera de la vall de la Durance
i que ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat per la
Unesco per les seves fortificacions de Vauban (principis del

s.XVIII). L'endemà vam començar la nostra randonnée de 7 dies
modalitat sac lèger, uniquement portage vos affaires de la jour
née, és a dir ens portaven la bossa grossa en un minibus de

suport i nosaltres solament portàvem una motxilla amb les coses

del dia excepte la jornada segona. El nostre Tour era de tan sols
7 dies perquè obviava els trams del GR que passava per les
valls i per tant, de no gaire interès.

Hi ha la possibilitat de fer-ho modalitat en liberté, aleshores no'

hi ha guia i vas més al teu aire i ritme però compren totes les
altres cases portage de bagages et la réservation de I'hébérge
ment. Si la majoria de randonnées són de nivell 3 a 4, aquest
era 5 i, per tant, més dura a causa dels forts desnivells (+/-1.000
a 1.500 m. sense comptar els acumulats de cada dia) i del ritme

que duia el guia (400/450 m de desnivell/hora).



Text i fotografies de Jordi allé Marrasé

Brianc?on

Pel que fa als horaris, aquí estan expres
sats els horaris oficials, tant de la topo-guia
com els que expressaven els indicadors

sobre el terreny. S'ha de dir que el Tour,
segons la Topo-Guia, comença a Bourg
d'Oisans en sentit del moiment de les agu
lles del rellotge, però nosaltres vam

començar realment el segon dia, a Entre

les-Aygues.

-
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1 r dia- Les Combes (1.853 m) -

Col de Trancoulette (2.293 m) (1 h
15 min) - Col de la Salava a de la
Vallouise (2.589 m) (2h 15min) -

Vallouise (1.160 m) (5h)

Entre boscos de tamaracs i rododèn
drons de la Reserva Natural de Partias,
arribem a la font del terme de Puy Saint
André (panell indicatiu), després de fer
un curt trajecte en minibus (navette) de

Briançon en direcció al poblet (hameau)
de Combes fins on acaba la pista.
Segons posa el panell, hi ha la possibili
tat -entre altres itineraris- de pujar al
Condamine (2.941 m) (3h, 30min des

d'aquest indret).

Malauradament aquell dia ens va fer mal

temps i no vam poder veure I'excel·lent

panorama que es gaudeix des del coll
de la Salava, el Pelvoux i la Barre des
Écrins. A mig camí de la baixada ens tro

bem la Cabana de Chauvet (1.770 m) en

direcció al poble de Pelvoux-le Poët,
abans d' arribar-hi, agafem un trencall

que ens portarà en 30 minuts a

Vallouise, on farem nit.

De fet, aquesta etapa vindria a substituir
la que segueix el GR-54 en aquesta zona

del Briançonnais, Monêtier les Bains

(1.490 m) (poble situat a 2 km. De

Casset) - Col de l'Eychauda (2.425 m) -

Chalets de Chambran (1.719 m) ( a 2 h a

peu de Vallouise i d'Ailefroide) (Total: 5 h).
Des del coll hi ha la possibilitat d'anar fins

al Rocher de Lyret (2.830 m) (I h 15min), a

sobre del llac de l'Eychauda.
www.paysdesecrins.com

Fentcamí

Sirac Sud, baixant cap el refugi de Champoléon
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Cabana Jas Lacroix 1945 m

2n dia- Entre-Ies-Aygues (1.615 m)
- Cabana de Jas-Lacroix (1.945 m) (1 h

15min) - Col de l'Aup Martin (2.761 m)
(4h 15min) - Pas de la Cavale (2.735 m)
(4h 45 min ) - Refugi de Pré-de-Ia

Chaumette/Champoléon (CAF Gap,
1.810 m) (6h 45 min)

De bon matí, fem un trajecte en minibus

de Vallouise a Entre-Ies-Aygues estal

viant-nos 2 hores a peu. En el punt de

partida hi ha un panell i uns pals indica
tius dels diferents senders. Si seguim
recte (direcció W) aniríem al Refugi del

Bans (2.083 m) i més enllà al Pic des

Aupillons (3.503 m). Nosaltres seguim el
GR (a la nostra esquerra, direcció S) tot

creuant el torrent per pujar la Vall de la
Selle.

Un cop arribats al primer coll, dinem con

templant l'Ailefroide i Pelvoux. Tot seguit
passem a l'altre coll, amb vistes sobre les
Pointes de Rousses (2.958 m) i de

Rougnoux (3.179 m) fins baixar al refugi
amb la motxilla carregada per a dos dies.

Des del refugi hi ha la possibilitat d'anar a

la cascada de Prelles (30 min) i a Les

Auberts (I h 30 min).



3r dia- Refugi de Pré-de-Ia-Chaumette - Col de la Valette

(2.668 m)(2 h 30 min) - Col de Gouiran (2.597 m)(3 h 30 min)
- Col de Vallonpierre (2.607 m) (4h 30m in) - Refugi de

Vallonpierre (CAF Gap, 2.250 m) (5h 15min) - Gioberney
(1.642 m) (7h 30min)

Aquell dia ens va tocar superar 3 colls rodejant l'imponent Sirac

(3.441 m),des del qual es veu el millor vessant un cop superat el coll de

Vallonpierre. Precisament des d'aquest coll, en Ramon, en Lluís i jo
-mentre s'esperava a la totalitat del grup i amb el beneplàcit del guia
vam tenir encara Iorces per pujar al proper Pic de Vallonpierre (2.741 m).

Tot seguit vam baixar fins al Refugi i llac de Vallonpierre, on els reflexes
de l'entorn ens van captivar. Prosseguim per la vall de Séveraisse tenint
al nostre darrere el Sirac amb les seves glaceres i davant nostre, el pic
de Les Roules (3.589 m). Abans de creuar el torrent per un pont de fusta
al fons de la vall, hi ha una cruïlla per poder agafar el sender fins a la

Chapelie-en.Valgaudemar que suposaria una hora més a peu.
www.champsaur-valgaudemar.com

Refugi de Vallonpierre 2230 m

Sirac i vall de Se?veraisse
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4t dia- Villar-Loubière (1.037 m)
Refugi des Souffles (CAF Gap,
1.975 m) (2h 30min) - Col de la
Vaurze (2.490 m) (4h 30min) - Désert

en-Valjouffrey (1.275 m) (7h 30min)

Després de dormir al poblet de la

Chapelle, fem un viatge fins a Villar; a

peu seria 2 hores. D'aquí sortim i pugem
fins al refugi entre magnífics boscos. A

mig camí hi ha un trencall que deixem i

que porta al lac Lautier (2.363 m) (1 h

més de camí) i des deillac hi ha un sen

der que en 2 hores porta directament al
nou refugi des Souffles, de l'any 2007.

Del refugi, veiem davant nostre el coll de
Vaurze. Després d' una forta pujada, hi

arribem, essent un excel, lent mirador
sobre el Pic des Souffres (3.098 m) i

l'Olan (3.564 m). AI fons tenim una sèrie
de 3000, entre els quals figura el Sirac.

Dinem i iniciem una llarga baixada fins

Désert-en-Valjouffrey, on fem un viatge
fins a Valsenestre, per fer nit a la seva

Gîte d'étape. www.ot-valbonnais.fr

Cascada Refugi de Souffles 1975 m

5è dia- Valsenestre (1.300 m) - Col de la Muzelle

(2.613 m)(4 h 30 min) - Refugi i Lac de la Muzelle (2.110 m)
(5h 30m in) - l'Alieau/Venosc (985 m) (7h 30min)

Sortim del bonic poble per una pista envoltada de boscos, per
pujar tot seguit per un costerut sender-corriol fins al dur coli de la
Muzelle (la part final sembla de categoria especial del Tour de

França). Arribats al coli, veiem que I' esforç ha valgut la pena:
veiem l'estany de la Muzelie i al fons el poble de Les Deux Alpes i
el famós Alpe d'Huez (precisament el dia anterior va guanyar l'e

tapa reina i es va enfundar el jersei groc del Tour, el ciclista espan
yol Carles Sastre). Aquest liac va ser un indret important en l'ex

plotació de la turba. Des d' aquí hi ha dos possibilitats, seguir el
GR pel coli de Valion fins al liac de Lauvitel (4h), considerada
reserva integral, a agafar la variant GR-54 C baixant pels boscos i
al costat de les cascades que formen els torrents de Chapeaux
Roux i de la Pisse fins a l'Alieau-Bourg d'Arud. Mitja hora abans d'
arribar al poble, trobem una font, Le Cerisier (1.265 m).

Tot seguit, fem un liarg trajecte fins al bonic poble de Besse, a la

regió de Oisans -Departament d'Isère - al nord-oest del parc.
www.tourisme-oisans.com

Col de la Muzelle 2613m. AI fans, l'estany de la Muzelle, Les Deux Alpes i Alpe
d'Huez
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Chazelet 1830 m

Plateau d'Emparis, al fons La Meije

Lac Noir

6è dia- Besse-en-Oisans (1.550 m) - Col de Nazié (1.902 m) (1h) - Plateau

d'Emparis (2.244 m) (2h) - Lacs Noir i Lérié/Col de Souchet (2.365 m) (4h) - Le
Chazelet (1.830 m) (6h) - La Grave (1.474 m) (7h)

El Plateau representa un pla immens, on

es veu d'una banda el massís de Les
Grands Rousses i per una altra, la care

na nevada que forma Le Dôme de

Lauze, Le Râteau, La Meije i les seves

impressionants glaceres.

la dreta porta als estanys (1 h 30 min).
Agafem aquest. Indubtablement és un

encert total. Els estanys són un autèntic
balcó sobre la impressionant carena que
representa el vessant nord de la Meije,
ara sí ja molt propera davant dels nos

tres ulls.
Un cop arribats al Plateau (runes del
xalet Josserand), hi ha una pista a la
nostra esquerra que en 1 Omin ens porta
rà al refugi Rif-Tort (www.oisans.com)
veient al fons les Aigüilles d'Arves.

Després de dinar a l'últim estany, el de

Lérié, retrobem un altre cop el sender

principal (GR-50-54) en direcció E fins als

pobles de Chazelet, Terrasses i La

Grave, salvant un desnivell de quasi 1000

metres. AI poble turístic de La Grave,
destaca la seva església del segle XI i el
seu entorn, així com el telefèric que puja
a la glacera de La Meije (1.450-3.200 m).
(www.lagrave-Iameije.com)

Nosaltres seguim en direcció S, cap a la
carena Râteau-Meije travessant el gran
Plateau fins que trobem un panell indica

dor, just abans de creuar un torrent, el
de I' esquerra porta directe al coll i el de
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7è dia- Pont d'Arsine (1.670 m) -

Refugi de l'Alpe de Villar d'Arène (CAF,
2.077 m) (2h) - Col d' Arsine (2.340 m)
(3h) - Le Casset (1.512 m) (5h 30min)

Després de fer nit a la Gîte-Auberge Le
Pas de l'Âne, en front del càmping de Villar

d'Arène, seguim el GR fins al pàrquing des
Voûtes (1.711 m) on hi ha un panell infor
matiu del sector. S'ha de dir que des del

càmping també es pot agafar el sender
GR-50 que puja fins al Col Lautaret i refugi
Napoleon (2.057 m) per baixar a Le
Casset. Nosaltres, en canvi, prosseguim
pel GR-54 que puja de valent fins a arribar
a un extens pla (l'Alpe), on veiem el
Chamossière (3.207 m) i al fons les

Montagnes des Agneaux (3.664 m). Val la

pena pujar fins al turó on hi ha l'estació

meteorològica automàtica.

Ens encaminem en direcció als Agneaux,
deixant a la nostra dreta el refugi, fins arri
bar al coll. Des del coll una part del grup
anem el Lac du Glacier d'Arsine (2.451 m)
(45 min), estany retingut per la morrena

frontal de la glacera d'Arsine. Una mena de
Perito Moreno en petit. Espectacular!

Lac du Glacier d'Arsine 2451 m

Chamossière i Montagnes des Agneaux (3207-3664 m)

Tt del Petit Tabuc i Agneaux
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AI costat del torrent del Petit Tabuc, tots

plegats, dinem i tot seguit baixem fins a Le
Casset fent una parada intermèdia al bonic
lac de la Douche (1.900 m), en forma de 8,
de color maragda, situat sota el Glacier du
Casset. Pel que fa a aquesta glacera, valla

pena indicar que va ser explotada al segle
XIX. Els blocs de gel arribaven a Briançon i
en tren fins a la Provença i Marsella.

AI poble de Le Casset acabem realment el
nostre tour amb l'agència. D'aquí ens

traslladen a tots fins a Briançon, punt d'ini
ci i final del trajecte.

Els francesos van tornar als seus llocs d'o

rigen però nosaltres, els 6 catalans, ens

vam quedar un dia més. Així ens vam tras

lladar amb cotxe fins al poble de Le Sarret

Pelvoux, a la vall de la Vallouise', per fer nit
a la Gîte-Aubergue La Blanche, totalment
recomanable pel seu ambient familiar i
acollidor. www.gite-iablanche.fr

8è dia - (extra)
Refugi-Chalet Cézanne a Pré de
Mme.Carle (1.874 m) - Glacier Blanc

(2.267 m) (1 h 30min) - Refugi del
Glacier Blanc (CAF Briançon, 2.550 m)
(2h)

Mentre que en Josep i en Paco feien turis
me a Briançon, nosaltres 4 (la Sara, el

Ramon, el Lluís i jo) no en teníem prou i
vam afegir un dia més d' excursió.
Malauradament va haver-hi un inconve
nient important, la pista asfaltada que porta
del poble d'Ailefroide (1.520 m) fins al Pla
de Pré de Mme. Carie (5 km) estava talla
da a causa de les fortes tempestes que hi
va haver els dos vespres precedents que
van produir una important esllavissada. Per

tant, això ens obligava a fer I' aproximació



a peu. O sigui, més d' una hora per pista a 2 h 30 min per un

corriol que surt al final del poble, a la dreta d'un hotel i d'una
font. Per consell de la mestressa de la Gîte, la cordial Karine,
vam agafar aquesta opció de pujada. Va valer la pena el sobre

esforç. Així vam valorar més la Reserva Natural del Torrent de
Saint-Pierre on transcorre el corriol.

Un cop arribem a la gran explanada del refugi, on el torrent fa mean

dres envoltat de boscos de tamaracs, veiem a la nostra dreta el
famós Glacier Blanc, que ha patit una forta regressió en els últims

anys (recordo que quan vaig venir l'any 90, la glacera arribava fins al
mateix refugi GI.Blanc. Mitjançant una escala metàl-lica s'accedia

per superar el desnivell. Ara has de remuntar almenys 1/2 h més per
posar-te al nivell de la glacera I!!

Del refugi-xalet enfilem el sender fins a veure la cua de la gla
cera. A mig camí, hi ha el desviament a la nostra esquerra, cap
al Glacier Noir, què en la part visible des d' aquest punt ha

desaparegut com a glacera.

Tot i això, un cop veiem la cua de la morrena del Glacier Blanc, impres
siona i és espectacular. Aquí solen arribar els semituristes. Un altra
cosa és arribar al refugi, ja que el corriol puja de valent i és més espo
sat, hi ha algun passamà. Des del refugi del Glacier Blanc veiem més

propera la glacera i el corriol empinat que puja fins al refugi des Écrins
(CAF, 3.170 m)(2 h més, bona part del qual transcorre a la vora dreta
de la famosa glacera), punt de partida per assolir el Dôme de Neige i la
Barre des Écrins, els 4000 del Parc Nacional. AI refugi dinem mentre

contemplem (hi ha un panell indicatiu) l'entorn que ens envolta, com

Glacier Blanc

Glacier Blanc i Barre des Écrins

Gîte la Blanche i tota la colla

l'omnipresent Pelvoux, així com l'Ailefroide, a la seva dreta amb la gla
cera que li penja i finalment les puntes del cim de la Barre que sobre
surten per sobre de la Grande Sagne, que ho tapa.

De retorn, vam aprofitar per visitar la caseta d'informació del Parc,
prop del Refugi-Xalet Cézanne. Total, el dia extra, ens va representar
+1-1.000 m de desnivell més. Quasi res! www.vallouimages.com

L' endemà quatre de nosaltres vam tornar directament a Barcelona
amb la satisfacció de passar uns dies de vacances molt ben apro
fitats, mentre que l'Amorós i el Paquito van voler veure de tornada
a casa, el famós Mont Aiguille (2.086 m), la merveille du Dauphine,
entre el Trièves i el Vercors, a 50 km al sud de Grenoble.

http://montaiguille . free. frl http://montaigui Ile. tetras.orgl

Transport:
Barcelona - Nimes - Aix-en-Provence - Tallard (no cal passar per
Gap) - Argentière-la-Bessée - Briançon (720 km, autopista excepte
els 100 últims).
En tren a Grenoble i posteriorment cap a Briançon. (www.voyages
sncf.com ) (en bus, www.vfd.fr).

Bibliografia:
Topo-Guide GR-54 Tour de l'Oisans et des Écrins FFRP ref. 508

Cartografia:
Carte Grand Air núm. 5 Écrins Esc. 1.60.000 Edit.Libris-Didier Richard
-0- els plànols TOP 25 de Les Écrins-Parc National
Les Deux Alpes IGN 3336 ET Ese.: 1: 25.0000

Meije-Pelvoux IGN 3436 ET Esc.: 1: 25.0000

Champsaur IGN 3437 OT Esc.: 1: 25.0000
Orsières IGN 3437 ET Esc.: 1: 25.0000

Webs d'interès:
www.les-ecrins-parc-national.fr
www.hautes-alpes.net
www.cg05.fr
www.gites05.com
www.ffcam.fr

www.allibert-trekking.com
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La Vall Fosca
Pallars Jussà

Parròquia Mont-ros

Text i fotografies d'Eliseu Peidró i Ramí



La recuperació del romànic, molt present
a la zona, també pot esdevenir un

allicient per fer venir visitants a la Vall
Fosca. Malgrat que no és una de les valls
més espectaculars pels seus monuments,
té alguns racons magnífics i es poden fer
excursions als llacs i contemplar unes

boniques panoràmiques.

Si mirem enrere, a èpoques passades, la
Vall Fosca era una àrea habitada on les
terres es conreaven i per tot hi voltava el

bestiar, tal i com ens han explicat els
actuals habitants de la zona. Ara, la vall,
s'anirà recuperant gràcies a la restitució
de camins antics i la rehabilitació de

monuments, elements tots ells que ajuda
ran a donar un nou impuls a la Vall Fosca.

La bellesa d'aquest indret del Pallars
s'hauria de veure des de l'aire, els pobles
s'escampen per la vall com nius d'àliga
dels quals pengen fils de carreteres estre

tes, només per a cotxes, algunes només
són pistes de terra. Alguns municipis no fa

gaire només tenien aquest tipus de via
d'accés i s'hi havia d'arribar a peu.

Com en altres llocs dels Pirineus, la seva

gent, per una raó o altra, van haver de
marxar perquè vivien deixats de la mà de

l'home, sense comunicacions o si n'hi
havia eren pèssimes i sense cap dels ser

veis principals, com sanitaris, enllume

nat...bé, la vall es trobava molt aïllada. La
vida allí dalt era dura, encara que la gent
hi estava acostumada. Els últims anys, tot
i l'ansietat de la societat, també des d'allà
dalt s'ha reclamat una altra manera de
viure. Sigui com sigui, avançar en algun
sentit és una tasca que han hagut de fer
tots sols. Des de fora, gairebé sempre
se'ls han posat pals a les rodes malgrat
que en aquesta zona dels Pirineus és on

es concentra la major part dels ramats de
bestiar del país. Però unes lleis fetes
només per al gran diner no van ajudar
prou la gent de la valLEn canvi, sí que
s'han fet intervencions que han canviat la
vall i no precisament cap a millor. Les
necessitats que diuen que tenen les capi
tals i pobles grans varen fer sorgir noves

modes, com el transport de mer eries,
es va anar aban

.

La ValiFosca

La Vall Fosca com a paradís del romànic
La recuperació del patrimoni arquitectònic
i artístic pot ser un valor a tenir en comp
te pel que fa a la vall. Un valor que ja està
documentat en el següent escrit de Joan
Danés que descriu la vall el1916 i que es

va donar a conèixer el 1931.



Ressenya i itineraris del romànic de la VaU Fosca

Sant Miquel d'Estaiposí
D'aquesta ermita que es trobava al fons de
la vall ja no en queda res. Quan es van fer
les obres del pantà de Saliente es van aca

bar de perdre les quatre pedres que encara

hi quedaven.

Sant Vicenç de Cabdella

Església parroquial del poble de Cabdella.
És un dels monuments més ben situats de
la vall, en un turonet des d'on es pot con

templar una magnífica panorarnrca,
Restaurada amb un campanar quadrat i un

absis amb arcuacions.

Sant Julià d'Espui
Parròquia del poble d'Espui. Molt ben con

servada on s' han restaurat les pintures de
la nau que no eren romàniques. Té un bonic

campanar, absis i també diversos afegits a

la nau, en conjunt força interessant.

Sant Joan Baptista de la Roca
Ermita desapareguda, l'any 1980 encara hi

quedaven un munt d'enderrocs sense

forma.

Sant Martí de la Torre
Sant Martí de la Torre de Cabdella és un sin

gular monument romànic. Té una torre i un

petit absis que és el que forma la capella.
L'absis té arcuacions i el conjunt està en un

bon estat de conservació.

Sant Cristau (CristòfoQ
Ermita ben situada, restaurada parcialment,
la meitat de la nau fent una paret, la qual
cosa ha deixat més petit el temple. L'absis
és molt senzill però paga la pena una excur

sió fins a Sant Cristau.

La Purificiació

Antigament s'anomenava Santa Maria,
parròquia del poble d'Oveix, avui reformada
amb absis amb arcuacions. Hi calen molts
retocs en aquests pobles que estan en pro
cés de restauració.

Sant Joan Baptista de Guiró
Parròquia del poble en estat força llastimós.
Conserva panys de paret i finestra romànica.

Mare de Déu del Boix

Parròquia del poble de Mont-ros, conserva el

campanar d'època romànica que està situat
sota l'arrebossat exterior de l'edifici. Des de
l'interior es poden veure les finestres del cam

panar tapiades. Seria un campanar com els
de la vall de Boí. Santa Maria de Mont-ros es

troba documentada els anys 1117 i 1173.

Sant Esteve de Mont-ros
D'aquesta església queden les parets nord i
sud. Un camí passa pel mig de les dues

parets i la vegetació les cobreix sovint, com

també a les restes del que havia estat
monument romànic.

Santa Uúcia
Ermita prop de Paüls. Un corriol porta fins a

aquest tranquil indret, des d'on hi ha una

bona vista. D'aquesta ermita se'n conserva

un bonic absis romànic, la resta de l'edifici
és posterior.

SantRee
Ermita que pertanyia a Mont-ros. Estava
ubicada en una magnífica coma, on encara

hi ha enderrocs i pedres apilades en un pla
on hi havia hagut l'ermita. Vam trobar eilloc
on era l'ermita perquè ens hi va acompan
yar un veí de la zona. Sota el pla hi ha la
font de Camporroto.

Sant Salvador de Molinos

D'aquesta ermita en resten unes fotografies
de l'arxiu Gavin. S'hi veuen unes rengles de

pedres ben treballades. Ara ja no hi són, les

pedres estaven massa ben tallades i algú se

les va endur, quedaven a prop d'una pista
forestal avui també desapareguda.



Sant Esteve d'Antist
La parròquia i el poble d'Antist es troba en reconstrucció i recupera
ció del seu patrimoni. A l'església s'hi estan fent obres per donar-li la
millor factura romànica que es pugui. És una nau força gran amb
absis i alguns afegits, li cal encara una bona neteja per dins però les

tasques de recuperació estan en curs.

Sant Salvador d'Estavili
Des del poble d'Antist un antic camí:arriba al poble d'Estavill, pas
sant per un pedró a capelleta dedicada a Sant Roc. Arribats a

Estavill, la cosa canvia per anar a trobar parets de l'ermita de Sant
Salvador. El lloc s'anomena les bordes d'Estavill. Pista avall sortim
del poble i es veuen entre la vegetació unes construccions, a la part
del barranc, un camí s'apropa a les bordes, però s'ha de buscar l'er
mita que es troba envoltada de densa vegetació, la qual quasi no

deixa veure-hi res. Molta paciència i feina per poder fotografiar les

parets i l'absis. Difícil de recuperar, però paciència. Tot arribarà si
volem donar a conèixer tot el patrimoni de la vall.

SantFeliu

Parròquia de la pobleta de BeliveL Aquesta parròquia però no esta

va catalogada com a romànica. Tanmateix, Sant Feliu conserva tota

la nau i l'absis ben visible des de fora. L'interior es conserva bé. Hi
varen fer afegits que els van lligar amb un mateix teulat, amb la qual
cosa van fer-ne malbé la part de dalt. Per dins de l'absis està tapat

. amb una paret on hi ha l'altar i, segons la persona que té cura de

l'església, possiblement podria haver-hi pintures a l'absis, ja que
sempre ha estat tapiat i no sé sap què hi ha. La pobleta de Bellveí és
dels pobles grans de la vall



Ara que fa cent anys ....

Aquest any 2008 es commemora el cen

tenari de l'arribada de l'esquí a Catalunya i

volem aprofitar la ocasió per recordar un

bocí de la història de l'esquí.

L'ús d'algun tipus de material per traslladar

se sobre la neu és molt antic, tal com ho
demostren uns gravats en pedra de feldspat
datats de l'any 2.500 aC. i descoberts el
1.927 a l'illa noruega de Rodódy on s'apre
cia un caçador amb esquís. El primer text

escrit però, que esmenta l'esquí és dels vol
tants de l'any 500 dC i pertany a l'historiador

bizantí Procopius. En aquest text descriu
una carrera sobre la neu en un poble allun

yat del nord. Per altra banda a la Xina s'han
trobat documents molt antics de la dinastia

Tang que esmenten als pobles nòrdics, que

caçaven sobre "cavalls de fusta" que duien

als peus. Els primers esquís del que es té

prova documental es van trobar a Hoting
(Suècia) amb una antiguitat aproximada de

4.500 anys, són allargats, corbats i estan

coberts de pells. En els seus orígens els

esquís van tenir diverses mesures i dis

senys i servien per facilitar el desplaçament
en les zones on la neu s'acumula mesos

seguits sense fondre's.

Un bocí de la història de l'esquí

Malgrat que ja en el segle XI alguns pobles nòrdics realitzaven concursos i demostracions

d'esquí durant les seves festes tradicionals, l'esquí com activitat pròpiament esportiva
comença a practicar-se a mitjans del segle XIX a Noruega. De fet es pot dir que l'esquí
modern neix cap el 1850, quan el noruec Sondre Nordheim comença a lliscar i saltar pels
pendents nevats amb una tècnica innovadora coneguda com a Telemark. Precisament, la

paraula esquí prové de la paraula noruega, "skidh", que significa tauló. Les primeres carre

res d'esquí es van celebrar a Noruega en les dècades de 1850 i 1860, l'Associació Noruega
d'Esquí, la primera de totes, es va fundar el1883 i el primer torneig internacional es va cele

brar e11892, a prop d'Oslo. En les dècades de 1880 i 1890, l'esquí va començar a tenir popu
laritat en altres països europeus, en gran part degut al ressò del viatge amb esquís a través

de Groenlàndia del explorador noruec Fridtjof Nansen en e11888. El segon pas important en

la evolució de l'esquí modern es déu a l'austríac Matthias Zdarsky que va publicar el1896 un

manual tècnic pioner de l'esquí alpí.

La història de l'esquí a l'estat espanyol comença a Catalunya, quan ara fa cent anys un grup

de socis del Centre Excursionista de Catalunya (CEC), va fer durant el Nadal de 1908 la pri
mera baixada pels Rasos de Peguera.

Lluís Catasús

Ra n d a Cataclismes geològics: muntanyes vives

Les muntanyes tendeixen a perdre
altitud i arrodonir-se: s'erosionen. Entre

els processos erosius, aquells que des

trueixen els vessants ho fan de manera

brusca, a vegades, en forma de grans
esllavissades o despreniments que han

esdevingut fins i tot fenòmens de caire

catastròfic capaços de modificar signifi
cativament el paisatge.

La matinada del 18 d'abril de 1991 es

va produir al poble suïs de Randa un

despreniment d'enormes blocs de roca,

repetint-se aquest fenomen tres setma

nes més tard. Es mogueren en total 30

milions de metres cúbics de material.

Randa (1.408 m) està situada a la vall

de Matter (Valais), a la capçalera de la

qual es troba el Matterhorn. La població
està sobre la recta imaginària que uneix

els cims del Weisshorn (4.506 m) a

l'Oest i el Dom (4.545 m) a l'Est, dis

tants 11 km. En aquesta distància el

terreny baixa 3.100 m des del

Weisshorn per tornar a remuntar-los

fins al Dom. És, doncs, un lloc ideal per

a què la força gravitatòria actuï eficaç-
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ment. Com a conseqüència del despre
niment es varen traçar nous itineraris

pel ferrocarril i la carretera. Un mes i

mig abans que es produís la segona
esllavissada es varen detectar unes fis

sures a la roca. Aplicant un model mate

màtic de predicció es va poder calcular

el dia de l'esllavissada i es va tallar la

carretera i s'evacuà el poble.

Una causa força diferent tingué l'eslla

vissada gegantina que es produí al con

gost de l'Avellanosa (Vallespir, vall del

Tec) el 17 d'octubre de 1940. Aquest
mes fou el de l'Aiguat, les apocalípti
ques precipitacions que es produïren al

Pirineu entre els dies 16 i 20.

Precisament el 17 s'enregistraren a La

Llau, on es produí l'esllavissada, entre

800 mm i 1200 mm de pluja, rècord

europeu en 24 hores. Cal dir que la vall

del Tec està considerada una de les

més afectades per inundacions del
Pirineu Oriental i sens dubte el nom de

lloc La Llau és un bon exemple de fixa
ció de risc natural en la toponímia.

Ramon Pascual



Els boscos de ribera

Els boscos de ribera són boscos caducifolis que creixen a les
vores dels cursos fluvials sobre sòls que, a partir d'una certa profun
ditat, acostumen a estar amarats d'aigua. La vegetació dels boscos
de ribera està adaptada a sòls que s'han format a partir de sedi

ments portats per les aigües fluvials (al·luvions) molt rics en nutrients

minerals, i a les inundacions periòdiques que eventualment poden
tombar arbres i arbustos.

La distribució dels arbres en aquest boscos depèn de la profunditat
del nivell freàtic. Així, a tocar l'aigua sovint trobarem el salze blanc

(Salix alba) i el vern (Alnus glutinosa) i més enllà, on la profunditat de

l'aigua freàtica ronda els 2 metres, l'àlber (Populus alba), el freixe de
fulla petita (Fraxinus angustifolia) i el pollancre (Populus nigra). En

canvi en les ribes dels rius que pateixen un fort estiatge durant l'es
tiu hi trobem els oms (Ulmus mino!), que són arbres molt poc exigent
pel que fa a humitat. De totes maneres per culpa d'una malaltia fún

gica transmesa per un escarabat barrinador gairebé no queden oms

grossos al voltant dels nostres rius. També associats a aquests bos
cos es poden trobar arbustos com els tamarius (Tamarix canariensis
i Tamarix africana), la sarga (Salix eleagnos) i el gatell (Salix cine

rea). També és fàcil trobar-hi l'arç blanc (Crataegus monogyna), el

sanguinyol (Cornus sanguinea), l'esbarzer (Rubus ulmifolius), el

romegueró (Rubus caesius) i l'heura (Hedera helix).

Els boscos de ribera són ecosistemes rics en aigua i en aliments,
amb gran abundància de fruits i d'invertebrats que el converteixen en

un hàbitat ideal per una gran diversitat d'aus. De fet s'hi poden trobar

espècies típiques de les zones humides i dels cursos fluvials, i

també d'altres que hi van a buscar menjar i refugi. Tanmateix, els
boscos de ribera funcionen com a corredors biològics per al despla
çament de moltes espècies de mamífers.

A la gran bellesa dels boscos de ribera cal afegir la seva riquesa eco

lògica, el caràcter de refugi per a molts animals i la seva valuosa
contribució a l'estabilització dels llits dels rius. Per tot això es merei
xen una estricta protecció i conservació.

Lluís Cafasús

Pere Gabarró Escac al camí del port de Sotllo

Un dia de juliol de 1932 el doctor Pere Gabarró sortí "tot sol, i a punta de dia, de la

cabana de Boet" amb la intenció de pujar la Pica d'Estats per un camí diferent del

clàssic del port de Sotllo. Arribat a l'estany d'Estats dirigí les seves passes cap a un

collet situat a l'Est, continuà fins l'Estanyet de la Conca Gelada, assolí la carena pel
port de Riufred, passà prop del pic Rodó de Canalbona (3.005 m), pujà la Punta

Oriental (o Punta Gabarró, 3.114 m) i finalment arribà a la Pica (3.143 m). Havia tro

bat un camí, actualment conegut com via Gabarró, "que sense sortir de Catalunya
no presentava grans dificultats ni provocava esgarrifances". Pere Gabarró i Garcia

(Igualada 1899 - Barcelona 1980) fou un dels introductors de la cirurgia plàstica a

Catalunya. Durant la Guerra Civil feu nombroses intervencions quirúrgiques al bàn

dol republicà. El 1939 s'exilià a la Gran Bretanya, on treballà amb Sir Harold Gillies,
un dels "pares" de la cirurgia plàstica. El 1942 ocupà el càrrec de cap del servei de

cirurgia plàstica de dos importants centres mèdics de Manchester: el Baguley
Emergency Hospital i el Cancer Christie Hospital, on va fer centenars d'operacions
a cremats, ferits, mutilats de guerra i malalts de càncer, i on ideà la tècnica d'empelt
de teixits anomenada empelt en tauler d'escacs. El 1947 tornà a Barcelona, on tre-

-ballà al servei de cirurgia de l'Hospital de Sant Pau. Entre 1961 i 1965 fou president
de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Estigué molt

vinculat a l'escoltisme i l'excursionisme, essent president de l'Agrupació
Excursionista Icària entre 1928 i 1931. Publicà llibres i articles de medicina, i per la

seva relació amb l'excursionisme, des

taca el petit manual de primers auxilis

en dos volums Com cal auxiliar un ferit

(1930 i 1931). També publicà ressenyes
de viatges i excursions, sobresortint les

de la Pica d'Estats, de la que fou un

gran coneixedor.
Manel Canales
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La UEC presenta el nou Calendari Excursionisme
2009 a la fira delllibre de muntanya

En aquesta setena edició l'organització a muntat un espai
firal més bonic amb nous estands de fusta més acollidors

que els que hi havia fins ara d'alumini. Com cada any hi ha

hagut presentacions de llibres i presencies destacades
com la de l'Araceli Segarra, una taula rodona sobre dona
i muntanya, moderada pel periodista Toni Bassas, i un

homenatge a la figura de Maria Antònia Simó. Informa:

Pasqual Garriga.
La fira del llibre de muntanya enguany ha homenatjat les
dones, tot recordant Maria Antònia Simó, pionera de

l'escalada, una barcelonina que va ser la primera dona
catalana que va dedicar-se a l'escalada, i va aconseguir
diferents fites, com quan va esdevenir la primera dona a

escalar el Pics d'Europa i altres pics com la Cresta de

Salenques (1944), la cresta de Travessani (1952), l'aresta
de Llosàs i la cresta del Mig (1961). En record seu, les

Agulles Inferior i Superior del Calderer s'anomenen

Agulles Maria Antònia i els cims del Besriberri del Mig Nord
i Sud van ser rebatejats com a pics Simó i Solis.

Tota l'existència la va viure lligada al món de la muntanya.
En l'àmbit professional, va preparar i editar guies de

muntanya, juntament amb el seu marit, Agustí Jòlis, Entre
les guies que porten la seva signatura n'hi ha de l'Ait

Berguedà i el Cardener, de Posets-Maladeta, amb André

Armengaud (1957), Pallars-Aran (1961), Pallars-Alt Urgell
(1980), Parc Nacional d'Aigüestortes i llac de Sant Maurici,
amb Georges Véron (1991), Pica d'Estats-Monteixo

(1993) i Mont-roig-Certescan (1996).
Per a més informació:

www.firallibremuntanya.net/catala/catala. html
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El pont de la Pertusa considerat un atemptat ambiental

AI núm. 345 d'Excursionisme s'informava del projecte, presentat per
la Diputació d'Osca, d'un pont a la Pertusa, a les portes del congost
de Mont-rebei. Es tractava d'un pont apte per al trànsit rodat, anco

rat als cingles sota l'ermita, i molt per damunt de la cota màxima del

pantà de Canelles. Pel seu greu impacte ecològic i paisatgístic,
aquest projecte ha tingut una clara oposició d'entitats ecologistes i

excursionistes, i també de diverses institucions catalanes (ajunta
ments de Balaguer i d'Àger, Consell
Comarcal de la Noguera, Departament de Medi Ambient i Habitatge).

Aquest projecte ha estat canviat pel d'una passarel·la per a

vianants, segons notícies publicades a la premsa 1'1 de juliol. No

obstant, el nou projecte encara preveu que hi puguin accedir
vehicles "d'emergència" com ambulàncies i bombers. Per aque
st motiu, encara requeriria 3,5 m d'amplada mínima, 310m de

llarg, i situat a uns 40 m d'alçada sobre el riu (és a dir, 7 m sobre

Apunt sobre l'article "Collserola s'ofega. ..

"

He llegit amb atenció l'article del sr. Josep Moner que, amb títol
"Collserola s'ofega, cal que sigui declarada Parc Natural", ha estat

publicat en el número de setembre-octubre d'Excursionisme.

L'article, entre altres inexactituds, m'atribueix directament opinions
que no professo, per la qual cosa, i sense cap voluntat d'obrir

polèmica, us prego que vulgueu publicar la present rectificació.

En primer lloc, no sóc partidari en absolut de la urbanització de la
Serra de Collserola, ni de la seva "massificació sense control".
Ans el contrari, considero que cal fer tot el possible per tal de

preservar els seus valors naturals, patrimonials i paisatgístics. Per

això, entre altres mesures, estem impulsant el Pla Territorial

Metropolità de Barcelona que permetrà incrementar el sòl protegit
en el conjunt de la regió metropolitana de 1 00.000 a 242.000 ha,
descarta definitivament l'anomenada Via de Cornisa, indica que la
connexió entre Barcelona i Cerdanyola pel túnel d'Horta haurà de

la cota màxima del pantà), a més dels accessos rodats.

D'aquesta manera, les característiques i l'impacte del nou pro
jecte de pont no serien gaire diferents a les de l'anterior projecte.

Segons la Plataforma per la Defensa del Montsec, l'elevat cost

del projecte i la forta mobilització per part de polítics aragonesos,
i alguns de catalans, fa pensar que sota el pont hi ha amagats
interessos de tipus urbanístic. Si realment es vol fer una pas
sarel·la purament "senderista", caldria estudiar la possibilitat de
no elevar-la fins a la cota màxima del pantà per tal de reduir el
seu impacte sobre el medi. El més racional i viable seria recu

perar l'antiga passarel·la situada a nivell del riu, ja que en les mil
lors previsions l'embassament de Canelles la cobriria tant sols
una vegada cada 10 o 15 anys, i durant un període curt de

temps. Això faria possible l'ús excursionista d'aquesta
infraestructura gairebé tot l'any.

ser únicament ferroviària i dóna a la Serra de Collserola la con

sideració de sòl de protecció especial.

El què alguna vegada he gosat dir és, simplement, que per més fig
ures de protecció que li atorguem (inclosa la de Parc Natural), la
Serra de Collserola, situada en el cor d'una àrea urbana de prop de
cinc milions d'habitants, presentarà sempre un repte de gestió impor
tant. Això és així perquè ,

ens agradi o no, és un "espai multifun

cional", en el sentit d'acollir usos molt diversos (reserva natural, espai
d'esbarjo, àrea de pas, santuari religiós, observatori científic ... ). No
és aquest un repte senzill de resoldre, però es partint de la realitat, i

no negant-la, que podrem millorar-la en benefici de tots.

Rebeu una cordial salutació i endavant amb Excursionisme!
Oriol Nel·lo i Colom
Secretari de Planificació Territorial

La nivologia
En aquesta secció ens dedicarem a un lèxic apropiat per a l'èpo
ca: la nivologia que és la ciència que estudia les formes i els
moviments de la neu. El nivòleg o nivòloga són les persones
especialitzades en aquesta ciència.
Una de les branques de la nivologia és la que estudia el movi

ment del mantell nival amb relació al desencadenament de les
allaus que és el que ens interessa als practicants de la muntanya
hivernal.

Alguns tipus d'allaus són: allau de neu recent que es produeix a

causa d'una pèrdua de cohesió de la capa superficial de la neu

per excés de pes o alta temperatura. Les allaus de neu recent

�eca són les temudes allaus de neu pols. Allau confinada, allau

per Concepció Arnau

en què el flux està canalitzat pel relleu. Allau de fusió, es forma

quan la temperatura de l'aire augmenta molt per sobre dels O°C
o en cas de pluja amb la neu humida. Allau d'aerosol, que és

deguda a un núvol constituït per partícules de neu. Allau de placa,
allau formada per neu amb una forta cohesió, que consisteix en la

ruptura i el despreniment de part d'una capa de neu que llisca en

forma de neu compacta. Allau de seracs, que consisteix en un

contingut de blocs de gel i es produeix en una glacera. Allau de

vessant, és quan es precipita sense estar canalitzada pel relleu.

Bé, de tipus d'allaus n'hi ha molts més, però de moment ho dei
xarem així perquè no ens agafi por.

amb la col·laboració del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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per"seotv:

Hi ha cims que vistos de lluny són molt fàcils de reconèixer, però
que de ben a prop .... i aquest és precisament un d'aquests cims.

A primera vista sembla difícil d'encertar el seu nom però no us pre

ocupeu que amb les pistes que us dono no ni ha excusa que val

gui. Es troba en el Pirineu francès, i no és tracta de cap tresmil

però si d'un cim força conegut situat en un massís lleugerament
allunyat de la cadena axial. Si el dia acompanya, la vista des de

dalt és esplèndida, amb excel-lents panoràmiques que en justifi
quen l'ascensió, i per a més senyes a tocar del cim hi ha instal-lada

una estació de socors.

A més a més de les pistes anteriors, contestar aquestes preguntes
us pot ajudar a trobar el nom d'aquest cim, i no cal dir que la majo
ria de les respostes les podreu trobar dins de la revista.

1.•••••••••
2.••••••
3.••

-

•••••
4.•••••••

5.••••••••••
6.••••
7.•••••

1. Aquesta penya és el cim més alt de la Sierra Ferrera

2. El GR-54 fa una "petita" volta de 184 km al voltant d'aquest massís alpí
3. Aquesta central hidroelèctrica es troba a la Vall Fosca

4. De nom Sondre aquest noruec va inventar l'esquí Telemark

5. Wellington i no Auckland és la capital d'aquest país
6. De nom James aquest britànic fou el segon europeu en arribar a Nova Zelanda

7.Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra

Solucions del Concursionisme 346:

1. Muiski 2. Mgoun 3. Pepco 4. Pulca 5. Zawada 6. Margalida PARAULA AMAGADA: SUELZA

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 30 de

novembre, el nom deilloc de la fotografia a la nova adreça electrò

nica del concurs: concursionisme@excursionisme.cat indicant el
vostre nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu elec

trònic per participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un

lot de llibres de muntanya valorat en 30 euros.

36 excursionisme
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En el proper número de la revista sortirà publicat el nom deilloc i el

guanyador.
La fotografia del número anterior de la revista (núm. 346) correspon
a la Punta Suelza situada davant del pic d'Ordiceto a la comarca

del Sobrarbe (Aragó). La guanyadora del concurs és na Maria

Uuïsa Forcadell, enhorabona.



¡iïj Puig de les
Tres Esteles· \.�

Conflent
entre 7 i 81'1

l!lSi.m uns 1.300 m.

I . camí de baixada per terreny abrupte i perdedor, però
cap dificultat tècnica
• - • gîte d'étape d'Escaró, tel. (0033)678254090

•• • Primavera, estiu i tardor. A l'hivern, la presència de neu

dins el bosc ens pot dificultar trobar el camí de baixada.
• •• • • Canigó. Esc: 1 :40.000. Ed. Alpina

:: • •• • • Ramon Ribera-Mariné, Canigó - Tres Esteles -

Costabona. Col-leccló de Guies del CEC, ed. Montblanc-Martín,
Barcelona, 1994.

��;]I des de la carretera de Puigcerdà a Perpinyà, entre Oleta i
Vilafranca de Conflent ens desviem per una carretera local fins al poble
d'Escaró.

[ij Cresta de la
Peña Montañeta

La Ribagorça

",!!,�itb 7 hores

.mllm-na 750 m

aIillIlli!lJE.DI AD+

• dura per. fer en època hivernal de febrer a abril
•

-
• Piolét, grampons, casc, corda de 60 rn. (no apurar)

bagues i algun tascó o friend.

• •• • • Maladeta-Aneto. Esc: 1 :25.000. Ed. Alpina, a bé

Benasque. Esc: 1 :30.000. Ed. Alpina
af.i1B-œ hem d'accedir a la vall de Benasc i després del superar aquest

poble seguir carretera amunt fins al punt on aquesta mor- (1.800 m),
havent deixat enrere els trencalls a Vallibierna, Baños i Llanos del
Hospital .
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:. ¡iïj Peña Madrid i
La Tuca
Sobrarbe

llarga excursió d'una jornada, de 6 a 7 h.

Immf�-III aproximadament uns 950 m.

I • caminada sense major dificultat que el desnivell
acumulat i el fet de caminar per una aresta durant bona part de la
ruta. A la ruta no hi ha aigua.

I I • pot fer-se tot l'any, però és millor primavera i tardor.
També es pot fer a l'hivern a condició que no hi hagi neu,

• I ••• Cotiella. Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina. També el mapa
núm. 11: L 'Ainsa-Sobrarbe, Esc. 1 :40.000. Ed. Prames.

Ulii.!.!I!I� per la carretera de l'Ainsa cap a Bielsa, després de passar el
poble d'Escalona cal prendre el trencall a la dreta cap a Laspuña.
Demanar a l'ajuntament el permís gratuït per utilitzar la pista cap a la
Collada i ens cediran la clau que obre la barrera. ( tots els dies,
excepte diumenges, de 9 h a13 h i de 16h. a 19 h.). Seguim carretera
amunt fins al poble de Ceresa, i a l'entrada del poble, entre dos
pontets, prenem la pista que en 6 Km. ens deixa a la Collada.



Aquest cim ens ofereix una visió formidable del
massís del Caniqó i la carena cap al
Costabona. Es fàcilment accessible des del coll
de Mentet, a la carretera que uneix els pobles
de Pi i Mentet. Però ens hi aproparem des del

N, per un altre itinerari força més llarg i com

plet. Trobarem senyals grocs i groc-vermells,
en aquest itinerari i en possibles variants a la
zona.

Des d'Escaró (880 m.), a l'extrem W del poble
pugem per pista, fent alguna drecera, fins a

una suau carena (1.196.m., 1 h.), prop del coll
de la Llosa. Seguim la pista cap al S i aviat ens

enfilem per un camí a mà dreta, creuem el
canal de Nyer, i pugem en fort pendent per la
coma del Còrrec del Grau, creuant de nou la
mateixa pista. Més amunt encara toquem un

revolt de la pista, prop de les ruïnes del mas

d'en Martines. Pugem pel bosc fins al serrat de
la Tallada (1.700 m., 1 h50min.), on veiem als
nostres peus les gorges i el canal de Nyer.
Seguim pujant, tot alternant carena i trams

d'obaga, fins assolir un callet (2.056 m.) a la
carena principal, on arriba el camí del coll de
Mentet. AI N del collet tenim molt proper el puig

Es tracta d'un pic discret situat al final de la
Vall de Benasc, que no destaca especialment
en l'entorn dels massissos de l'Aneto i la
Maladeta. Malgrat això no té rés a envejar la
resta de pics que l'envolten donat el caràcter
alpí de la ruta escollida, habitualment solitària.
L'accés per corredor, les vistes al cim i els

passatges aeris del seu descens fan que com

a activitat hivernal resulti força rodona. La
roca, mediocre en alguns trams, potser és el
seu punt feble. Del final de la carretera

agafem el sender que pujar cap als Ibons de

Gorgutes, travessem el torrent on desembo

quen per anar para a la base del Montañeta.
En concret el corredor de la dreta dels tres

més evidents. (1 h). Comença el corredor amb

pendents de 40° y es va redreçant cap a pen
dents de 50°-55°. Ja a la part superior d'aque
st en els últims 200 metres trobem un tram

que segons l'estat de la neu pot ser inexistent
a d'un pas de IVo (sinó hi ha neu és un bloc

encastat). Passat aquest passatge el terreny
torna a ser fàcil. Just abans de sortir a la línia
de carena trobem un tram més descompost
que l'anterior amb algun pas de 111°+ d'uns 7

Per situar-nos hem de dir que estem a la
Peña Montañesa, i que hi ha un ball de
topònims entre l'Editorial Alpina i els mapes
més recents aragonesos. Per a molts la Peña
Montañesa és un cim bicèfal i la serra que
enllaça a l'est amb la serra Ferrera. Per

l'Alpina és només el cim més occidental del

conjunt. En qualsevol cas és la muntanya que
domina el Sobrabe i l'Ainsa i que acostumem
a deixar de banda camí de cims més alts.
Realment paga la pena acostar-s'hi i desco
brir aquest magnífic massís.
A la Collada (1.553 m.) deixem el cotxe i baix
em per la pista cap a refugi forestal d'Ostacho

(1.375 m.,50 min) de fusta, prou net (font i

abeurador). Allí ens enfilem a mà dreta per
una pista secundària que en quatre revolts

guanya altura dintre el bosc fins deixar-nos a

1.750 m .. on s'acaba. Allí, allímit del bosc,
arrenca un corriol força dret que sobre terreny
calcari s'enfila fins a un punt més baix de la
serra a 1.922 m. amb aspecte de collada,
anomenat el Grada (2h 30min a 3h). Des
d'aquí admirem les vistes a llevant cap el
Turbón i al sud cap a l'envasament de
Mediana. La resta de l'itinerari fins la Tuca

de les Tres Esteles (2.099 m., 3h15 min.).
També seguirem la carena cap al SW,
fins al serrat de la Menta (2.135 m.,
3h45min), on completarem la panoràmi
ca. Retornem al callet i, voltant per sota
el puig de les Tres Esteles, en seguim la
carena E, fins a decantar-nos cap al N
tot entrant a l'obaga, per un camí poc
evident. Arribem a la font del Prat de
l'Avet, situada a la coma superior del riu
d'Aituà. El creuem i, per un camí aeri i

escabrós, ens apropem a la carena que
limita la coma per l'oest. Descendim per
aquesta carena, entrant en una tofuda
avetosa i passem pel refugi forestal de

Fonguera. En una cruïlla (1.350 m.,
5h45min) deixem a mà dreta un camí a

Torèn, i tot seguit creuem la canal del
Foc (font). Seguim baixant fins trobar la
carretera ran del cementiri (855 m.), i en

lleu pujada tornem a Escaró (7h15min).

Pere Gutiérrez i Serrés

m. Un cop a la carena seguim un sender fins
el cim de la Peña Montañeta (2.559 m.) (1h).

toqui desgrimpar uns metres seqons l'estat de
la rimaia. El ràpel ens deixa en una ampla
feixa de neu que resseguim en direcció est.
Cal travessar una segona rimaia on cal anar

amb compte. A partir d'aquí tornem per on

hem accedit a la canal fins a la carretera

(1h30 min.)

Del cim descendim en direcció nord-oest.

Aquí la cresta s'estreteix i es torna vertical en

algun passatge. Compte amb la roca d'ara en

endavant. Arribem a la primera bretxa i d'aquí
la cresta es torna horitzontal i amb
vistes al sud on sembla més aèria.
Passats uns metres arribem a una

pas entre dues roques grans que
ens menen a la vessant nord i on

haurem de flanquejar una inclinada
pala de neu. En les roques podrem
fer reunió per assegurar el pas,
maniobra convenient segons l'estat
de la neu. El passatge és curt i con

tinua per un tram descendent que
ens mena a una segona bretxa.
Segons l'estat de la neu potser caI
gui muntar un curt ràpel de10 m.

per accedir-hi. (2h30min.).Un cop
a la bretxa trobem un parabolt
amb merlet d'on rapeHem cap a la
vessant sud (30 m.). Probablement

Marc Fonoll

consisteix a anar resseguint eiliom d'aquesta
esmolada serra en direcció a ponent tot fent
successives pujades i baixades sobre un ter

reny més fàcil del que a primera vista pot
semblar. La primera elevació significativa és la
Peña Madrid de 1.982m .. Després el mapa
indica el Cerro Lumar difícil de distingir de la
resta i un nou callet a 1 .918 m. A

partir d'aquí la pujada ja és con

stant, passem per una espatlla
característica anomenada
Pimpinos a 2.076 m i per una ter

reny que a vegades ens fa
decantar al vessant sud de la
carena fem cap al cim de la Tuca
de 2.267 m. a punta oriental de la
Peña Montañesa. La visió cap al
cim principal a occidental és
espectacular pels plegaments cal
caris i recorda molt el Pedraforca ..

Pujar-hi a no dependrà de les ganes
i del temps que tinguem. La baixada
cap el cotxe es fa per la tartera de la
Canal Ancha que comença molt estre
ta al coll entre els dos cims. Més avall
s'eixampla i és escortada per la boni-

ca Peña Agujereada i per la Torre Belits.
Podem seguir un camí ben traçat i fitat a

gaudir lliscant sobre aquest mar de pedres. A
la seva base un camí ben traçat dintre el bosc
ens deixa a de nou a la Collada.

Pasqual Garriga i Martí

Peña Madrid
(1.982m)



er Marc Janeras i Casanova

Catàleg espeleològic de Catalunya - Vol. 1
Jordi Válles

Edita Espeleoclub de Gràcia i Federació Catalana

d'Espeleologia, 2008
300x210 mm; 317 pàg. b/n

Amb el volum dedicat a les comarques pallareses, aranesa i ribagorçana de Catalunya,
comença una sèrie de 9 volums que pretén recollir l'estat de coneixement de les cavitats

catalanes fins a l'actualitat. És una compilació d'un gran volum de dades, i evidentment
és un treball admirable i de gran utilitat. Essent un coneixement evolutiu en essència

per la pròpia exploració contínua, potser esdevindria una eina més dínàmica si aprofités
canals interactius en format digital, en un pas innovador respecte catàlegs precedents.
En tot cas, serà més facil d'organitzar-ho a partir d'aquesta obra. És particularment
interessant la presentació en paral·lel de topografies efectuades al llarg dels anys,ja que
mostra l'avenç del coneixement del món subterrani.

Vall de Cortiella, Serra de Pradell, Puigcerver
Ed. Piolet, maig 2008

170x110 mm; escala 1: 15.000

Parc del Foix i Parc d'Olèrdola
Ed. Piolet, desembre 2007

170x110 mm; escala 1:20.000

L'editorial Piolet segueix amb la labor de

publicar fulls de detall que van

configurant un mosaic, en particular a la

Catalunya Nova. A cavall de les

comarques del Penedès i el Garraf un

mapa cobreix els parcs de l'extrem sud de

la serralada Litoral. L'altre mapa, entre el

Priorat i el Baix Camp, dibuixa la

geografia que Lluís L1ach havia musicat al

disc Porrera-Món:

El Malló ens du la vida,
la Teixeta l'amor

i les Marrades, l'oblit del nord

La Sentiu crida a un somni

amarat de claror

però les Marrades, l'oblit del nord.

ALTRES NOVETATS EDITORIALS El mapa dels bons bolets a Catalunya
Ramon Pascual i Núria. Duran

Ed. Pòrtic, setembre 2008

240x170 mm; 206 pàg. color
50 ascensions

fàcils pel
Pirineu
català
Manel Figuera
Col. Azimut, 98

Ed. Cossetània,
maig 2008

225x120 mm;

252 pàg. b/n

Ramon Pascual I Núria Duran
Ambl.orol·t..h.:><acloldel","·It<d .. d<I>ok-I;dtn'I'I>or"�p"In.,kt

Existeixen diverses guies d'ajuda
per a reconèixer els bolets, però
aquesta que ha aparegut just a

l'inici de la temporada alta fa

èmfasi on trobar-los. Tampoc
descobreix els racons secrets dels

millors boletaires, però ajuda a

visualitzar el mapa de distribució
de les varietats arreu de Catalunya.
També incideix en l'ús culinari

posterior, aportant una recepta per
a cada cas.
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S'acaba l'any i amb ell el cicle que ens ha ocupat en aquesta
secció durant els últims set números. Si tot just fa un any
precisament començàvem explorant els Andes a l'Amèrica
del Sud, ara arribem al vell continent, gairebé a casa, als

Alps ... , després d'haver navegat per les serralades més

importants del planeta.
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Als Alps, bressol de l'alpinisme, llurs massissos principals
s'estenen al llarg de quatre estats: Àustria, França, Itàlia i

Suïssa, per bé que uns altres quatre estats -Alemanya,
Eslovènia, Liechtenstein i Mònaco- alberguen també
serralades alpines menors. Geogràficament parlant aquests.
massissos es diferencien de la següent manera: començant
per l'oest, els Alps Occidentals formen un arc que va des de

la costa mediterrània fins al Valais, essent els Alps Marítims i

el Massís del Mont Blanc les formacions més

característiques; els Alps Centrals continuen cap a l'est des
del Valais fins als Alps Grisons a l'extrem més oriental de

Suïssa, essent el Mont Rosa i l'Oberland llurs massissos

principals; finalment els Alps Orientals continuarien l'arc cap
a l'est i cap al sud creuant Àustria i el nord d'Itàlia, on el Tirol
i les Dolomites són respectivament les formacions més

representatives.

Als Alps, un dels tresors més cobejats pels alpinistes són els

quatre mils, entre els quals destaquen el Mont Blanc, punt
culminant de la serralada amb 4.808 metres, el Mont Rosa de

4.634 metres, a el Matterhorn, també anomenat Cervina, la

muntanya perfecta que s'eleva fins a una altura de 4.478

metres. Pero no tot són quatre mils, també hi ha parets que per
si soles ja atrauen i força, com per exemple la que porta al cim

de l'Eiger de 3.999 metres a les de les Tre Cime di Lavaredo a

les Dolomites que es queden a un metre deis tres mil.

Entrem en matèria! A la pàgina www.montagnes.com trobem

tot un seguit d'activitats a fer als Alps ordenades en tres

àrees: alpinisme, escalada i senderisme. Cal destacar

l'exhaustiu tractament que es fa del massís del Mont Blanc.

En realitat és un magazín muntanyenc, on a més de rutes hi

trobem tot tipus d'informació relacionada: articles, material;
biografies, novetats editorials i bibliografia en general,
mapes, galeries fotogràfiques ...
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Si seLleccionem l'ordenació per muntanyes i continents a

l'enciclopèdia virtual del món de la muntanya
www.peakware.com. podrem accedir de manera fàcil i ràpida
a una breu descripció del cim alpí que ens interessi, a més
de comptar des d'allí amb nombrosos enllaços sobre la

muntanya en qüestió. Val a dir que la pàgina està vinculada

al interessant i sorprenent cercador geogràfic Google Earth,
des del qual la informació que podem obtenir de la zona

desitjada és completa.

Si el nostre destí són les Dolomites la pàgina que no podem
passar per alt és www.dolomiti.org. Les Dolomites situades al

nord-est d'Itàlia són uns Alps diferents. Més modestes en

altura que els seus veïns francesos i suïssos però sense res

a envejar en espectacularitat i dificultat, ens ofereixen un

paradís per al senderisme, les vies ferrades i l'escalada
d'aventura. Per a tot tipus d'informació turística en general,
l'atractiva www.dolo.miti.it és el complement a l'anterior que
complirà abastament les nostres espectatives.
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Le Serveur Montagnes

I ja per acabar alpinisme.camptocamp.com, una inte.ressant
web interactiva amb una acusada vocació de servei. Com el

seu nom indica s'adreça a tots els practicants de I'alpinime
ajudant-los en la preparació de les rutes amb descripcions
d'itineraris, articles, fòrums de debat, enllaços a clubs i

associacions, serveis, agenda d'activitats, meteorología,
mapes ... La seva àrea d'influència és majoritàriament els

Alps, encara que també trobem itineraris a la resta de

massissos francesos, als Pirineus, i a altres llocs del món.

A diferència d'altres serralades que hem abordat en aquest
cicle, la situació dels Alps al primer món, llur facilitat d'accés i

la gran quantitat de possibilitats que ofereixen en la seva

extensió mitjana, fan que la quantitat de pàgines
relacionades que podem trobar a la xarxa tant a nivell

organitzatiu com particular són poc menys que infinites. Ara

us toca a vosaltres cercar la que més us interessa ...

Fins aviat!
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La tradició és més que experiència,
és la determinació de fer el treball amb excel·lència.

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

Des de l'any 1928 busquem la perfecció.
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Tractament tèrmic de la fusta

www.timgad.com
casellas@timgad.com

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

Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

e-Fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus
de materials
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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

Ctra. de Sentmenat, Km 4 I Carrer de la Mola, 7-9 I Apartat de correus 2 I 08213 Polinyà (Barcelona) I Tel.: 93 7130265 I Fax: 937133404
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