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La crisi immobiliària
pot afectar la viabilitat

de les estacions a'esqui
Acana de començar la "ova temporada d'esquí amb excel-tents expectative, g,.c�e, a presència
anticipada de força neu. Quin goig poder commemorar el centenari de l'arribada de l'esquí a casa nostra

amb les muntanyes ben carregades de neu!! Va ser durant el Nadal de 1.908 a Rasos de Peguera quan un

grup de socis del Centre Excursionista de Catalunya van estrenar l'esquí a Catalunya.

Precisament l'estació de Rasos de Peguera ara fa ja quatre temporades que va tancar les seves portes. La

resta d'estacions d'esquí viuen amb esperança aquest inici avançat de la temporada, especialment tenint
en compte que els últims dos anys han estat molt fluixos, ja que s'han vist afectats per la forta sequera.

Si la temporada rutlla be, l'esquí pot suposar un volum de negoci de prop d'uns 290 milions d'euros per a

les comarques lleidatanes, una tercera part del PIB del turisme. A més les estacions generen llocs de
treball estacional que només a Lleida sumen més de 1.500 treballadors. A aquesta dades s'han de sumar

els 2.500 treballadors del sector de l'hostaleria i la restauració.

Les estacions esperen compensar amb una bona disponibilitat de neu, en quantitat i qualitat, les possibles
conseqüències de la crisi econòmica. Encara que a priori semblaria que pel sector la única crisi important
seria la manca de neu, la veritat és que la majoria d'elles es poden veure afectades per la recessió i la crisi

immobiliària.

Un estudi del 2004 de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i de Muntanya (ACEM) diu que un 27% de

les estacions són de capital públic, un 13% de bancs i empreses, i el 60% d'inversors privats. Aquestes
dades no estan actualitzades perquè posteriorment Port Ainé i Espot Esquí han passat a mans de la
Generalitat.

En moltes de les estacions les empreses propietàries de les installacions són complexos vinculats al sector

immobiliari. En aquests casos, l'origen de l'estació, massa lligada a projectes immobiliaris, ha debilitat
l'estructura financera de l'empresa, amb un pes excessiu dels crèdits a llarg i curt termini i escassos

recursos propis i inversions de capital. Com a empreses amb un fort component d'immobilitzat en el seu

procés productiu, l'endeutament general és for.ça elevat. Per aquest motiu, a l'espera de com es resol la

inestabilitat del mercat immobiliari, la solvència d'aquestes empreses vinculades al sector del totxo genera
dubtes.

A excepció de Baqueira, l'única que genera beneficis, la situació és incerta en la resta d'estacions. Per

exemple Boí-Taüll, afectada per la crisi que pugui travessar Nozar, la immobiliària que en controla un

98,5% de les accions. També és el cas del Port del Comte controlada per una altra immobiliària, Guimaru

SL tal com s'explica en un article d'aquest número de la revista: O la Vallfosca, que abans d'estrenar-se ja
s'ha vist afectada per la suspensió de pagaments de l'empresa promotora, Martinsa-Fadesa. La majoria
d'aquestes empreses pensen que la viabilitat de les seves estacions passa per l'ampliació i la construcció
de noves urbanitzacions i ressorts turístics sense considerar suficientment el possible impacte sobre el

territori.

La crisi immobiliària per tant podria canviar aquest panorama encara que de totes maneres, a diferència del

que succeeix a Aragó, la Generalitat descarta un model públic i més aviat aposta per sanejar els

complexos i posteriorment vendre'ls a operadors turístics. A dia d'avui però, Port Ainé, Espot Esquí,
Tavascan, La Molina i les cinc estacions d'esquí nòrdic estan a les mans del sector públic, entre les
administracions locals i l'autonòmica.

exCUISlODlSme 3
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Una nova urbanització de 405 habitatges
El projecte d'urbanització del Prat Berlà preveu la construcció de 405 nous habitat

ges a tocar de l'estació d'esquí del Port del Comte. Els terrenys on es desenvolu

parà la urbanització ocupen una superfície eproximede de 8 hectàrees, a la zona

de La Genciana. Està previst consttuir-hi diversos edificis plurifamiliars que acolli
ran un total de 367 apartaments i 38 xalets.

La carretera de la Genciana dividirà en dues parts la urbanització, a la part supe
rior hi haurà les parcel·les destinades a xalets, mentre que la part inferior es des
tinarà als blocs d'apartaments. La construcció serà en pedra i fusta de la zona per
seguir el model constructiu que ja s'aplica al nucli de La Coma i la Pedra i a les
noves edificacions del Port del Comte.

La construcció d'una nova urbanització al Port del Comte, al municipi de La Coma i la Pedra, al
Solsonès ha reobert a la comarca el debat sobre els límits del creixement urbanístic, la seva

compatibilitat amb la protecció del medi natural i la controvertida influència de les estacions d'es

quí en l'àmbit de l'urbanisme.

El projecte té l'aval de tots els departaments de la Generalitat i preveu la construcció de 405

nous habitatges a la zona del Prat Serià, a tocar de l'estació d'esquí alpí del Port del Comte.
L'abril de 2008 va arribar al final de la seva tramitació urbanística, l'ajuntament de La Coma i la
Pedra en va aprovar el projecte constructiu i va atorgar-li la llicència municipal d'obres. Es tanca
va així un procés no exempt de polèmica i oposició que ha necessitat més de 8 anys abans no

ha superat tots els tràmits administratius pertinents.

Malgrat tot, els col·lectius en defensa del territori del Solsonès no veuen clar un projecte que
segons ells s'articula a redós de la neu i dels interessos de l'empresa promotora del complex
urba:nístic Guimaru SL, la mateixa societat que gestiona l'estació d'esquí alpí del Port del Comte,
situada en un magnífic paratge de la Vall de Lord del Solsonès.

Tot i que actualment ja s'han començat a

executar els treballs de construcció d'un
dels blocs d'apartaments previstos, els opo
sitors al projecte denuncien l'impacte
mediambiental que suposarà la construcció
de 405 noves segones residències en una

zona on ja hi ha dues urbanitzacions.
Consideren que el projecte no aportarà
beneficis econòmics ni pel municipi ni per la
comarca i asseguren que darrera l'operació
s'hi amaguen els interessos de l'empresa
per fer rendible l'estació d'esquí.

La seva opinió contrasta amb les declara
cions favorables tant dels responsables de

l'empresa promotora com dels represen
tants polítics del municipi que veuen el pro
jecte com una oportunitat de millora econò
mica per la zona. L'atractiu turístic de
l'estació -la més meridional de Catalunya
és el principal argument a favor del com

plex, atés que actua com un dels principals
reclams turístics de la Vall de Lord i del
Solsonès.

L'Ajuntament La Coma i la Pedra s'ha mos

trat, des de l'inici, partidari del projecte pels
avantatges econòmics i de desenvolupa
ment que aportarà tant al municipi com a

l'estació d'esquí. Per l'alcalde de la pobla
ció, Marc Escarré, el projecte contribuirà "a

Terrenys on es desenvoluparà l'urbanització
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projectes urbanístics
Text i fotografies de Josep M. Montaner i Jordina Tarré

donar llocs de treball i permetrà fixar nous

residents a/ pob/e". Escarré lamenta les crí

tiques dels opositors "quan e/ projecte
compta amb l'autorització de /a Genera/itat i

ha superat tots e/s tràmits administratius
necessaris per /a seva execució". Per l'alcal
de d'aquest municipi de només 270 habi
tants el projecte suposarà també una opor
tunitat per-ampliar el sòl municipal destinat a

equipaments públics i habitatge protegit.

Per la seva banda, des de l'empresa promo
tora del complex i propietària de l'estació

d'esquí del Port del Comte, Guimaru SL,
recorden que el projecte compta amb l'aval
de l'administració autonòmica que n'ha
autoritzat l'execució, i a més, asseguren que
es desenvoluparà de manera progressiva
seguint el ritme de creixement del municipi.

Amb tot, les veus contràries titllen de faraò
nic un projecte que preveu construir més de
400 segones residències en un municipi
que no supera els 300 habitants. Asseguren
que darrera l'aprovació del pla parcial urba
nístic del Prat Serià hi ha la necessitat d'as

segurar la viabilitat econòmica del complex
d'esquí i acusen les administracions i els

impulsors del projecte d'hipotecar el territori
a canvi dels beneficis que esperen obtenir
de l'operació immmobiliària.

Vistes de La Coma i la Pedra

InstaHacions de l'estació d'esquí del Port del Compte

Pla especial de l'estació i pla parcial urbanístic

El debat sobre quines han de ser les regles
del joc entre les estacions d'esquí la cons

trucció de noves urbanitzacions queda per
fectament resolt en el cas del Port del
Comte. I és que l'aprovació del pla parcial
urbanístic del Prat Serià es va supeditar a

l'aprovació d'un Pla Especial de millora de
l'estació d'esquí.

Aquest pla, avalat per la Generalitat de

Catalunya, obligava als propietaris de l'es
tació i promotors de la nova urbanització -

l'empresa Guimaru SL- a modernitzar el

complex esquiable a canvi d'executar el pla
urbanístic. Es pretenia, segons la versió de

.

la Generalitat, millorar el complex esportiu i

garantir la capacitat de l'estació d'absorbir
5.000 esquiadors l'hora.

Per fer-ho, Guimaru SL ha tirat endavant

importants inversions amb la construcció
de 3 nous remuntadors, la instal-lació de
més de 250 canons de neu artificial i l'ade

quació de diverses pistes i accessos al

complex. Els responsables de l'empresa
han adequat també alguns dels antics edi
ficis en desús per a places hoteleres i d'al

berg i asseguren que la feina feta ha per
mès retornar els beneficis del turisme de
neu a la comarca. En els els 8 anys que
porta al capdavant del Port del Comte,
Guimaru SL ha complert els requisits que
fixava el pla de millora de l'estació amb
una capacitat garantida per absorbir 5.000

esquiadors hora.

I aquest és el gran aval dels gestors del
Port del Comte. Jaume Majoral, responsa
ble de l'empresa recalca que la seva volun
tat és "fer funcionar les pistes i reinvertir e/s

guanys' en l'estació" i recorda que "des

l'any 2000 no hem deixat de fer millores

per posar e/ Port de/ Comte a/ dia". En
referència a les crítiques que ha rebut el

projecte urbanístic, l'empresa sempre ha

negat que s'estigui especulant "i les impor
tants inversions de millora a l'estació en

són una demostració", conclou Majoral.

excurstomsrne 5
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I el territori què?

Tot i això el pla urbanístic ha suscitat des del

primer dia l'oposició d'organitzacions ecologis
tes i alguns veïns de la Vall de Lord que consi
deren que suposarà un greu impacte ambien
tal per la zona. Ipcena i les plataformes
Salvem la Vall de Lord i de Defensa del
Solsonès van presentar un recurs contenciós
administratiu contra la decisió d'Urbanisme

d'autoritzar el projecte.

Els representants d'aquestes entitats conside
ren "totalment inviables', tant el pla d'amplia
ció, com el pla parcial urbanístic, i asseguren
que en els darrers anys s'ha demostrat que
"l'esquí està en decadència" com ho demos

tren, segons ells, "les greus situacions econò

miques' que pateixen estacions com la

d'Espot i Port Ainé al Pallars Sobirà, i Boí Taüll
a l'Alta Ribagorça. Respecte a les inversions

realitzades a l'estació del Port del Comte
recelen de la seva viabilitat econòmica atès

que la majoria d'anys les nevades són escas

ses. A més, acusen les administracions d'afa
vorir la instal.lació de canons de neu artificial
amb el consegüent cost energètic i de recur

sos hídrics que comporta.

Per Joan Vàzquez, secretari general d'lpcena
les estacions d'esquí del Pirineu van enda
vant econòmicament "gràcies' als ajuts que
reben de l'administració i ha lamentat que "s'hi
destinin tants diners mentre es menysprea'
altres modalitats com el turisme rural, que "és

més sostenible i arrela la gent al territori', ha

assegurat Vàzquez.

El debat sobre el tipus de visitants que atrau el

model turístic d'esquí i segones residències es

troba en l'origen de la polèmica. Mentre pro
motors i administracions avalen el creixement

urbanístic entorn al turisme blanc, alguns
col·lectius s'hi oposen frontalment. Per Josep
Pintó, representant de la Plataforma per la
Defensa de la Vall de Lord, el model que s'ha

imposat des de l'estació d'esquí "ha perjudicat
seriosament el secta!". Segons ell, "trenta

anys enrere al municipi hi havia entre set i nou

hotels que han tancant progressivament i en

l'actualitat tant sols n'hi queda un, i té dificultats

per ompli!". Pintó, propietari d'un establiment

de turisme rural a Guixers considera que el
model de segones residències "està en crisI'

atès que els indicadors mostren un índex bai

xíssim d'ocupació anual, i a més, perjudica les
iniciatives turístiques no estacionals, com el
truisme rural que segons ell, és més respec
tuós amb el medi ambient i més arrelat a la

forma de vida tradicional del món rural.

Els opositors al projecte consideren que la
manca progressiva de neu demostra que la

construcció de més segones residències en

aquesta part del Solsonès tan sols pot res

pondre "a interessos relacionats amb l'espe
culació urbanística'. Segons Gerard Torrent,
representant de la Plataforma en Defensa del

Solsonès el projecte urbanístic "agreujarà
més' les dificultats que tenen els joves de la

comarca per accedir a un habitatge digne.

La resposta a les crítiques la dona l'alcalde La

Coma i la Pedra. Segons ha explicat a la

6 excursiorusme
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Embassament d'aigua per a nodrir els canons de neu artificial

premsa local en repetides ocasions el projecte es desenvoluparà per fases, de manera progres
siva i en funció de la demanda que hi hagi. "L'objectiu del consistori i la filosofia de l'empresa és

afavorir un creixement mesurat en funció de la realitat del municipI', apunta Escarré. La inten
ció dels promotors i dels responsables municipals passa per desenvolupar el projecte a mig i

llarg termini però tenint en compte la recent crisi del sector immobiliari ningú sap, a hores d'ara,

quan i fins on arribarà la consecució del projecte urbanístic del Prat Berlà.

Pla especial de l'estació i pla parcial urbanístic

Com en altres punts de la geografia catalana

el negoci de la neu presenta dues cares opo
sades. En un costat s'hi troba l'enorme impuls
que han experimentat els territoris de muntan

ya gràcies als beneficis econòmics del turis
me blanc. A l'altra banda hi trobem uns altís
sims costos per posar en marxa una estació

d'esquí. Mantenir i tenir al dia els dominis

esquiables és cada cop més car i els auguris
sobre el canvi climàtic no fan sinó augmentar
aquesta problemàtica. Les estacions d'esquí
del Pirineu català tindrien serioses dificultats

per garantir la neu a les seves pistes sinó fos

per les notables inversions que han realitzat

en els sistemes de producció de neu artificial.

Actualment les estacions catalanes sumen

més de 2.000 canons d'innivació artificial

mentre que el nombre d'esquiadors que les

visiten se situa en torn als 2'3 milions, una

xifra que no ha variat substancialment des de

la dècada dels anys 90.

No és d'estranyar doncs que des de fa un

temps proliferin les veus que alerten de la

insostenibilitat d'aquets model. AI Solsonès

els col-lecñus contraris a la nova urbanització
del Port del Comte apunten clarament en

aquesta direcció i acusen l'empresa propietà
ria de l'estació d'esquí -i promotora de la urba

nització del Prat Berlà- d'invertir en la neu

amb l'objectiu de recuperar els diners a través

de la venda de xalets i apartaments.

Sigui com sigui el Port del Comte ha passat
d'estar pràcticament fora de servei l'any
2000, amb unes instal.lacions obsoletes i
amb greus problemes econòmics a invertir

gran sumes de diners per la modernització
del complex i les pistes. L'esforç ha estat

positiu tant per l'estació com per la resta del
territori però és viable a mig i llarg termini?

La manca de neu natural continua planant
sobre aquest estació però els seus respon
sables asseguren que des que gestionen el

complex les pistes han obert cada any i han

aconseguit tornar els esquiadors al Port del

Comte.- La temporada passada van visitar

l'estació més de 80.00 esquiadors amb els
beneficis que suposa pels sectors del

comerç, hoteler i de la restauració i l'oci a la
comarca.

Tanmateix, molts creuen que darrera aques
tes inversions hi ha només l'objectiu de

recuperar i augmentar els beneficis provi
nents de la venda de xalets i apartarnents,
sense tenir en compte l'impacte sobre el

medi ambient a la Vall de Lord. Els col-lec

tius contraris al projecte opinen que l'empre
sa inverteix en l'estació el que espera guan
yar amb la venda dels actius immobiliaris i

critiquen que el desenvolupament del muni

cipi i l'estació estigui supeditat al cada cop
més dubtós negoci immobiliari.



Travessa a peu des de la
Vall d'Ora fins a la
Serra de Busa (EICogul1.526m)
Text i fotografies de Tomàs Lagunas
Article dedicat a Joan Montes, company de l'excursió i un gran amic.

Dos cops l'any i des de fa més d'una dèca

da, ens trobem una colla d'amics per pas
sar el cap de setmana en una masia de
turisme rural en el cor d'una vall, un racó

preciós anomenat la Vall d'ara.

La Vall d'ara és un espai protegit per la

figura imponent de l'altiplà de Busa i dels

cingles de Taravil, al nord-est de la comar

ca del Solsonès. la Vall d'Ora conserva la
bellesa dels indrets amb un passat agríco
la que han sabut preservar la seva rique
sa natural. La vall atresora també un ric

patrimoni arquitectònic de masos, molins

fariners, esglesioles romàniques i un

cenobi mll-lenari -el de Sant Pere de

Graudescales-, tot plegat al voltant de
l'eix vertebrador del riu Aiguadora.

Busa és un indret màgic i singular del pre
pirineu. Busa és, alhora, una serra i un

pla, segons la perspectiva d'observació
que adoptem. Geològicament està consti
tuït per gruixuts estrats de conglomerat
que sovint donen lloc a un relleu típica
ment montserratí.

Us proposem una sortida
d'un dia per conèixer
aquest territori, l'abril
de 2008.

A l'hora de dinar, en un tres i no res, el
meu amic Joan i jo ens hem esperonat
mútuament per realitzar una excursió fins
al cimall de la Serra de Busa. Per assolir
el repte en una tarda calia no badar per
no arribar gaire tard, a més a més portar
un bon ritme per salvar un desnivell d'uns
600m.

16.45h. Carregats d'optimisme iniciem la
travessa des de la masia El Pujol. La
Carme i la Cristina, les nostres esposes,
ens acompanyerruns metres per acomia
dar-nos. Ens dirigim per una pista que ens

mena als masos de Cal Riuet, el lladruc
del gos de la casa obliga la sortida de

l'amo, més enllà s'hi entreveu El Solà;
fem drecera per l'esquerra creuant dues

petites feixes esglaonades i no conrea-

En Joan Montes pujant per l'escala que ens apropa al Pla de Busa.
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des, per connectar amb un senderó que
té el seu accés malmès pels despreni
ments ocasionats per l'erosió. El camí
ascendeix pacientment, fent ziga-zagues
entre alzines i apropant-nos de mica en

mica a la cinglera fins a arribar a una

balma. Més endavant, com a punt de refe

rència, mantenim la vista en un pollancre
sec i molt alt, visible des de la masia El

Pujol; el deixem a la nostra esquerra.
Assolim la primera cinglera quan arribem
a una pista que ens porta fins a la casa

d'Orriols, encimellada sobre la Vall d'Ora.
Darrere el cobert surt un camí que ens

porta cap a la segona cinglera passant
per la balma Roja fins al peu d'una escala
de ferro de 7 metres d'alçada recolzada a

la paret; un cop dalt, continuem per la
canal pujant per uns graons de fusta ben
encaixats a la roca i un cable d'acer que
ens ajuda a salvar el fort desnivell, aquí
cal vigilar amb l'aglomerat descompost
dels còdols arrodonits. AI capdamunt
oneja una senyera. Després cal salvar,
ajudant-nos amb les branques d'un arbre,
un últim desnivell més per arribar a l'alti

plà de Busa.

Sense camí definit trepitgem un terreny
desbrossat fins a una bassa. Arribem a la

Bertolina, un mas rehabilitat fa poc temps
i que fa molta patxoca. Més enllà el camí
ens aboca a una pista que travessa tot

l'altiplà. Quan deixa de bufar vent ens

alleugerim de roba, caminem cap a

ponent amb un sol que va perdent intensi

tat, la tarda és abellidora i la tranquil·litat
'és total, tan sols ens avisen que no estem

sols amb el so de l'esquellot d'alguna
vaca o els gemecs molt roncs d'una estol
de gralles que campegen senyorejant
sobre una feixa fent curtes trajectòries de
vol. Entre camps de conreus i un bosc de

El cim de la Llebre. Darrere al fons els cingles de Taravil.

pins, tot plegat modelat per la mà de I'ho-
.

me, ens apropem a la cruïlla que ens por
tarà a l'església de Sant Cristòfol de Busa

que passem de llarg. A corre-cuita anem a

la recerca d'un corriolet per pujar cap al

cim, de principi decidim resseguir el camí

que serpenteja els camps de conreu fins a

arribar a la casa de La Vila. Des d'aquí i

amb embranzida tirem pel dret atacant

aquesta muntanya arrodonida, entre boi
xos i ginebrons i al final un bosquet de

pins força espès que ens obliga a fer una

marrada, arribem a la carena, un cop aquí
carenegem la serra en direcció oest res

seguint el perfil que ens apropa cap al

cim, el senderó és una mena de camí de
ronda i una magnífica balconada panorà
mica. La pujada obliga prendre-s'ho amb

calma, descansant de tant en tant. Giro la
vista a l'est on puc gaudir de les especta
culars parets del cim de la Llebre, a l'a

bast dels capricis çle la llum esmorteïda
de la tarda. En joan' porta empenta i
assoleix en pocs minuts el cim, escolto els

seus crits d'ànim, -això ja està pelat
Tomàs! Albiro la punta d'una antena, poc
a poc m'apropo fins a arribar a una fita de

còdols que assenyala el punt més alt, el

Cogul (1.526m), i a uns metres més enllà

l'antena.

Vers ponent de la Serra de Busa amb els cims del Capolat i al final el Capolatell.

En Joan i jo al cim del Cogul.
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Com sempre, després d'aconseguir l'objectiu, l'alegria s'apode
ra de nosaltres, ens donem la mà i ens abracem, cofois fruïm des

d'aquest escenari la càvea de muntanyes de més de dos mil

metres en forma semicircular que tanca aquesta mena de teatre

natural a cavall del Solsonès i del Berguedà prepirinenc. El pai
satge d'aquesta cara nord és excepcional. En primer terme, s'ai
xeca al peu de l'abisme la Serra dels Bastets, amb els seus nom

brosos tossals retallats i esmolats com les dents d'una serra.

Cap a ponent, hi destaca la Mola de Lord, com una mena de vai

xell de pedra ancorat enmig d'un mar de muntanyes. Solcant als
seus peus l'embassament de la Llosa del Cavall. Darrere la vila
de Sant Llorenç de Morunys, sota la gran mola del Port del
Comte. Més a la dreta, vers al nord, s'aixeca alterosa la Serra del

Verd, i encara més a la dreta una visió poc usual del Pollegó
Inferior del Pedraforca, i vers llevant la Serra d'Ensija i els Rasos
de Peguera. Vers al sud els altiplans del centre de Catalunya,
destacant Montserrat al fons._Fem un mos berenant quatre amet

lles garrapinyades, uns fruits secs, xocolata i fruita, assedegats
deixem caure per les goles el preuat bé de l'aigua. Deixem les
motxilles i decidim explorar vers a ponent resseguint el perfil fins
al cim del Capolat; un espectacular tall a la roca que atura de

sobte la marxa ràpida que havia imposat en Joan, continuar ens

obligaria fer una .gran volta. Aturats albirem embadalits, més

enllà, el famós Capolatell, un esperó isolat de la resta de la Serra

de Busa per un tall profund al qual solament hom pot accedir mit

jançant una palanca. Aquesta fossa natural va ser utilitzada
durant la Guerra del Francès i la Primera Guerra Carlina com a

presó militar. Recuperem la posició del Cogul per recollir les mot

xilles i continuem cap a llevant fins al cim de la Llebre (1.515 m);
immortalitzem aquest nou èxit amb fotografies.

De principi resseguim aquesta balconada; desprès¡ davant l'ab
sència d'algun corriol que ens apropi vers el pla, novament tirem

pel dret travessant algun barranc totalment eixut fins a arribar a un

sender entre un bosc de pins que ens porta directament a l'esglé
sia romànica dedicada a Sant Cristòfor de Busa. Voltem l'edifici. AI

nord l'absis carrat, que és de paret llisa, té davant un espai net de

vegetació que li fa de plaça. A ponent observo en el mur una línia
de lloses que molt probablement formava part de la coberta de

l'antiga església romànica i també d'aparell original. Actualment el

que queda de l'edifici és del segle XVIII; ens ho indica eillindar de
la porta, datat l'any 1758 i obert a migjorn. AI costat del mur de lle
vant hi ha un petit cementeri. En Joan va a la recerca del millor

enquadrament per captar la llum ataronjada que tenyeix la pedra.
Alleugerem la marxa vers el caseriu de Rial, al bell mig de l'ampla
plana conreada. Veig sortir fum de la xemeneia de la casa i penso
en el caliu de la llar de foc. La posta de sol és de pel·lícula i durant
uns instants observem com lesmuntanyes s'engoleixen l'astre rei.
Per el vessant que ens porta al grau de la creu, ascendim suau

ment per un bosc de pi roig que4l'ta.ñfé, malgrat la manca de plu
ges d'enguany*, l'entapissatO'una molsuda i gemada catifa d'her

bes; fins a arribar a una peanya coronada per una petita creu de

ferro, hem arribat al Grau de la Creu.

Ara el camí davalla resseguint les parets verticals de la cinglera.
Pocs minuts després tenim la grata sorpresa de trobar-nos amb la
resta del grup, tornen en tot terreny de fer una visita al Capolatell.
Ja és fosc, en Joan treu dues-llanternes de la motxilla. A la nostra

dreta, tres a quatre punts de llum delaten la ubicació dels masos.

Amb una lluna en fase quart minvant, sense gens de contaminació
lumínica gaudim d'un dels espectacles més bells de l'univers: la
volta celestial farcida d'estels. Mentre caminem resseguim la cons

tel-lació Óssa major per localitzar l'estrella Polar, també situem les
constel-lacions de Cassiopea, Orió i l'Óssa menor. La feixa llumi
nosa de la Via Làctia llampurneja i de tant en tant una estrella

fugaç es passeja pel cel. En Joan i a mi ens entra la vena del cant

i davant aquest espectacle taral-leqern la cançó "Cerca de las
estrellas"del grup de música pop espanyol dels anys seixanta "Los

Pekeniques".

Són més de les deu de la nit quan arribem a la masia El Pujol. El

grup ens rep entre aplaudiments i felicitacions; davant una taula

parada que fa deler, ens espera un bon sopar envoltats pel caliu
de la família i dels nostres amics; després, un merescut descans.

Sant Cristòfol de Busa.

*A/ mes següent (maig), les abundoses p/uges van pet-tier una seque
ra rigorosa de mesos i van omplir de ca/or verd e/ paisatge català.
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Travessia Roccia Nera - Breithorn
(4.164 fi, travessa E-W, AD+, 4, IV)

Vista de la cara N de l'aresta. D'esquerra a dreta, Polux, Roccia Nera, el Breithorn Oriental, Breithorn
Central i Breithorn Occidental.

De la Roccia Nera al Breithorn, aquesta
travessa d'equilibrista de 4.000m entre

Zermatt i la vall d'Ayas és un projecte
decididament femení!

L'Alice i jo vam decidir fer la travessa de la
Roccia Nera al Poreithorn un cap de set

mana blaucel d'hivern fent amb esquís de

muntanya la travessa del Rimpfischhorn
(PD+), totes dues soles i armades amb

piolets i la corda de 30m. Escalant els
100m darrers de l'aresta final que van

donar llana per cardar. Al cor de la

Britanniahütte, entre dos gots oferts pels
nostres encontres masculins, -evident
ment impressionats per la gosadia de
dues nenes soles i obstinades-, les con

verses giren al voltant del tema etern: els

projectes futurs.

Ens sentim orgulloses d'atrevir-nos a llan

çar-nos a la conquesta d'un 4.000 m nosal
tres soles, habituades sempre a anar sego
nes, seguidores-somiatruites. Ens sentim

espavilades i tranquil·les per la nit estrella
da que fa el seu curs, de cop llanço a Alice
la proposta: "Ens fem la mítica Roccia Nera
- Breithorn, aquest estiu!?". Com una pilo
ta de ping-pong, rebo un "I tant que sí,
guapa!", acompanyat d'un enorme somriu
re. L'estiu passà, però el projecte no va

caure en l'oblit.

Dilluns 23 de juny de 2008 a la pantalla
del meu mòbil hi diu: "Alice".

10 excurs iorusrue
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- Hola, què fas aquest cap de setmana?
- Euh ... és una mica d'hora, no, per
saber la meteo i preveure quelcom? -

replico.

Però com aquesta famosa travessa no

m'ha deixat de ballar pel cap, afegeixo:
- Encara et motiva fer el Breithorn en

travessa E-W?

Dissabte, 29 de juny de 2008, després
d'una bona würste a Saas Grund, saltern
al tren de Zermatt i gaudim de l'agradable
passeig al cor d'aquest superb poble suís,
per arribar tranquil' lament al telefèric de
Glacier Paradise, que ens portarà a l'esta
ció superior de Klein Matterhorn. Zermatt
és d'una tipicitat ben divertida, amb

aquesta barreja de turistes vinguts a

observar els típics xalets suïssos i el fabu
lós Matterhorn o Cervino o Cervin i els

Cordada femenina en un entorn majestuós. La Laure Gurcel i la Alice Rossignol avancen per l'aresta. Les

dificultats rocalloses les esperen davant seu.



seus alpinistes vinguts a la conquesta
d'un d'aquests cims a de devorar els pen
dents d'esquí. Pel camí vaig recitant a

Alice els més bells passatges del meu lli

bre Cims dels Alps Suïssos (de Stéphane
Maire, Ed. Glénat). "La travessa dels
Breithorns permet recol-lectar 5 cims, tots

certificats UIAA, que depassen la cota

fatídica, tot seguint una via meravellosa.

La varietat - tant la del panorama com la

del terreny recorregut - hauria de satisfer
sense problema als més exigents. A mig
camí, després d'algunes línies de neu

encisadores, l'esperó rocallós del
Breithorn central reserva algun llarg d'es
calada que mereix per si sol el desplaça
ment. Potser l'escalada més maca sobre
un 4.000 del Valais!". El desig és al seu

clímax.

Com dues petites puces sobreexcitades
ens equipem de grampons, piolet i corda

sobre el plató del Breithorn. Direcció al
bivac Rossi i volant! Fàcil, la traça està

feta, la glacera és relativament plana, ben

tapada, i només 400 m de desnivell acu

mulat per dues hores de marxa ens sepa
ren d'aquest bivac. De sobte, inexplicable
ment, la pressió puja. Les paraules es fan

escasses, ens concentrem en els nostres

grampons. Acostumades a anar de sego
nes, ara, que erem les primeres, sentíem

la pressió al si de la cordada. No trepitjar
la corda, fer atenció als bucles, llegir el

mapa, prendre els seus punts de referèn

cia ... Uix! Sí que n'hi ha de coses a fer,
quan vas de primera! L'estrès és al màxim

quan al microscòpic bivac (9 places, a

3.787 m) llegim per enèsima vegada les

fotocòpies de les nostres múltiples guies.
Intentem compensar la nostra inexperièn
cia com a primeres de cordada, amb

aquest munt d'informació gairebé apresa
de memòria.

Fa calor. I demà anuricien encara més
calor. Jo sé que l'altitud afecta molt les

meves capacitats i la jornada sencera s'e

fectua a 4.000 m d'altitud. Primera deci

sió, l'hora de llevar-se, 2/4 de 4 de la mati

nada, sortida a 2/4 de 5 per

assegurar-nos unes condicions òptimes
de seguretat pel que fa a la neu.

La nit es desenvolupa entretallada pels
cops de coixí que l'Alice dóna al seu veí
de llit, un escocés roncaire que replica
amb uns "sorry' empenedits. Imagino

Darrere queden la Roccia Nera i el tros fàcil de l'aresta.
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veure passar milers d'ovelles fins perdre
el compte però no acabo de trobar el con

sol als braços de Morfeu.

El te és, amb prou feines, tebi i les galetes
no volen obrir-se camí cap al meu estó
mac. Per sort, m'empassaré sense pro
blemes el primer pendent sobre el refugi
(400 màxim) gràcies a un regel excel·lent.
Evito de totes maneres mirar cap amunt

perquè la sensació de pendent es fa ales
hores més present i és curiós veure que
quan estem soles, sense els nostres com

panys homes, els pendents esdevenen
més durs i impressionants.

La Roccia Nera ens gratificarà amb una

foto d'Alice i jo a la sortida del sol i d'una
discussió ràpida sobre la tècnica més efi

caç de portar la corda sobre una aresta en

mixt. És una passada el nombre de coses

a les quals cal fer-hi una atenció especial
quan es pren la responsabilitat de la corda
da. La neu ens permet avançar ràpidament
seguint una línia majestuosa per sobre
d'un buit immens molt present a uns 3.000

m, per sobre d'un Zermatt que es desperta
poc a poc. Distingim fins i tot els microscò

pics fars d'un cotxe que trenquen la foscor
al fons de la vall. La solitud, el silenci, crea

un ambient particular que m'embriaga.

Alice em crida l'atenció. Les cornises són

grans aquí. És millor passar encara més a

baix. Deixo de mirar la vall i em veig al

peu d'una desgrimpada particularment
delicada del gendarme a 4.106 m. Alice
baixa en exploració assegurada pel meu

piolet, com si d'un guia de Zermatt es

tractés! Concentrada a trobar la clau del

problema, arriba gairebé sense esforç al
nivell d'un'únic espit que ens separa, uns

40 m més enllà de la continuació de l'ares
ta de neu. La roca és encara una mica

ri

Cara nord del Cerví

massa nevada, el que fa la desgrimpada
encara més complexa. Joc de piolets i equi
libri de grampons, i tornem a sobre l'aresta
de neu. Alice passa en primera per ascendir
al cim E del Breithorn, i com una ballarina
crea superbs moviments amples i agrada
bles per reptar entre els trossos més fàcils i
els més segurs, assegurant així una escala
da en "ensemble" en les millors condicions.
Dos ràpels vertiginosos ens condueixen de
nou sobre la línia de neu majestuosa de l'a

resta, ara ja inundada de sol que ens acollirà
durant una pausa amb "strip-tease". La
méteo no s'equivocava. Són les 8 i ja fa calor.
És de nou Alice qui, de primera, assegura
rà hàbilment la nostra escalada en"ensem
ble" del Breithorn central en una roca mag
nífica i poc equipada. Una mica esgotades
psicològicament de portar tanta responsa
bilitat ens cal aprofundir en la nostra con

centració, i experiència. En el nostre desig
d'arribar fins al final d'aquesta travessa per
franquejar encara alguns passatges parti
cularment delicats i perillosos. Fines ares

tes de neu ens forçaran a jugar als equili-

bristes amb un gran nus a I'estòmac i un

mixte més complexe que, en pie estiu, ens

barra encara el passatge a l'autopista del
Breithorn W (4.164 m). AI cim, hi arribem a

les 11 i sentim una barreja de sensacions

que s'immortalitzarà sobre l'habitual foto
de "totes dues amb el Cervina": satisfacció,
alliberament, felicitat.
Una llarga pausa al peu de la cara S ens

permet millorar el nostre bronzejat i admi
rar el paisatge magnífic que ens envolta!

Liskamms, Castor, Pólux, Matterhorn, una

plèiade de 4.000 m suïssoitalians. I allà, en

la llunyania, el majestuós Mont Blanc!

Està clar, quan les noies s'hi posen, en

resulta una sortida ben rodona.

Material particular: Corda de 50 m, 6 cintes

exprés, algunes cintes, 3 friends, gram
pons, piolet.
Dificultats: AD+, IV Escapatòries a la cara

S de la carena. Comises importants aillarg
de la part nevada.

. "

\'

"Yal hechar la vista atrás, se ve la senda que no se ha de volver a pisar", com en el poema de Machado, l'aresta dibuixa un camí pel que ja no tornarem a passar.
Al fans el Mont Rosa.
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Travessa Est-Oest de l'Obergabelhorn
(4.o63m) ... de la Wellenkuppe a l'Arbengrat
És la tercera vegada que despenjo el meu

telèfon per endarrerir un cap de setmana la
nostra reserva de mitja pensió a la
Schreckhornhutte. ''Tip-top'' em responen
amb un fort accent suís alemany cantaire. Així

que per aquest cap de setmana no veig què
podria impedir-nos intentar fer aquest famós
"cim de la por" (Schreckhorn). La méteo és

justament "tip-top": bon temps i gens de vent

a l'Oberland Bernès, segons la meva web

preferida: météo-chamonix.org.

Sortim divendres al vespre per pujar al refugi
tranquil' lament dissabte. A partir de Bema,
una gran tempesta ens persegueix fins a

Grindelwald, lloc de sortida de la caminada,
on instal-lern.la nostra ''furgo'' per passar la nit.
Météo Suisse ens confirma per telèfon que el

temps és bo, només algunes gotes residuals
d'una pertorbació però, afegeixen, que la nit
serà estelada i ens adormim tranquillament
sota la dolça melodia de la pluja fina.

Malauradament, quan ens despertem enca

ra és sota la melodia de la pluja, que ja no és

dolça en absolut! Molt optimista, despenjo
per quarta vegada el meu mòbil per pregun
tar al guàrdia del refugi com van les coses

allà dalt. -Què!? 10 cm de neu al refugi?
Impossible pujar al Schreckhorn durant els 2

propers dies? Horror! Em sento com si m'ha

guessin clavat un punyal al cor, penjo i vaig
tota trista a explicar la meva conversa al meu

company de cordada, que justament con

templava l'inici de la carena del Schreckhorn.
tota blanca ja a 2.50Óm!

Els miracles del GPS ens permeten girar la

truita fàcilment. No ens deixarem abatre per

alguns floquets! Aix! que algunes telefona-

des més tard el motor de la Betty-Sue
comença a bramar: cap al Valais! Arribem al

migdia, segons el GPS, a Zermatt, ideal per
pujar al refugi.

"Què vol dir això que anem a Kandersteg?
Per anar al Valais cal vorejar tot l'Oberland
Bernois i no pas entrar en aquesta vall cul de

sac de l'Oberland". Em barallo convulsiva
ment amb tots els botons del GPS que no

cedeix a la seva obstinació d'anar cap aques
ta minúscula vall de l'Oberland, paradís suís

de la cascada de gel, on cap carretera no

uneix l'Oberland al Valais. Em rendeixo a

aquesta tecnologia que em sobrepassa per
trobar-me al peatge d'un tren per cotxes! Ric
tot pensant que això és ben bé Suïssa! Han

previst com a eix de comunicació els trens,

La Wellenkuppe (dreta) i el Obergabelhorn (esquerra)

però no les carreteres! En fi, el nostre GPS

ultratecnològic havia tingut en compte els
horaris del tren (cada 15 minuts) per unir

Kandersteg i Visp en menys de 15 minuts! Un
estalvi de 1 h30 min en comparació amb la
carretera que nosaltres pensàvem prendre.
Increïble!

Així doncs, arribem veritablement al migdia
per començar "el nostre segon cap de setma

na": la travessa del Obergabelhorn, "la banya
de la forca superior"!

M'encanten les ascensions que comencen al
cor del poble i en particular de Zermatt

(1.605m) turístic i elegant, que contrasta tant

amb l'alpinisme. És que ja no mira el majes
tuós símbol de l'alpinisme suís, el Matterhorn?
En una bifurcació, just després de la plaça de

l'església, un petit panell de fusta negre ens

indica l'Hotel de Tritt, camí que ens permetrà
arribar a la Rothornhütte (3.198m) i al mateix

temps deixar darrere nostra l'agitació volup
tuosament burgesa de Zermatt.

AI Valais, les ascensions comencen sem

pre de la mateixa manera, amb una pujada
ben dreta.

Els valesans estan tan enamorats dels
cims? AI punt de voler arribar-hi al més ràpi
dament possible? En tot cas, a les 13h en

ple sol, els pendents drets són difícils d'em

passar i veig l'arribada a l'hotel de Tritt i el
seu peti! llac, com la salvació. Una petita
caminada al llarg del riu i el llac em reposa
'una mica abans de començar la immensa

morrena glacial. Dreta, evidentment.

Després de 3h 30min de caminar, ens acu

llen, tot somrient, dues joves guardianes de

refugi ben simpàtiques. L'ambient del refugi
és en efecte molt femení, amb una decora
ció finament escollida. El sopar serà sucu

lent i aquesta serà la meva excusa per l'ab

sència de gana de demà al matí.
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M'empasso la torrada amb dificultat, con

servo els grampons a la mà per fer els pocs
metres que ens separen del Triftgletscher.
Una llarga caminada fent una gran volta

sobre la riba esquerra de la glacera ens per
met arribar a l'esperó nevat de la

Wellenkuppe (3.640m). Anant el més a l'es

querra possible, arribem a una xemeneia

vertical que ens permet guanyar l'aresta. En

una roca superba i excel-lent ens mantenim

en el filon la dificultat és constant en el 111+.

Millor per a nosaltres, aquesta escalada

lúdica em permet admirar el sol que tenyeix
de rosa màgicament el Cervin.

Un petit tram de neu fàcil ens permet guan

yar la cúpula de la Wellenkuppe, que ens

barra la vista del nostre cim.

Em paro, estoica, palplantada ... increïble.
Un "Laure, avança!" em crida a l'ordre i

recupero la corda que ens separa perquè el

meu company pugui ell també admirar la

magnífica aresta que ens separa del cim. La

cara N brilla de mil focs, dreta i majestuosa,
i la llarga aresta de neu mixta que ens

espera encara, descriu corbes serpente
jants compromeses i abruptes. "Sembla que
serà dret i dur!" Pitjor encara, descobrim una

petita neu fina i inconsistent que recobreix

un glaç dur, en les parts més empinades de

l'aresta (45°) i que ens demana una concen

tració exacerbada. Ara entenc millor perquè
la cordada que puja per la cara N ha tirat pel
camí més curt, just a l'esquerra dels seracs,

en comptes d'anar directe al cim.
Hello to Lyskamms!" Els Lyskamms (dreta) i el Mont-Rosa (centre) des de l'Hotel Tritt

I ara el gran gendarme que pugem, perquè
sembla més segur que vorejar-lo per la riba

dreta, com indica la meva guia, resulta parti
cularment tècnic i per sort equipat amb cordes

fixes.

El dia es lleva sobre el Matterhorn

14 eXClJ1Sl0mSme
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AI llarg de l'aresta de neu ben fornida de

cornises, em dic que les dificultats s'han

acabat, però això era sense comptar amb la

part rocallosa terminal, que donava llana per
cardar! Però quina recompensa arribar al

cim! El Matterhorn a la dreta, amb la Dent

Blanche i la Dent d'Hérens i a l'esquerra el

Rimpfischhorn, el Stralhorn, el Taschhorn i

el Dom.

La baixada ens permet descobrir un nou itine

rari i un nou vessant d'aquesta muntanya
magnífica. La baixada per l'Arbengrat comen

ça per un corredor W abans de tornar al fil de

l'aresta. La baixada es fa en una roca magní
fica i es tracta de diversos ràpels, rarament els

uns a continuació dels altres, el que implica
un bon sentit de l'itinerari i maniobres de

corda complexes. Continuo concentrada per
trobar el famós corredor S que ens permetrà
baixar a l'Arbenbiwak (3.224m), la meva taula

de salvació. La baixada és francament llarga,
i sento que l'esgotament s'apodera de mi.

Quan veig el famós petit pal de fusta i les

pedres taronges, vermelles i verdes marcant

el principi d'aquest corredor S, sento revenir

les forces que em permetran arribar al famós

petit bivac, uns 600m més a baix. Això serà

sense comptar amb les dificultats psicològi-



ques que ens esperen en aquest corredor ...

Les pedres roden sota els nostres peus, fent
nos lliscar, i cap pedra no s'aguanta al seu

lloc! La muntanya s'esfondrarà sobre nosal

tres, es diria!

Arribats al bivac, aprofito la manca d'atenció

del meu company de cordada per fer una peti
ta migdiada de mitja hora. Mitja horeta de sein

reparadora que em permetrà aguantar la llar

ga distància que em separa encara de
Zermatt ... Encara 1 .600m de desnivell repar
tits en 11 km. Però quina alegria descobrir una

nova vall, caminant ara per senders ben

macos sobre el fil de morrenes, i al mig de

prats i boscos, aillarg de petits llacs i casca

des, davant nostre només, la cara N del

Matterhorn, i just darrere nostre, la cara S de

l'Obergabelhorn. Relaxar-se d'aquesta ascen

sió tècnica, sostinguda, llarga, difícil i vertigi
nosa mentre el sol es pon dolçament, em

dóna una veritable sensació de plenitud. Una

mica més a baix, descobrim inclús un petit
poblet ben maco arrecerat al cor dels prats,
en absolut abandonat, malgrat que cap carre

tera hi puja i que una hora de camí el separa
de Zermatt: Zmutt (1.936m).

Arribem a Zermâtt esgotats i afamats, just a la

caiguda de la nit, contrast tranquiHitzant de la

solitud que ens embolcava fins a aquest
moment, amb la vida i l'ambient festiu d'a

quest poble. Prenem el tren per retrobar la

Betty-Sue que ens portarà finalment a casa

nostra. Uuf!
L'aresta del Obergabelhorn des del Gran Gendarme
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Lestiu passat vaig estar a l'estat de

Vercacruz, a Mèxic, amb una amiga
mexicana, concretament de Xalapa. Ens
vam dedicar a passejar, sortir amb
amics i anar amb barca, amb canoa i
amb caiac, en una de les regions hídri
cament més riques del món. A més a

més, també vam caminar, i vam fer unes

quantes excursions, totes en uns indrets

plens de màgia i d'aventura. Una de les
excursions més verdes i ecològiques de
l'estat de Veracuz és la de la muntanya
de Santa Marta. Sens dubte, una excur

sió ben recomanable i apta per a totes

les edats i tots els nivells, si bé s'hi ha

d'anar preparat per lluitar contra el sol:

barret, crema, ampolleta d'aigua i roba

lleugera.

Des de la vora del llac de Catemaco fins
al capdamunt de la muntanya, concreta

ment fins a un conjunt de cascades, s'hi

pot arribar en 4 hores, és a dir, tot el
matí. Calculo que hi deu haver al voltant
de 12 quilòmetres, tots per camins de

muntanya, envoltats de camps amb uns

quants arbres i, de tant en tant, unes

vaques amb mirada perduda. L'àrea és
d'un enorme interès ecològic i consti
tueix el fragment d'ecosistemes tropicals

16 excursiomsrne
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més extens de la Serralada dels Tuxtles.
La Serralada de Santa Marta, d'origen
volcànic, conforma l'extensió més oriental
de l'anomenat Eix Volcànic Transversal.

Destaca per la riquesa dels seus ecosis
temes tropicals, la riquesa faunística i la
diversitat biològica; és una de les darre
res regions selvàtiques de Veracruz,
hàbitat d'espècies rares i en perill d'ex

tinció, i zona que genera aqüífers per a

la regió de Coatzacoalcos-Minatitlan. Els
cràters i la topografia han actuat como

una barrera natural, protegint la zona.

Una característica bàsica d'aquesta
reserva és que protegeix els seus diver
sos tipus de vegetació, des de les dunes
costeres fins a la vegetació tropical.

Santa Marta és a la vora del llac de

Caternaco, un dels llacs més grans de
l'estat de Veracruz. Nosaltres vam fer l'ex
cursióa Santa Marta des de Catemaco,
on un cotxe ens va 'portar fins al poble de

Miguel Hidalgo. Des d'allà vam començar
a caminar muntanya amunt fins arribar a

les cascades. En un dia, vam passar de

l'aigua semi càlida deillac a l'aigua gelada
de les cascades, la més imponent de les

quals s'anomena "poza reina". No sé pas
quin dels dos llocs és més bonic i més
feréstec. Si bé Catemaco, enorme i pre-



LA SERRALADA

La foto més maca de Santa Marta, a Veracruz, Mèxic.

És l'única família, l'única casa habitada que vam trobar-hi, justa abans d'arribar a la cascada. És preciosa.

des deillac de Catemaco fins a la cascada
Text i fotografies de Daniel Ruiz-Trillo

ciós, és un indret fantàstic que cal visitar
amb calma, la "poza reina" ens va capti
var tant que ens hi vam quedar tota la

tarda, i encara volíem tornar-hi l'endemà,
malgrat el cansament. Vam allucinar tant

amb la frescor de la "poza reina" com amb
la brillantor del llac de Catemaco, que
vam travessar amb llanxa mentre ens dei

xàvem guiar, alhora que ens narraven mil
i una aventures mitològiques.

Santa Marta conté comunitats vegetals
que inclouen manglars, selva alta peren
nifòlia, selva baixa perennifòlia, pins, alzi

nes, dunes i altres tipus de bosc. I, a més

a més, s'hi poden trobar fins a 1.300

espècies de plantes superiors. Prop de
600 espècies de plantes tenen un ús
local com a medicinals, ornamentals
rituals. N'hi ha que fins i tot es mengen!

La fauna silvestre, tan diversa como la

flora, és representada per vora 400 espè
cies d'aus, és a dir el 40% de les espècies
conegudes a Mèxic; una quarta part d'a

questes, a sigui 100, migren temporal
ment de Nord-Amèrica. Pel que fa als

mamífers i als rèptils, llevat dels cocodrils

del llac, nosaltres pràcticament no en vam

veure gaires: només vaques, cavalls,
cabres i gossos. Els que més es van fer

notar van ser els gossos, els únics que
Embarcacions típiques de la zona de Santa Marta
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vam trobar en l'única casa que vam veure

(l'única presència humana' que es va

creuar en el nostre camí) durant tot el
matí. Diria que es tracta de l'única casa

de la zona, una zona tan deshabitada
com accessible, encara que lluny de qual
sevol poble, vila a senyal de presència
humana. Per tant, quan uh gos se'ns va

creuar al mig del camí, després de tres

hores caminant, vam sospitar que allà

prop hi devia haver una casa. I, efectiva

ment, en vam trobar una, plena de nens

humils i eixerits i amb dos majestuosos
cavalls de pell lluent.

Algun dels pocs habitants de la zona

Descans en el camí

18 excursiomsme
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Els vam preguntar on era la "poza reina" i una de les nenes, concretament, la més

petita, ens hi va acompanyar. No érem pas gaire lluny de la nostra destinació: un

quart d'hora baixant per uns pendents rocosos, darrera dels quals s'amagava una de

les meravelles de la naturalesa de Veracruz: un conjunt de tres cascades, una rere

l'altra, que flueixen com la vida mateixa, que t'omplen la vista d'harmonia. El joc de

llums, ombres i aigua era deliciós, i la nena reia quan veia les nostres expressions
d'incredulitat.' És possible que existeixi un racó així? És possible que sigui buit, que

no hi hagi ningú? Com pot ser que encara hi hagin llocs verges i desconeguts? Pot

qualsevol edifici construït per l'home superar la bellesa d'aquella obra natural?

Evidentment, ens hi vam banyar. La meva companya només s'hi va ficar una mique
ta, fins a la panxa i prou. En canvi, jo no vaig dubtar a nedar d'una banda a l'altra, tot

travessant aquella "poza" i gaudint-ne, perquè d'excursions -i, sobretot, de finals tan

sorprenents- com aquestes només se'n fan un cop a la vida.

SITUACIÓ
Eillac de Catemaco i la serralada de Santa Marta formen part de la regió dels Tuxtles, que
són un fragment aïllat de muntanyes volcàniques que interrompen les planes davant de

la Sierra Madre, al sud central de Veracruz, i que inclouen l'extensió americana del nortd

més allunyada de fauna i flora de selva tropical.
La regió sencera és envoltada pel Golf de Mèxic i banyada pels rius de Papaloapan i de

Coatzacoalcos, La regió podria esdevenir una illa si augmentés el nivell del mar.

DADES DEL LLAC
El llac de Catemaco té una àrea superficial de 7200 hectàrees, és gairebé quadrat amb

una amplada i un eix màxim de gairebé 10 km. És el setè llac de Mèxic pel que fa a la

mida. El seu litoral és irregular, amb les romanalles de diversos cons volcànics i té un perí
metre de prop de 50 km i és un lloc ideal per a events esportius.

CUMA
El clima que hi sovinteja és calent i humit amb una temperatura mitjana de

23,4 graus. Té una precipitació variada estacional amb promitjos de 1.72 m

registrades a Catemaco. De març a principis de juny és la temporada seca.

Els vents del Golf de Mèxic entren per una escletxa entre els volcans

de San Martín Tuxtla i Santa Marta al nord de Coyame i travessen el llac

en una direcció de nordest, sudoest, i bufen amb força sobre eillac durant l'any.

LA POZA REINA
La Poza Reina fa 15 m d'altura i 9 m de profunditat, està envoltada de vegetació i de dues cas'

cades més petites que formen una mena de piscines. És alimentada per l'aigua muntanyosa i

per una altra cascada molt més gran, de 60 m d'altura, anomenada Cola de Caballo. Per arribar

hi, cal travessar la muntanya i, després, passar per un caminoi enmig de la selva, entre rierols

i camins de roca mullada. La Poza Reina es troba a 24 quilòmetres de Catemaco, al sud de l'es

tat de Veracruz, a la regió anomenada dels Tuxlas. Segons diuen, en aquest indret es van filmar

algunes escenes de la pel-licula "Medicine Man", protagonitzada per Sean Connery.



activa't
PCtseo �eoLógíco
INTRODUCCiÓ
"Paseo Geológico", un nom suggestiu ben
triat per una via amb ambient d'alta mun

tanya i tota una varietat de roques.

Entretinguda, semiequipada, de dificultat

moderada, llarga i bonica. Poc mantingu
da, amb algun tram que li trenca continuï
tat i verticalitat. Però tenint en compte el

lloc i l'entorn, al voltant dels 3.000 m, són

prous al-liclents perquè segur es conver

teixi en una clàssica del sector.

Deixem el cotxe a Llauset, últimament tot

en obres i és que sembla que definitiva
ment els alts estaments han decidit gas
tar-se algun euro per maquillar els vol
tants i millorar l'accés a l'embassament de

Llauset. Antigament arribar-hi era una

petita aventura envoltada d'aires misterio

sos, quasi bé tètrics, de pel-lícula mitològi
ca, semblava l'entrada a la terra de Mardor

i que trobessis a Sauron a la sortida del

�
Al Vallibierna (3.058m) Descens per Botornas
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túnel. A l'hivern si la carretera és oberta

encara s'accentua més aquesta màgia.

Iniciem l'aproximació vorejant el llac,
creuem per una passarel-la el riu del

Cap de Llauset i comencem a pujar per
la Vall de Llauset.

El peu de via ens costa un xic trobar-lo,
va cal pujar fins als voltants dels 2.550

m, 1 h 30 min d'aproximació. Sort i grà
cies de les càmeres digitals, ja que
dúiem fotografiada la plana 18 del llibre

Roca Caliente. Aran-Pallars. V-2. La

fotografia del recorregut de l'escalada va

resultar imprescindible per trabar la via,
ja que al contrari és molt difícil perquè
tot sembla molt igual.

Un cop encetem el bon camí ja resulta
més evident no perdre's i anar encade

nant un llarg rere l'altre. Hi ha algun punt
conflictiu a la primera tirada. Nosaltres

varem seguir pel terreny més evident,
muntant una reunió amb tascons i came

lots al costat més cap a la dreta dels

ancoratges de la reunió original. Tractant

se de la via que és, no estaria malament

posar alguna cosa per marcar el camí. I

sinó ja està bé com està i que cadascun

triï la variant que li sembli.

La zona és d'un esquist compacte, molt
erosionat i adherent, i la roca és molt

sòlida. De la tercera reunió seguim
amunt enllaçant tirades que ens obli

guen a estirar molt la corda (convé que
les cardes siguin de 60 m).

Fins la vuitena reunió escalarem sobre

roca calcària i les dues últimes tirades

barrejada amb quarsita. Els últims

metres és una grimpada de roca delica

da sobre granit.

Finalitzem l'escalada a la carena Sud-Est,
a 2.930 m que puja al Vallivierna a 3.058

m d'alçada. Pel descens existeixen tres

opcions que ja detallarem més endavant.

És una sort que de tant en tant apare

guin vies com aquesta. Un gran treball

per obrir-la, equipar-la i descobrir un itl

nerari d'un estil i grau que per 'cert no

abunden. Escalades parcialment equipa
des, per gaudir-les, que faciliten les tas

ques d'orientació i comoditat en alçades
d'alta muntanya sense altres preten
sions i lluny de polèmiques absurdes.

Que la seva finalitat és que la gent les

frueixi. Com les anomenen els italians

"una arrampicata divertente", doncs

visca els divertiments que de tant en tant

ens alegren l'estada.
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DESCRIPCiÓ
Primer ens caldrà localitzar el inici de la
via que com ja hem dit abans, no és fàcil.
Passada l'hora d'aproximació des de l'a

parcament de Llauset, ja podem comen

çar a guaitar a la nostra dreta. Nosaltres a

l'aproximació li donem 1 h 30 min. Amb 1 h
no la trobàvem i varem tenir que pujar un

xic més amunt. Dur la fotografia és el que
més ens ajudarà.

A peu de via hi ha una franja ferrogomino
sa que la superarem per l'esquerra per
una mena de tartera i farem tota una dia

gonal per damunt de la veta de ferro per
trobar una altra de calcària de color gris.
En aquest punt és on trobarem els anco

ratges de la primera reunió.

Superem els primers metres per trobar
una mena de canal-diedre fissurat, molt
marcat i fressat per l'aigua. És un pas
estrany, per una roca molt erosionada

que es pot assegurar bé per la fissura
interior (alien).

D'aquí entrem a un terreny més ajagut. La
continuació no és gens clara, la lògica ens

porta cap a la dreta per una mena de
canal que es va adreçant.

La còmoda i estètica R-8. AI fons el riuet i la vall de Llauset, ambient Dolomític.

Detall del recorregut i referència per trobar la via
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La via original sembla que va per l'esque
rra per un mur compacte però no lògic (és
improtegible i no es veu res).

Seguim pel terreny més lògic i muntem

una reunió improvisada sobre dos bons
tascons. AI damunt ja es veuen els die
dres fissurats de la tercera tirada, a l'es

querra i una mica més avall hi ha l'empla
çament de la segona reunió per on va la
via original.

Sortim amunt per un pas molt bonic i atlè

tic, amb camelots i tascons es pot protegir
molt bé. Per terreny ara més fàcil cer

quem la quarta reunió, són 60 m de grim
pada en tendència a l'esquerra. Pugem en

vertical per encetar un mur que farem

d'esquerra a dreta també fàcil de protegir
però mantingut. Sortim del mur a un

terreny fàcil i anem a muntar la cinquena
reunió.

Continuem per un terreny fàcil a trobar el

peu d'un mur que superarem per dins la

canal, amb una escalada típica del
Pedraforca. AI peu hi trobarem un pitó on

es convenient muntar reunió ja que al sor

tir d'un pla inclinat a un de vertical existeix
un gran fregament de cordes. Trobarem

algun pas delicat abans de trobar la sise
na reunió.

Sortim ara per l'esquerra, trobarem un

pitó més amunt en tendència a l'esquerra,
tram un xic trencat al peu del mur final. La
setena reunió costa un xic de trobar, es

. troba una mica a l'esquerra del mur.

La continuació és una mica confusa. La

ressenya marca seguir en vertical a trobar
un espit flanquejant a la dreta. Nosaltres
varem sortir a la dreta i amunt amb uns

primers passos insegurs i el més difícils
fins a trobar un pitó, després uns altres
més fàcils fins un altre pitó, per arribar a

un espit, punt on flanquejarem a la dreta.
Molt aeri i bonic, varem deixar un pitó que
va bé per evitar que la corda s'arrossegui
pel terra del flanqueig.

AI final entrem en una comodíssima reu

nió. Sortim en vertical per terreny variat.
La novena reunió la trobem al peu d'una
mena d'esperó. El V que marca la via a la
desena tirada no el vam trobar. La roca és
molt bona i abrasiva.

La desena reunió la fem al damunt de

l'esperó. Acaben les dificultats. Ara ens

queda una grimpada de 1 OOmt començant
amb quarsita i després granit un xic tren

cat. A la cresta finalitza la via. Ara cal
escollir el que volem fer: o pujar al cim del
Vallivierna seguint a l'esquerra per la

carena, o anar cap a la dreta per cercar el
camí més fàcil i evident firis el llac de
Botornàs.

La improvisada R-2 des dels blocs compactes i de roca magnífica

excurstomsrne 21
348



APROXIMACiÓ
Nosaltres varem comptabilitzar 1 h 30 min.
Sortim de l'aparcament a 2.200 m d'alça
da, fem un tram de sifonades pel costat
de l'embassament seguint el GR-11.
Creuem el riu del Cap de l.lauset per una

palanca i comencem a pujar fins als 2.550
m aproximadament.

La paret té un desnivell d'uns 400 m i el

recorregut de la via un 670 m. La via
acaba sobre la cota 2.930 m.

Últims passos sortint de la via, al fons el relleig de

la R-10. Amb la Miquela i l'Enzo.

Pic de la Solana
de Llausel
(2.634m)

Vall de Llausel

Dificultat: MD-

Malgrat que hi ha algun punt negre com la il-lòqica arribada a la segona reunió. La
dificultat dels passos és aïllada i poc mantinguda, excepte la vuitena tirada.

Dificultat tècnica: 0+
La facilitat de trobar les reunions equipades ajuda molt a trobar la via i fa que sigui
una via amb poc compromís ja que en cas de mal temps tenim la retirada garanti
da. Els punts claus els trobarem equipats.

Bellesa:7
És una via agradable amb ambient d'alta muntanya. Permet f?1 plaer de combinar

l'esperit d'aventura i l'alpinisme en un lloc solitari al voltant dels 3.000 m. Una via que
tal i com està és molt assequible a un gran nombre d'afeccionats.

Roca:7
Roca bona en general. A la primera reunió després del pas difícil seria interessant

posar una peça per marcar la direcció, ja que no és gens lògic l'emplaçament de la
R-2. A la vuitena tirada el pas més difícil, sortint de la reunió, és un xic delicat.
Comencem amb ferro, seguim amb calcària, esquist molt erosionat i adherent,
també trobem quarsita i al final granit. Tot un passeig.

Seguretat: 7
És una via normal dins de l'estil de les vies d'alta muntanya. Té l'avantatge de tenir
les reunions i els punts claus equipats. La resta es pot protegir bé, excepte com ja
hem dit l'arribada a la R-1 i la sortida de la R-6.

Material:
El de costum: alguns tascons, aliens i alguns camelots variats. En principi no calen

pitons però som a l'alta muntanya i mai es sap el que ens pot deparar.
A principis de temporada cal tenir en compte la possibilitat de trobar congestes de
neu pels vessants obacs en el descens.

I
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a Anelo

DESCENS
Del final de la via al cim del Vallivierna
tenim uns 130 m de desnivell, amb trams

de grimpada i uns 1.000 m de recorregut.
Això pot suposar al voltant d'1 h més fins
al cim i uns 30 min més fins al Coll de
l.lauset i la baixada fàcil per la vall pas
sant pel peu de via a trobar una altra

vegada el GR-11. Total unes 2h 30 min.

Si decidim baixar pel darrera tenim un

tram entretingut per blocs a trobar el camí
normal que puja al pic del Vallivierna.
Atenció que és vessant Nord i fins el juliol
poden haver-hi congestes. Fem una corba

per trobar els estanyets de Coma Arnau,
ja que directament en direcció Est no hi
ha pas,

Dels estanyets comença a dibuixar-se el

sender, deixem els blocs fins trobar més
avall el GR-11. Ara més fàcil, ràpid i evi
dent seguim el G R-11 fins l'estany de
Botornas. Passem per la cabana i al fons

ja veiem l'embassament de l.lauset.
Retrobem el camí d'aproximació pel cos

tat del llac.
Tot plegat un total de 3h 30 min de des
cens que es fa llarg, però no és difícil.

L'altra opció és rapelar la via fins al voltant
de la tercera tirada on hi trobarem una

sortida per l'esquerra, a l'Est, on es pot
abandonar fàcilment. Si decidim això hau
rem de finalitzar l'escalada a la desena
reunió.



(tel. 977267 128/617808816)
o Altitud: 1.090 metres.
o Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
o Té una capacitat de 60 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

(tel. 937 591 2341608 736 714)
o Altitud: 1.670 metres.
• Vessant S. de la Tossa d'Alp
• Comarca: Berguedà.
o Capacitat: 60 places.
o Activitats: Ascensions, Passejades,
Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

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

Esqui de Muntanya.

o Altitud: 2.460 metres.
o Pirineu, vall de Gerber.
o Comarca: Pallars Sobirà .

o Capacitat: 16 places .

o Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,
Esquí de Muntanya.

o Altitud: a nivell del mar.
o Massrs del Garraf.
o Comarca: Garraf.
Davant de l'estació tren de Garraf

• Capacitat: 14 Places.
'Obert només la temporada d'estiu.
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Presentem tres itineraris que culmi
nen al cim d'aquest emblemàtic i sin

gular massís calcari. La seva extraor
dinària bellesa, així com uns relleus i

paisatges únics als Pirineus en fan un

lloc d'obligada visita. Tres rutes dife
rents fetes en un interval de vint anys
en els quals la muntanya roman inal
terable mentre que el temps canvia
inexorablement la condició de l'home

que s'hi apropa.

Octubre 2007
Passades les cinc de la tarda arribem al cim del Cotiella a 2.912 m. Hem arribat aquí
des de l'Ibón de Plan, la vall i el coll de la Ribereta fent una volta .que ha resultat ser

molt més llarga del que havíem calculat. Fa 40 minuts hem renunciat a fer la drecera
entre el coll de la Colladeta i el coll de Cotiella que ens hagués estalviat fer el cim, però
és que la baixada de la Call adeta feia por, era massa dreta i calia desgrimpar. Ara
només ens queden dues hores escasses de llum, el temps mínim per arribar al refugi
d'Armeña. Això vol dir que la baixada al cotxe l'haurem de fer de nit, ja que demà toca
treballar, i això no fa cap gràcia a la meva dona. Quan li ensenyo la canal per la qual
hem de baixar del cim tot desgrimpant la cara li canvia i el mal humor esdevé pànic i

angoixa. Estem atrapats. En la meva memòria sóc incapaç de recordar aquella ascen

sió que a finals de maig havia fet per allí mateix. Sóc incapaç de recordar la més míni
ma por a patiment de llavors i ara ni tan sols veig clar com baixar. És clar que d'aquella
ascensió ja fa vint anys. Ara en tinc quaranta i d'un temps cap aquí m'adono que em

faig gran justament quan torno a certs llocs i dic: "ja hi he estat jo aquí" a "ja hi havia
.., "



2I i 22 de maig de I987.
Primavera.
Ascensió per Armeña.

Estic estudiant la carrera a Barcelona,
lluny de casa. Aquest cap de setmana

vaig al Cotiella amb en Lluís Maria, qui
durant anys ha estat el meu monitor de
colònies i més endavant el meu primer
mestre en això de pujar muntanyes amb
els companys de Tarragona. Sense gaire
pressupost per al material -jo vaig mal

equipat i pitjor vestit- sort que he anat

greixant regularment les meves primeres
botes de cuir i encara aguanten bé la
humitat. Sense arribar a entrar a

Barbaruens remuntem una pista en prou
bon estat amb el Renault 5 d'en Lluís
Maria. Ben entrada la primavera contem

plem la gran quantitat de neu que encara

aguanta sobre el massís. A més, la seva

presència ressalta encara més la natura

lesa calcària d'aquells relleus i ens mera

vella el vessant sud de la Punta Alta domi
nant la vall. Deixem el cotxe a 1.400 m en

un revolt on n'hi ha d'altres, la pista
segueix amunt però d'allí arrenca el camí

a peu cap al circ d'Armeña. La sortida és
molt dreta i és ben bé una drecera que
talla un parell de revolts de la pista.
Darrere nostre, al sud, tenim el Turbón i a

l'est la pelada serra de Chia. Retrobada la
La Punta alta reflectida a I'ibon d'Armeña

pista aquesta s'acaba sobtadament i dóna pas a un camí fàcil de seguir ja que hi trobem

marques blanques i vermelles de GR. Per dintre el bosc que ens porta damunt uns

espectaculars cingles als quals ens atansem per guaitar sobre el barranc de Bisé. AI

cap de poc més d'una hora fem cap al Collada del Ibón que domina l'Ibón d'Armeña.
Hem de perdre uns cinquanta metres d'altitud per arribar a la riba d'aquest llac de mun

tanya i gaudir de l'estampa meravellosa de la Punta Alta reflectida a les seves aigües
transparents. Passem pel costat de l'Ibón i finalment el camí, ara més planer, ens acaba

portant al refugi lliure d'Armeña a 1.860 m.(1 h 45 min). Petit i acollidor té taules i bancs

a la planta baixa i matalassos al segon pis al qual accedim per una escala vertical. No

Encarant el circ d'Armeña amb el Cotiella al centre

Sortint del Collado de Cotiella
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estem sols, hi ha dos grups més amb

nosaltres. Demà tocarà trepitjar neu des
de gairebé el mateix refugi. Sortim d'hora

per trobar-la el més dura possible. Estem

al mig del circ d'Armeña un amfiteatre
rocallós tancat al nord per la Punta Alta, a

l'oest per les verticals parets dels pics
d'Espouy i de Cotiella i al sud pel Reduno.
Sense dificultat guanyem altura per un

terreny calcari i pedregós tot apropant
nos a la base del mateix Cotiella. A la cota

2.580 m el pendent fins aquí suau i pro
gressiu es redreça sobtadament i cal, pio
let en mà, guanyar el Collada de Cotiella
de 2.650 m. Tram curt però intens. Allí dalt

ja veiem la re��a. de l'ascensió al Cotiella

que serà seqüint.l'aresta sud-est sobre la

qual ens trobem. Fins la seva meitat ho
'fem per sobre de roca i els darrers 120

metres els fem trepitjant amb seguretat
sobre un fort pendent de neu al qual dei

xem marcat on posar els peus. Així sense

patir i trepitjant neu fem cap al cim planer
del Cotiella. AI seu vessant oest hi ha un

gran altiplà nevat, l'Era de las Brujas. AI

nord res no ens tapa la visió de molts i

molts tresrnlls del Pirineu, des del llunyà
Vinhamala fins al més proper massís de la
Maladeta passant pels grups del Mont

Perdut, de la Múnia a del Bachimala. La

separació del massís respecte l'eix princi
pal de la serralada fan del Cotiella un vèr
tex geodèsic de primer ordre. La baixada

la fem pel mateix lloc aprofitant algun dels

pendents per deixar-nos lliscar de cul per
la neu primavera. Aquest primer contacte

deixa en el meu record un sentiment de

descoberta, d'agradable sorpresa, el
Cotiella és una altra cosa, té màgia i

encant.



IS i IÓ de març de I997.
Hivern.
Ascensió amb esquís per Saravillo i
el Collado de Santa Isabel.

Per motius de feina torno amb avió de
Bilbao cap a Barcelona, és divendres. Per
la finestra vaig reconeixent molts dels
cims de la serralada i penso: "que poca
neu que hi ha! Si tot just som a mig març".
Però aquest hivern és molt pobre en neu,
al Pirineu orientalla neu només va aguan
tar el gener. Fa cinc anys que em vaig
comprar els meus primers esquís i em

vaig iniciar en I' esquí de muntanya i ara a

l'hivern el practico tant com puc. De

sobte, em sorprèn una gran massa de neu

lluny de l'eix principal de la serralada: és
el massís del Cotiella i em vénen moltes

ganes d'anar-hi. De fet ja he quedat amb
en Marcos per anar a fer esquí de mun

tanya aquest cap de setmana. AI cap d'u
nes hores.a la UEC n'estem parlant, l'en
demà a les sis del matí recullo en Marcos
a casa seva i enfilem la carretera de
Lleida. En Marcos té 23 anys jo vaig camí
dels trenta. Fa nou anys jo era el seu

monitor al tercer grup d'Iniciació i després
de força sortides plegats a la muntanya
ara som bons amics compartint somnis.

Malgrat tot, com en Lluís Maria per a mi,
jo sempre seré el seu monitor.

Esquiant per l'Era de las Brujas

Esquiant sota el cim del Cotiella
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Acampant sota el cim del Cotiella

Per Barbastre i l'Aïnsa fem cap a la Vall
de Plan. Ens desviem cap a Sarvillo i pista
amunt amb el cotxe fem cap al Collado de
Santa Isabel a 1.542 m. Hi ha un abeura
dor i una cabana en bon estat que pot fer
de refugi. Però estem molt avall i de neu

no n'hi ha ni rastre. En Marcos fa conya
sobre que carai vaig veure des de l'avió. A

ponent s'aixeca la impressionant muralla
calcària de La Cués que recorda ben bé
els relleus de les Rocalloses que tots hem
vist en alguna pel·lícula. A l'obaga de la
muralla més amunt hi veiem una mica de
neu. Jo sé que allà dalt, sobre seu, n'hi ha

força més. Amb els esquís a l'esquena
seguim la pista que s'enfila primer cap el
sud-est i després cap al nord fins a un nou

abeurador a 1.650 m (30min) Allí una gran
fita amb una fletxa apunta cap a una

àmplia senda que cap a l'est guanya ràpi
dament altura dintre el bosc. Cap a la cota

1.850 m el camí comença a fer ziga
zagues fins que en el nostre cas desapa
reix sota la neu. Ens calcem els esquís i

seguim remuntant aquest pendent fins

que a la cota 2.300 m una mena de colla
da ens aboca a l'entrada de l'altiplà supe
rior del massís de Cotiella on hi ha l'abeu
rador de la Calva (2h 30min a 3h). Aquí
dalt hi ha neu per tot arreu, amb poc gruix,
certament, però demà esquiarem, si més

no, els 600 m de desnivell fins al cim. En

un petit pla sense neu plantem la tenda
mentre el soi baix de l'hivern fa espetegar
les tonalitats més rogenques d'aquest
vessant del massís.

L'endemà procurant no perdre altura en

aquest terreny boterut i càrstic anomenat

Ereta de las Brujas ens anem apropant
cap al pas de la Colladeta tot foquejant
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sobre una neu dura i a estones vidriosa. Sota la collada el relleu guanya una mica de

pendent que ja es mantindrà sostingut fins al cim mateix del Cotiella al qual ens anem

encarant progressivament. Hem trigat unes dues hores i mitja en pujar des de la tenda.
Les vistes, com deu anys enrere, són espectaculars. Penso que potser hi havia més
neu llavors. L'esquiada, per una neu en millor estat que a la pujada, és de les que no

s'obliden per l'originalitat de l'entorn. AI sud l'Ereta és ben tancada per una altra mura

lla calcària en aquest cas la que uneix el Puntón de Pegalera amb el Pico de las Neis.
Per tot el qui estimi l'esquí de muntanya esquiar en aquest entorn és una experiència
ineludible.

20 i 2Id'octubre de 2007.
Tardor.
Ascensió des d'Armeña fent la volta pell'Ibón de Plan i la vall de la
Ribereta Ciega
La meva dona, la Heidy, no ha estat mai al
Cotiella i penso que amb una volta de dos
dies al cor del massís que tant admiro i
estimo descobrirà en una sola visita el bo i
millor d'aquest tresor. Sortim del mateix

punt que en el primer itinerari sota un sol

esplèndid i en companyia de la nostra

gossa. L'any 2007 està sent molt i molt sec

i l'Ibón d'Armeña és una mica baix de

nivell, malgrat això les seves aigües
segueixen reflectint la bellesa de la Punta
Alta. El refugi està igual que 20 anys enre

re, avui hi ha un pastor local amb la filla i el

gendre, ara que comença el fred, han vin

gut a recollir les darreres vaques que pas
ten per aquí. Dinem amb ells i prosseguim
el nostre camí cap al nord en direcció a la
base de la Punta Alta per un terreny cada

cop més i més pedregós. A 2.200 m un fals
coll ens deixa veure la Peña de las Once i

el vertader Collado del Aibón al nord-oest
d'on ens trobem. Assolim aquest coll de
2.345 m en 1 h i 15 min des del refugi.

L'Ibón de Plan



D'aquí podríem ascendir en poc més de

mitja hora la Peña de las Once i carena

enllà faríem cap a la Peña del Mediodia,
anomenades així per trobar-se sota la ver

tical del sol a aquelles hores sempre i quan
I' observador es trobi situat als pobles de la
vall de Plan. Tenim davant nostre una

espectacular baixada de 430 m fins a l'Ibón
de Plan, que no veiem. El camí sobre

terreny pedregós però fàcil transcorre al

peu de la impressionant muralla calcària
de la cara nord del Llosat. Més avall esde
vé perdedor dintre el bosc. Intuïtivament
tirem recte avall i fem cap a la riba de l'Ibón
de Plan a Bassa de la Mora a 1.920 m. Jo
havia vist fotografies d'aquest llac en algu
na publicació i ja intuïa que era un lloc de

singular bellesa. La realitat en aquest cas

supera les expectatives. No és que eillac a

ibón per si sol sigui res de l'altre món però
les muntanyes que li fan de teló de fons i
els vells pins i avets que l'envolten confor
men un marc únic i singular a la serralada.

Ningú a qui li ensenyeu una foto d'aquest
lloc gosaria dir que es tracta dels Pirineus,
qui més qui menys creurà que l'heu fet
com a mínim a les Rocalloses canaden
ques. A trenta minuts d'on som, a l'entrada
del gran pla que acull l'Ibón de Plan, hi ha
el refugi lliure de Lavasar, sense equipa
ment però en bon estat per fer-hi nit.
Nosaltres portem una tenda de dues pla
ces lleugeres i acampem prop del llac, per
tal de no perdre ni un instant de la llum
canviant de la tarda en aquell màgic racó.
La nit és freda, i al matí trobem el bol de

l'aigua de la gossa gelat. Després d'esmor
zar sortim pel costat dret de l'Ibón en direc
ció sud cap a un immens pedregar que
conforma el Circ de la Ribereta tancat per
una muralla d'aparença infranquejable. A

mida que guanyem alçada cap a l'oest, el

pedregar s'estreny i esdevé una canal amb
aires de tartera. Finalment arribem a tocar

la paret rocallosa en el seu punt dèbil i

superant un curt ressalt sense dificultat ens

situem al punt més baix de la vall i circ de
la Ribereta Ciega. Entorn aclaparadora
ment mineral i àrid, ni un arbre, ni un

matoll, tot és pedra grisa i vermellosa.
Mentre guanyem alçada per aquesta tan

cada vall no deixem d'admirar l'anomena
da Gran Diagonal, una ruta alpina, no gaire
difícil pel que sembla, que dóna accés al
Pic d'Espouy. Nosaltres ens decantem a la
nostra dreta (W) per acostar-nos sobre un

terreny progressivament més dret i des

compost, (atenció a les relliscades), cap al
callet de sortida del circ, situat a 2.550 m.

Cal indicar aquí que segons els mapes i les
fonts consultades i ha un petit ball de noms

entre aquest pas i el que haurem de supe
rar una mica més endavant. Per l'editorial

Alpina el punt on som és un pas sense

nom i el de més endavant és el coll de la
Ribereta. Jo confio més en el parer de les
edicions SUA que atorga el nom de
Collada de la Ribereta al punt on ens tro
bem i que és la sortida natural de la vall del
mateix nom que acabem de remuntar.

Sigui com sigui, ara ens trobem a la capça
lera del Cubilar de las Pedreñas, una vall
àrida i estreta orientada al NW encaixona-

da entre la bicèfala Peña de la Una i el pic
de Lavasar a la seva dreta i els pics de
Monvisón a l'esquerra. Baixant cap al llit

d'aquesta encaixonada vall encarem a

l'oest el coll de sortida. A primera vista
espanta força a causa de la forta inclinació
de la pala que hi dóna accés. El corriol que
hi puja fa una estreta diagonal sobre el

pendent pedregós, i comprovem que real
ment no té l'aparent dificultat inicial.
Assolim així el coll de la Pala del Puerto de
2.610 m situat a l'aresta NW del Pic

d'Espouy. Ens ha costat més de tres hores
arribar-hi. Finalment contemplem el cim del

Cotiella, i la profunda Bretxa de las Brujas
en l'aresta que l'uneix al Pic d'Espouy. Ja
de cara al Cotiella hem de perdre uns cent

cinquante metres d'altura fins a situar-nos
a l'Ereta de les Brujas. El terreny caòtic i

boterut té poc a veure amb el que deu anys
enrere era una homogènia capa de neu.

En direcció sud hem de superar una petita
fondalada i superar el contrafort nord-oest
del Cotiella abans d'encarar definitivament
el pas de la Colladeta. Se'ns ha anat fent
tard i proposo que en contes de pujar el
Cotiella ascendim al Pic de las Neis de
2.766 m punt culminant d'un llarg cordal

que tanca al sud l'altiplà on som. Després
tallarem entre el pas de la Colladeta i el coll
de Cotiella per baixar directament a

Armeña. Dit i fet, pugem sense dificultat el

Caminant al costat de l'Ibón de Plan

El refugi d'Armeña
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Pic de las Neis que resulta ser una 'agrada
ble sorpresa per les vistes que ofereix cap
al vessant sud del massís. A dreta i a

esquerra dos lIarguíssims cordals perme
trien baixar a la collada de Cullivert a 1 .465
m. A I 'altre costat hi ha eillarg cordal de la
Sierra Farrera que culmina en els dos cims
de la Peña Montañesa. Aquest discret cim
acaba sent un dels moments més bonics
de la que serà una molt llarga jornada. Poc

després, en baixar-ne i atansar-nos a la

Colladeta, ens sorprèn desagradablement
l'escarpat vessant est del coll. El mapa hi

pinta pas però nosaltres no ho veiem clar,
és molt dret i no trobem ni una sola fita. A
contracor perquè són quarts de cinc de la
tarda i no queden més de 3 hores de llum
decidim que hem de fer el cim de Cotiella i
baixar per la seva ruta normal que [o ja he
fet...vint anys enrere. És així com tornem a

l'inici d'aquest relat.

No cal dir que aquest cop no gaudim gaire
del cim. La meva dona pateix per la poca
llum que ens queda i s'angoixa per la canal

que toca baixar. No tenim alternativa o tru

quem l'helicòpter i que ens tregui d'allí o

ora

ens la juguem i tirem avall. Ens assere

nem i amb precaució tot marcant molt bé
on posar les mans i peus anem perdent
altura. La gossa no té cap problema se'ns

avança i s'atura a esperar-nos a baix.

L'angoixa va desapareixent i deixa pas a

la concentració i finalment un cop al peu
de l'aresta a l'alegria del mal tràngol supe
rat. Uns metres més avall sobre el redre

çat coll de Cotiella repetim el procés d'an

goixa inicial, confiança i felicitat final,
després d'una nova desgrimpada. Amb
només una hora de llum per endavant
encarem la baixada pel circ d'Armeña cap
al refugi. Baixem a molt bon ritme seguint
una bona senyalització de fites grans i visi
bles. Com més avall menys llum i cap a la
cota 2.000 m el creixent caos i desordre
del relleu ens recorda que estem en una

zona de marcat caràcter càrstic, alerta!
Amb les darreres llums veiem la teulada
lluent de tela asfàltica del refugi d'Armeña.
Són les vuit del vespre. Assumida la
necessitat de baixar de nit amb els fron

tals, ens disposem a fer un soparet, repo
sar una mica, omplir les cantimplores a la
font pròxima al refugi i recuperar forces.

Mengem les restes de tot el que dúiem i

que han anat quedant al fons de la bossa
del menjar, el més quantiós de l'àpat són

taronges i cacauets! Les dues hores que
encara ens separen del cotxe, tot desfent
el camí del dia anterior, les fem sense cap
dificultat d'oríentacíó. Finalment a quarts
d'onze de la nit ben esgotats retrobem el
nostre vehicle. El final patidor de la jorna
da ens ha deixat un regust agredolç. Ha
estat una volta completa al cor del massís.
L'he contemplat com no l'havia vist mai: nu

de neu, amb tota la seva aridesa i seque
dat, amb tot el seu esplendor i la seva

autenticitat mineral.

Abans de cloure la [ornada, tanco els ulls i

somric mentre m'imagino com i amb qui
m'agradaria tornar al Cotiella d'aquí deu

anys.
Pujant la vall de la Ribereta amb la Gran Diagonal al fons
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· Els accessos utilitzats en les rutes indicades són:

1- Per la carretera d'accés a la vall de Benasc, la C-139, a l'al
tura del poble de Seira (just abans d'entrar al congost de

Ventanillo) prenem carretera asfaltada cap al poble de

Barbaruens. A l'entrada d'aquest poble arrenca la pista apta
per a turismes que ens acosta a Armeña.

2- Per la carretera Hu-640 anem de l'Aïnsa cap a Bielsa. AI
nucli de Salinas de Sin prenem la Hu-641 cap a la vall de Plan.
AI km 5 prenem a mà dreta el trencall a Saravillo. Travessat el

poble trobem la pista apta per a turismes que puja al Collada
de Santa Isabel.

3- Un altra via d'accés no utilitzada en els itineraris descrits, és
a la carretera C-139 de Graus a Benasc, passat Campo,s'ha
de prendre la carretera que va al poble de Viu de Foradada a

7 Km. Passat el poble una pista s'enfila fins al Collada de
Cullivert a 1.464 m. ( Collubert segons alguns mapes). Allí per
la carena de las Colladetas per la qual puja a la Plana de
Cotiella de Arriba podem ascendir al cim de Cotiella.

· La ruta-descrita en primer lloc, la del circ d'Armeña es pot
considerar la ruta normal del Cotiella, és amb diferència la que
recorre més gent.

· Cal saber que quan no hi ha neu és un massís sec, molt sec

sense fonts ni rius, tot ho engoleix la muntanya. Per la ruta
d'Armeña el darrer punt amb aigua és el rierol que trobem a

uns cent metres darrere el refugi d'Armeña. Per la vall de la

Ribereta no hi ha res més amunt de l'Ibón de Plan. Per tant a

l'estiu i a la tardor cal carregar força aigua.

· L'únic refugi equipat és el d'Armeña a 1.860 m. No és guar
dat, té ràdio per emergències, aigua a la vora i oficialment ofe
reix 25 places.

· La cabana de Santa Isabel es troba en el coll del mateix nom

a 1.542 m .. És lliure i té 8 places.

· El refugi de Lavasar és una cabana lliure, també de 8 places
i llar de foc situat al Collada del Ibón a 1.930 m just a l'entrada
del pla on hi ha l'Ibón de Plan.

Pujant al Collado de la Pala del Puerto

I
�
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IRI3 muntanya

Ma I hivern Un exemple de toponímia climàtica

La toponímia és l'estudi de l'origen i signi
ficat dels noms de lloc i també el conjunt
d'aquests referit a una àrea geogràfica con

creta. Els topònims es poden classificar

segons diversos criteris com l'element del
territori al qual fan al-lusió a el seu significat.
En el significat es poden trobar relacions
amb el clima a amb factors astronòmics
com les estacions de l'any.

En la base toponímica a escala 1 :50000 de
l'Institut Cartogràfic de Catalunya s'ha iden
tificat en set ocasions el mot compost
Malhivern formant part d'un nom de lloc. En

concret: Un indret, El Malhivern, i el grup for

mat per la casa Malhivern i el Bosc de

Malhivern, a Corbera de Llobregat, el grup
Serra de Malhivern i Can Malhivern, a Sant
Feliu de Buixalleu, un altre Can Malhivern, a

Vallfogona de Ripollès i l'indret Malhivern, a

Fígols i Alinyà.

A Sant Feliu de Buixalleu (Guilleries), hi ha

també Can Malaire, al vessant sud-est de la

Serra del Malhivern i prop de Can
Malhivern. El mot Malaire podria referir-se al

vent com a resultat de l'ús popular d"'aire"

com a sinònim d'aquest a a un aire massa

fred, interpretació que s'ajustaria a la pre
sència propera del Malhivern. Cal dir que en

el nomenclàtor oficial de toponímia major de

Catalunya només s'ha trobat el compost

Malaire aquí, i es podria considerar llavors
un hàpax, terme amb un sol representant.

Aquests casos no són però els únics en els

que apareix malhivern. AI Montseny s'estén
el garriguenc Bosc de Malhivern, d'alzines,
pi i oliveres, on es troben les restes d'una

antiga vil-la romana. També a Andorra s'i

dentifica un grup amb tres representants
molt a la vora del cim de Coma Pedrosa

(imatge): Forat dels Malhiverns (FM), colla
da del FM i cresta del FM. En aquesta oca

sió la referència astronòmica es mostra

semi-pluralitzada i fins i tot en alguns escrits

apareix com a Malshiverns.

Els mots hivern (s) i més concretament

malhivern apareixen a la toponímia catala
na a diferència d'estiu, tardor a primavera,
dels quals no coneixem cap cas amb el
sentit astronòmic, almenys a l'escala consi
derada.

Ramon Pascual

Llentiscle
Família: Aracardiàcies
Espècie: Pistacia lentiscus

Eillentiscle, també anomenat mata en

diversos llocs de la nostra geografia, és
un arbre perenne que pot arribar fins als
6 metres d'alçada, tot i que generalment
presenta forma arbustiva. El seu creixe
ment és lent, i és molt resistent a la

sequera i al fred. És una planta molt este

sa per la riba mediterrània, molt abundant
a les garrigues i brolles i al sotabosc de
les pinedes i alzinars. Viu sobre tot tipus
de sols, fins i tot en terrenys rocosos.

Són molt característiques les fulles com

postes, pinnades, amb 4-10 folíols coria
cis i lluents de forma ovada a el·líptiques.
Tant el pecíol com el raquis tenen un

eixamplament lateral en forma d'ales.
Són de color verd i a l'hivern agafen tons

vermellosos.

Es tracta d'un arbre dioic, la qual cosa vol
dir que les flors mascles i les femelles
neixen en peus diferents, només distingi
bles per la seva floració al cap de 2 a 3

anys. Les flors apareixen a la primavera
són petites, apètales, i surten en forma
de petits raïms a l'aixella de les fulles.
Són de color groguenc per a les femelles
i vermell fosc per als mascles.

32 excursíonísme
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El fruit és unes drupa arrodonida d'uns 5
mm de diàmetre, que quan és verda, és
de color vermell i a mida que va madu
rant es va tornant de color negre. La lla
vor és molt semblant als festucs, però
massa petita com per a ser consumida.

Eillentiscle té una olor resinosa molt carac

terística. Quan es fa un tall a l'escorça, la

planta deixa anar una saba anomenada
màstic que és incolora, viscosa i molt aro

màtica. De fet el seu nom científic Pistacia
lenticus prové del mot grec Pistakê i del

vocable llatí Lentus que significa viscós i fa
referència a la seva saba. El màstic s'utilitza

per a fabricació de vernissos, com a ciment
dental en aplicacions d'ortodòncia i també
en pastisseria i en la elaboració de licors.

Lluís Catasús



E ITfiuntanya

El Cavall Bernat La Pedra

Poques vegades el nom d'una muntanya
per si sol ha estat el centre de tantes con

verses, més enllà d'altres consideracions

purament muntanyeres. I és que quan ano

menem el Cavall Bernat arreu del domini lin

güístic català pocs són els que no saben de

què parlem. El nom compost, eufemisme de
carall a fal·lus seguit d'una forma de l'adjec
tiu baranat derivat de barana, segons
alguns, a bé del nom del conegut propietari
de l'esmentat instrument viril, en Bernat,
segons d'altres, ens porta a anomenar-lo, al
bell mig del massís més representatiu de

Catalunya: Montserrat.

El Cavall Bernat no és el punt més alt del

massís, per bé que des de molts llocs ho

sembli, però la seva forma esvelta, aïllada i

provocativa el converteix en la pedra més
admirada i cobejada del territori. No en va,
hom diu que un escalador no ho és del tot

fins que no ha assolit el punt més alt d'a

quest monòlit petri.

Per arribar a la seva base, un escrit de

segles passats deia així: Si des de Sant

Antoni, algú vol anar a fer una visita al

Cavall Bernat, és fàcil; n'hi ha prou en aga
far lo camí que porta al peu mateix de la

roca, si bé no convé acostar-s'hi, perquè a

dreta i esquerra hi ha grossos abismes que
són esfereïdors.

Durant el període d'entreguerres els escala
dors de l'època prenien mides de la seva

magnitud colossal fins que el 27 d'octubre

de 1935 la cordada formada per Josep
Costa, Josep Boix i Carles Balaguer con

queria aquella petita i vertiginosa superfície
circular més propera al cel que a la terra.

L'ascensió va agafar per sorpresa a l'entorn

muntanyenc i social que no donava crèdit a

la proesa, de manera que uns mesos més
tard Josep Costa es veié obligat a escalar
novament el Cavall el 15 de març de 1936,
ara sí, davant d'un gran desplegament
mediàtic. Autoritats, premsa i una gran
quantitat de públic es congregaren al voltant
de la Pedra, que ara era sobrevolada per
una avioneta mentre un locutor de Ràdio
Barcelona descrivia pas a pas la progressió
de l'escalador. Catalunya fou testimoni en

directe de que aquella agulla, aquell crit de

pedra al que se li atribuïen tot tipus de mis
teris i llegendes, havia estat conquerit.

La Guerra Civil i els primers anys de la
dura postguerra mantingueren els escala
dors lluny de la muntanya, però de mica

en mica l'activitat muntanyenca es va anar

recuperant. El 10 d'abril de 1945 una

Moreneta de pedra i de 90 quilograms de

pes fou instal·lada al cim del Cavall
Bernat. Durant els anys successius les
inclemències meteorològiques deteriora
ren de manera important la figura fins que
11 anys més tard fou substituïda per una

altra d'alumini. El 21 d'octubre de 1956

una nova imatge de només 30 quilograms
de pes fou pujada a esquenes d'un esca

lador fins al cim. Aquesta havia estat fabri
cada a partir dels plats, carmanyoles i

mosquetons que els excursionistes i esca

ladors havien donat desinteressadament.
Malauradament uns anys més tard aques
ta segona Moreneta fou trobada al peu de
la muntanya llançada a l'abisme per uns

desaprensius. La Verge de Montserrat que
en l'actualitat trobem al capdamunt de la

Pedra, es obra de Jordi Àlvarez, és de
ferro forjat, pesa 200 quilograms i fou ins
tal·lada el 25 d'octubre de 1987 enmig
d'un acte multitudinari.

Des de fa 30 anys l'associació Grup
Cavall Bernat de Montserrat fundada

per Josep Barberà, agrupa més de
vuit-cents escaladors de la muntanya
que es troben regularment per celebrar

actes d'homenatge a la muntanya i
activitats diverses com les 24 hores del

Cavall Bernat durant les quals es suc

ceeixen de dia i de nit ascensions

simultànies per les seves múltiples
vies.

Un museu particular al Bruc recull tota

mena d'objectes i materials relacionats

amb l'escalada de la muntanya al llarg
del temps. Entre els articles més curio

sos hi podem trobar els claus emprats
a les primeres ascensions i la
Moreneta d'alumini que fou arrencada

del cim i posteriorment recuperada.
Eduard Soler
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El Festival de Torelló premia Ramon Pascual

La 26ena edició del Festival de Torelló va ser un èxit de públic
sobretot el primer i l'últim cap de setmana. L'entrega de premis
enguany ha estat molt especial per a nosaltres ja que Ramon
Pascual, membre del Consell de Redacció de la revista, ha estat

guardonat amb el premi de periodisme. Tot un èxit tenint en compte
que és la primera vegada que ens hi presentem. L'any vinent segur
que repetirem. Esperem comptar amb els articles dels lectors, com

sempre amb una clara voluntat d'oferir qualitat. Tot seguit teniu els
diversos premis del Festival de Torelló, preneu nota de les

pel-licules, molt recomanables.

Premi Caixa Sabadell de Periodisme de Muntanya i Aventura.
Millor article a Accidents de Muntanya i tempestes de Ramon
Pascual, publicat a la revista Excursionisme. Millor reportatge a

Reserva natural de Neuvielha, publicat a El Mundo de los Pirineos.
Premi Temps d'Aventura al millor film adaptat al format televisiu a

Knoking on heaven's door de Robin Kaleta. R.Txeca. El podrem
veure l'any vinent al Canal 33.
Premi Mountain Wilderness al film que millor ressalti la defensa
deis espais naturals a Mission Treetop de R.Bergomaz i M. Pollman.

Alemanya.
Preimi FEEC i Flor de Neu de Plata a la millor fotografia a Play
Gravity de Samuel Gyger. Suïssa.
Premi Boreal i Flor de Neu de Plata al millor guió, ex-aequo a To
The Third Pole d'Andreas Nickel i Jürgen Czwienk, Alemanya i

Journey of a red fridge de Lucian Muntean i Natasa Stankovic,
Sèrbia.
Placa Fedme al millor film d'un realitza�or espanyol a L'altra cara

de la forca d'Oriol Garcia. Aquest film s'anirà programant en divers
es entitats, no us perdeu l'oportunitat de veure-la.
Premi del Jurat i Flor de Neu de Plata a la Lunga Notte de
Tommaso Biondi i Andrea Gobetti, Itàlia.
Premi al millor film ecològic i Flor de Neu de Plata a Journey of
a red Fridge de Lucian Muntean i Natasa Stankovic, Sèrbia.
Premi Grandvalira al millor film d'Esports de Muntanya i Flor de
Neu de Plata a Play Gravity de Samuel Gyger, Suïssa.
Premi Caixa Sabadell i Flor de Neu de Plata al millor film de

muntanya a Ama Dablam-Beyond the void d'Ingvar Thorisson,
Islàndia.
Gran Premi Vila de Torelló i Flor de Neu d'Or a To The Third Pole
d'Andreas Nickel i Jürgen Czwienk, Alemanya.

Inauguració del Centenari de l'Esquí a Catalunya
L'any 1908 naixia, en el si del Centre Excursionista de

Catalunya (CEC), la secció d'Esports de Muntanya gràcies a

l'empenta dels que van ser els pioners de l'esquí a Catalunya.
Han passat ja cent anys i el dia 21 de novembre s'ha donat el
tret de sortida als actes del centenari de l'Esquí a Catalunya,
una efemèride que es commemorarà al llarg de tot l'any 2009
amb un seguit d'esdeveniments esportius i culturals. En l'acte
del CEC s'ha comptat amb la presència, entre d'altres autori

tats, de Joan Antoni Samaranch que ha rebut el Guardó
Honorífic del Centenari per la seva dedicació envers els

esports de neu.

L'acte, presidit per diverses autoritats del món de l'esport i de
l'administració pública, ha anat seguit de la presentació del
Llibre 100 Anys d'esquí a Catalunya, Passions de Neu, editat

per Televisió de Catalunya i Cossetània Edicions. Aquesta
obra, escrita pel periodista de TV3 i director del programa
Temps de neu Toni Real, es parla de l'esquí i de les arrels que
aquest esport té en l'excursionisme. En el llibre també es fa

al-lusió, en diferents capítols, a la Unió Excursionista de

Catalunya, atès que la nostra entitat, a través dels socis, ha

forjat la història dels esports d'hivern. En el llibre hi ha refer
ències a les Combinades Internacionals d'Esquí a La Molina i
destaca el paper d'alguns socis de la UEC en l'àmbit de

l'esquí. Aquests són, per exemple, els casos de Narcís Casas,
directiu de la UEC i de la federació d'esquí, a Bernat Solà,
saltador d'esquí que fins ara ha sigut l'únic olímpic que ha
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tingut la UEC. En el moment d'escriure aquestes ratlles
encara no ha sortit l'obra al carrer, però esperem amb can

daletes poder-lo veure amb deteniment i, òbviament, fer-ne
una ressenya per a la revista Excursionisme.

Informa R.B.



IV edició de la Competició inter UEC's

Em dirigeixo no tan sols al Consell General i als presidents de
les UEC's sinó també a tots aquells que practiqueu l'escalada i

que algun any heu participar en la Competició Popular inter
UEC's que cada any fem en el C.E.M. Estruch del Prat.

El proper any 2009 també organitzarem aquesta competició serà

la IV edició i la celebrarem el dissabte dia 23 de maig.
Us ho comunico amb temps per tal de que al confeccionar els
vostres calendaris d'activitats relacionades amb l'escalada per
l'any que be, us demanaria que tinguéssiu en compte aquesta
data del 23 de maig i la reservéssiu per participar en la competi
ció que humilment però amb molta il-lusió organitzem i que per
altre part és un motiu de retrobament i festa pels practicants
d'aquesta modalitat esportiva.

Salutacions a tots.

Antoni-Joan Gili. UEC del Prat

La creu de Saba no hi és

L'han tornada a tallar. No sabem qui ho ha fet ni per què ... En el
seu covard acte, i emparats per l'anonimat, alguna o algunes
persones han tallat la creu que guarnia el punt més alt del nos

tre municipi.

Potser que tinguin els seus motius per tallar-la i que aquests
siguin tan respectables com els nostres de bastir-la. Ara, això

que quedi clar, amb aquesta mena d'actes la seva respectabili
tat perd tota raó.

Si algú creu que la creu no ha de tornar a ser col-locada al seu

lloc, - i que consti que nosaltres la hi volem posar- pot lliurement

disposar de la nostra publicació "Flama" per expressar les seves

opinions. Només demanem que aquestes no siguin anònimes ni

insultants per a ningú.

La presència d'una bandera republicana a les restes de la creu

no ens diu res, ni tan sols als que tenim la república com a model

d'estat ens afalaga.

Com hem dit abans, si entenem que l'opció popular és la creu

damunt del Puigventós, la tornarem a bastir.

Informa UEC d'Olesa de Montserrat
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Per què hi ha tants topònims
monosillâbics a la cerdanya? per Ramon BoterdePalau

..

•
All

Alt.: 1.091 m

All, Alp, Bor, Das, Er, Ger, etc. són topònims que tenen en comú

tres aspectes: el primer, que són noms de nuclis de població, el

segon, que són topònims de la comarca de la Cerdanya i, el ter

cer, que són monosil·làbics. Són noms de lloc que, sobretot, al
ser monosíltabs, és a dir formats per una sola sít-laba, sempre
m'han cridat l'atenció. Fa temps que hi dono voltes. És per aquest
motiu que pregunto als lector d'Excursionisme: PER QUÈ HI HA

TANTS TOPÒNIMS MONOSIL·LÀBICS A LA CERDANYA?

Espero amb desig escoltar el vostre parer. Em podeu fer arribar

les vostres conjectures, suposicions i argumentacions a l'AIe:

cancat1 Q@yahoo.es

amb la col-tsborecto del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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ttineroris en BIT pfr la
serralada del Corredor
i eiS voltams de Maroró " Itinerari, pels

Cingles clef Berri
des de Riells del Fai

Gran Oportunitat per amants de la muntanya!
A la preciosa Vall Fosca (Pallars Jussà, Montrés).
Lloguer de 1 apartament nou, y venda de 3 nous!,

670437944

Preus molt interssants ara! 2 habitacions, parquet, parking; traster, terrassa, vistes a la vall, ascen

sor. Enmig del bosc, ideal per excursionistes, per descobrir la vall i el Parc Natural d'Aigüestortes. A
15 minuts en cotxe del telefèric a Estany Gento! Entorn tranquil, idílic, ideal per famílies. Truqueu

ara, x_pons@hotmail,com. Gràcies. Xavi.



[1] Pic Ròi de Bassièrs
Arièja

•• 1 r dia: 2h 30 min a 3h 30 min segons punt d'inici. 2n dia: 3h 30
fins el cim

• • • 1 r dia: 725 m ; 2n dia +1030 m I -1.755 m

• • l'esquiada directa del cim al refugi passa per un tram molt
pendent on potser serà necessari l'ús de piolet i grampons.

•
•

• esquís, material de seguretat (pala, ARVA i sonda), piolet i
grampons.

a[¡ml!!I!III refugi de Bassièrs a 1.650 m. A l'hivern no és guardat i té una

part lliure amb lliteres, matalassos i mantes de12 places.
•• • itinerari descrit per ser fet amb neu. De desembre a maig

segons la quantitat de neu. El punt d'inici és molt baix per tant és
preferible el període gener-març.

• •••• Vicdessos. 2148 OT Esc. 1 :25.000 IGN francès. Haute
Ariège Andorre a Esc. 1 :50.000 de I'IGN francès.
: • •• • • Rica d'Estats-Monteixo Vall Ferrera (Excursions amb esquís)
de Manel Broch i Eduard Martín. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

���de Puigcerdà entrem a França seguint la N20 i passem per Ax
lesTermes fins a Tarascon. Allí trenquem cap a Vic-de-Sòç , Auzat i
finalment per la D108 fem cap al Pont de Gers a 923 m. d'altura .
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iii Sant Joan de la
Muntanya i
Mas Pontons
Alt Penedès

D(!lmlU�'1B450 m en dues puiades i dues baixades

• • pot ser dificultós segur l'itinerari a manca d'una cartografia
excursionista de la zona.

Mirat amb atenció el mapa proposat pot ser suficient.

II • tot l'any
• ••• • Alt Penedès Esc.1.50.000. ICC.

: • •• • • L'Ait Gaià, entre la Segarra i el Camp. Ignasi Planas Martí.
CoHecció Azimut núm. 4. Cossetània Edicions.

d!Iim'�hem d'accedir al poble de Pontons. Ho farem des de Vilafranca del
Penedès prenent la BP-2121 fins a Sant Martí Sarroca i un cop travessat
aquest poble prendrem la BP-2122que passa per Torrelles de Foix abans
d'enñlar-se fins a Pontons .

..------------------------------------------------------------------------------

I.1J Tossa de Juclar

La Selva

a{!l!llmdmD! pendent sostingut a la sortida de la canal de pujada
Dlmtmall piolet i grampons per si trobem neu gelada i material de

seguretat: ARVA, pala i sonda
••

.' podem utilitzar el refugi de Siscaró, a 2.140 m amb 12 places
en dos cossos. Sense matalassos però amb llar de foc

•• • ruta descrita per ser feta amb esquís, de desembre a abril

segons la innivació.

• •••• Andorra. Esc. 1.40.000. Ed. Alpina.
ct;:;1��circulant per la C.G.2 a Andorra a l'altura de l'estació d'esquí

de Gran Valira trobem en un marcat revolt de la carretera (més amunt
d'El Tarter i abans de Soldeu) l'entrada cap a la Vall d'incies. Seguim
la carretera asfaltada fins on ens deixi la neu. AI final hi ha un

aparcament a la cota 1 .810 m al. costat del Pont de la Baladosa.



tat de la neu, si baixa esquiant a si bé es

calça els grampons i baixa amb els esquís a

l'esquena. Després d'aquesta dificultat la vall
perd altura de forma suau fins el refugi.

Creuat el pont de Gers seguim la carretera
asfaltada que mena a la Central elèctrica de
Bassièrs. Amb sort la remuntarem amb els
esquís als peus. Arribarà un punt, quan ja
veiem la central, on creuarem el GR10 i lla
vors seguirem les seves· marques blanques i
vermelles. Primer anirem sobre un contrafort
rocallós' amb orientació NW i després ja més
planers encararem la conca dels estanys de
Bassièrs. El primer a estany d'Escales a

1.594 m té una presa de formigó que el
desvirtua. Després passem per terreny ben
planer cap els estanys Llong, Major i del Pla
de la Font per acabar arribant al refugi que ja
fa estona que veiem, situat a 1.647 m. De
bon matí encarem una evident canal que s'o
bre just a l'esquena del refugi en direcció W.
Per ella guanyem la llarga carena que
comença al pic de Cabanatós i va fins el nos
tre objectiu. Arribem a la carena ben a prop
del el Pic de les Planes de 2.063 m al qual
ascendim. Des d'aquest cim admirem a

ponent la impressionant cara est del Mont
Valier. En sortir del cim ho fem en lleuger
descens sobre una carena acornisada que
ens porta al �oll de Moret 2.024 m. A la nos-

La ruta que ens descobrirà els dos edificis més
singulars del terme municipal de Pontons. Sortim
del poble carretera avall cap a Vilafranca i dar
rere un últim xalet arrenca un camí asfaltat en
forta pujada. AI primer trencall prenem el camí
de l'esquerra i ja som al vell camí que porta cap
a Sant Joan. Aquest va pujant i s'apropa al cin
gle abocat sobre la riera de Pontons. Passem a

tocar d'una magnífica cabana de pedra seca.

Finalment esdevé una pista que ens apropa al
cim d'un turonet arrodonit. Sota seu en una mar

cada baixada s'amaga l'ermita romànica de Sant
Joan de la Muntanya S.xl (45 min). Ben conser

vada i restaurada es troba a 720 m. sobre un

contrafort d'un cingle que domina la riera de
Pontons per on transcorre la carretera que ve de
Vilafranca. La seva particularitat és el camí de
graons que fan la volta a l'edifici i que estan tal
lats entre la roca i l'església. A l'altre costat
trobem l'entrada principal a l'edifici i un mirador
sobre el Penedès. Sortim de Sant Joan per un

corriol que arrenca del mirador mateix i que
salva fàcilment la cinglera i segueix entre alzines
fins a prop d'un mas. Allí ja per pista anem baix
ant fins la riera de Pontons tot passant a frec de
dues naus d'una explotació ramadera. Arribem a

La Tossa de Juclar no apareix a les guies
d'esquí clàssiques tot i ser un cim fàcil d'as
solir amb esquís als peus. Es troba dominant
les capçaleres de les valls de Siscar a

l'Arieja, Siscaró al sud i Juclar al nord. Quan
deixem el vehicle i ens endinsem cap a

l'oest en direcció a Siscaró veiem immedi
atament la Tossa de Juclar, muntanya de
cim allargassat i planer que marca la
divisòria amb la vall de Juclar. Pista amunt
trobem els rètols que senyalen la divisòria
de camins, cap a Juclar a cap a Siscaró.
Nosaltres emprenem el de la dreta cap a

Siscaró. Ens movem per terreny progressi
vament més dret entre clars de pins. Farem
cap a un tros acanalat que remunta un cen

tenar de metres i després decantarem cap a

la nostra esquerra per mantenir-nos prop del
torrent que baixa del Pla de Siscaró. El tor
rent ens quedarà més a l'esquerra i el nostre
cim just a l'altre costat. Arribarem així a la
cota 2.130 m a l'entrada del Pla de Sicaró
on hi ha el refugi lliure. No hi anirem sinó
que superant uns ressalts entre pins anirem
a encarar la base de dues àmplies canals
que baixen de la Tossa de Juclar en direcció

tra dreta dominem la vall i l'estany de Garbet.
Després ens separem de la carena sota el
Pic de la Foradada i encarem per terrenyen
suau ascens el Pic Ròi de Bassièrs. Deixem
encara a la nostra dreta l'abrupte
Pic de Comala. El nostre objectiu
és distingeix per tancar el la vall al
fons i per la bona pala de neu ori
entada al N que el fa ser esquiable
fins dalt. AI cim del Pic Ròi de
Bassièrs de 2.676 m. (3h 30min a

4h) trobem una gran fita de pedra i
gaudim d'unes vistes que al sud
dominen el massís de la Pica
d'Estats.
Baixarem pel fons de la vall primer
força planera fins arribar als
estanys de Lavants i l'Escala
2.224 m., coberts de neu. En

.. rascar ••••

aquest punt hem de decantar-nos t ......
·············

cap a la nostra dreta, l'E de la vall P,cAò,d, )..__
per situar-nos sobre uns llargs i

�a�i��r)sostinguts pendents que es P����:r�e
suavitzen a la cota 2.000 m. En (2657m)

aquest punt cadascú haurà de jutjar
en funció del seu nivell d'esquí i de l'es-

l'asfalt i el seguim avall una cinquantena de
metres per anar a passar per la casa de
Colònies de Penyafort. Passada la casa la pista
s'enfila fortament cap a l'altre vessant a fem cap
a i un camí asfaltat que de Pontons puja als
plans on ens trobem, entre vinyes i bosc de pins.
Passem a tocar el mas de Can Ponç i sempre
sobre asfalt fem cap, vint minuts més enllà al

grandiós i fortificat Mas Pontons. Antiga casa

pairal aïllada del S XVII, de planta quadrada i
quatre pisos on destaquen les barbacanes
defensives de les cantonades. Darrere el mas

arrenquen dintre el bosc dues pistes, prenem la
de l'esquerra. Cal aquí estar atent al mapa per
anar seguint en ascens dintre bosc la pista que
voltant el mas de Cal Comes ens pujarà al coll
de Carbons, sota el Puig de les Agulles. El coll
marca la divisòria entre el riu Foix i la riera de
Pontons. Som a tocar del camí asfaltat que va

cap a la Llacuna. Nosaltres prenem la pista que
pel vessant obac va resseguint la riera de
Carbons que davalla de nou fins a Pontons. La
riera amaga racons encisadors com el de la font
del Ferro. Entrem de nou a Pontons per la seva

església parroquial, romànica del S.xlll

Pasqual Garriga i Martí

Pasqual Garriga i Martí

un camí que baixa cap el pic de Siscaró, és
millor no fer-ne cas ja que aquell vessant és
ben vertical. Així dons tornarem esquiant per
on hem vingut.

est-oest. És més senzilla i planera la de més
al nord (més a l'esquerra). Es una canal
ampla que guanya inclinació progressiva
ment fins desembocar a la cota 2.450 m a

una espatlla que s'aboca al nord sobre l'es
tany Primer de Juclar, el seu refugi i la vall
que en baixa. Des d'aquí fem un

gir a la dreta de 90° i encarem al
sud-est uns amplis pendentsque
acaben portant-nos a la carena

cimera prop de la cota 2.650
m. Finalment fem un darrer gir
de 90° a l'esquerra i enfilem
al NE la llarga carena que
sense gaires dificultats ens

acostarà al punt més alt
de la Tossa de
Juclar.(2.699 m, 3h-3h30
min). El cim domina a

l'est la Portella de
Siscaró situada a la
llarga aresta nord del pic
de la Cabaneta. També
proper i imponent és
l'esvelt Pic d'Escobes. El
mapa de l'Alpina indica

Pasqual Garriga i Martí



Parc natural del Delta de l'Ebre
Dibuixos Martí Rodríguez Fraruh.

Ed. Piolet;juliol 2008

CoUecció del Pare Natural del

Delta de l'Ebre

color

Esplèndid plànol del Delta de

l'Ebre dedicat a l'observació

d'ocells i a les rutes en BTT.

En aquest proposta editorial

se sumen la voluntat turística

i l'excursionista. L'objectiu és

fomentar els principals
motius del Delta, és per això

que el mapa està acompanyat
d'informació addicional

turística, així com dibuixos de

les diferents aus que es poden
albirar en aquestes terres. Les

diferents espècies estan

situades en les diverses zones

on es poden trobar.

La cumbre de los Dioses
Guió Yumemakura Baku, dibuixJira Tanigucn
Ed. Ponent Mon, setembre 2007

Còmic blanc i negre.

Curiós llibre estil còmic que s' obre

al revés. Es tracta d'una gran
aventura dividia en 8 capítols, que

comença amb una expedició alpina
situada l'any 1924. Els seus

protagonistes volen aconseguir el

cim més alt delmón però pel camí

s' enfronten a diversos reptes. El

passat i el present s' entrellacen en

aquesta història. No només el repte
alpinístic és important sinó també

els sentiments dels protagonistes. El

fet que sigui un llibre en format

còmic amb esplèndids dibuixos

realistes de JiroTaniguch ajuda molt

a fer més trepidant i interessant la

història.

El Brogit de la Vall
Sergi Coll, Meritxell Omelia i Ana Tarragona
Ed. Piolet, setembre 2008

210 x 120 mm; 95 pàg. color

text en català, castellà i anglès

Aquesta guia descriu un itinerari circular de quatre etapes per recórrer a peu la Vall

del riu Brugent, al bell mig de les muntanyes de Prades, entre el seu naixement al

municipi de Capafons fins a la desembocadura al riu Francolí.

Alllarg de setanta quilòmetres de senders i antics camins recuperats ens fa descobrir

no només el paisatge, la flora i la fauna d'aquest territori tarragoní, sinó també la

història i la llegenda dels llocs per on s'hi passa (molins paperers, ponts, masos,

ermites, etc.), la qual cosa que és de molt agrair.

Don't give up
Diego Torres i Maria Sorribes

Ed. ESADE, novembre 2008

60 pàg. color

er Marc Janeras i Casanova

Mapa
Ed. Piolet, setembre 2008

170 x 110 mm; escala 1:20.000

Els professors d'ESADE Diego Torres i Mario Sorribes fan uri estudi sobre

12 casos excepcionals de superació. Són 12 discapacitats d'arreu del món

que han tirat endavant el seu projecte vital a través de l'esport de rise. És
el cas de Jasiek Mela, un jove polonès que va perdre un braç i una cama

però que inspirat per l'explorador Marek Kaminski va aconseguir coronar

el pol nord i el pol sud pel seu propi peu. El llibre, que vol ser una

inspiració per aconseguir reptes esportius, està acompanyat dels contactes,

adreces i webs de cada un dels aventurers. Els contactes de Jasiek Mela són

http://www.kaminski.pl

excursionísme 39
348



Solucions del Concursionisme 347:
1. Montañesa 2. Ecrins 3. Cabdella 4. Nordheim 5. Nova Zelanda 6. Cook 7. Cenma PARAULA AMAGADA: ARBIZON

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

gener, el nom del lloc de la fotografia a la nova adreça electrònica
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. En el proper núme
ro de la revista sortirà publicat el nom deilloc i el guanyador.

per "SPOTY"

Aquesta bonica cabana és un refugi molt aco

llidor situat al bell mig dels Pirineus francesos.
Ben a prop seu hi ha un llac i tot l'entorn res

pira un aire molt bucòlic amb boscos i prats
d'alta muntanya on pasturen tota mena de
bestioles i ... turistes barrejats amb els excur

sionistes. Curiosament no pertany al CAF.

A més a més de les pistes anteriors, contestar

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

La fotografia del número anterior de la revista (núm. 347)
correspon al cim de l'Arbizón de 2.831 metres situat a la
Bigorra (França). El guanyador del concurs és en Marçal
Majoral i Aldrich, enhorabona. A la pàgina web de la revista
www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes a les
preguntes del número anterior.

40 excursionisrne
3 8



ALEU%
INDÚSTRIA
GRÀFICA

g;yzdició
Tecnologia
QUALITAT

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

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

Des de l'any 1928 busquem la perfecció.

Zamora 45-47, 1 er 1 a/ 08005 - Barcelona Tel.: 93 300 1007 Fax: 93 485 48 87 aleu@aleusa.es www.aleusa.es

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

Ln
....

I

U.
�

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.: 93 713 0265 I Fax: 937133404

>fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus

de materials

-
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Quan correm al teu costat entre tota aquesta multitud, sense cap altra meta que

participar. Quan aplaudim un espectacle, una òpera o un concert. I especialment,
quan ens enorgullim de la nostra cultura i les nostres tradicions, com quelcom
nostre que cal defensar. Per això, i per moltes coses més, a El Corte Inglés ens

sentim un més a fomentar la cultura catalana i donar-li suport.
Patrocinador oficial de! QUIOSC·CAT
de ¡'APPEe.
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