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* La flor de pi que omple el nostre titular es un homenatge al
Pi Gros de Can Valls arrencat per la ventada del dia 24 de gener.

Tenia 170 anys.
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La crisi arriba a la
muntanya?
Efectes de la crisi a la muntanya

J a ta temps que els mitjans de cornunicació es tan ressò I paden dels costos dels
rescats a muntanya, sobretot en casos d'imprudència a temeritat de la persona
rescatada. Només cal recordar el cas més recent i espectacular, pel ressò que va tenir
en els mitjans de comunicació, del noi que es va perdre en la seva última baixada de

pistes a la Molina enmig del mal temps. Aquest cas va mobilitzar un nombre
considerable d'efectius, hi havia bombers, equips de rescat del GRAE, militars
treballadors de les pistes d'esquí i finalment un helicòpter.

Aquí la noticia no va ser només el final feliç en trobar sa i estalvi el noi després de

passar una nit de pel·lícula. El coprotagonista de la notícia va ser el mateix rescat, per la

quantitat de mitjans utilitzats i el càlcul del cost estimat, que sumava una quantitat
espectacular de milers d'euros. Un no pot deixar de pensar en la clara relació que tota

aquesta informació manté amb la voluntat de l'administració de cobrar per aquest servei
als soferts usuaris.

Em pregunto, reprenent l'exemple del cas anterior, que la nostra societat disposa i ja
manté un col·lectiu com els bombers per actuacions diverses i d'emergències com

incendis a accidents en carreteres i altres que també inclouen els rescats a muntanya. El

veritable problema és el cost d'aquests recursos, ja que ens costen a la societat

pràcticament el mateix si són a la caserna tranquil· lament a efectuant un servei del tipus
que sigui a la carretera en incendis a rescats. La qüestió és si aquets mitjans es troben

ocupats en una operació de rescat per culpa d'una imprudència a per l'abús que alguns
fan del mòbil i les trucades d'emergència en situacions fàcilment evitables si apliquessin
el seny i el sentit comú.

Què passaria quan un companyes fa mal de veritat en una activitat de muntanya i el

rescat es fa esperar perquè l'helicòpter -el mitjà més ràpid per accedir i fer el rescat

està ocupat a l'altra punta del nostre territori buscant una família que s'ha perdut al bosc
buscant bolets, per exemple? Aquesta possibilitat és la que ens hauria de preocupar
com a col·lectiu que fem una activitat no exenta de risc en un entorn no sempre fàcil
com és la muntanya.

Cal pagar addicionalment uns serveis, els d'emergències que ja paguem amb impostos?
Cal pagar quan parlem de muntanya, àmbit sobre el qual l'administració no deixa de

llançar globus sonda per calibrar si pot cobrar taxes addicionals? (ara se m'acuden els

bolets). Per què, doncs, no es paga quan hi ha un accident de trànsit? 0, i això clama el
cel, per què no es deixen de pagar peatges a les carreteres quan els embusos fan

impossible transitar-hi com a vies ràpides que són?

Fe d'errades:
En la revista de nov-des 07 es publicava que l'any de fundació de l'agrupament Doctor
Robert era e11947. Jesús Costa i Cirés informa que l'any de fundació va ser la

temporada 1941-1942 i que el president de Gràcia era en aquell moment Xavier
Sanmartí.

excursiomsrne 3.
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El Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa es troba al nord-oest del Principat
d'Andorra, a la parròquia de la Massana. Es va crear el desembre de 2003 per Ordinació comu

nal, i el 2006 s'aprovà una ampliació de la seva superfície. Així doncs, l'espai protegit actual comp
ta amb 1.540 ha. La titularitat dels terrenys que el conformen és pública, tant del Comú de la

Massana com del Quart d'Arinsal. Els objectius del parc són la protecció del paisatge, el medi físic

i el medi biològic, la preservació del patrimoni cultural i de les activitats tradicionals, la millora del

coneixement dels diferents components i la gestió efectiva de l'ús públic per minimitzar l'afecta

ció sobre els valors del parc, garantir la satisfacció, l'educació i la seguretat dels visitants, i oferir
uns recursos turístics de qualitat.

El Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa és un espai protegit d'alta muntanya,
gairebé tot ell situat per sobre dels 2.000 m d'altitud, i amb l'Ait de Comapedrosa com a cim més

destacat pel fet de ser, amb els seus 2.942 m d'alçada, el sostre del Principat d'Andorra. A banda

d'aquest i molts altres cims, al parc hi ha 6 conjunts d'estanys glacials, entre els quals hi desta

ca el dels Forcats, amb l'estany més alt del país. AI parc trobem dues grans unitats paisatgísti
ques: d'una banda els prats alpins i les parets i tarteres de roca nua i, de l'altra, els boscos de

coníferes, especialment de pi negre Pinus uncinata i, un xic més avall, les pinedes de pi roig
Pinus sy/vestris.

4 excursíonísrne
3�

Els camins i senders del parc, per on actual

ment passen excursionistes, havien estat

durant anys i panys les úniques vies de comu

nicació entre els pobles de la Massana i els de
les valls veïnes d'Occitània i Catalunya. Hi
transitava gent de tota mena que anava d'un
costat a l'altre de la serralada pirinenca per

guanyar-se la vida. Des d'Andorra, aquests
camins s'adreçaven cap a Auzat, al nord, i cap
a Tor, a l'oest. La ruta del nord creuava l'actual

Parc Natural pel Pla de l'Estany, Montmantell

(abans Mamontell) i collava pels ports de
Bareites i d'Arinsal, i ja apareix en un mapa de

1882. La ruta de ponent passava per
Comallemple i collava pel port Negre (l'actual
port Vell, cartografiat per primera vegada el

1903), a bé per la vall de Comapedrosa i sal-



tant pel port Vell (l'actual portella de Sanfons).
Aquests dos eren, doncs, els passos més

importants per a la comunicació amb les valls
de Vic-de-Sòç i Vall Ferrera, respectivament.
El 1925 apareix cartografiat un altre port
important per al trànsit de persones i mercade

ries, el de Boet (l'actual port de Baiau), per on

es comunicaven Arinsal i Àreu, a la capçalera
de la Vall Ferrera. La xarxa de camins del parc
no s'acabava aquí, sinó gue a banda de les
vies de comunicació transpirinenques hi havia
els camins per accedir a les bordes. Les que
apareixen referenciades a la cartografia de

començament del segle XX són les de la
Coruvilla i les de Percanela. Alguns trams d'a

quests camins encara conserven el gravat
(empedrat) original.

Sobre el traçat d'una d'aquelles rutes tradicionals, la que comunicava Àreu i Arinsal, discorre
actualment el tram de GR11 que passa pel Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa.
El GR11.1 n'és una variant. La xarxa de senders del parc es complementa amb un bocí del GRP.

Serenalla (o sargantana de la Peña de Francia)
pallaresa (Iberolacerta aurelioi)

Petjades de perdiu blanca (Lagopus muta) a la neu

excursionísme 5
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GIll ..

Bordes de la Coruvilla, prop dels límits de l'espai protegit. GR11.1

Aquest sender de gran recorregut senyalit
zat amb marques blanques i vermelles
creua els Pirineus en sentit longitudinal, del
Cantàbric al Mediterrani, per la cara sud de
la serralada, paral·lel al GR10, que ho fa

per la cara nord. És la principal entrada
senderista al Parc Natural Comunal de les
Valls del Comapedrosa venint del nord
oest. El traçat d'aquest sender pel nostre

espai protegit fa prop d'11 Km de llarg. En
el sentit aquí proposat, de nord-oest a sud

est, presenta 1 .200 m de desnivell descen
dent i 490m d'ascendent.

Des dels estanys de Baiau, el GR11 s'enfi
la cap a dos ports, la collada dels estanys
Forcats i el port de Baiau. Més endavant

parlarem de la collada dels Forcats.
Arribats al port de Baiau, a 2.756 m, la
vista vers el sud s'eixampla sense límit. Si
tenim sort, podem sorprendre alguna per
diu blanca, Lagopus muta, peonant per
sobre els rocs, a alguna serenalla pallare
sa, Iberolacerta aurelioi, protagon isla indis

cutible de l'espai protegit,. prenent el sol.

L'estany Negre als nostres peus i el gegant
Comapedrosa enfront nostre són les dues
referències geogràfiques que tenim.
L'ascensió al cim més alt d'Andorra des

d'aquí no representa un gran esforç, car

estem a una altitud més que considerable.
El sender, però, davalla decidit cap a Pes

tany Negre, primer, i les seves basses,
després. Continua baixant cap al fons de la

vall de Comapedrosa, on trobem un agra
dable planell solcat per un rierol serpente
jant. Aquí mateix, una mica enlairat respec
te el camí, a 2.266 m, hi ha l'únic refugi
guardat del parc. És un edifici gran, amb

capacitat per a 72 persones i servei de

menjador. Està obert de juny a mig setem

bre. El GR11 continua el seu descens

6 excursíonisrne
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paral·lel al riu de Comapedrosa. De mica
en mica ens atansem a les primeres mas

ses forestals, però no són uns boscos qual
sevol. Després d'una massa esclarissada
de pi negre, trobem una beçosa del rar beç
pubescent, Betula alba, molt semblant al
comuníssim Betula pendula, però de fulla
més regularment dentada i revers' una

mica pilós. En aquest indret raja la font del
Fenoll i el riu de Comapedrosa fa un sal
tant espectacular. Més avall, el camí té
trossos empedrats, records d'un temps en

què circulaven animals de bast per aques
tes contrades. Sense perdre pendent, el
sender s'atansa a Aigüesjuntes, l'aiguaba
rreig del riu que ens acompanyava tota

l'estona i el riu del Pla de l'Estany. Els

creuem per uns pontets de fusta. En

aquesta fondalada l'ambient és humit i al
bosc que ens envolta hi ha avets, Abies

alba, de bona mida. De seguida arribem a

la pista forestal del Pla de l'Estany. Tirem
avall. Abans d'arribar als primers blocs de

pisos d'Arinsal, una tanca barra el pas als
vehicles no autoritzats. D'ara endavant, i
fins al començament del camí del coll de
les Cases, el GR11 surt del Parc Natural i

avança durant 2,3 Km per l'ambient urbà i

asfaltat d'Arinsal i del Mas de Ribafeta.
Encara baixa, fins a la cota 1.460, però a

partir d'aquí torna a enfilar-se. Arribats al

capdamunt del Mas de Ribafeta, tornem a

trepitjar terra de bosc i entrem de nou al
nostre espai protegit. El sender puja per
una pineda de pi roig tancada. Les llaçades
del camí ajuden a pujar, i l'ambient ombrí
vol dels pins també. Quan arribem al coll
de les Cases, a 1.954 m, estarem al límit
del Parc Natural del Comapedrosa, i

davant nostre s'obrirà una altra vall ando

rrana, la d'Ordino. El GR11 s'hi enfonsa per
fer cap al poble d'Arans.

Gl11.1 ..
Tornem als estanys de Baiau, a la capçalera
de la Vall Ferrera, punt on neix la variant del
GR11 coneguda com a GR11.1. Des de l'es

tany més gran, el sender s'orienta vers el
nord-est fins a la collada dels estanys Forcats,
a 2.743 m d'altitud. El pic de Medacorba al
nord (2.914 m), i la roca Entravessada al sud

(2.928 m) són dos colossos de roca que cus

todien aquesta altra entrada del parc. Des d'a

quí, aquesta variant té una longitud de 3,4 Km
i un desnivell de 1.000 m. Superat el port, el
camí comença un descens llarg que primer
ens atansa als 3 estanys Forcats. El superior
és l'estany més alt del Principat d'Andorra,
amb els seus 2.717 m. Sortint dels estanys
Forcats, el sender baixa en una llarga diago
nal pel bancal Vedeller, un lloc espectacular
per la panoràmica que es té del Pla de

l'Estany. El pendent és molt notable. Tot i que
sense neu no presenta cap dificultat tècnica,
cal extremar la prudència. Amb neu, en canvi,
és un dels llocs més perillosos d'Andorra.
Mentre anem baixant, és fàcil veure gralles de
bec groc Pyrrhocorax graculus que pugen
com helicòpters empeses pels corrents d'aire

d'aquest indret aeri. Abans d'arribar al refugi
lliure Joan Canut, al Pla de l'Estany, marxa a

l'esquerra el camí dels estanys de
Montmantell i del port d'Arinsal. El Pla de

l'Estany és una clotada imponent, envoltada
d'alterosos cims i sembrada de blocs. Una
bassa enfangada pel bestiar testimonia el que
fou molt antigament l'estany d'aquest pla. El
GR11.1 ressegueix durant uns metres el riu

que neix d'aquesta gran tolla i, en arribar als

primer pins, se n'aparta i continua més o

menys planer vers les bordes de la Coruvilla.
Els tarters, els boscos madurs de sobre les
bordes i el planell del davant, donen a la
Coruvilla un encant especial. Continuant avall,
el sender va paral·lel a" la pista del Pla de

l'Estany, però ben aviat hi conflueix, i ja no la
deixarà fins al punt on el GR11.1 s'ajunta al
GR11. Aquesta unió es produeix a sota del

conjunt de bordes de la Coruvilla i les Agunes,
a la cota 1.740, tancant així un magnífic circuit
senderista d'alta muntanya.

Excursionista arribant a l'estany Negre. GR11



GRP�
La darrera entrada occidental al parc ens

l'ofereix el GRP, el sender de circumvaHació
del Principat d'Andorra, marcat amb senyals
grocs i vermells. Venint de la veïna estació

d'esquí alpí d'Arinsal, la portella de
Sanfons, a 2.577 m, dóna accés a la vall
de Comapedrosa. És una collada ampla i

plana, sobrevolada sovint per aus rapin
yaires com el voltor, Gyps fu/vus, a el
trencalòs, Gypaetus barbatus. Des d'a

quest punt, el GRP té 9;7 Km de recorre

gut dins del parc,amb 874 m de desnivell
descendent i 781 m d'ascendent. El camí
mena al refugi de Comapedrosa, passant
per la font dels Miquelets i la bassa de les
Granotes. Abans d'arribar-hi, frega l'es

tany represat de les Truites. A sota del

refugi, el GRP s'ajunta al GR11, amb qui
comparteix traçat fins a la pista del Pla de

l'Estany, on comença a enfilar-se, ara com

partint-lo amb la ruta anterior, el GR11.1.
En arribar al Pla de l'Estany, el GRP deixa
el GR11.1 i trenca a l'est per oferir-nos una

llarga caminada planera cap a les Fonts,
l'altre sector emblemàtic del parc. Creuem
una magnífica pineda de pi negre, llar de

raspinells pirinencs (Certhia fami/iaris) i
altres joies faunístiques. El camí passa a

prop del refugi lliure de les Fonts, abans
de creuar l'espectacular allau del torrent

Riba!. Des d'aquí, aviat s'arriba plàcida
ment a les bordes dels Prats Nous. El
GRP ara canvia d'orientació i s'adreça
vers el nord en un ascens fort que traves

sa el bosc del Roc Gros. És una pujada
contínua fins a les basses de la Burna, a

2.347 m d'altitud. Des d'allí un esforç
menys dur ens conduirà al coll del Clot del

Cavall, de 2.474 m. Estarem ara a la care-
r-:

na divisòria de les parròquies de la
Massana i d'Ordino, i per tant al límit del

parc. Amb una pujada final, el GRP coro

na el pic del Clot del Cavall, de 2.584 m.

D'allí planeja fins que davalla cap a la vall
veïna de l'Angonelia i deixem enrere, ara

sí, el Parc Natural Comunal de les Valls
de Comapedrosa.

Pineda de pi roig (Pinus sy/vestris), prop del Mas de Ribafeta. GRtt

Nonoma bàsica
Tenim el deure de garantir que les generacions futures també puguin gaudir de les meravelles

d'aquest espai excepcional. Per això, és necessària la implicació de tothom, i cal que respectem
la normativa bàsica següent:

- No es permetia circulació de motos, motos de neu, quads, així com de qualsevol vehicle moto

ritzat no autoritzat.
- Circuleu per la xarxa de camins, senders i corriols existents.
- No enCengueu foc ni llenceu deixalles, excepte als indrets autoritzats disposats a tal efecte.
- Respecteu la flora i la fauna.
- No altereu la calma i la tranquil·litat del parc.
- El perill d'allaus pot ésser elevat: informeu-vos abans d'accedir a l'espai.

Més intonoació
Podeu obtenir més informaèió sobre el Parc Natural a l'equipament per a l'atenció dels visitants, obert
de mitjan juny a mitjan setembre. Aquest es troba a Arinsal, a l'inici de la carretera de Comallempla
(CS413). L'equipament per a l'atenció dels visitants és el punt de trobada per a la realització de sorti
des guiades diàries (durant els mesos estivals) i, ben a prop, neix el Circuit Interpretatiu del parc.
També trobareu informació diversa sobre l'espai protegit a la web: www.comapedrosaad.

Telèfons d1òterès
Comú de la Massana
Oficina de turisme de la Massana

Refugi de Comapedrosa (obert i guardat de juny a setembre)
Informació meteorològica del Principat
Socors de muntanya

00376 736 900
00376 835 693
00376 327 955
00376848851
112
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Hordie Wetking
Travessa Empúries - Fisterra, 1.500 km - 60 dies

e ls orígens del projecte

El projecte de travessa neix l'hivern del

2008. Un hivern, com tants d'altres a La

Molina, on entre hores i hores d'esquí
amb els més petits, es va gestant la idea

de posar en pràctica i experimentar en

carn pròpia els beneficis de la marxa nòr

dica -o nòrdic walking- que havia après
uns mesos abans, quan vaig fer el curs

d'instructor a La Seu d'Urgell. La travessa

Empúries - Fisterra ha estat un camí de

camins, una experiència d'experiències i

una vivència de vivències. AI propi repte
esportiu personal s'hi ha afegit un treball

sobre els beneficis de la marxa nòrdica

amb un seguiment i control mèdic, el recull

d'imatges per fer un documental, un apre

nentatge personal sobre l'aigua i el propi
cos, el contacte amb la gent del país i les

vivències de conèixer gent de diversa pro
cedència, cultures i llengües en el Camí

de Santiago.

Per la Ruta del Ferro, a Sant Joan de les
Abadesses

e I Nordic walking,
o marxa nòrdica

El Nordic Walking -o marxa nòrdica- neix a

Finlàndia de la mà dels corredors de l'e

quip nacional d'esquí nòrdic, que el fan
servir com a tècnica per mantenir la forma
física a l'estiu. La seva versió més actual
és dels anys noranta, quan diverses institu
cions fineses uneixen esforços per treballar
en benefici de la salut i la popularització
d'aquesta modalitat esportiva. A l'any 2000
es constitueix a Finlàndia la INWA

(Associació Internacional. de Nordic

Walking), essent els primers membres de

Finlàndia, d'Àustria i d'Alemanya.
Actualment existeixen 16 països membres

oficials, incloent-hi Catalunya, i s'estan
duent a terme activitats en 40 països. En
els països nòrdics i centre-europeus és tan

popular com el tai-xi en alguns països asià

tics, i és força habitual veure la gent amb
els seus pals caminant per parcs públics
de les grans ciutats, pel camp, pel bosc a

per la muntanya.

La pràctica amb correcció i regularitat del
Nordic Walking comporta diversos benefi
cis per a la salut i la forma física. Utilitza un

gran nombre de grups musculars (abdomi
nals, braços, pectorals, esquena i coll) en

un mateix moviment, en contraprestació a

la marxa convencional, que utilitza sola
ment la part inferior del cos. Millora la

capacitat cardiovascular i l'oxigenació,
augmentant el consum d'oxigen i d'ener

gia. Disminueix la pressió sobre les articu

lacions, reduint substancialment la pressió
sobre els turmells, els genolls i els malucs.
Millora la mobilitat del coll i la part superior
de la columna a la vegada que enforteix

l'esquena i els braços. A més, els bastons
són molt útils per caminar en superfícies
lliscants, i contribueixen a la prevenció de

l'osteoporosi: les vibracions que produeix
el bastó al recalzar-se sobre el terra gene
ra una vibració òptima per l'enfortiment
dels ossos sense malmetre les articula

cions. I com podreu veure, apte per a tots

els públics.
Murcarols, en el terme de Gisclareny



(la part)
Text i fotografies de Jordi-Pau Caballero, instructor de Nordic Walking INWA i guia de muntanya UIMLA



L'ensenyament de la tècnica del Nordic

Walking del programa educatiu de la INWA
consta de 10 passes, per tant se la coneix
com el «Programa 10 passes», i va dirigida
a tres tipus de persones, segons la motiva

ció, donant lloc a tres nivells diferents, amb
tres punts importants a tenir en compte, i

que aconsellen començar de la mà d'un
instructor: aprendre correctament la tècni

ca, fer-ho a una intensitat correcta, i practi
car amb regularitat. El nivell salut va adre

çat a persones en procés de rehabilitació,
amb dificultats de moviment per manca

d'exercici i gent gran. El nivell fitness és
una delícia per a les persones que cuiden'
el seu cos, beneficiant-lo mitjançant la

pràctica regular d'exercici. I el nivell espor
tiu va adreçat a persones esportistes que
volen millorar el seu to físic per a la pràcti
ca d'altres esports, o que volen gaudir del
Nordic Walking a màxima intensitat.

bes etapes

ta etapa
2a etapa
3a etapa
4a etapa

_ 5a etapa
6a etapa
7a etapa
8a etapa
9a etapa
10a etapa
11 á. etapa
Descans

12a etapa
13a etapa
14a etapa
15a etapa

AI parc nacional d'Ordesa, amb el Mont Perdut al darrera

Sant Martí d'Empuries - Camallera

Camallera - Banyoles
Banyoles - Besalú

Besalú - Oix

Oix - Sant Pau de Seguries
Sant Pau de s. - Sant. Joan Abadesses
Sant Joan A. - Gombrèn

Gombrèn - Bagà
Bagà - Gisclareny
�isclareny -Tuixén

Tuixén - La Seu d'Urgell
La Seu d'Urgell
La Seu d'Urgell - Sant Joan de l'Erm

Sant Joan de l'Erm - Rialp
Rialp - Mont-ros

Mont-ros - El Pont de Suert

Navarra
------

27a etapa
28a etapa
29a etapa
30a etapa
31a etapa
32a etapa

23 de juny
24 de juny
25 de juny

, 26 de juny
27 de juny
28 de juny
29 de juny
30 de juny
1 de juliol
2 de juliol
3 de juliol
4 de juliol
5 de juliol
6 de juliol
7 de juliol
8 de juliol

21 de juliol
22 de juliol
23de juliol
24 de juliol
25 de juliol
26 de juliol

352km

17 km GR 1 Català
24km GR 1 Català

18 km GR 1 Català
21 km GR 1 Català

20 km GR 1 Català

8 km GR 1 Català

21 km GR 1 Català i carretera

27 km Carretera

14 km GR 107-150

33 km GR 150 i carretera

32 km Carretera i GR 150

25 km Camins i camí vell

22 km Camins i carretera

30 km Ruta BTT Aigüestortes i camins

40 km Ruta BTT Aigüestortes i carret

16a etapa 9 de juliol El Pont de Suert - Bonansa

17a etapa 10 de juliol Bonança - Castejón de Sos

18a etapa 11 de juliol Castejón de Sos - Saravillo

19a etapa 12 de juliol Saravillo - Escalona
20a etapa 13 de juliol Escalona - Nerín �

21a etapa 14 de juliol Nerín - Torla
22a etapa 15 de juliol Torla - Yosa

23a etapa 16 de juliol Yosa - Sabiñànigo
24a etapa 17 de juliol Sabiñànigo - Jaca

Descans 18 de juliol Jaca

25a etapa 19 de juliol Jaca - Arrés

26a etapa 20 de juliol Arrés - Artieda

274km

16 km Carretera

33 km GR 15 Aragó, camins i carretera

35 km Camins forestals i carretera

22 km Carretera
21 km Carretera i GR 15 Aragó
35 km Camins forestals

23 km Carretera, senders i bosc

29 km Carretera i camí de Santiago Somport
17 km Camí de Santiago Somport

25 km Camí Santiago aragonès
18 km Camí aragonès

10 excursiomsrne
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150 km

Artieda - Sangüesa
Sangüesa - Monreal

Monreal - Obanos

Obanos - Lizarra

Lizarra - Los Arcos

Los Arcos - Logroño

28 km Camí aragonès
21 km Camí aragonès
29 km Camí aragonès
23 km Camí Santiago francès

21 km Camí francès

28 km Camí francès



La Rioja 65km

33a ètapa 27 de juliol Logroño - Nàjera 30 km Camí francès

34a etapa 28 de juliol Nàjera - Santo Domingo Calzada 21 km Camí francès

35a etapa 29 de juliol Sto. Domingo Calzada - Belorado 22 km Camí francès

Castella i Lleó 379 km

36a etapa 30 de juliol Belorado - San Juan de Ortega 24 km Camí francès
37a etapa 31 de juliol San Juan de Ortega - Burgos 27 km Camí francès

38a etapa 1 d'agost Burgos - Castrojeriz 38 km Camí francès

39a etapa 2 d'agost Castrojeriz - Frómista 25 km Cam í francès

40a etapa 3 d'agost Frómista - Carrión de los Condes 18 km Camí francès

41a etapa 4 d'agost Carrión de los Condes - San Nicolás 31 km Camí francès

42a etapa 5 d'agost San Nicolás - Reliegos 40 km Cam í francès

43a etapa 6 d'agost Reliegos - León 25 km Camí francès
Descans 7 d'agost León

44a etapa 8 d'agost León - Villadangos del Páramo 22 km Camí francès

45a etapa 9 d'agost Villadangos del Páramo - Astorga 26 km Camí francès

46aetapa 10 d'agost Astorga - Rabanal del Camino 20 km Camí francès

47aetapa 11 d'agost Rabanal del Camino - Ponferrada 32 km Camí francès

48a etapa 12 d'agost Ponferrada - Villafranca del Bierzo 23 km Cam í francès

49a etapa 13 d'agost Villafranca del Bierzo - O Cebreiro 28 km Cam í francès

Galícia 241 km

50a etapa 14 d'agost O Cebreiro - Sarria 38 km Cam í francès

51a etapa 15 d'agost Sarria - Portomarín 22 km Camí francès

52a etapa 16 d'agost Portomarín - Palas de Rei 24 km Camí francès

53a etapa 17 d'agost Palas de Rei - Arzua 28 km Camí francès

54a etapa 18 d'agost Arzua - Santiago de Compostela 39 km Camí francès

55a etapa 19 d'agost Santiago de Compostela - Negreira 22 km Camí francès

56a etapa 20 d'agost Negreira - Oliveiroa 33 km "Carni francès

57a etapa 21 d'agost Oliveiroa - Fisterra 35 km Camí francès

Eillac de Banyoles amb Rocacorba al fons

excursíonísrne 11
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P rimer sector pírenaíc:
Empúries - La Seu d'Urgell

Després d'una magnífica posta de sol i
un primer bany a la Mediterrània,
comencen les vivències dels primers 11

dies de recorregut, des de Sant Martí

d'Empúries a la Seu d'Urgell. Uns 240

km on els primers dies varen ser d'acli

matació, desencarcarant el cos, fent eta

pes curtes, i passant calor. Les primeres
etapes van anar seguint el sender GR1.
El primer dia em porta a Camallera, on

el petit poble celebrava la revetlla de
Sant Joan i tot era tancat, excepte una

petita fonda i el bar de l'estació, on vaig
ser l'afortunat de poder fer el darrer

entrepà del dia -se'ls havia acabat el

pa-. L'endemà vaig anar a parar a

Banyoles, en una etapa dura i on el GR
transcorre en part per carretera. La ciu
tat restava tranquil-la després de la
revetlla. Paradoxes de l'aigua: tot i tenir
tanta aigua com vulguin al llac de

Banyoles, la de la xarxa es fa difícil

d'empassar per a ús domèstic per culpa
del seu elevat contingut de calç.

De Banyoles surto al matí, després de
tractar-me les primeres ampolles dels

peus, i gaudint dels vistosos colors de la
seva plaça en dia de mercat. Em dirigei
xo cap a Besalú, tot parant a visitar les
coves de Serinyà, que no em varen aca

bar de fer el pes. En canvi, Besalú de

nit, amb el seu pont romànic ll-lurninat,
és una vila comtal que captiva i enamo

ra. L'endemà l'etapa em porta per terres

de l'Alta Garrotxa. Havia d'arribar a Oix,
El massís del Pedraforca

Tortellà, al bell mig de l'Alta Garrotxa

12 excursionisrne
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tot passant per Tortellà. Deixo el poble
enrere i a mitja tarda gaudeixo d'un bany
de somni sota el pont medieval del riu
Llierca. Passat el Bassegoda, la vista és

impressionant, la posta de sol em capti
va i decideixo fer bivac a 3 quilòmetres
del poble. Un bivac que acabà a les
dues de la matinada, amb una tempesta
de llamps, trons i aigua que em mantin

gueren en vetlla fins a quarts de 6. A

aquesta hora va sortir el sol i vaig baixar

cap a Oix, on vaig fer un discret esmor

zar en un poble petit i tancat, però vaig
pagar la petitesa de l'esmorzar en la
duresa de l'etapa fins a Sant Pau de

Seguries. Llarga, molt llarga, i dura, molt

dura, tot passant perl'hostal del Bac. Un
bon dinar El Sant Pau em va recuperar
mentre els amics em venien a cercar per
passar la nit a Sant Joan de les
Abadesses.

L'endemà, abans d'agafar el bus per tor

nar a Sant Pau i fer l'etapa fins a Sant

Joan -no vaig perdonar ni un quilòmetre
en el decurs de tot el recorregut-, vaig
assaltar una fruiteria per sadollar-me de
fruita i de verdura durant aquests dos



dies. Acabada l'etapa, l'endemà deserto
del GR1 per agafar l'agraïda via verda
de la Ruta del Ferro, fins a Ripoll, sensa

cional per fer nòrdic walking. M'arribo
fins a la capital del Ripollès, on em

prenc un te a la canyella davant del
monestir i segueixo, ara ja per carretera,
fins a Campdevànol. AI trobar-me fort i

lleuger de bagatge, rn arribo fins a

Gombrèn per carretera, tot escurçant l'e

tapa de l'endemà que era tota per asfalt.
Em recullen els amics i ens anem a ban

yar al gorg gran de Colomer. Tornem a

dormir a Sant Joan i l'endemà em deixen
de bell nou a Gombrèn. Agafo la carrete

ra cap a La Pobla, on dino i saludo els

amics del poble on he residit els darrers

anys, i segueixo fins a Bagà, on hi faig
nit i canvi de botes. Canvio les botes de
marxa per les de ttèkinq,

L'endemà havia d'arribar a Gósol

seguint el Camí dels Bons Homes, però
la pluja i l'haver-me deixat el llapis elec
trònic a Bagà, em fan dormir a Cal
Tesconet. Amb les forces carregades
reemprenc la marxa al dia següent i faig
un tomb per indrets d'especial significa-

A Sant Joan de l'Erm amb un grup de practicants de NW de La Seu d'Urgell

ció per a mi: coll de la Bena, el Collell,
Gósol -on recupero el llapis electrònic l

que gentilment m'han fet arribar-,
Torrentsenta, Josa, la bauma de

Plugascura, l'ermita de Sant Jaume ... fins
a fer nit a Tuixén. Estem parlant de més
de 30 quilòmetres/dia. I l'endemà, l'última

etapa abans del primer dia de descans,
em porta de Tuixén a la Seu d'Urqell,
seguint el GR-8 j carretera. Tornem a

superar els 30 quilòmetres, però ara el
cos ja va una mica més lleuger. Un bany
de fang als peus, al fons d'una vall enci
sadora a redós dels contraforts de la
serra del Cadí, va fer desaparèixer el
darrer reducte de butllofes i la marxa fins
a la Seu va ser triomfal. A la Seu aprofi
to el dia de descans per fer piragüisme
d'aigües tranquil-les, escriure, seleccio
nar fotografies ... i preparar-me per a les

properes 4 etapes que m'han de conduir
a creuar el parc natural de l'Ait Pirineu i
el parc nacional d'Aigüestortes, abans
d'abandonar Catalunya i enfrontar-me a

la duresa del Pirineu aragonès. També

aprofito per trobar-me amb companys
de l'Associació Nòrdic Walking
Catalunya.

Sortida de Sant Martí d'Empúries
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�{lgon sector pirznetc:
La Seu d'Urgell - Jaca

A les etapes transcorregudes entre la Seu

d'Urgell i Jaca, la duresa del Pirineu ve com

pensada per l'extraordinària bellesa del pai
satge. La sortida de la Seu em porta cap al

parc natural de l'Ait Pirineu, un dels més
novells espais naturals protegits que s'han
creat recentment en el nostre país, treient-li
l'honor que tenia el parc natural del Cadí
Moixeró de ser la superfície protegida més

gran de Catalunya. Ubicat a cavall entre les

comarques de l'Ait Urgell i el Pallars Sobirà,
m'enfilo per les seves costes sortint de La
Seu per anar cap a Aravell i Castellbó,
acompanyat per en Joan, company de
Nordic Walking. Ens despedim a Castellbó,
enclavament càtar per excel.lència, i pujo a

fer nit a Sant Joan de l'Erm. L'endemà m'es

pera una meravellosa etapa pels boscos de
Sant Joan Vell, dels més antics que tenim al

país, on niua el gall fer -que tinc la sort de
sentir cantar als boscos del vessant nord del

pic de l'Orri-. L'arribada a Rialb es fa dura

per la calor de la tarda, però em refaig en

companyia d'amics del país i bé que em va,
abans d'assolir l'endemà, l'etapa reina de la
ruta: de Rialp a Malpàs, a la Vall Fosca.

Superaré els 2.400 m d'altitud al cim que
domina l'abandonada estació d'esquí de

Llessuí, amb impressionants vistes sobre el

Montvalier, la Pica d'Estats, el pic de l'arri,
el meu benvolgut Cadí al fons, així com els
cims de la vall d'Estany-Gento, al parc
nacional d'Aigüestortes.

AI dia següent, des de Malpàs, em dirigeixo
cap a l'Alta Ribagorça, tot seguint per
camins forestals de la ruta transpirinenca de
BD. En arribar a la meitat del recorregut, i

Esglesia San Miguel, a Linás de Brolo
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mig deshidratat, m'informo i em recomanen

una drecera que ja veia en el mapa, per
estalviar-me uns quants quilòmetres de

pista, tot passant per una masia, on sóc ata

cat per una gossa que aconsegueixo man

tenir a ratlla amb els pals de nordic walking,
això sí, després de la primera queixalada.
L'etapa, per llarga, junt amb la duresa acu

mulada el dia anterior, em fa arribar al Pont
de Suert cap a quarts d'11 del vespre.
L'endemà a mitja tarda faig una etapa tran

quil-feta cap a Bonansa, ja en terres de

l'Aragó. I ací comencen els problemes a l'in
tentar seguir el GR 15 aragonès. A l'arribar a

Veri-Veri, l'haig d'abandonar perquè està tot

emboscat anant cap a Sant Martín de Veri.
Reculo 2 quilòmetres i un ramader m'explica
com baixar cap a Castejón de Sos, on l'en
demà refaré el full de ruta de l'itinerari. Amb
el canvi, però, he sortit guanyant, i gaudeixo
de magnífiques vistes sobre el pic del

Gallinero, i dels Posets.

A Castejón de Sos em recomanen agafar la

pista de Chia cap a San Juan de Plan, pel coll
de Sahún. Impressionants imatges sobre la
Maladeta i l'Aneto, primeres vistes sobre el
Mont Perdut. Realment, val la pena escoltar a

la gent del país, aturar-se, fer-la petar, deixar-

El Monl Perdul, al capvespre

se aconsellar i decidir segons el teu criteri i

objectius. Acabo' l'etapa on tenia previst, a

Saravillo, fent més quilòmetres però entusias
mat amb el que he vist. L'endemà hi ha previ
sió de pluja i decideixo seguir per la carretera:

decisió encertada. Vaig fer els darrers 14 km
sota una pluja torrencial, acabant xop, però
salvant l'etapa i renunciant, per segona vega
da des de la meva entrada en terra aragone
sa, a pujar en un vehicle. A Escalona em

refaig, coneixent altres companys instructors
de marxa nòrdica, fent un bon dinar amb un

bon vi de Somontano i eixugant roba i botes.

Diumenge toca fer la primera incursió al parc
nacional d'Ordesa i Mont Perdut, tot recorrent
el canó d'Añiscio per fer nit a Nerin. El GR 15

el faig a trams, però vaig fent la meva ruta

personal, més espectacular i oberta de paisat
ge, on pels contraforts de la serra de las
Cutas m'enfilo al capdamunt de la Faja de

Pelai, amb espectaculars vistes sobre el Mont

Perdut, el Taillon, la bretxa de Roldan, el

Marboré, el Cilindre de Marboré ... àligues,
una colònia de voltors, i la neu sobre els cims
de més de 3.000 m, conformen un paisatge
d'excepcional bellesa. No hagués marxat mai
d'allí però havia d'arribar a Torla i l'etapa era

una de les més llargues: 35 km amb un desni
vell de 1.500 m tan sols de pujada.



Després de gaudir del tipisme del poblet de Torla,
l'etapa següent em porta pel port de Cotefablo per
anar-me acostant cap a Biescas, on arribaré en

dos dies. A la tarda decideixo descartar el que em

quedava per davant de GR 15, que havia anat

agafant i deixant, per baixar cap al sud en direcció
a Sabiñánigo. Era a la tarda, estava cansat, feia
molta xafogor, estava una mica desanimat i em

sentia com desorientat, quan els primers senyals
del Camino em van revifar els ànims i el pas:
havia arribat al camí que entra pel Portalet i tot

passant per Sabiñánigo enllaça a Jaca amb el
camí aragonès. Poc importava arribar de nit a

aquesta ciutat, haver de passar un horrorós polí
gon petroquímic i haver d'anar a dormir a un hotel
-fet que vaig aprofitar per fer-me un bon bany-: ja
era al Camí de Santiago.

Arribo a Jaca i l'endemà faig una jornada de des
cans que em va anar molt bé. Jaca és una capital
pirinenca cosmopolita, on hi ha la seu de
l'Associació Espanyola de Guies de Muntanya, de
la qual en formo part. Faig una visita obligada i em

trobo amb l'agradable sorpresa de tres entrevistes

per Ràdio Jaca, Aragón Ràdio i el diari degà del

pirineu aragonès. I aprofito per facturar 2,5 kg de
material de la motxilla que, abandonat el Pirineu,
ja no faré servir, i que aprofito per enviar cap a

casa. Continuarà a la propera revista.
El poble de Llessuí, a la Vall d'Àssua, des del capdamunt de l'antiga estació d'esquí
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Text de Jordina Tarré / Fotografies de Família Miró

La Mireia és incansable i com una formi

ga, atòmica en el seu cas, ha anat esca

lant en el món de la competició d'esquí. I

ara amb poc més de 20 anys entra a les

categories sènior trepitjant els talons a la

fins ara reina de la neu, la francesa
Laetitita Roux. A la UEe de Gràcia, on

va començar a despuntar aquesta
esportista, ja ho deien. Als campaments
de la Vall d'Ordesa de l'estiu de 2004 el
Jordi Valent ho va veure clar: Que no es

cansa mai aquesta noia?, doncs ja ho
veus Jordi, la Mireia és una atleta.

Cacem la Mireia, un dia d'estiu, el dia d'estiu

que para per casa dels seus pares. Aquesta
noia no para quieta per això combina les
classes i l'entrenament a Font Romeu.
Seguint l'estela de l'escola francesa on es

donen tot tipus de facilitat perquè els espor
tistes d'elit compaginin totes dues facetes.
"A Font Romeu hi ha el Marc Colom profes
sional de la BTT, hi ha força esportistes
andorrans, i francesos. De catalans, només
en som 5 i tots nosaltres fem esport de mun
tanya, esquí" diu la Mireia: L'estrella fins ara

és Kilian Jornet, un any més gran que la
Mireia i potser l'esportista més conegut en

aquest àmbit. La Mireia, però, és la millor

que tenim en categoria femenina.

"A mi em costava molt anar a entrenar però a

Font Romeu he après a posar-me les piles". A
l'hivern la Mireia entrena amb esquís 2 a 3

hores, i a l'estiu fa activitats variades. La teoria
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és que hi ha una part de musculació, una part
d'exercicis cardiovasculars sobre el terreny. A
la pràctica però la part de musculació fa com

més mandra i sempre "mirem de fer més acti
vitat per no haver de fer tanta musculació.

L'esquí de muntanya és molt complet i ho
acabes treballant tof'.

Si fa a no fa aquest és el planning de la

Mireia, fins a finals de 2008 però al 2009 tot

és més fort i complicat ja que ha fet el salt de

junior i a sènior, i si fins ara li calia esquiar tot

l'any, ara amb més motiu. Enguany, com a

mínim a Catalunya hi ha força neu per com

petir i entrenar, però a la Mireia no li preocu
pa l'escalfament del planeta, té teories prò
pies, ja que durant tot l'any sempre s'acaba
trobant neu a tot arreu. El pitjor de Catalunya
és que el Pirineu Oriental és el que rep
menys neu però el 2009 apunta molt i molt
bé. A la Vall d'Aran sempre n'hi ha encara

que al Pirineu Oriental el 2008 va ser molt

xafogós. El més important és el "coco" no

tant la neu, cal molta motivació, sobretot per
la gran escalada que ha fet de 2007 a l'ac
tualitat. Segons la Mireia, malgrát que pateix
molt, s'ha enganxat a la competició i sense

saber com, té ganes de continuar lluitant.

D'alguna manera la mateixa progressió ha
estat un gran al-lleient, El 2008 per exemple,
era l'any per repetir victòries internacionals i

fer el campionat d'Espanya per parelles.
L'important és mantenir-se i no només arri
bar diu la Mireia, "també vaig provar el cam

pionat d'Espanya individual sènior, que ho

vaig decidir a última hora i l'he encertada".

I
,

RO

2009, UN ANY IMPORTANT

El 2009 és un any de grans reptes per a la
Mireia perquè ja competirà al màxim en la

categoria sènior. "No em vull imposar
resultats però sí que vull fer progressos. El
canvi no serà immediat i al 100% sinó que
de mica en mica. Si t'estanques és quan
comencen els problemes però mentre pro
gresses és que vas ben enfocat". "Per a mi
el més important és l'experiència en cur

ses, sobretot per a les dones. En teoria els

30, 35 anys és elmoment per tenir un bon

nivell, però això depèn molt perquè el
Kilian Jornet té vint-i-tres anys i està en el
millor nivell". La vida d'un esportista de
fons són 15 anys aproximadament. En el
cas del Kilian té un gran repte per enda
vant perquè ara s'ha de mantenir en el
màxim nivell durant molts anys. Aquí inter
vé moltíssim la fortalesa interior, la capaci
tat de concentrar-se, perquè en sènior la
diferència d'un lloc a l'altre són segons. La
tècnica també és molt important, sobretot a

les baixades que és on pateixen més les
articulacions.

Personalment la Mireia té una mitjana
molt bona de toris, musculació, tècnica i

capacitat, cal fer millores en tots els
àmbits al mateix temps i no estancar-se

en cap faceta. "Si tens fons per pujar i
tècnica només cal que et concentris a

baixar". És un art això de lliscar per la
neu a gran velocitat, no pots perdre punt
i fer la tècnica al 100%, la qual cosa
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esgota. La Mireia té com a mirall la
Laetitita Roux i la Roberta Pedranzini,
una francesa i una italiana que seran les

grans competidores. Enlloc de por la
Mireia està encantada, "si hi ha noies
molt fortes tu estàs obligada a millorar

te", potser el que li faltava l'últim any a

junior en què la millor era ella sense cap
mena de dubte.

"La millor manera de viure és dedicar-te
al que més t'agrada". En aquests
moments la Mireia es desdobla a Font
Romeu i en els diversos campionats d'es

quí d'hivern. Acaba de fer la segona posi
ció en la Copa del Món d'Esquí de

Muntanya Individual, la Pyramide d'Oz,
que va tenir lloc el passat diumenge 25
de gener a Oz en Oisans (França). La
Mireia va aguantar la segona posició
durant bona part del recorregut trepitjant
Laetitia Roux. La francesa ha vençut en

les tres proves disputades fins ara, men

tre que Miró ha estat segona en totes, per
davant de les perilloses italianes Roberta
Pedranzini i Francesca Martinelli.

Dones
1.Laetitia Roux (França)
1 h 46min 8s
2.Mireia Miró (Espanya)
1h 51min 44s

3. Roberta Pedranzini (Itàlia)
1h 51min 56s

�RBEP-A�L!ES;QQMPEJI&IDNSS

"Per preparar-te per una competició l'ideal
és estudiar la zona, i també conèixer-te a

tu mateixa, saber que és el que se't dóna

bé", diu la Mireia. "A mi em funciona millor
les primeres pujades, per tant ho he de
tenir molt en compte si hi ha corredores de
30 a 35 anys que estan en molt bona forma

perquè després elles em trauran temps en

el fons". Per estudiar la competició també
és molt important l'entrenador per assesso

rar-te sobre la manera com treure el màxim
rendiment de tu mateixa," tu fas una hipò
tesi però després la consultes amb l'entre
nador per valorar quina serà l'estratègia".

La Mireia al Campionat d'Espanya
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Campionat d'Espanya per parelles

Per tal de millorar també és molt important
l'anàlisi posterior, on cal incloure, diu la

Mireia, les sensacions de la cursa, "on
t'has trobat millor i on t'has trobat pitjor".

El 2009 també és un any nou a nivell

d'espònsors, i de rebre la beca de l'any
passat, que van amb retard. També la
beca del consell català de l'esport. La
Fedme paga els desplaçaments i les
estades i, alguns espònsors, el material.
Recordem que les beques van per resul
tats. El 2008 la Mireia ha fet una quinze
na de curses, la millor marca és la de la
Piernamenta i la que més satisfacció li ha
donat ha estat l'última copa d'Europa, el

primer salt a sènior. La Mireia no li fa por
la pressió d'entrar a sènior amb un títol,
"algunes ja em coneixen, però en principi
com que sóc la més jove no em temen".
"Com a mínim encara no hem coneixen
els punts dèbils perquè no he fet prou
curses amb elles". De moment, que
Laetitita Roux estigui atenta perquè la
Mireia la persegueix.

,

Podi del campionat individual
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Mireia, Pinsi i Kilian

Raid Wiar (Woman International Adventure Race)



activa't
Les terres V\A,&t 1A.t;{ í.tes
INTRODUCCiÓ
Gràcies a la publicació del llibre 150 escala
des clàssiques als Alps ara fa uns anys
vàrem intentar arribar, de nit, a les Terres

Maudites, amb una autocaravana i per la
minúscula carretera que porta al xalet i aillac
de les Mines d'Or. Tan estreta era la carretera

que vàrem girar cua a la primera oportunitat,
impossible arribar amb autocaravana.

indicat. La carretera es converteix en una

pista i entrem per un bosc magnífic, impeca
ble, de pel·lícula. Arribem al refugi de
Chardoniere. Fa sol i el refugi convida a

quedar-se a la fantàstica terrassa amb tau

les i just al davant de la paret... .era impossi
ble no aturar-se per fer una cervesa.

Passa el temps i decidim tornar-hi però
aquesta vegada arribant amb llum de dia.

Aquest cop vam trobar el camí i eilloc millor

Observant la paret la primera sorpresa va

ser que de les tres cordades que finalitza
ven la via cap d'elles feia la via que nosal
tres teníem programada. Aquesta evidència

LaBeapu)ant

ens va inundar de dubtes; resultava inquie
tant que ningú optés pel nostre trajecte.
Vam provar d'indagar els motius per no triar

la nostra ruta però no hi va haver manera de
treure l'aigua clara.

El dia següent es va despertar insegur,
ningú sortia. El temps no era estable.

Decidim anar a peu de via, sempre és bo

anar a fer un cop d'ull i repassar l'inici de
l'escalada i, en aquest cas, això resultava

més necessari donat que la informació faci

litada en eillibre de Jordi Lluch és escassa i

errònia, cosa que es confirma perquè detec

tem diverses dades que no coincideixen

amb la realitat. D'entrada l'aproximació que
ell marca de 15 minuts, en la ressenya fran

cesa es marca en 30 minuts. La via ressen

yada per Lluch és la Morzinoise, en la res

senya marca com a més difícil el segon llarg
de IV; obviant que la primera tirada és de
IV+ amb un pas de V-o

Amb unes informacions contradictòries deci

dim, a peu de via, provar les dues entrades

possibles de la nostra via. Provem l'entrada

dels parabolts, més evident, segura, però
també molt més difícil, V+ amb un pas de

6a. Observem que la via dels parabolts con

tinua recte amunt per un terreny molt verti

cal. Rapelem i provem l'altra entrada que
resulta ser la via original Morzinoise. La sor

presa és que la dificultat que trobem d'a

quest llarg és de IV+ amb un pas de V-, fent

la primera reunió comú a la via dels para
bolts. Des d'aquest punt la Morzinoise es

desvia a l'esquerra per un flanqueig, ara sí,
de IV, marcat per uns pitons.

Un cop realitzada aquesta exploració a peu
de via, fem un conclave i decidim tornar al

refugi i tenir més informació sobre la via dels

parabolts, ja que amb la ressenya de Lluch

aventurar-se a fer la via Morzinoise, en un

autèntic mar de roca i plaques sense punts
de referència, pot ser difícil orientar-se per la
minsa informació que portem del recorregut.

Pensem en veu alta que és una llàstima

publicar un recull de vies clàssiques i precio
ses i no aprofitar l'oportunitat de rematar la
feina amb una informació més útil i que ajudi
realment a poder repetir una via bonica com

pot ser aquesta. És evident que la informa

ció sempre es contrasta i s'amplia amb mit

jans tan actuals com internet, però alesho

res, de què serveix fer un recull de 150 vies
d'escalada? només per localitzar una via en

un mapa, dins d'un paratge i en un país?

No estem a favor de l'excés d'informació,
aquest punt d'aventura és apreciat per tot

escalador a alpinista, però quan la informa

ció és errònia i no només en una de les res-
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senyes d'un Ilibre .... això fa plantejar-te quin
ha estat l'objectiu de la publicació, la qual
respectem però no subscrivim.

Per sort al refugi trobem algú amb una guia
de Chamonix amb la ressenya de la via dels

parabolts que durà a la pràctica l'endemà. El

guia ens facilita un dibuix amb totes les res

senyes de la paret i constatem les nostres

sospites: no coincideixen els graus de dificul
tat de la ressenya de Lluch amb la via
Morzinoise (la ressenya francesa). També ens

recomana fer la via Maudits BI'héros, ja que
no coneixem la zona, tot i que actualment és
la via més repetida, menys perdedora, més
ben assegurada i amb un itinerari molt bonic i

per gaudir. A més a més, resulta ser la matei
xa via que varen fer les tres cordades del dia
anterior (quines casualitats!).

Però tornem al bosc preciós, ens instal·lem
en una zona de picnic al costat del refugi
xalet de Chardonière. El guarda ens informa

que podem acampar una a dues nits com a

màxim sense cap problema. També ens

facilita informació sobre la paret i ens acla
reix els dubtes sobre les noves vies de la
zona. Ens torna a confirmar que la via que
hem vist que feien les cordades el dia ante

rior és la Maudits BI'héros, és la més repeti
da per la bellesa de l'itinerari juntament amb
la via Korbé. La Morzinoise no la fa gairebé
ningú. També ens informa que la Maudits
BI'héros té alguna controversia a la primera,
cinquena, vuitena i desena tirada, cosa que
també es reflecteix en la nostra ressenya.

Del que no ens va informar és que en el
descens tothom rapela la via i que no es

recomanable sortir per dalt, ja que no hi ha

camí, i s'ha d'anar sobre un terreny herbós,
molt lliscós i perillós. Aquest descens va

resultar urr drama ja que feia dos dies que
havia plogut i anàvem com a gats clavant
les ungles al fang, agafant-nos a les herbes

pregant que aguantessin el nostre pes, i
alternant relliscades i renecs de tota mena.

Descripció:
El dia s'aixeca amb bon temps (sol i sense

núvols) i a peu de via tenim dues alternatives.
Donat que la primera reunió és comuna,

podem triar més dificultat però assegurats
(per la Maudits BI'héros) a menys dificultat

posant alguna peça (per la Morzinoise).

La primera tirada de la Maudit BI'héros la fern

per un terreny vertical a cercar un petit des

plom, la dificultat decreix fins a arribar a un

altre desplom amb passos molt atlètics i més
difícils per continuar per un díedre ja més fàcil
fins a la primera reunió. És una tirada molt llar

ga de 55 m, perfectament assegurada, molt

mantinguda, és la tirada més difícil de tota la
via. Pel que fa a l'altra entrada de la via
Morzinoise superem uns primers passos de
IV fins a un terreny més vertical, assegurat
per un pitó. Cal fer un flanqueig molt fi a l'es

querra per trobar un espit, és el pas més difícil
de la tirada de V-o La continuació és més

agradable, de IV amb algun pas aïllat de IV+,
cal posar alguna que altra peça (camalots a

tascons) i també ens trobarem en els punts
claus algun espit. D'aquesta manera s'arriba
a la primera reunió que és comuna amb la
Maudit BI'héros.

Des de la primera reunió la Morzinoise es

desvia cap a l'esquerra per un flanqueig mar

cat per uns pitons. Nosaltres seguirem per la
Maudit BI'héros, els parabolts segueixen
amunt per un terreny vertical formant una

mena de díedre que acaba transformant-se
en una placa. Un bon IV+, on pot ser útil algun
alien per protegir la sortida. Entrem en un

terreny més ajagut, deixem una instal·lació de

ràpel per anar a muntar la segona reunió uns

metres més amunt. La tercera tirada és de

transició, més fàcil (de IV), per un terreny més
ajagut i per plaques. Tenim el primer tast del
que ens trobarem més amunt.

A la quarta tirada creuem una mena de feixa
seguint per una placa estucada fins a muntar

la següent reunió al peu d'una gran llosa llisa
molt visible que sembla com més separada
de la paret i amb un aspecte ja més seriós.

La cinquena tirada es va redreçant progressi
vament, la part final és la més difícil. Les asse

gurances ens allunyen una mica més i van
. pels passatges obligats i, tal com es diu en un

fòrum a internet, amb més trams de V+ que
de V. La cinquena reunió la muntem en un

còmode relleix al peu de la sisena tirada que
es presenta vertical. L'estucat ara és d'una

gama més alta, això fa l'escalada més agra
dable amb un munt de petites preses de peu

Panoràmica de la paret
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per poder triar. A la ressenya francesa li donen
IV+ però nosaltres creiem que és menys. Se

segueix per un terreny més fàcil fins a la sise
na reunió no tan còmode. AI damunt tenim
una mena de vira, com un petit sastre, que
salvarem netament a la dreta per una falla

que el trenca i que normalment es troba sem

pre humida. Superat aquest petit sostre ens

decantem a l'esquerra per trobar la setena

reunió. La tirada següent és una placa estu

penda, primer més llisa i de IV+ i després de
V (tal i com ressenyen els fòrums consultats i

que nosaltres ratifiquem) ..

Lemar

(Grenoble)

A la novena tirada salvem un altre ressalt i

comencem un flanqueig a l'esquerra prou
mantingut anant a trobar la novena reunió al
bell mig de la placa. És un llarg un xic més

brut, dels enormes sostres que tenim al
damunt pot regalimar aigua si ha plogut força
els dies anteriors.
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Chardonniere ..

La desena tirada és totalment horitzontal, és
un espectacularflanqueig de 50 m i en el tram

central hi ha passos de IV+. Cal anar en

compte amb les pedres soltes que fan equili
bris ja que les cordes poden escombrar la

paret i anar en prejudici de les cordades de
sota. També podem tenir el mateix problema
de l'aigua .. Arribem a l'onzena i última reunió a

l'extrem dret de la paret.
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(Vallée de la Manche. Charny.

Erigne. Morzine)

Tota la paret és una bona escalada original,
per tornar-hi. Hi ha pocs llocs que tinguin la
bellesa i singularitat de les Terres Maudites,
sens dubte és especial.

(Morzine)

Dificultat: D+
Malgrat ser una via equipada la dificultat és la que és i el primer de la cordada cal que superi com a mínim el V.

Dificultat tècnica: D
Es tracta d'una via equipada i preparada per rapelar minimitzant així el nivell de compromís.

Bellesa:8
Tant l'escalada com l'entorn és preciós,rodejat de boscos com els de Sir Lancelot.

Roca:8
Hi ha algun pas aïllat on es troba alguna pedra solta, igual que en l'últim flanqueig que pot estar una mica brut. És habitual trobar la
novena tirada molla, però per la resta la roca és boníssima, molt gravada.

Seguretat: 9
La Bl'héros té algun segura que allunya una mica a la cinquena tirada. Pel que fa a la seguretat de la Morzinoise li donariem un 7, cal

posar peces i no està tan equipada. La Korbé té una seguretat valorada en un 8, és un xic més difícil però també està més equipada.

Material:
Per la BI'Héros només calen bagues exprés. Si s'entra per la Morzinoise, en la primera tirada anirà bé algun tascó petit, algun alien i

algun camalot mitjà.

Aproximació:
És una aproximació molt evident fins a peu de via, després de provar-la dues vegades són uns 30 minuts.

Descens:
Tenim vàries alternatives que convé comentar. Per la BI'héros sortir per dalt és bonic si es vol fer tota l'excursió completa si no ha

plogut i el temps és sec, ja que en cas contrari les rampes d'herba i fang la converteixen en un autèntic infern. El camí no és fres

sat i les relliscades són continues, és molt dur i en algun punt fins i tot perillós. És una sortida recomanada pels més romàntics, la
volta que es fa en el descens és una passejada per l'aresta Tête de Bossetan primer per uns prats amb un paisatge típic d'aquests
indrets i després per un bosc tancat. Tot plegat una baixada de 2h 30' a 3h. El més còmode és baixar rapelant, es pot fer des de

qualsevol reunió.

En tota la paret hi ha instal.lacions fixes estratègicament col.locades per rapelar, al marge de les reunions.

L'anterior article també era signat per Bea Costillas
excursíonísrne 21
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(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. 937 591 234/608 736 714)
o Altitud: 1.670 metres..

o Vessant S. de la Tossa d'Alp
o Comarca: Berguedà.
o Capacitat: 60 places.
o Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

(tel. 677 828 038)
o Altitud: 730 metres.
o Vessant nord de la Serra de Rubió.
o Comarca: Anoia.
o Capacitat: 45 places.
o Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme .

......_................ (Xalet i refugi)
(tel. 646744 669/972 145 107)

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

Passejades, Espeleologia.
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o Altitud: 968 metres.
o AI nord oest del massís dels Ports.
o Comarca: Terra Alta.
o Capacitat: 20 places.
o Activitats: Ascensions, Travesses, BTT,

Senderisme, Espeleologia.

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

Esquf 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 Pirineu català, massís de Marimanya,
al S. de l'estany d'Airoto.

o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 12 places
o Activitats: Muntanya, Escalada,

Esquí de muntanya, Travesses.

• •

o Altitud: 820 metres .

o Riba dreta de fa riera de Merlès,
entre I'Hostalet i el Cobert de Puígcercós.

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

i menjar casolà).
• Activitats: Senderisme, travesses, BTT, pesca.

Butlleta de. subscripc;ó

(tel. 933 329 454)
o Altitud: a nivell del mar.
o Massís del Garraf.
o Comarca: Garraf.
Davant dé l'estació tren de Garraf

o Capacitat: 14 Places.
'Obert només la temporada d'estiu .

Correu electrònic:,__ __.

CodiposUÙ: �

DNI:

Dades bancàries:

Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números fanY) per l'Import de 1 5 euros anuals.

Població:

Tel:

Signatura:

COgnOIllS:� � �

Fax:

Podeu fer-nos arribar la subscripció per correu postal,
a la redacció de la Revista Excursionisme

de la Unió Excursionista de Catalunya.
Gran VIa de les Corts Catalanes, 576,lr2a- 08011 Barcelona. Telèfon 93 454 32 47,

E-mail: excurslonisme_uec@yahoo.esData: .
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La nostra ruta dia a dia
Com cada any per Setmana Santa amb
una bona amiga aprofitem la primera mei
tat de les vacances per fugir als Alps, sor

tim divendres al migdia i gairebé d'una
tirada fins a arribar al nostre destí, en

aquest cas després de 10h de conducció

quasi ininterrompuda. Parem el mínim de

temps a la carretera i a Chamonix a posar
gasolina. D'aquesta manera als volts de
l'una de la matinada som a la vall que
s'enfila cap a Zermatt i per una carretere

ta ens enfilem al capdamunt d'un poblet
on fem un bivac al ras, ben arraulits dintre
dels nostres sacs de dormir. Aquest any la

predicció és clara, tenim per endavant 4

dies d'estabilitat, tot i que a partir de
Dimecres Sant arriba el mal temps.

l. jorn.d•.

Mittelallalin - Allalinhorn (4.027m)
Uingfluehütte ( + 575 m/-1.160 m)

Amb les primeres llums del dia desmuntem
ràpidament el bivac i amb poc més de mitja
hora ens plantem al gran estacionament a

l'entrada de Saas Fee. A primera vista ente

nem per què se l'anomena la "Perla dels

Alps". El panorama és senzillament impres
sionant; el poble es troba al peu d'una coro

na de cims que sobrepassen els 4.000 m

començant pel Nadelhorn, passant pel Dom
i el Táschhorn i acabant pels nostres pri
mers objectius: l'Alphubel i l'Alialinhorn. Els
altres 2 cims previstos, el Rimpfischhorn i
el Strahlhorn, queden molt a prop però fora

d'aquesta corona. Comprem el bitllet per fer
una única pujada fins al punt més alt de l'es
tació. Primer pugem a un telecabina que cul
mina a 2.991 m a l'estació de Felskinn, tot

gaudint d'una panoràmica que talla l'alè. A
continuació prenem un funicular que recorre

un túnel tallat a la roca fins al punt més alt de
l'estació d'esquí anomenat Mittelallalin a

3.456 m. En sortir, el cim de l'Alialinhorn sem

bla a tocar i impressiona, també notem que
ens falta l'aire. Molta gent ha pujat amb

esquís de muntanya a conquerir-lo. Abans de
sortir ens posem l'arnés i posem la corda a

punt ja que toca passar per sobre d'una zona

d'esquerdes cap a la cota 3.700 m. Fem l'as
censió cap el SW per anar a cercar un coll al
W del cim. Pugem a poc a poc per precaució
i perquè no estem aclimatats. El camí no té

pèrdua tenint en compte la traça evident i la
munió de gent que va davant nostre.

Arribats al coll de Feejoch a 3.810 m.

veiem per primer cop el Rimpfischhorn, tot

proper, i darrere seu el Strahlhorn. Veiem

..

Sortida de Mittelallalin (3.454 m) amb L' Allalinhorn darrere

El Rimpfischhorn (dreta) i el Strahlhorn (esquerra) vistos des de I' Allalinhorn



també que els darrers pendents sota el cim es redrecen i que hi ha

gent que té certes dificultats en aquell punt. Quan hi arriben els esquia
dors, a uns 50 m sota el cim, la neu pols ha marxat i la que hi queda és
ben gelada. Optem per posar ganivetes per acabar de guanyar la care

na de roca que en una cinquantena de metres ens deixa al petit cim de
l'Alialinhorn a 4.027 m culminat per una creu. Entre una cosa i l'altra
hem trigat gairebé 3 hores a completar l'ascensió. El panorama envol
tat de quatremils als 3600 és dels que no s'obliden, però el fred és ben
viu i no ens hi estem gaire estona. Baixem pel mateix itinerari fins a la
cota 3.500 m allí encarem, en direcció N, les pistes d'esquí per sobre
del Feegletscher fins a la Lànqñuehütte que trobem a 2.870 m (1 h

15min de baixada). La Lànqflue és una muralla de roca que trenca el

Feegletscher en dos provocant una gran cascada de séracs sota del

refugi, bé de refugi no en fa pinta ja que és un conjunt de dos grans edi
ficis que fan de bar i restaurant de l'estació d'esquí. Quan els darrers

esquiadors de pista finalment desapareixen retrobem la pau i la sere

nitat pròpia de la muntanya i l'ambient de refugi s'imposa.

-_
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2a jornada.
Uingfluehütte - Alphubel - Tâschhütte (+ 1.360 mI- 1.505 m)

A trenc d'alba, gaudint d'un espectacle de
cims rogents, un nombrós grup d'esquiadors
ens posem en marxa en direcció al cim de

l'Alphubel. La traça ja està feta i cadascú va

al seu ritme. Progressem per una ampla llen

gua del Feegletscher encaixada entre 2 ban
des de roca, i 1 .500 metres per sota els cims
del Dom i del Tâschhorn. Fa molt de fred i la

progressió és lenta. En superar un estreta

ment de la gelera entre bandes de séracs

cap a la cota 3.550 m veiem tot el vessant E
de l'Alphubel i l'ampli embut que tot redre

çant-se porta al seu cim. Els qui van més

avançats ja hi estan fent ziga-zagues i ens

treuen ben bé una hora. La traça fa una

aproximació al coll de l'Alphubel per després
fer un marcat gir a la dreta i encarar ja el cim.
En aquest punt la meva companya Pilar em

diu que se li estan congelant les mans. Som
a 3.700 m i el termòmetre que sempre porto
marca deu graus sota zero. Ella renuncia a

pujar però m'anima a anar a fer el cim. Li dic

que entre anar i tornar hauria de trigar un

mínim de 2 hores i que si el problema és el
fred no em sembla bona idea que es quedi
sola. Li proposo ascendir al Feechopf (o
Feekopf), cim que ens queda més a l'abast a

l'altre costat del coll i que domina tota la vall
de Fee. De fet, el seu nom vol dir Cap de
Fee. En menys de mitja hora ens hi plantem,
fins al cim mateix amb esquís. Des del cim
del Feechopf a 3.888 m veiem tota la part
alta de l'itinerari d'ascens a l'Alialinhorn amb
una perspectiva privilegiada. Tornem enrere

i passem l'ampli i evident Alphubeljoch (coll)
a 3.782 m. Comencem a baixar en direcció

W, per l'Alphubelgletscher. En aquest ves

sant de la muntanya sentim finalment una

certa solitud. La gentada ha quedat enrere i
la baixada de 1.100 m constitueix una

immersió cap al silenci i la pau d'aquesta
solitària vall. Ens sentim petits i humils sota

el vessant S de l'Alphubel i sota la mirada del
Matterhorn i els quatremils de l'altre costat

de la vall de Zermatt. La gelera és partida
per una barra de roca en dues meitats i,
seguint la traça dels qui ens ha precedit,
passem a la seva esquerra, més al sud. No
veiem la Táschhütte fins que gairebé hi som

a sobre. Penjada en una balconada sobre la
vall de Tasch a 2.701 m, aquesta cabana

refugi gaudeix d'unes vistes privilegiades.
En contrast amb els altres llocs aquí no pas
sem de la quinzena de clients dormint-hi.

L'Alialinhorn vist des del Feekopf

28 excurs tomsrne
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Arribant a la Tiischhütte (2.701 ml



Encarant I'Alialinhorn (esquerra) i el Feekopf (dreta), camí de l'Alphubel Pujant l'Alphubel des de Liingflue

3. jOlen.d•.

Táschhütte - Rimpfischhorn (espatllaW)
Britanniahütte (+1.660 mI-1.330 m)

Sens dubte l'etapa més llarga i feixuga de les 4 principals. Sortim gele
ra amunt desfent durant 700 metres el camí del dia anterior. Com can

vien els paisatges quan es recorren lentament! Cap a la cota 3.400 m

ens hem d'anar abocant progressivament cap al S per situar-nos
sobre la gelera de Mellichgetscher que s'estén sota el vessant NW del

Rimpfischhorn. Sobre el mapa no és clar el pas d'una a altra gelera.
Sobre el terreny resulta no ser gaire complicat, es passa esquiant per
un pendent dret i perdent de passada 140 m. Comencem a remuntar

la gelera per un suau pendent però en comptes d'encarar a l'E

l'Alialinpass trenquem cap al sud en direcció el boterut, però suau,
vessant del Rimpfischhorn. La traça és evident, però per ser dilluns

anem sols. El dia abans des del cim del Feechopf aquesta mateixa

traça semblava una romeria. Ens comença a pesar tot i el cansament

s'acumula. Finalment assolim primer un coll i a continuació el gep a

espatlla W del Rimpfischhorn de 4.009 m (5h). En temporada hivernal
és la cota a què s'accedeix. El cim vertader de 4.199 m s'assoleix per
una grimpada exposada (11°) factible sense neu i compromesa a l'hi

vern. Ho testimonien unes plaques a peu d'aresta en memòria de la

gent que hi ha deixat la vida. Del cim veiem tot proper el Strahlhorn el
nostre darrer objectiu Esquiem desfent la nostra traça i acabem

remuntant l'àmplia collada de l'Alialinpass a 3.564 m (6h 30 min).
Accedim així a la tercera gran vall de la travessa, de fet és tota ocu

pada per l'Alialingletscher i que en una esquiada planera ens porta a

la Britanniahütle. Un cop baixat el coll, són prop de 4 quilòmetres d'es

quí sobre la gelera amb poc pendent que obliga a cadascú a fer ús

dels seus recursos per tal d'evitar en la mesura del possible haver de

"remar". A la part baixa enllacem sense gaire desnivell amb la gelera
Hohlaub que es despenja directament del cim de l'Alialinhorn. Mentre

la travessem per la seva base descobrim que la Britanniahütle es

troba situada sobre un coll140 m més amunt del punt on ens trobem.

Així que hem de tornar a posar pells per acabar d'arribar a aquest
enorme refugi de 4 plantes. Per dintre sembla ben bé un hotelet, molt

acollidor i amb un servei molt acurat.

excursionisme 29
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4. jorn.d•.
Britannia H. - Strahlhorn - Britannia H.(+I-1.300 m)

La meva companya de travessa ja em va

manifestar en acabar l'etapa anterior que es

donava per satisfeta i que no es veia amb
ànim d'intentar l'ascensió al Strahlhorn. AI

refugi hi ha un grup de sis catalans de la
Garrotxa amb els qui ja havíem coincidit la

primera nit a la Lánqfluehûtte, i que no posen
cap impediment perquè m'afegeixi al seu

grup, camí del cim. La primera baixada del

refugi amb la neu regelada esdevé un inici
de jornada complicat. Després ve la suau i

progressiva pujada sempre en direcció SW
de quasi 6 quilòmetres fins a l'Adlerpass, coll
de 2.789 m entre el Rimpfischhorn i el
Strahlhorn. No podem considerar que sigui
una progressió monòtona ja que la compan
yia és del tot grata i passem a tocar de les

espectaculars muralles de roca del vessant

S de l'Alialinhorn i E del Rimpfischhorn. A la
nostra esquerra queda el bonic cim del
Fluchthorn de 3.790 m al qual també s'adre
cen uns quants esquiadors. El pendent es

redreça per arribar a l'Adlerpass des d'on

dominem tota la vall de Zermatt. Sortim del
coll superant en un pas d'equilibri el fil
d'una aresta nevada que ens situa a la

pala superior del nostre cim. Per terreny
cada cop més senzill i amb marcada orien
tació SE assolim en una altra hora la carena

cimera. Hem de deixar els esquís una tren

tena de metres abans de la gran creu que
culmina aquesta magnífica muntanya de
4.190 m (4h). Ens fem fotos els uns als
altres i ben contents tirem avall. Ens compli
quem una mica la vida en voler tallar per
uns pendents redreçats a la cota 3.900 m i

descobrir que la neu és ben gelada.
Després de l'ensurt, l'esquiada fins al refugi
és ben plàcida. A les 14 h retrobo la Pilar.
Estem a dues hores del cotxe però cas de
baixar ara ens caldria buscar allotjament a

la vall i en plena temporada d'esquí podria
resultar complicat. Així que decidim passar
una segona nit al refugi, sabent que ve el
mal temps. Aillarg de la tarda el cel es tapa
i finalment es posa a nevar amb intensitat.

Camí del Strahlhorn passem sota del

Rimpfischhorn

Ubicació de la Brittaniahütte
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5. jorn.d•.
Britannia H - Egginnerjoch - Saas Fee (-1.260 m)

Ha nevat tota la nit i el refugi és envoltat de boira, avui toca baixar i
tornar a casa. Sortim del refugi sota una intensa nevada. Ho fem per
una mena de pista planera que travessa la gelera de Chessjen en

direcció al coll d'Egginer situat a un quilòmetre del refugi a la cota

2.989 m. En aquest coll entrem al domini de l'estació d'esquí de
Saas Fee. Si no fos per l'espessa boira i pels 25 centímetres de neu

nova aquesta baixada hauria de ser un tràmit però no ho és. Sort

que en pujar vam agafar el plànol de les pistes sinó encara aniríem
més perduts. No hi ha esquiadors ja que aquesta part més alta de
l'estació roman tancada. Així doncs, la baixada esdevé lenta i deli
cada. La neu pols, que no ens deixa veure els esquís, és d'una qua
litat insuperable. A la part baixa comencem a trobar esquiadors de

pista i al cap de dues hores d'haver sortit del refugi arribem a la base
de l'estació, que està a tocar del poble, i és plena de famílies i cana

lla. Encara hem de caminar mitja hora més a través dels carrers d'a

quest pintoresc poble fins a arribar al cotxe. De camí fotografiem
nombroses cases de fusta d'allò més tradicional. El cotxe apareix
sota 30 centímetres de neu pols. Llavors descobrim que l'hem deixat
al sostre d'un estacionament soterrat de deu plantes, quina poca
vista! Amb tota mena de precaucions i amb les cadenes posades
emprenem la baixada cap a la vall de Saas. En arribar a Visp, al fons
de la vall del Roina, el sol torna a lluir amb força. Ja no ens abando
narà fins a casa.

Dades dels Ilefujis
La millor forma de fer reserves és amb

temps i via E-mail.

-Lánqtluehütte (2.870 m)- 100 places.
Tel. 00 41 2795721 32. info@ferie
nart.ch

-Tâschhûtte (2.701 m)- 60 places.
Tel.OO 41 279673913. info@taes
chhuette.ch

-Britannia Hütte (3.030 m)- 113 places.
Tel.OO 41 27 957 22 88 a bé 957 23
45 cabane.britannia@saas-fee.ch

S'ha de consultar la meteorologia via
internet. En general sempre serà més
estable el temps al maig que tot just a

Setmana Santa. Consulteu:
www.meteosuisse.ch

Cartografia: Mischabel. Esc.
1 :50.000. Full núm. 284

Brtttaniahlitte

camr del Strahlhom (esquerra) amb el vessant est del Rlmpflschhom (dreta)
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1M3 muntanya

J u I i u s Kugy a com esdevenir alpinista tot buscant una flor

El prestigiós botànic Muzio de Tommasini

(1794-1879) solia contar als seus alumnes
la curiosa història d'una espècie vegetal que
havia desaparegut misteriosament. En sín
tesi els hi explicava que l'any 1732, prop de
la població de Trenta, el científic Belsazar

Hacquet (1739-1815) va trobar i descriure
una nova espècie de card amb flors que va

anomenar Escabiosa trenta, i que posterior
ment ningú havia retrobat. Aquest enigma
va animar Julius Kugy, un dels deixebles de

Tommasini, a buscar-la durant molts anys
endebades. El misteri, però, fou desvetllat

pel botànic Anton Kerner von Marilaun

(1831-1898) que demostrà que en realitat el

que Hacquet havia collit era un exemplar
atípic de Cephalaria leucantha. Julius Kugy
(Gorizia 1858 - Trieste 1944) fou un escrip
tor, alpinista i botànic d'origen eslovè que
centrà la seva tasca muntanyenca als Alps
Julians. Destaquen les seves ascensions,

sempre fetes amb guies locals, a cims

mítics com el Skrlatica (1880 i 1887), el

Triglav (1881), el Prisojnik (1890), el Jôf di

Montasio (1902), el Jôf Fuart (1905), etc.

També feu importants ascensions per les

zones del Monte Rosa, Matterhorn, Mont

Blanc, Berner Oberland, Ecrins, i Dolomites

amb guies tan prestigiosos com Alexander

Burgener a Daniel Maquinaz. Durant les

cruents batalles del riu Isonzo (Primera
Guerra Mundial) els seus coneixements
foren molt útils a l'exèrcit austríac. D'entre
els seus llibres, que es consideren com a

paradigmes de la literatura de muntanya,
destaquen els títols "De la vida d'un alpinis
ta", "els Alps Julians en les seves imatges" a

"Triglav, 500 anys d'història". Conjuntament
amb Albert Bais de Chesne impulsà la cons

trucció del Jardí Botànic Alpí "Juliana" de

Trenta, on es poden trobar moltes espècies
de flora dels Alps Julians.

Manel Canales

Garric a Coscoll
Família: Fagàcies
Espècie: Quercus coccifera

Arbust semblant a l'alzina que sol arri
bar fins als 2 metres d'alçada, si bé
existeixen exemplars arbrats d'entre 8 i

12 m.

És una espècie molt resistent que habi
ta en zones seques i assolellades, amb

precipitacions anuals d'entre els 400 i

els 800 mm. Predomina en sòls pobres,
sobre terrenys calcaris i pedregosos. Té

propietats piroresistents ja que brota

vigorosament de soca i dóna força
rebrots. De fet, moltes vegades la troba
rem en zones on l'alzinar està degradat
per motius com el foc a les tales exces

sives. A Catalunya es localitza en zones

subcostals, de clima mediterrani no

continental, i concretament a la serrala
da litoral a prelitoral podem trobar

alguns bons exemplars.

Està cobert de fulles perennes de color
verd intens fosc a l'anvers i més

pàl·lides pel revers. Són fulles coriàcies,
lluents a ambdós costats, amb el marge
sinuat i punxós.

Les flors masculines són petites de
color groc i agrupades en penjolls, men-

32 excursionisme
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tre que les flors femenines són poc visi
bles i solitàries. Floreix d'abril a maig
però fructifica durant l'agost de l'any
següent. El seu fruit és la gla amb un

peduncle molt curt i una cúpula punxosa
amb escames rígides.

llenyes i carbó. Antigament va tenir

importància l'ús de les agalles provoca
des a les fulles per l'hemípter Coccus ili

cis. D'aquesta cotxinilla s'extreia un

colorant vermell molt apreciat.

La seva fusta és de bona qualitat, dura i

sòlida, però el seu ús principal és per

De fet el seu nom deriva del llatí fera

(portar) i del substantiu coccum (cotxini
lla de tints).

Lluís Catasús



Emuntanya

El Vignemale La muntanya i el comte

AI bell mig dels Pirineus, el massís del

Vignemale és un dels més alpins de tota la

serralada. La seva original morfologia amb

parets de gairebé 1.000 m d'altura, arestes

vertiginoses, corredors glaciars d'extrema
dificultat i una de les glaceres més impor
tants dels Pirineus, malgrat el seu retrocés,
fa que el Vignemale sigui considerat un deis

objectius més cobejats pels pirineïstes. Val a

dir, que tot i ser fronterer, per als francesos
el Vignemale és el punt més alt del seu terri

tori als Pirineus.

Aquest massís té forma de ferradura ober
ta a l'est d' on surt obligadament la llen

gua del glaciar d'Ossoue, el segon en

extensió després del de l'Aneto i està
coronat per 12 cims principals i 2 de
secundaris, tots ells de més de 3.000 m.

La seva magnífica paret nord s'erigeix
com un retaule barroc sobre el refugi de
les Oulettes de Gaube: d'esquerra a dreta,
el Petit Vignemale (3.032 m), la Punta

Chausenque (3.204 m), el Pitan Carre

(3.197 m), la Pique Longue a Grand

Vignemale (3.298 m), i el Pic du Clot de la
Hunt (3.289 m), s'alcen entre 600 i 800 m

per sobre de les inhòspites masses gela
des i morrenes de la base. AI sud, una

muralla de 400 m sosté el Cerbillona

(3.247 m), el Pic Central (3.235 m), el

Montferrat (3.129 m) i els més allunyats,
Gran Tapau (3.150 m) i Pic du Milieu

(3.130 m), a un dels extrems de la ferradu
ra. A l'oest, el massís es defensa amb un

complex sistema d'arestes 1.000 m per
damunt de les pastures de la profunda vall

del riu Ara aigües amunt de Bujaruelo.

La història documentada del Vignemale
comença a principis del segle XIX. Les

exploracions dutes a terme inicialment s'a

llunyaven de l'actual via normal pel glaciar
d'Ossoue. La proliferació d'importants
sèracs a l'extrem de la llengua glaciar ate

morien a més d'un, de manera que els pri
mers intents foren per les crestes del sud.
La primera ascensió oficial a la Pique
Longue és la de l'anglesa Anne Lister amb

el guia Cazaux el 7 d'agost de 1838, 4 dies
abans que Joseph Ney, príncep de la

Moskowa, ho aconseguís també amb
Cazaux. De tata manera, l'ascensió de Lady
Lister trigaria més de 100 anys a ésser reco

neguda, gràcies però a les filtracions inten
cionades que Cazaux faria a la premsa en

benefici del fill del Mariscal Ney, home fort
de Napoleó.

Però si realment hi ha un home important en

la història del Vignemale, aquest és sens

dubte el comte Henry Russell (1834-1909).

Més enllà de les seves qualitats com a mun

tanyenc i pirineïsta, Russell és conegut
sobretot per les seves extravagàncies rela

cionades amb la muntanya. La seva fasci
nació pel Vignemale fou tan gran des del dia
en què hi va posar els peus per primera
vegada que l'any 1888 sol·licità l'arrenda
ment de 200 hectàrees per sobre dels 2.300

m durant 99 anys al preu d'un franc al mes.

Un cop fou seva la muntanya, hi excavà fins

a 7 coves per a fer-hi estades més a menys
llargues. En una d'aquestes estades aprofi
tà per construir al cim una piràmide de

pedres de 2 m, suficient perquè la seva

muntanya assolís els 3.300 m d'altura. Val a

dir que la natura és sàvia i a la fi sempre
acaba reclamant el que és seu. La primera
tempesta s'encarregà de retornar la mun

tanya a la seva alçada original.

Henry Russell neix el 13 de febrer de 1834 a

Tolosa de Languedoc en el si d'una família
noble. De pare irlandès i mare francesa,
aquesta fou l'encarregada de despertar l'in

terès per la muntanya al petit Russell. Als 6

anys feu la seva primera excursió de
Cauterets aillac de Gaube. AI 1851 , la famí
lia torna temporalment a Irlanda perquè
Russell conegui els seus avantpassats i és

aquí on neix també la seva passió pel mar.

Es fa mariner i el seu esperit jove i inquiet el

porta a navegar per tot el món i només quan
torna d'Àsia i Oceania, als 27 anys, se sent

preparat per explorar la muntanya. La seva

activitat fou intensa i extensa per tot el

Pirineu durant més de 45 anys, i fou als 51

anys, després d'una exploració al massís

del Posets, quan es lligaria definitivament a

una muntanya: el Vignemale. Aquest és el

període més apassionat, obsessiu i místic
de la seva existència. Hi ascendí en 33 oca

sions, hi dormí 150 nits, una al cim de la

Pique Longue, dues al cim del Cerbillona, i
les 147 restants a les caves que hi va exca

var, una molt a prop del cim.

El comte Russell aportà a la història del piri
neïsme una filosofia i una manera de sentir

sensacions noves a la muntanya. Fins a

aquell moment, a la muntanya, l'home

només s'hi havia acostat amb interessos

científics a pràctics. A partir de la seva figura,
uns altres valors serien tinguts en compte:
els bivacs, les estades en alçada, la supera
ció ... en definitiva la comunió total amb la

natura en el seu estat més pur i llunyà.

Henry Russell morí el 5 de febrer de 1909 a

Biarritz després d'una llarga malaltia. El

temps s'ha encarregat de convertir-lo en un

dels personatges cabdals del pirineïsme.
Una autèntica llegenda.
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Riccardo Cassin fa cent anys

Qui és Riccardo Cassin? És un

gran HOME, un gran alpinista,
un mite vivent i una referència

per milers de muntanyencs
d'arreu del món.

El passat 2 de gener l'alpin
ista Italià Riccardo Cassin va

celebrar el seu primer segle
de vida. Més enllà de la seva

edat, el que és de vertigen
és el seu palmarès, és con

siderat el més gran alpinista
italià de la primera meitat del

EscalantlaviaCassinalPizBadile segle XX. El 1935 amb 26

anys, va abrir la famosa Via Cassin a la Cima Ovest di

Lavaredo, als Dolomites. Amb 28 anys obrí la ja mítica via
a la cara nord-est del Piz Badile, que també porta el seu

nom. Per aquesta acció el Comitè Olímpic Italià (CONI) li
concedí la medalla d'Or al valor atlètic. Ara bé, per a la

majoria d'alpinistes la seva obra mestra fou l'obertura de'
l'esperó Walker a les Grandes Jorasses realitzada entre el
4 i el 6 d'agost de 1938 al Massís del Mont Blanc. Encara
abans de la II Guerra Mundial, tingué temps d'obrir l'any
1939 la paret nord de l'Aiguille des Leschaux.

Riccardo Cassin ha estat el cap de nombroses expedi
cions alpines entre les quals destaquen l'obertura de
l'aresta nord del Gasherbrum IV l'any 1958 i la cara sud
del Denali (McKinley) l'any 1961. Encara, l'any 1975 fou
de nou cap d'una expedició italiana al Lhotse. Sent com és
una força de la natura l'any 1987, amb 78 anys, va escalar

per darrera vegada la seva via al Piz Badile (6a).

Cassin és també el creador de la marca de material

d'alpinisme que porta el seu cognom. Els seus dies
transcorren tranquil·lament a la província de Lecco a la
Lombardia on va néixer el 1909 en el si d'una humil
família.

...

Cassin retatat entre els grans (llibreria Desnivel) (a Madrid)

Servei lingüístic
En la secció "Llengua i muntanya" d'aquest número de la revista
Excursionisme ens dedicarem a donar una informació de com

poder tenir recursos per utilitzar correctament el català en l'àm
bit esportiu.

La pàgina web de La Unió de Federacions Esportives de

Catalunya www.ufec.cat, dins del seu apartat UFEC-Serveis,
compta amb un servei lingüístic que va ser creat arran d'un con

veni signat amb el Departament de Cultura (Direcció General de
. Política Lingüística) i la Secretaria General de l'Esport.

L'objectiu d'aquest servei és que es converteixi en un eina d'aju
da per a la redacció dels documents de gestió esportiva.
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per Concepció Arnau

Amb això es pretén aconseguir una correcta utilització de la llen

gua, tant en l'aspecte oral com en l'escrit.
AI web, hi trobareu els serveis de Terminologia castellà/català i

Expressions i recursos del català.

L'adreça electrònica del Servei Lingüístic al qual podeu adreçar
vos és e.bonet@ufec.cat.

Esperem que aquestes dades us siguin profitoses .

amb la col-teborecio del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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[1] Pic de la Mina
Cerdanya francesa

2h 30 min de pujada
mam-li +1- 760 m.

I . ascensió senzilla i curta ideal per a la iniciació tant de la
pràctica de l'esquí de muntanya com de raquetes

•
-

• per norma sempre que anem a fer esquí de muntanya
portarem ARVA, pala i sonda

I I • desembre abril segons la quantitat de neu

• II • - 22490T L'Hospitalet-près-l'Andorre. Esc.: 1 :25.000. IGN
francès. També Cerdanya Esc. 1 :50.000 Ed. Alpina
: I I I • • Pica d'Estats-Monteixo Vall Ferrera (Excursions amb esquís)
de Manel Broch i Eduard Martín. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

�r!I!lli.l;¡Jlde 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 Di 08 fem cap al Pont de Gers a 923 m. d'altura.

� El Pedró dels
Rasos de Peguera

El Berguedà
3h a 3h 30 min només per l'anada

I - - 450 m en dues pujades i dues baixades
I • itinerari tècnicament fàcil, bo per a iniciar-se amb raquetes. Una
mica llarg si comptem anar i tornar ( 6h).En cas de boira l'entorn dels
Rasos pot ser perdedor

•
-

• raquetes i pals de caminar. Sembla impossible que cap allau ens

pugui sorprendre en aquesta ruta.

I I • descripció feta per a ser realitzada a l'hivern i amb neu per sobre dels
1.700 m segons l'any; de desembre a febrer, mig març a tot estirar.

• I' •• val molt la pena disposar de la darrera edició (any 2004) del

mapa Rasos de peguera- Serra d'Ensija. Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina.
: • I I • • Raquetas por el Pirineo Oriental. Caries Gel. Ed. Desnivel..
4. Cossetània Edicions.

- pujant la C-16 camí del túnel del Cadí, just en passar la Central
Tèrmica de Cercs trobem un trencall a mà esquerra cap a Sant Corneli i
Fígols. Per aquesta carretera guanyem altura i la seguim més enllà de Fígols
fins on ens deixi la neu. A la cota 1.600 m esdevé una pista i un quilòmetre
més enllà trobem el Pla de la Creu de Fumanya. Aquí arrenca en forta
baixada una pista que va cap al poble de Peguera i pot ser un bon lloc on
deixar el cotxe. Si no hi ha fang o neu podem seguir pista avall i mirar
d'arribar al Peguera amb cotxe.

[1] Gran Tuc de
Colomers
La Vall d'Aran

accés al refugi de 3h a 4h . Ascensió.: 4h a 4h 30 min.

I- 1a etapa: +750 m. 2a etapa: +850 m comptant un parell
de sifonades.

I . afegit a la llargada de l'ascensió cal assenyalar 2 pujades
de pendent força sostingut (S3). Es una excursió clàssica, completa i
una mica complicada.

•
-

_ ARVA, pala i sonda, Piolet i grampons.
• • I Nou refugi de Colomers de 80 places. 2.135 m. Tels.973 25
30 08/973 64 05 92. Propietat del Conselh Generau d'Aran.

I I • descripció feta per a recorregut hivernal amb bona neu. De
desembre a mig maig segons la quantitat de neu.

• II • • Vall d'Aran .Esc. 1 :40.000.Ed. Alpina i Vall de Boí. Esc.
1 :25.000. Ed. Alpina.
: I I I • _ Pirineos en esquís. Enric Faura i Jordi Llongàs. Ed. Desnivel.

q'¡,IŒlmI Situats a la Vall d'Aran en una rotonda de la carretera en

travessar el poble de Salardú trenquem cap a la Vall d'Aiguamòg, a la

que ens endinsem per una pista asfaltada fins a un gran pàrquing
que en època hivernal es troba a la cota 1 .380 m.

\



L'ascensió al Pic de la Mina és una clàssica
hivernal d'aquest sector dels Pirineus, tan per
fer amb esquís com amb raquetes. El recor

regut segueix de prop la carena divisòria de
les aigües que van al Segre (Vall de la
Vinyola) i les que baixen al riu Arièja. En cap
de setmana a l'hivern serà difícil no trobar
gent fent aquest cim. En aquest sector és fre
qüent trobar la neu ventada i aquesta pot ser

una de les dificultats. Del mateix coll de
Pimorent a 1.920 m encarem plenament a

l'oest aquesta carena que deixa a la nostra

esquerra l'estació d'esquí de Porté

Puymorent. El desnivell és molt suau i ens

obligarà a utilitzar la nostra millor tècnica per
no haver de "remar" en baixar. Durant més de
2 quilòmetres i mig el més destacat és una

petita cabana ben tancada. A mida que
avancem anem descobrint els cims del fons
de la vall de la Vinyola. Trobem a la cota
2.133 m una nova cabana, penjada sobre la
vall de l'Arièja, que antigament servia com

aixopluc, fins i tot per fer-hi nit. Ara, però, la
porta és malmesa i probablement la trobareu
plena de neu. Una llàstima! Aquí el terreny
comença a posar-se més dret i hem de

començar a decidir per on volem guanyar el
llom superior del pic situat aproximadament a

la cota 2.400 m. Ho podem fer pels primers
pendents que trobem després de la cabana,
encarant el nord-oest, a bé aproximant-nos a

la cota superior del telecadira de la
Mina, des d'on el desnivell ja és
menor. Un cop guanyada l'espatlla
encarem francament el cim en

direcció sud. Si la neu és ventada
pot suposar alguna dificultat. Amb
els esquís arribem a una mena de
coll a l'oest del cim des d'on
dominem la vall i el Pic de
Pedrons. Allí hem de deixar els
esquís per pujar els darrers metres
sobre un terreny rocallós fàcil i
sense perills objectius. Dalt del
cim les mirades ens portaran cap
els cims veïns del sud com són els
pics de Font Negra, i de les
Vailetes amb els seus caracterís-
tics corredors del vessant nord.
Tornarem al coll per on hem vingut.

Pasqual Garriga i Martí

.�-------------------------------------------------------------------------
.:Del Pla de la Creu de Fumanya baixem per la

pista (seguint el PR C-73) que revolta l'es
molat Cingle del Griell. Passem per sobre el
riu de les Nou Fonts a 1 .570 m i trobem la
Font de Cal Coix. Comencem la curta però
forta pujada que ens ha de portar al poble de
Peguera, una desena de cases en runes

arraulides sota el Roc de Peguera, És un lloc
on el temps sembla aturat, amb l'encís i mis
teri del pobles fantasmes. Passem a un cen

tenar de metres just per sota del poble tot

seguint la pista que cap al Wens porta cap el
Planells de Peguera. A mà dreta hi ha

algunes cases més, sobre seu el petit Roc de
Salamó i molt per sobre de tot apareix
l'escarpat vessant sud de la Serra d'Ensija. A
la nostra esquerra tot és dominat per tot el
vessant nord del pic de Salabardar; màxima
cota dels Rasos de Peguera. Planells enllà
fem cap al Portell dels Terrers, on trenquem
decididament cap el Sud, mentre guanyem
altura va apareixent darrere nostre la paret
nua de la Gallina Pelada a Roca Gran del
Ferrús. Fem cap a una àmplia collada anòni
ma entre el Tossal i el Cap de la Serra. Sense
deixar la pista forestal sobre la que ens

movem comencem a guanyar altura
decididament primer revoltant el bony
del Cap de la Serra i després en una

llarga pujada en direcció al Sud per tot
el vessant oest del Salabardar que ens

deixa definitivament a l'estació hivernal
dels Rasos de Peguera. Tot i que les
seves instal·lacions fa anys que no

estan en funcionament en cap de set
mana molta gent s'hi aproxima per la
carretera que puja des de Berga a

gaudir de la neu dels seus vessants. El

telesquí més llarg de l'estació remunta en

direcció Sud-Est fins a la cota 2.036 m donant

origen a 2 àmplies pistes d'esquí. Nosaltres

seguim la de la dreta (Sud) fins al capdamunt
del remuntador i fem cap a una balconada
amb molt bones vistes cap al Berguedà.
Planejant durant gairebé un quart d'hora més

per dintre bosc primer al Nord-Est i després al
Sud-Est acabem d'assolir, amagat dintre el
bosc, el monòlit de roca que marca el punt
culminant del Pedró de 2.051 m. El bosc ens

limita les vistes. Tornarem a Peguera tot des
fent el camí de pujada.

capçalera del circ de Colomers, que és tren
cat en 2 sectors per una carena que es

desprèn entre el Gran Tuc i el Tuc Blanc.
Arribats al gran Estanh de Ratera de
Colomers el travessem per sobre i enfilem

per forts pendents els 240 m que ens sepa
ren d'una escletxa evident a la dreta del Pic
de Bergús, que és el Portal de Colomers.
Atenció als forts pendents! Segons l'estat de
la neu pot ser necessari posar-se grampons.
A la bretxa (2.729 m) canviem de vall, ves

sant i paisatge. Dominem l'Estany de Bergús
a la capçalera d'Aigües Tortes. El terreny
esdevé un caos de grans blocs i la progres
sió es complica. Sense perdre altura .hau
ríem de flanquejar cap al W i fer cap a la
base d'una pala evident que baixa del Gran
Tuc. Aquesta redreçada pala guanya 200
metres mentre es va estrenyent i ens deixa
a un coll ampli des del que arribem per ter

reny ja més fàcil al cim del Gran Tuc de
Colomers. (2.933 m). Que llunyes veu el

refugi i que llarga serà la baixada fins al
cotxe!

Pasqual Garriga i Martí

Pasqual Garriga i Martí
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\1 r dia: Seguim pista amunt passant pel pla
deis Banhs de Tredòs, el pont de la
Montanheta i finalment (2h 30 min) en un

marcat revolt a la dreta deixem la pista per
enfilar el camí que ràpidament puja al pla on

hi ha I'Estanh dera Lóssa. Allí hem d'encarar
els pendents més redreçats que ens porten
a la presa del Lac Major de Colomers. En

general resulta més còmode atacar a l'es
querra de la presa i després travessar-la. De
la presa veiem el nou refugi elevat sobre el
Lac. (10 min). Cal dir que el nou refugi és
acollidor, modern espaiós i funcional.
2n dia: fem mitja volta al Lac Major, en sor

tim per la seva capçalera en una curta puja
da fins l'Estanh de Cabidornats, que traves
sem per sobre. Passada la seva capçalera
ens decantem progressivament a la nostra

esquerra i perdent una mica d'altura ens

endinsem a la llarga vall lateral que acull els
Lacs Lang, Redon i més amunt l'Obaga.
Damunt seu apareix el fort pendent que
s'enfila al Port de Ratera de Colomers i al
davant la mola inconfusible del Pic de
Ratera. Sequim vall amunt passant per sota
el Ratera i ampliant les vistes cap a la

'\
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er Marc Janeras i Casanova

Ens fem ressò d'un nou segell editorial que va començar a publicar
el 2007 una collecció de novel-la de viatges i aventures en edició
de butxaca i que ja té 5 volums. A tall d'exemple, destaquem el

primer volum amb un clàssic català de literatura de muntanya,

però traduït i exportat fins als 100.000 exemplars venuts.

Si puges al Sagarmatha
quan fumeja neu i vent

Josep Francesc Delgada
Edicions del roure de can RJebrer 2007

Col. Butxaca, 1

195x120 mm; 189 pàg. bin

Kazan, el gos llop
James Oliver Curwood

Edicions del roure de cadn RJebrer 2007
Col. Butxaca, 3

195x120 mm; 282 pàg. bin

L'acompanyem del volum 3 en què és la primera traducció al
català d'una obra conservacionista nord-americana de 1914, quan
als Pirineus s'exterminava els óssos, i que ens apropa a la vida

interior d'un animal de la fauna salvatge.

Cuida-les, Chomolungma
Sílvia Ferrandis

Col. Annapurna, 3

Ed. Cossetània, setembre 2008

210x135 mm; 205 pàg.

Després de l'experiència viscuda al Shisha Pangma, una cordada femenina hereva

d'aquella expedició emprenen l'assalt al sostre del món, el Chomolungma a Everest, a Ja

primavera de 2004. Una component del grup, que segurament havia llegit de jove la

novel-la de J.F.Delgado que citem en aquesta mateixa secció, relata l'ascensió fins al cim

pel vessant tibetà.

MemorialJaume Ramon i Morros
ABE - Alxiu Bibliogràfic Excursionista

UEC de Barcelona, novembre 2008

210x150 mm; 236 pàg. bin

Les XV Jornades de Literatura

Excursionista es van dedicar a la memòria

d'en Jaume Ramon i Morros, prolífic
estudiós i divulgador de la cultura

excursionista en un sentit ampli 1

polifacètic que el va portar a participar de

molts projectes de nivell, d'entitat a

federatiu i de país. Aquest volum no es

troba a llibreries, sinó que cal demanar-lo a

través de les entitats UEe.

xv JORNADES PE LlTERADJBA EXCURSIONISTA

"'�

ALTRES NOVETATS EDITORIALS

Itineraris a peu per la Ulli Fosca
Sergi Calano Muñoz

Col. Azimut, 99

Ed. Cossetània.juny 2008

225x120 mm; 136 pàg. color

NOveMBRE DE2008

EXCURSIONISME I CUlTURA

MEMORIAL

JAUME RAMON I MORROS

eXCUISlOOlsme 39
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Aquesta enorme massa calcària sempre ha estat una referència
visual molt important pels navegants. És un vèrtex geodèsic de ter

cer ordre que en el seu moment va ser utilitzat per a la triangulació
d'Espanya.
A principis del segle XX es van traçar dos camins pel seu vessant

septentrional, el que dóna accés a la base, i el que ascendeix fins

al cim. Aquest darrer travessa la impressionant paret que veieu a la

fotografia per un túnel obert el 1919.

per "SPOTY"

Actualment és de titularitat pública i el gener de 1987 va ser declarat

parc natural. Malgrat aquesta protecció cada any, i ja van 7 edicions, se

celebren les 12 hores d'escalada ...

A més a més de les pistes anteriors, contestar aquestes preguntes us

pot ajudar a trobar el nom d'aquest cim, i no cal dir que la majoria de les

respostes les podreu trobar dins de la revista.
Renoi!!!! no us podreu queixar per la gran quantitat de pistes que us he
donat per encertar un nom tan curt ...

Solucions del Concursionisme 348:

1. Obergabelhorn 2. Bernat 3. Costa 4. Cotiella 5. Catemaco 6. Solsonès 7. Mediodia 8. Màstic PARAULA AMAGADA: BASTANET

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

març, el nom del lloc de la fotografia a la nova adreça electrònica
del concurs: cQncursionisme@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.

40 excursiornsrne
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La: fotografia del número anterior de la revista (núm. 348) correspon
al refugi de Bastanet gestionat per I'ASPTI de Toulouse i situat a la
comuna de la La Mongie, Aragnouet en el departament deis

Hautes Pyrénées. El guanyador del concurs és en Sergi
Fornasari Bistuer, enhorabona. A la pàgina web de la revista

www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes a les pre

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

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

Des de l'any 1928 busquem la perfecció.

u/'-=adtci&
Tecnologia
QUALITAT

aleu@aleusa.es

ALEU%
INDÚSTRIA
GRÀFICA

Fax: 93 485 48 87 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

>fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus

de materials
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TIMGAD INFORMA
L'entrada en vigor de la
normativa NI MF-15 des de 1'1
de juny obliga a tots els

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.

Tractem i certifiquem d'acord
amb aquesta normativa i et

lliurem el material entre 6 i 24

Ctra. de Sentmenat, Km 4 I Carrer de la Mola, 7-9 I Apartat de.correus 2 I 08213 Polinyà (Barcelona) I Tel.: 93 7130265 I Fax: 93 713 3404

Hipòlit Lózaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ
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