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L'entrada en vigor de la
normativa NIMF-15 des de 1'1
de juny obliga a tots els

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.
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En aquest acord, el món de l'escalada, a través de la seva veu associativa i federativa,
accepta que tota activitat a muntanya té el seu impacte, en un cert grau i sobretot

segons el criteris en què aquesta es desenvolupi. AI seu torn, el conservacionisme i la

gestió d'espais naturals accepten que l'excursionisme en les seves múltiples formes és
estima per la muntanya, és coneixement i proclamació dels seus valors naturals, d'ordre

paisatgístic i ecològic, i que té una tradició arrelada que és un actiu a aprofitar, no pas un

llast del qual convingui desprendre's.

excursionisrne �_¥t·n(·]aml

Autoregulació
o brim el número 350 amb una breu ressenya sobre la recent requlació de
l'escalada a Montserrat. I és que és una bona notícia, no en tenim cap dubte, i per això
ens en volem fer ressò i intentem contribuir a la seva difusió. Perquè és fruit d'un
consens de parts que poden entrar en disputa, en un exercici de realisme i maduresa.

En general, observem atònits que derivem cap a una societat més reglamentadora: els

ciutadans adoptem una actitud immadura que no vol assumir els actes de cadascú sinó

que esperem ser tutelats. Massa sovint, el, debat social, i amb ell l'exercici polític, tendeix
a exigir-ho tot pautat per ens suprems i renunciem a la iniciativa responsable d'entitats
d'ordre menor, però no per això menys autoritzades. Aquesta deriva va en detriment de
la responsabilitat individual (de cadascú envers els altres) i col-lectiva (dels grups
d'afinitat envers altres visions a interessos).

Entenem que l'autoregulació és la resposta, és el camí responsable d'assumpció del

paper que cadascú pot jugar per al bé comú i general. I en la gestió de l'activitat
excursionista hi ha moltes ocasions per demostrar-ho. L'escalada s'alimenta en les
seves millors gestes de l'audàcia. I aquesta regulació a Montserrat és un exercici
d'audàcia col-lectiva a la que desitgem tot l'èxit necessari per assolir els objectius d'una
escalada que ens faci créixer com a persones immersos en un medi extraordinari i
envoltats d'una fauna ben respectada i preservada.

En aquest número plenament primaveral us oferim la segona part del Nordic Walking,
una tècnica per resseguir senders. Com també us proposem una excursió familiar pel
País Basc i una volta pel Donasà en BTI, una ruta atípica del tot que ens acosta un

especialista en redescobrir indrets a lloms de la seva bicicleta.

excursionisme 3



J�scalall1 NIlJl1tsel11111at
J�eSU111 de l'acord sobre la regulació

L'escalada és una activitat de llarga tradi
ció a Catalunya i la muntanya de Montserrat
és un dels escenaris de referència per a la
seva pràctica més importants i històrics de

Catalunya. la coincidència d'aquesta activi
tat amb la protecció dels valors naturals en

un mateix espai, requereix de l'establiment
de les pautes necessàries per garantir la

preservació de les espècies protegides, dels

boscos, de les canals i dels ecosistemes

propis de la muntanya en la llarga convivèn
cia que aquests han de mantenir amb els
escaladors.

Per aquest motiu la Generalitat de

Catalunya aprovà el Decret 148/1992, de 9

de juny, pel qual es regulen les activitats

fotogràfiques, científiques i esportives que
poden afectar les espècies de la fauna sal

vatge, Decret que estipula que en els

espais protegits seran els òrgans gestors
els que determinaran les àrees i períodes
on es pot escalar sense autorització.

Cal, però, no centrar només en l'activitat de
l'escalada l'efecte sobre els valors naturals
del Parc Natural, atès que part del material,
de la tècnica a dels indrets també són utilit

zats per altres activitats com les vies ferra
des a el barranquisme. Alhora, totes elles

comparteixen una tipologia d'impactes
sobre els valors naturals similars, fet que
motiva que la seva regulació s'hagi unificat
en una única comissió tècnica i en un únic
document.

És necessari fer constar que, evidentment,
les activitats esmentades no són les úni

ques amb efectes sobre el medi i per això
es preveu que la pressió exercida per la
resta d'activitats (vols en helicòpter a avio

neta, senderisme, bicicleta de muntanya,
espeleologia ... ) es regulin mitjançant altres
acords a altres mecanismes.

El resultat ha estat la zonificació del territori
en funció de si l'escalada a la pràctica de les
vies ferrades a les canals equipades és per
mesa sense cap mena de restricció, si hi ha
condicionants que fan que calgui una r.es-
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Rètol. Lluís Baciero (Patronat de la Muntanya de Montserrat)

tricció temporal, a criteri dels tècnics espe
cialistes, per poder practicar l'activitat, a si
no es pot autoritzar perquè és incompatible
amb la conservació dels valors naturals.

l'objectiu d'aquesta regulació és protegir el

patrimoni natural del Parc, des de les espè
cies d'aus rupícoles com l'àguila cuabarra

da, el falcó peregrí, el xoriguer, el duc, el
còlit negre, la merla blava, el roquerol a el

ballester, els quals efectuen la nidificació en

les fissures, coves i lleixes de les grans
parets verticals fins als boscos, les canals a

la vegetació de codines. Així doncs, mentre

algunes zones es defineixen per afavorir la
nidificació d'espècies concretes d'aus, d'al
tres s'han creat per protegir la matriu vege
tal i el paisatge i per fomentar l'evolució
dels ecosistemes sense la intervenció de
l'home, pel propi interès de conservar una

mostra representativa dels sistemes natu

rals de Montserrat.

D'acord amb tot això i donat que una de les
finalitats dels espais protegits és vetllar per
la conservació de les espècies amenaça
des que hi viuen i de tot el seu patrimoni
natural, s'ha establert una regulació de l'es-

calada, les vies ferrades i les canals equi
pades al Parc Natural de Iq. Muntanya de
Montserrat.

Pel que fa a l'escalada; aquest acord:
- Permet mantenir la pràctica de l'escalada
durant tot l'any en el 90,2% de les 3645 vies
d'escalada inventariades inicialment per la
Federació d'Entitats Excursionistes de

Catalunya i pel Patronat de la Muntanya de
Montserrat (dades del 2007).

- Regula temporalment l'escalada en el

8,65% de les vies inventariades. les regu
lacions temporals s'han ajustat a la fenolo

gia de les espècies implicades, descartant
la fixació d'un període estàndard més ampli
que perjudicaria innecessàriament als
escaladors.

\

- Impossibilita l'escalada en 1'1,15% de les
vies inventariades.

- Es regula l'obertura de noves vies d'esca

lada, impossibilitant-les en les zones de
màxim interès ambiental i sotmetent-les a

autorització de l'òrgan gestor del Parc
Natural en les altres àrees.
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Pel que fa a les vies ferrades i canals equi
pades es permet practicar aquestes activi
tats en les vies i canals llistades en aquesta
normativa i grafiades en el plànol annex.

L'obertura de noves vies ferrades o l'equipa
ment de noves canals també queda sotmès
a autorització de l'òrgan gestor del Parc
Natural.

Per a la revisió de la regulació establerta i

amb les funcions anomenades en el Títol IV,
es crea la Comissió tècnica per a la regula
ció de l'escalada, les vies ferrades i les
canals equipades al Parc Natural de la

Muntanya de Montserrat (Comissió tècnica,
en endavant). La Comissió tècnica tindrà

especial cura en donar la informació precisa
per a què tots els col-lectius implicats cone

guin els motius de la regulació i alhora vet
llarà per tal que es vegin afectats al mínim

possible en la pràctica d'aquestes activitats.
Per tant, es prega la col-laboració de tot el
col-lectiu en la implementació d'aquesta nor

mativa que concilia la pràctica esportiva
amb la conservació del medi natural.

Escalant la Momieta al sector Sant Benet

L'Elefant i la Mòmia al sector de Sant Benet

6 excurs ionisme
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Títol I Escalada
Article 1 Zonificació
L'àmbit del Parc Natural de la Muntanya de
Montserrat es divideix en 5 categories:

- Zones de màxim interès ambiental (A), on

no es permet l'escalada en tot l'any.
- Zones d'interès per a la conservació d'aus

rapinyaires de nidificació primerenca (B), on

es regula temporalment l'escalada.
- Zones d'interès per a la conservació d'aus

rapinyaires de nidificació tardana (C), on es

regula temporalment l'escalada.
- Zones d'interès específic per a aus rupíco
les no rapinyaires (D), on es regula tempo
ralment l'escalada.
- Zones sense regulació específica, on es

permet l'escalada en tot l'any.

L'àmbit d'aquestes zones està descrit ens

els següents articles i delimitat gràficament
en el plànol annex. Atesa la'dificultat en la

descripció dellímit d'aquestes àrees, en cas

de dubte prevalia documentació gràfica.
La cartografia utilitzada per a la descripció
dels límits és el mapa de Montserrat de
l'Editorial Alpina i Geoestel, edició 2004-

2005.

Article 7

Obertura de noves vies d'escalada
Pel que fa a l'obertura de noves vies d'es
calada:
- No és permesa dins de les zones qualifica
des com a A (definides a l'article 2).
- Cal informe de la Comissió tècnica i auto
rització de l'òrgan gestor del Parc Natural en

les zones B, CiD (definides als articles 3,4
i 5 respectivament)
- Cal autorització de l'Òrgan gestor del Parc
Natural quan es vulguin obrir o equipar
noves zones d'escalada, l'autorització
també es fa extensible per a l'obertura o

equipament d'una via i que impliqui una

extensió de les actuals zones d'escalada
segons l'inventari elaborat per la FEEC i el
Patronat de la Muntanya de Montserrat.



- Cal comunicar l'obertura a l'Òrgan gestor
del Parc Natural quan es realitzi dins de
zones d'escalada ja existents segons l'in
ventari elaborat per la FEEC i l'Òrgan gestor
del Parc Natural i no s'incrementi l'extensió
de la zona d'escalada.

Aquesta autorització i les condicions que s'hi
estableixin es basaran en els criteris fixats
en el Títolill i en base a les definicions de les
modalitats d'escalada de l'Annex II.

El no compliment de l'establert en aquest
article comportarà l'obligació de desequipar
parcial a totalment la via i es verificarà la

conveniència, la zona i els criteris d'obertura.

Títol II Vies ferrades, equipaments
durs i barranquisme
Article 8 Espais per a la pràctica de les
vies ferrades i de les canals equipades
Només es permet la pràctica de les vies
ferrades i de les canals equipades en els

següents equipaments ja existents i en els
sectors esmentats, si s'escau:
- La Teresina (Sant jeroni).
- Canal del Pou de Glaç.
- Torrent de Santa Maria (o de Vallmala):
des de l'estació inferior del funicular de la
Santa Cova fins a la carretera de Collbató

(B-112).
- Torrent Fondo: des de la capçalera fins al
camí de les Feixades (GR 5).
- Torrent de Santa Caterina i Torrent de la
Font Seca.

- El Joc de l'Oca (Can jorba).
- Les Dames.
- El Tres en Ratlla.
- Torrent de la Coma Alta: només en el tram

situat fora de la zona A-3.
- Clot dels Caragols.
- Torrent del Lloro - Trago.
Excepcionalment es podrà practicar el barran

quisme en el Clot de la Sajolida - Torrent del
Pont amb les següents condicions:

- Caldrà sol-licitar una autorització individual

a l'Òrgan gestor del Parc Natural.
- Només es donaran autoritzacions pel perí
ode comprès entre el 15 d'agost i el 15 de
novembre.

- El màxim d'autoritzacions diari serà de 10

persones.

Les vies ferrades a canals equipades exis
tents dins el Parc Natural i no esmentades

explícitament en aquest article seran des

equipades si es troben situades dins d'algu
na de les zones A, B, CiD regulades en els
articles 2, 3, 4 i 5 respectivament.

Les vies ferrades a canals equipades no

esmentades explícitament en aquest article
i situades fora de les zones A, B, CiD

podran ser desequipades si la Comissió ho
considera oportú per al compliment dels

objectius de conservació del Parc Natural.

Article 9 Obertura de noves vies ferrades

a nous equipaments a les canals i ree

quipaments
L'equipament de noves vies ferrades i de
noves canals a el reequipament de les llista
des en l'article 8 necessitarà autorització

Primera: Entrada en vigor
- Zones de màxim interès ambiental definides a l'article 2: aquest acord entrarà en

vigor l'endemà de la seva aprovació definitiva per part de la Comissió Executiva del

Patronat de la Muntanya de Montserrat.
- Zones B, C, D i zones no regulades temporalment:

• La regulació temporal de la pràctica de l'escalada (articles 3, 4 i 5) entra

rà en vigor 1'1 de gener de 2009.
• La necessitat d'autorització a comunicació prèvia per a l'obertura de

noves vies d'escalada entrarà en vigor 30 dies després de la publicació
de l'acord de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de

Montserrat.
• Vies ferrades i canals equipades: tant pel que respecta a la pràctica d'a

questes activitats com pel que fa a la necessitat d'autorització per a l'o

bertura de noves vies ferrades a l'equipament de noves canals aquest
acord entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació definitiva per part
de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Segona
El Patronat de la Muntanya de Montserrat, com a òrgan gestor del Parc Natural de
la Muntanya de Montserrat, es compromet a:
- Impulsar i elaborar aquells estudis que siguin necessaris per a fonamentar tècni
ca i científicament la regulació de la pràctica de l'escalada, les vies ferrades i les
canals equipades.
- Posar tots els mitjans necessaris per a fer un seguiment continuat d'aquesta regu
lació.
- Atendre i garantir el finançament de les esmentades actuacions dins del context i

possibilitats dels seus pressupostos.

Tercera
La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i els representants del territo
ri a la Comissió tècnica es comprometen a divulgar aquest acord amb tots els mit

jans que estiguin al seu abast.
Annex 1: Plànol de regulació de l'escalada, de les vies ferrades i de les canals equipades
Annex 2: Definició de les modalitats d'escalada

emesa per l'Òrgan gestor del Parc Natural

de la Muntanya de Montserrat amb informe

previ de la Comissió tècnica.

Títol II Recomanacions i

obligacions
Article 10 Recomanacions generals i

obligacions en la pràctica de l'escalada,
vies ferrades i canals equipades
Obligacions:
- No es permet la utilització de resines sintè

tiques i productes químics en tot l'àmbit del

Parc Natural. Els ancoratges fixos per a l'es
calada seran per expansió mecànica (tipus
parabolt) i es procurarà la reversibilitat en cas

necessari. Només s'acceptaran els ancorat

ges químics en aquelles lnstal-lacions de

seguretat per al pas de persones (canals
equipades, ferrades), instal-laclons fixes de

ràpel, instat-lacions fixes dels grups de rescat

i en els sectors d'iniciació a l'escalada equi
pats per a aquesta finalitat per la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya, prèvia
sol-licitud a l'òrgan gestor.
- No es permet abandonar el material en les
vies d'escalada excepte l'indispensable,
com per exemple: les reunions i els ele

ments d'ancoratge per assegurança i pro
gressió (plaquetes, parabolts, burins, spits,
tacs de fusta, pitons, etc.).

Disposicions finals

- No es deixaran cordes fixes instal-lades de

manera permanent ni, en cap cas, més

temps que l'estrictament necessari per a fer

l'equipament a obertura.
- No es permet malmetre la vegetació ni la

fauna present en la paret així com la que es

trobi al peu de via i en totes les zones d'es

calada en general.
- No es permet contaminar acústicament

l'espai amb crits, sons estridents a música.
Recomanacions:

- Es recomana l'ús del casc per a les activi
tats d'escalada i trànsit per vies equipades
en general així com estar federat a tenir

algun tipus d'assegurança i tenir bons

coneixements de la pràctica esportiva a

anar acompanyat d'un guia titulat.
- S'utilitzarà material mimètic amb les

roques (plaquetes i reunions de color gris).
- No s'utilitzarà pintura ni altres materials (o
es minimitzarà al màxim) per marcar la

situació, el nom a la dificultat de les vies.
- Es recomana no sortir dels camins per evi

tar l'erosió així com endinsar-se sense infor

mació per camins que no es coneixen.
- Es tindrà cura de no fer les necessitats

fisiològiques al voltant de les zones d'esca
lada ni en els peus de vies. En cas d'urgèn
cia s'efectuarà en llocs aïllats, en un radi

ample i en cap cas es deixarà el paper ni

restes inorgànics.

excursionisrue 7
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Nordie Wetking
Travessa Empúries - Fisterra, 1.500 km - 60 dies

Ara per ara he après a beure entre 3 i 4,5
litres al dia per hidratar el meu cos, que
pot arribar a perdre entre 3.000 i 4.500
Kcal per dia, amb una freqüència cardía

ca, aplicant la tècnica del Nordic Walking,
de 121 ppm de mitjana, i que pot arribar
fins a les 141 ppm a les pujades més
dures. Però també pots enamorar-te del
nordic walking, que és sensacional: mal

grat els 12 kg que porto de pes i el meu

patir de cervicals, vaig lleuger com si res. I
les sensacions quan "desplegues veles"
són inenarrables.

Tercer sector, Camino de

Santiago: Jaca - Fisterra

A Biescas vaig agafar un brancal que des
del Portalet va fins a Sabiñanigo i cap a

Jaca, per enllaçar amb el Camino arago
nés, si bé, no és ben bé fins que no ets a la

capital de la Jacetània que es pot dir que
es respira quelcom d'ambient del Camino
de Santiago. Deixar enrere la ciutat de
Jaca és anar acomiadant-se dels Pirineus.
AI començar la primera etapa del cami ara

gonès, trobo els primers pelegrins a la riba
del riu Aragón, prop de Santa Cilia de
Jaca. S'ha acabat la solitud. A partir d'ara,
el "Buen camino", serà la salutació més

escoltada, i les noves coneixences genera
ran alguna bona amistat, a banda de nous

companys de cami a de pernoctació. El

paisatge a poc a poc anirà canviant, la

muntanya cada cop serà més baixa, els
Pirineus aniran quedant més lluny i la calor
es farà més evident. Els centres d'interès

passaran a ser les ermites i els monestirs,
l'art romànic i el gòtic, i les visites culturals,
aixi com les festes i tradicions que se cele
bren en diversos pobles entre Aragó i

Navarra abans d'arribar a La Rioja per
aquestes dates.

Arrés, Artieda, Sangüesa, Monreal,
Eunate, Obanos... són diverses viles i

pobles que trobem abans d'arribar a Gares

Relaxant els peus al riu Aragón

(Puente de la Reina), on el cami aragonès
enllaça amb el camí francès que ve de

Roncesvalles, itinerari que ja no es deixa
fins a arribar a Santiago. La singular esglé
sia de Santa Maria de Eunate (s.XII), de

planta octogonal i d'origen templer, em va

impressionar. Un cop al poble d'Obanos,
que es traba molt a prop de Gares, vaig
decidir fer-hi nit amb l'objectiu d'assistir a la

representació teatral d'origen medieval
anomenada "El Misterio de Obanos", que
es posada en escena cada dos anys i

representada per gent del poble. Lizarra

(Estella) i Viana seran els darrers enclava
ments de l'antic regne de Navarra que ens

acostaran cap al riu Ebre, el qual travessa

rem abans d'entrar a Logroño, capital de
La Rioja. El sector riojà del Camino està
caracteritzat per una paisatge de colors
verds i blaus intensos, dominats per la

vinya i l'aroma dels ceps. La ruta transco
rre amb l'ampla vall de l'Ebre cap al nord i,
els contraforts dels Picos de Urbión i la
serra de la Demanda cap al sud.

L'entrada a Castella es fa per contrades

burgaleses, en un paisatge dominat per
gira-sols, i on ens enfilarem per altituds

properes als 1 .000 metres, per deixar defi
nitivament enrere la muntanya, els anome-



Paisatge prop de l'embasament de Vesa
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nats Montes de Oca, entrant de ple en la
Meseta castellana, i ja no retrobar-nos amb
la muntanya fins a arribar a les terres de
El Bierzo, arribant a la fresca Galícia per
O'Cebreiro. Abans d'arribar a Burgos,
però, aprofito per allargar l'etapa anterior i

enlloc d'acabar-la a San Juan de Ortega,
fer-ho a Atapuerca, per tal de fer una visi
ta al conjunt de jaciments pleistocènics
d'Atapuerca, i arribar a la ciutat del Cid
l'endemà.

La tarda a Burgos és molt calorosa, ja que
ens trobem en una setmana en la qual l'o
nada de calor subsaharià es deixa notar.

Sóc en una terrassa al costat de la cate

dral, acomiadant-me de companys de
camí que avui acaben el seu trajecte -això
del Camino de Santiago malta gent ha fa

per trams curts, uns quants quilòmetrets
per any, en el decurs d'una setmaneta a

10 dies-. De cop i volta una veu crida la

meva atenció i m'assenyala un senyor
gran, alt com un sant Pau, que va cami
nant recolzant-se amb uns pals: "Oye,
¿ese señor no va como to haces tú?"
Resto estupefacte abans que l'emoció em

permeti respondre animosament: "Sí,
aquest senyor gran, amb problemes de

psícomotrlcitat, està caminant pel carrer

gràcies a l'aplicació per a la salut del
Nordic Walking. Algú l'ha reeducat a cami
nar amb la tècnica, i gràcies a l'ús que fa
dels pals pot sortir al carrer caminant sense

la necessitat de crosses". Aprenentatges del
"Camino".

Som a 1'1 d'agost, i fins a Castrojeriz es

presenta una etapa dura, alleugerida pels
núvols. He fet un descans a migdia, per la

calor, i he aprofitat per tancar l'esbós d'un
dels articles que periòdicament, faig arri
bar a la premsa berguedana. Quan reem

prenc la marxa a la tarda, al poble apareix
una noia alemanya, la Sílvia, que arriba
amb els seus pals i un bon ritme de nordic

walking. No tornarem a coincidir fins a

Carrión de los Condes, des d'on cornparti
rem etapes plegats a bé separant-nos i

Paisatge abans d'arribar a Hontanas, a l'inici de la Meseta castellana

Peregrins del Camino al seu pas per terres castellanes
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reagrupant-nos. La primera -i única- per
sona que trobo fent el Camino amb la tèc
nica de la marxa nòrdica. Una motivació
més quan encara em resten quasi 600 km

perendavant.

A Carrión de los Condes l'hospitalitat de
les germanes que tenen cura de l'alberg
és excel, lent. Abans de sopar ens reunim

per cantar cançons de diferents parts del
món i a mi, em complau oferir una versió
reduïda de "El vent d'en Raimon", que fa
la delícia i que ens coneguem amb valen
cians i catalans, amb qui també farem

etapes plegats -porten molt bon ritme a

les cames i molt bon rotllo al cap-. AI ves

pre anem a escdltar dos pelegrins que
canten cant gregorià a la capella d'un
altre alberg i que ens ensenyen a fer un

tast de 'Vi -riojanos, havien de ser-, De
Carrión a San Nicolàs, on l'endemà ens

espera la que ha estat, sens dubte, l'eta

pa més dura de totes, fins a Reliegos,
prop de la ciutat de León. Van ser 45 km



llevant-nos a les 4 de la matinada, una

jornada de calor infernal en la qual vam

arribar als 40° i amb els darrers 18 quilò
metres per l'antiga calçada romana sense

un arbre, ni una casa, ni un vehicle ... ni

aigua. Tan sols un monticle de pedres
amb una creu, en memòria d'una peregri
na irlandesa que va morir fa un parell
d'anys. Només un pensament em feia fort:
"El dolor és per un moment, la joia és per

sempre". I agrair l'adaptació a la calor feta
als Pirineus, així com tenir a prop algun
company. És curiós, però, el silenci que
es fa quan es pateix mentre a l'horitzó,
veus aquella via de tren que havies de
creuar i a la qual no acabes d'arribar

mai. ..

Superada la prova, I'end.emà, arribada a

León, on vaig decidir fer el jorn de des
cans que tenia pendent. I una de freda i
una de calenta: anar a l'alberg municipal
ens va permetre sortir de tapes a la nit...

però l'atac d'una colla de xinxes em varen

amargar els 4 dies següents -penseu que hi ha gent que ha de tornar a casa-. La solució va

ser una pomada de cortisona ... i un esprai antiparasitari per les costures del meu sac-llençol.

La màgia de Gaudí em va revifar a Astorga, al mateix temps que l'erm mesetari havia

anat quedant enrere. A Manjarín faig nit en un alberg on hi ha en Tomàs, l'anomenat

darrer templer. Llogarret de dues cases i 4 pallisses arranjat com a alberg i amb autèn

tic esperit fraternal. Un lloc i una gent molt autèntics, presidits per una senyera i una iku

rriña. Ponferrada i Villafranca del Bierzo són les darreres poblacions de Castella, abans

d'entrar a Galícia i fer nit a l'encantador poblet d'O'Cebreiro: Ara les etapes seran petits
"Dragon-khan", amb una continuïtat de pujades i baixades. Sarria, Portomarin, un

excel-lent pop a Melide -el millor de Galícia-, Leboreiro ... fins a arribar a Arzúa, a 40 km

de Santiago, a punt per afrontar les darreres 4 etapes amb els darrers 130 km.

Arzúa-Santiago va ser una etapa molt dura, però que no va impedir la celebració d'ha

ver arribat a Santiago.i l'acomiadament de companyes que acabaven el seu trajecte.
Celebracions que et porten a tancar els bars de la ciutat i a pagar un tribut l'endemà i els

dos dies següents, ja que juntament amb l'acumulació de quilòmetres a les cames, el

cos ja no recupera tan ràpid. Negreira és la darrera gran ciutat que trobes abans d'arri

bar a Oliveiroa, preciossíssim poblet típicament gallec, i Fisterra. La darrera etapa va

transcórrer sota la pluja fins a migdia. Justament en albirar les primeres imatges de la

costa atlàntica, va parar de ploure i durant la tarda, el temps es va anar obrint fins a

obsequiar-nos als presents -ens vam llançar a l'aigua vestits i tot per celebrar haver

assolit I'objectiu- amb una magnífica i inoblidable posta de sol.

Representació del Misterio de Obanos

bes vivències

En el decurs de la travessa, la meva actitud va ser oberta en tot moment, sense renunciar

a l'objectiu i al pla establert, però sent-ne flexible per a no perdre'm ni un detall, ni una foto

grafia, ni una possible conversa, escoltant el meu cos i el seu estat físic, les seves fases

d'esforç, cansament i recuperació. Conjuminant etapes "esportives" amb etapes "socials",
etapes de matí, d'una jornada, o de matí i de tarda, amb estratègies per adaptar-me a la

calor un cop arribat a la Meseta. 3 dies de descans entre 60 varen ser els justos per com

plir l'objectiu de 1.500 km en 60 dies. Però els últims 4 dies, als darrers 130 km, el cos ja
no es recuperava igual, per culpa dels quilòmetres acumulats i de les celebracions

"socials" que comportava arribar a la fi del Camí de Santiago, amb les persones que ens

havíem anat coneixent i que anaven acabant el seu recorregut.

He pogut gaudir de moments veritablement especials i màgics. Uns en solitud, com en els

Pirineus, d'altres en companyia, i d'altres, precisament, a causa d'aquestes companyies.
En definitiva, un repte assolit, que en el fons era un repte de reptes. Un viatge a ítaca, que
el pas del temps em farà valorar la magnitud del repte assolit -la travessa Empúries
Fisterra, aplicant la tècnica de marxa nòrdica- i m'ajudarà a interioritzar les experiències
viscudes, amb el plaer que he tingut en tot moment de poder-ho compartir i difondre. A

banda de treballar com a instructor les potencialitats dels seus treus nivells -salut, fitness

(condicionament físic) i esportiu - per a mi el Nordic Walking s'ha convertit en una filoso

fia de vida que m'anima a aprofundir en el seu treball i en el seu coneixement i, en un

quart nivell, com a una eina excel-lent de creixement personal.
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Ii ordic Walking dreams

Vull escriure i transmetre sensacions sobre el
Nordic walking, ara que fa un mes que vaig ini

ciar la travessa Empúries - Fisterra, 1.500 km
- 60 dies." Avui m'he sentit galopar sobre els

pals, amb una agradable sensació d'ingravide
sa sobre el camí. La darrera hora i milja de l'e

tapa ha estat fantàstica. Les sensacions,
inenarrables. Ho intentaré transcriure com

bonament pugui, ja que si anava parant per
anotar el que sentia, trencava la màgia i es

diluïa la successió de sensacions.
"

25 de juliol de 2008. Etapa Lizarra -

Los Arcos, 21 km

Agafar els pals i ajustar-se les dragoneres.
Un moment especial per a executar el propò
sit. Els pals em donen impuls per avançar en

el camí, en la direcció desitjada. Fantàstic.
Fent una analogia, podríem arribar a dir que
ens aporten un suport físic i tangible per a la
nostra acció i es poden mostrar com a símbol
dels suports que cerquem i a voltes necessi

tem, per a transitar per la vida.

Tot seguit ve la posició amb la qual s'han d'e
xecutar els moviments, que podríem compa
rar amb l'actitud amb què afrontem la vida,
així com l'alquímia del moviment. La vida és

moviment, amb imputs i outputs, amb adqui
sicions i renúncies, amb nodriment i excre

ció, amb pèrdues i guanys. Moviment decidit

per avançar impulsant el cos cap a enda

vant, amb els peus anatòmicament ben
col-tocats donant-nos aquest impuls, mar

cant la direcció a seguir. Part del nostre cos

que ens posa en contacte i absorbeix l'ener

gia de la mare Terra. Es produeix el primer
miracle: deixo de caminar amb els peus lleu

gerament oberts, fruit dels meus plans, i des

carrego els genolls, castigats per la pràctica
dels esports de neu i d'alta muntanya.

Els bessons van batent amb lleugeresa,
mentre que els quadríceps senten un lleuger
dolor, fruit del treball de la cama i de l'adqui
sició de potència física. El maluc i l'esquena
ben rectes, mentre que les espatlles fan un

lleuger moviment de rotació, avançant amb
el pas altern i amb un ritme compassat.

mecànicament i perfecte simbòlicament per
afrontar la vida: recta i amb els ulls mirant

cap a endavant, a la recerca de nous horit

zons, de noves vivències, de nous reptes,
de noves experiències i de nous coneixe
ments.

Sortida de sol amb la darrera imatge dels Pirineus

Els braços van "palejant" aferrant-se al
mànec del pal quan aquest va per enda

vant, desplaçant l'espatlla cap a enrere per
donar impuls al nostre cos, tot avançant
l'espatlla contrària i obrint la mà per desca

rregar els tríceps, abans de recuperar de
bell nou la posició de suport del pal.
Fantàstic moviment que, a banda d'enfortir
els nostres tríceps, és tota una representa
ció dels nostres actes a la vida: ens hi afe
rrem amb força a les coses que ens pas
sen en el decurs de la vida, alhora que ens

impulsen i les deixem enrere, tot obrint la
mà per a desfer-nas-en, acte imprescindi
ble per a poder tornar-nos a agafar al que
sigui per tal de tirar endavant.

En tot aquest escenari, en tota aquesta pro
jecció del cos i de nosaltres mateixos
enfront de la vida, amb la pràctica del nordic

walking la columna s'estira cap amunt, per
metent circular l'energia de forma ascendent

per la columna, fent una projecció de la terra

cap al cel, captant-la i omplint-nos de vitali

tat i d'energia. I, en el meu cas, es produeix
el segon miracle: el benefici afegit de corre

gir la meva lleugera escoliosi de la columna
i reforçar tot el trapezi -castigat per un acci
dent de moto-, millorant molt substancial
ment la resposta de les meves castigades
cervicals a l'esforç.

Per últim i, al capdamunt de la piràmide a

darrer graó d'aquesta escala que apunta
cap al cel, la posició del cap: perfecte bio-

Bany de celebració a l'arribada a Fisterra
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Quasi res. El nostre cos com a mestre, tot

ensenyant-nos que si posturalment i anatò
micament el posicionéssim bé, segur que
aniríem millor en tots els altres aspectes de
la vida, seguíssim el camí que seguíssim, ja
que com diu el poeta "caminante, no hay
camino, se hace camino al andar"; per tant,
l'actitud amb la qual afrontem la vida és
essencial.

Però això no ho és tot per a un muntanyenc
que aplica la tècnica del nordic walking a

una travessa tan especial com és Empúries
- Fisterra. En especial per tot el que repre
senta físicament, psíquicament, cultural
ment i filosòficament parlant. Hi ha dos

aspectes més a considerar.

N'hi ha un que pertany a la mateixa pràcti
ca del nordic walking. Consisteix a dedicar
un temps, acabada cada jornada, a fer
exercicis d'estiraments. Si guanyem potèn
cia muscular i no relaxem aquesta museu

latura, perdem agilitat. Fent una analogia,
aquesta potència que anem adquirint no

ens servirà de res en el camp mental si no

flexibilitzem la nostra ment i les nostres

concepcions de la vida. La rigidesa física
ens comportarà un risc de lesió, alhora que
la rigidesa mental ens bloquejarà la possi
bilitat d'interioritzar altres coneixements,
vivències a experiències.

I l'altre, referint-nos a un element auxiliar

però bàsic a l'hora d'afrontar una activitat

d'aquesta naturalesa, és l'ús de la motxilla.
Una motxilla que parlarà molt bé de nosal
tres, de les nostres pors i inseguretats, de
les nostres aprensions i dependències, que
ens faran fer provisió de béns que ens donin

seguretat i protecció. Una motxilla que, sens

dubte a la pràctica, ens ha d'ensenyar que a

la vida cal anar lleuger d'equipatge -física
ment i metafòricament parlant-. No té sentit

l'esforç de caminar i fer un esforç sostingu
dament -on podrem arribar a constatar el
benefici de transcendir i sentir-nos més
volàtils-, si ens ñaqel-lern torturant-nos por
tant càrregues innecessàries.



Arribats a aquest punt, la reflexió filosòfica

s'imposa, ja que és on pot haver-hi part de la
veritable alquímia: aconseguir transmutar el

dolor -físic i no físic, mental i emocional-, en

plaer, fent-nos més àgils i lleugers, també, en

tots els àmbits de la nostra existència.

Resultats comparatius de les proves

mèdicoesportives

Realitzades al Centre Mèdic ITCO de Manresa, el 17 de juny, 6 dies abans de la tra

vessa, i el 2 de setembre, onze dies després de concloure-la.Una darrera nota marginal. La quantitat de

gent que he observat que utilitza només un

pal per caminar -quan per fer-ho utilitzem

dues cames-. Traieu les vostres pròpies con

clusions en base al que s'ha exposat ante

riorment -lesions en el maluc contrari ... mirar
només un costat de la vida-.

Pes:
Pèrdua de 8 kg, acostant-se al pes màxim ideal, i rebaixant un 7% el percentatge de

greix. De 87,2 kg a 79,8 kg

Tensió arterial de repós:
Normalització de la tensió baixant de 143/102 mmHg a 115/77 mmHg, amb la corres

ponent baixada en el cicle d'esforç

Pols en repós:
Rebaixa considerable de 84 batecs/minut a 63 batecs/minut

Prova d'esforç:
* Millora de l'acceleració de la freqüència cardíaca amb un increment més lent
* Millora del decrement (recuperació) de la freqüència cardíaca, de 52 pulsacions a

71 pulsacions en 3 minuts
* Millora deillindar aeròbic i anaeròbic
* Millora de la capacitat de consum d'oxigen en un 10% (més capacitat de combustió

muscular)

Per últim, afegir que sense la tècnica i l'espe
rit del nordic walking, i donades les meves

circumstàncies personals i les condicions
sota les quals vaig plantejar-me el repte de

l'activitat, podria posar en dubte l'assoliment

de l'objectiu. Però sentir en la pròpia pell els
beneficis que dia a dia aquesta pràctica és
realment viure un prodigi. Pendent de con

cloure el meu estudi de camp, i a l'espera de
la segona prova físicoesportiva, puc avançar
la notòria baixada d_e pes i de les meves pul
sacions cardíaques. Els indrets del meu camí
i les vivències viscudes contribuiran, sens

dubte, a la meva evolució personal.

La Creu de Ferro, arribant a Manjarín

t:> ades d'interès
Data de sortida: 23 de juny de 2008
Data d'arribada: 21 d'agost de 2008

Etapes: 57

Dies: 60

Pes transportat: 8 -12 kg
Quilòmetres realitzats: 1.461 km

Consum de líquid: 230 litres

Etapes més llargues:
42a etapa 5 d'agost
(San Nicolàs - Reliegos 45 km )
15a etapa 8 de juliol
(Mont-ros - El Pont de Suert 40 km)
Etapa més curta:

6a etapa 28 de juny
(St. Pau de S. - St. Joan Abadesses 8 km)
Etapa a més altitud:
14a etapa 7 de juliol
(Rialp - Mont-ros 2.400 m)
21 a etapa 14 de juliol
(Nerín - Torla 2.300 m)
Etapa amb desnivell més gran:
21 a etapa 14 de juliol (Nerín - Torla 1.200 m

pujada i 800 m baixada)
Etapes més dures:
14a etapa 7 de juliol (Rialp - Mont-ros)
15a etapa 8 de juliol
(Mont-ros - El Pont de Suert)
17a etapa 10 de juliol
(Bonansa - Castejón de Sos)
18a etapa 11 de juliol (Castejón - Saravillo)
21 a etapa 14 de juliol (Nerín - Torla)
22a etapa 15 de juliol (Torla - Yosa)
42a etapa 5 d'agost (San Nicolàs-Reliegos)
54a etapa 18 d'agost
(Arzúa - Stgo. de Compostela)
Etapa amb vivac:
4a etapa 26 de juny (Besalú - Oix)

excursionisrne 13
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Introducció

El país del Donasà, Cantó de Querigut,
està situat a la part extrema oriental dels
Pirineus de l'Arieja. És una zona muntan

yosa de grans boscos que amb seguretat
us seduirà. En totes les estacions de l'any
el clima convida a realitzar activitats de

muntanya: BTT, caminades a peu, a cavall,
esquí..

Per a la pràctica de BTT es requereix un

mínim d'entrenament ja que els desnivells
són importants. Nosaltres vam decidir divi
dir la sortida en dues rutes: una que trans

corre pel sector del Donasà, en concret

recorre part del Camí de Vauban, i l'altre

pel sector del Capcir. En totes dues rutes
es passa per indrets des d'on gaudirem de

magnífiques vistes panoràmiques de
cadascuna d'aquestes contrades.

Baixant pels boscos de Matamala

,

tr DIA. SEaOR DONASA:

EL CAMí DE VAUBAN
PUJGBALADOR - MIJANÉS -

ROSA - CARCANIÈRES -

aUERAGUT - PUJGBALADOR

Distància: 48 km.
Desnivell acumulat: 1.334 m.

Horari: 5 hores aprox.
Altitud màxima: 1.724 m.

Altitud mínima: 909 m

Punt de sortida: Plaça del poble de

Puigbalador
Dificultat: Mig - Alta. 100% ciclable

Malgrat que no era gaire tard, les 10 del

matí, el fred era una mica colpidor per
anar en bici, però bé, ja havíem arribat a

Puigbalador, punt de partida de la ruta

pel sector del Donasà. Vam deixar el
cotxe davant de l'església de Puigbalador.
Aparcats pels voltants teníem d'altres
cotxes que estaven desballestats, tot

plegat, un panorama una mica estrany.
La veritat és que semblava que tothom

estigués dormint en un escenari poc de
fiar.

El primer que vam fer és vestir-nos per a

l'ocasió, al bell mig de la plaça, és a dir: de
ciclistes amb tot l'equip d'hivern. Després
d'això, que és un procés ràpid, vam

començar a pedalar cap a la carretera. Uns

quants metres més avall l'hauríem de dei
xar per anar cap a un edifici anomenat

"Centre de Montaigne" Curiosament, al vol
tant d'aquest centre vam seguir veient cot

xes rebentats.

A partir d'aquest moment començav� la

pujada per una pista que, inicialment, pot
ser havia estat asfaltada en els primers
metres, però que, en aquell moment, esta

va totalment desfeta. La pujada la vam fer
amb l'atenta mirada d'uns caçadors amb
els seus fusells que estaven amagats amb
vestimenta de guerra, semblava que fós
sim a Txetxènia.
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J ELCAPC' Text i fotografies de Toni Llovet i
Xavier Saleta

Llarga baixada després de La Rouze en un paisatge de tardor



Vam pedalar 3 quilòmetres de pujada d'a

quelles que es deixen fer i vam arribar al
coll d'Ares a 1.600 m. Des d'allà vam ini
ciar una baixada per una pista que es con

verteix en corriol, fins a arribar a una tanca

que travessem per una porta de marques
grogues. Estàvem ja en el frondós bosc

d'Hares, que en aquella època de l'any,
ben bé a la tardor, conforma un paisatge
magnífic per fer fotos.

Vam seguir baixant pel corriol fins a trobar
una pista principal, que vam agafar cap a

l'esquerra en la mateixa direcció de la bai
xada. Aquesta pista és ampla i més aviat

planera i això fa que el ritme de la pedala
de sigui molt més ràpid.

A 1 ,5 quilòmetres vam trobar el desviament

cap a l'estany de Queragut (30'), i en 5,8
quilòmetres ens vam creuar amb una pista
que puja del poble de La Pla. Nosaltres
vam continuar per la mateixa pista princi
pal cap a l'esquerra. En aquest punt també
hi ha el desviament per anar a l'estany de
Laurenti tot i que aquest és una mica més

lluny, a 2 hores; també hi podem trobar un

refugi una mica atrotinat per dins.

Vam seguir sempre per la pista principal
deixant a esquerra i dreta alguns caminets,
amb la presència al fons del pic del Roc
Blanc, que es va veient sovint durant la
ruta. De moment, vam estar pedalant al
voltant de la cota 1.700 m. A uns 6 quilò
metres, la pista comença a canviar de
direcció tot iniciant la baixada; vam deixar
3 pistes a l'esquerra que ens conduien a

l'estació d'esquí de "Palhieres-Mijanés", i

vam seguir baixant fins que s'arriba a una

pista asfaltada que ens va portar directa
ment al poble de Mijanés a 1.130 m.

Portàvem ja 6 quilòmetres de baixada.
Vam entrar al poble on es pot trobar una

botiga de productes típics de la regió del
Donasà. Es tracta d'un típic poble francès
molt conegut perquè quasi sempre hi

passa el Tour de França per assolir el terri-

Llac de Matamala. AI fons Els Angles i el Pic del Pam

ble "Col de Palhieres". Situats dins del

poble, no cal creuar el pont que queda de

cara, sinó que hem d'agafar la rue du

Castagnet".

La veritat és que no vam veure ningú, ni un

miserable gat. El carrer s'acaba en una

pista que en pocs quilòmetres ens porta al

següent poble del costat: Rosa a 974 m.

S'havia acabat la baixada i, per tant haví
em de començar a remuntar per tornar al
lloc des d'on havíem sortit. El camí de

pujada el vam fer seguint sempre les mar

ques grogues i vermelles que ja es troben

pels carrers. Aquestes marques resulten
molt útils per no perdre't. Amb tot, nosaltres

disposàvem de 2 GPS Garmin amb la car

tografia de la zona que ens van ser útils a

l'hora de decidir entre diversos camins.

Vam sortir del poble per agafar el "Camí de
l'Ilia" A l'entrada hi ha un Sant Crist. Aquest
és un camí antic que passa entre avella
ners i que va pujant suaument durant 2 qui
lòmetres fins que, de sobte, ens vam trobar
davant les runes del Castell de Ousson. És
un lloc bonic per fer una paradeta abans de

començar el que serà la primera pujada
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forta del dia, la qual vam batejar com el
camí de les "ziga-zagues"; sobren els
comentaris. Vam pedalar en pujada durant

1,7 quilòmetres, fins que ens vam trobar
amb un creuament de camins. En aquest
punt, seguim en direcció a le Puch.

S'acabava la pujada i, de sobte, vam arribar
a un pla amb excel-lente panoràmiques, des
d'on es divisen els pobles i les muntanyes
que havíem recorregut abans per sota. En 2

quilòmetres arribàvem al poble, amb la seva

font i amb els seus serveis al costat. També
hi ha un plànol indicatiu.

Des del poble vam pedalar uns metres per
la carretera i de seguida vam seguir de nou

les marques grogues-negres en direcció al

poble de Carcanières, que ens quedava
just a sota. En aquesta ocasió no arribàrem
al poble sinó que vam seguir tot recte fins a

creuar la carretera que ve de Quérigut, el

següent poble. No obstant això, nosaltres
hi vam arribar seguint la pista que teníem
davant i girant a la dreta després d'uns
500 m. De nou marques i baixada fins a

Queragut, encara que els últims metres
fins a arribar al poble són de pujada. El

poble de Quérigut és famós pel seu castell
i a l'estiu està ple de gent, però té el seu

encant. Nosaltres no vam trobar quasi
ningú; en aquest cas sí que hi havia un gat
i un gos. Per cert, l'aigua de la font de la

plaça no és potable, però n' hi ha un altra
ben a prop.

A Quérigut vam fer una breu parada per
afrontar el segon repte del dia i un cop men

talitzats vam prendre la "rue d'Amount". En

pocs metres arribàvem a un gran dipòsit d'ai

gua i, ja davant nostre, tenim el calvari, curt

però dur: una formidable recta de quasi 2

quilòmetres de dura pujada fins a arribar al
coll de la Plambouille i on alguns vam posar
el peu a terra. Vam reprendre la ruta amb
una mica de baixada, que ja tocava, fins tro
bar una pista que ens ve de l'esquerra; es

creua una tanca i s'arriba a la carretera que
vam seguir de pujada fins al coll d'Ares.

D'aquí baixada per la carretera 0-16, fins a

Puigbalador, tot travessant una immensa

fageda; bé tot baixada no exactament, en els
últims quilòmetres ens quedava l'última

suada, i ja som un altre cop al cotxe.



2n DIA. SEaOR CApaR: lA
RUTA DElS llACS

FORMIGUERA - MATAMAIA
nsANGLES - VAllSERRA -

FORMIGUERES

Distància: 35 km

Desnivell acumulat: 846 m

Horari: de 4 hores aprox.
Altitud màxima: 1.933 m

Altitud màxima: 1.451 m

Punt de sortida: Hotel Les 2 Lacs a l'entrada
de Formiguera
Dificultat: Mitjana - Alta. 100% ciclable

A la nit havien baixat molt les temperatures
i en despertar-nos vam poder veure des de
l'habitació tots els camps gebrats, la tempe
ratura era d'1 grau sota zero; eren les prime
res llums de la tardor però ben bé semblava

l'hivern, si no fos pel color dels arbres que
ens indicava que encara èrem a la tardor.

Un cop esmorzats i, ja una mica més reani

mats, deixem de fer el ronso per començar
la nostra segona ruta de cap de setmana.

Aquest cop l'inici de la ruta és just davant de
l'hotel on hem dormit, "Le 2 Lacs", a

Formiguera, a pocs quilòmetres de inici de la

ruta. Aquest hotel en aquestes èpoques
resulta d'allò més econòmic.

La ruta la vam iniciar en direcció a als Angles
per carretera. El fred és intens. Després d'1,5
quilòmetres vam deixar la carretera tot girant
a l'esquerra per endinsar-nos en un frondós

bosc; l'entrada és per una mena d'hípica un

pèl desballestada, i anem seguint per un

terreny pla però molt ombrívol i gebrat.

Som als boscos de Matamala, indret on

durant la temporada d'hivern i si hi ha neu,
hi trobem unes magnifiques pistes d'esquí

Llac de Vallserra

Runes del Castell de Ousson

nòrdic. Seguim fins a arribar al càmping de
Matamala. Després girem a l'esquerra i

creuem el llac per la presa.

Nosaltres seguim recte, per la carretera que
hi ha al davant, fins a trobar la pista forestal

que ens portarà en direcció a la jaça de
Calvet.

Des de l'altra banda anem vorejant el llac,
on podem gaudir d'unes esplèndides vis
tes del poble i les pistes d'esquí dels

Angles, per on passarem de tornada a

Formiguera.

Després d'1,2 quilòmetres vam deixar la
carretera per agafar un corriol davant una

tanca amb marques grogues, els dos
camins ens hi portarien però un corriol és un

corriol. En poc menys d'1 quilòmetre vam

arribar a un petit llac i tot girant cap a l'es
querra, vam tornar a sortir a la carretera

que va de Montlluis als Angles. En el llac

comença la pista que ens portarà cap a la

jaça de Bernardi.

A uns 3,2 quilòmetres de l'embassament

girarem cap a l'esquerra, seguint les indica
cions del Camí de Vauban, marques verme

lles i grogues, el mateix camí que vam tro
bar ahir, i que coincideix també amb els
circuits de B'Tf numerats com a número 10 i
número 1, identificats també amb marques
de color groc.

És una ampla pista que va pujant de mica
en mica durant 5 kilòmetres, i ja quasi al
final podem veure com treu el cap l'altiva
silueta del Carlit. Al final vam arribar a un

encreuament on hi havia un gran arbre mort
al mig i on podem trobar el refugi. Vam dei
xar aquesta pista i vam girar a la dreta per
una altra pista cap a la jaça del Pla del Buc

Som dins dels boscos de Calvet i la pujada
és fa bastant feixuga ja que el terreny està

ple de pedres i arrels. Seran uns 2,5 kilòme
tres de puiada fins a anar a trobar la carrete
ra que ens portarà a la vila de Montlluis.
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situada ja en plenes pistes d'esquí de Els

Angles.

Des d'aquest punt ens quedaran 3 quilòme
tres per arribar al gran pàrquing del Pla de
Mir. En aquest punt hi ha l'entrada del Parc

Animalier, on si a algú li interessa pot anar a

veure els óssos en captivitat. Nosaltres vam

seguir carretera avall en direcció a Els

Angles, però procurant no anar molt ràpid ja
que en el primera revol tancat tancada cal

agafar un corriol amb marques blaves que
ens portaria a creuar per les pistes d'esquí
en dues ocasions. Cal anar amb els ulls ben
oberts per no perdre el camí, sobretot, quan
es travessen les pistes per anar a buscar la

marca a l'altra banda.

Per aquesta ruta, tot faldejant pel mig del
bosc i passant per sota el telecabina dels

Pelegrins i la telecadira de les Jacetes, vam

arribar a una zona de Free-Rider, una àrea
amb tobogans i altres utensilis per fer mera

velles amb les bicis. Nosaltres hi vam estar

una estona provant els tobogans amb molta

prudència, això sí.

AI costat d'aquest parc de diversió vam seguir
per una pista, que passa per dins del bosc i

que poc a poc va guanyant alçada, fins que,
quan vam trobar una marca blanca amb ratlla

vermella, vam començar una forta pujada
que ens va portar a dalt d'una urbanització de
xalets de les pistes i una carretera.

Ens trobàvem al davant de dues pistes, una

que ens portaria l'estany de la Balmeta, i

que no vam agafar, i una segona pista, la

triada, on s'ha de passar per sobre d'una
cadena baixa en direcció al llac de Vallserra.

Inici a Puigbalada
Inicialment és una pista que es converteix

en un bonic corriol de baixada per un bosc

ombrívol, fins que en el seu tram final cal

baixar de la bici per fer un breu tram a peu,
fins a trobar la prova de foc, el baixador de

Vallserra, un baixador que només poden fer

seguit els més entrenats.

Un cop superada la baixada, vam arribar a

la carretera que ve deis Angles, que en

pocs metres porta al bucòl·lic estany de

Vallserra. Aquí, en segons quines èpoques,
es pot trobar un bar on es menja força bé,
però nosaltres no vam tenir aquesta sort i
vam haver de tirar del que teníem.

Vam seguir per l'ampla pista que voreja el
llac en direcció al refugi de Ganyades. Per
sobre nostre vam poder veure el pic de Pam

(que en altres ocasions hem fet amb

esquís). En 3 quilòmetres arribàrem a una

cruïlla des d'on podíem veure al fons, el

refugi, però nosaltres vam passar de llarg i

Altres dades
Sortida realitzada la tardor de 2008.

Equip:
Xavier Saleta, Toni Llovet, David Ribes i Juan Carlos Triviño. Portàvem 2 GPS Garmin Vista Cx

(amb cartografia incorporada).
En els dos dies que hi vam ser, no vàrem trobar ningú ,i per això, la sensació de solitud i aïlla

ment va ser completa. Una setmana més tard les intenses nevades no ens haurien permès de

fer les rutes.

Època aconsellable:

Millor època la tardor. També es pot fer a la primavera i a l'estiu però no a l'hivern.

Per menjar:
Encara que passem per diversos pobles durant la ruta, a la tardor tot està tancat. Cal ser previ
sors i portar quelcom per picar a la motxilla. A Mijanes, Quérigut, Formiguera, els Angles sí que
hi podem trobar algun lloc obert tot l'any

Com arribar-hi:
Des de Puigcerdà, cal seguir per la N-116 en direcció Bourg-Madame. Hern de travessar

Saillagouse. A la rotonda de Montlluis haurem d'agafar la N-118 en direcció els Angles, a 4 qui
lòmetres trobarem Formiguera i una mica més endavant Puigbalador.

Allotjament:
Hotel Les 2 Iacs a Formiguera. Aquí ens vàrem allotjar. Tot l'hotel per a nosaltres. Aquest hotel I"�Een aquesta època de l'any resulta molt econòmic i acollidor.

Cartografia:
Carte de Randonnée. Axat-Quérigut (Gorges de l'Aude). Núm. 2248 ET. Institut Geographique
National (IGN). 1 :25.000

Carte de Randonnée Font Romeu (Capcir). Núm. 2249 ET. Institut Geographique National

(IGN). 1 :25.000

Web on trobar els TRACKS:

www.sorreig.es.vg
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vam seguir per la dreta. Es tracta d'un tram

de trajecte en baixada tot passant pel costat

de les ruïnes de l'església de Vallserra.

A partir d'aquí no es podia anar gaire ràpid,
ja que havíem de trobar unes marques gro
gues a la nostra esquerra dibuixades en

una pedra, són a uns 4 quilòmetres des del

refugi de Ganyades, des d'on comença
una pista molt dreta de baixada. Durant la

baixada vam trobar novament les marques
de circuit de BTT que indiquen direcció

incorrecta, però que per a nosaltres va ser

la correcta. Vam passar per les pistes d'es

quí nòrdic de Formiguera i pel càmping,
fins a retrobar-nos de nou a I' entrada del

Formiguera.

Fins aquí dos itineraris circulars, amb llums i
colors de tardor, en el nostre cas, que us

recomanem tant com la primavera. Dues

rutes circulars que ben mirat tenen una

forma de 8.

Xavier Saleta
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llibre 150 Escaladas clásicas en los

Alpes. L'estètica i la màgia que atresora

aquest petit racó, envoltat de la verdor

dels boscos de Mont Sasonnex, és un

espectacle que difícilment s'oblida.

Tants elogis s'han escrit sobre aquesta
paret que fan venir ganes d'experimentar
en persona totes les meravelles que hem

llegit. Sempre recordarem la primera
vegada que la vàrem contemplar, un matí
mentre el dia es llevava i les boirines s'a

rrossegaven per la cara del Bargy que es

reflectia tímidament sobre les aigües
fumejants del llac Benit.

L'escalada és prou lògica, dibuixa un

camí cercant un itinerari sinuós i evident

per la paret. Però cal trobar-lo. L'itinerari

transcorre per una paret que des de lluny
sembla la cara d'un gnom, d'un troll del
bosc. El nas, on finalitza l'escalada, és

Coincidim plenament amb tots els adjec
tius que en Jordi Lluch li dedica en el seu

Gran paret del petit Bargy

per gaudir d'un IV grau vertical sobre una

roca calcària, sòlida, compacte i erosio

nada; farcida de cavitats. Tota la via té un

aire de màgia. El seu ajustat grau de difi
cultat la fa molt assequible; està semie

quipada però manté aquell sabor alpí que
demana atenció a la vegada que prudèn
cia. No deixarà indiferent a ningú.

AI refugi del llac Benit, el guarda ens

deixa el llibre de piades mentre ens reco

mana que esperem un dia més per esca

lar. Els dos dies anteriors ha plogut i ens

diu que la paret encara estarà molt molla.

Cal esperar una mica més perquè deixi

anar tota l'aigua que encara té acumula

da. Decidim fer-li cas. El temps està

assegurat per demà per tant, hi tornarem,
si ens ho recomana per alguna cosa serà.

L'emplaçament del refugi és preciós, amb

les taules sobre la gespa al costat del llac

i la paret al fons. Aquest escenari es

transforma en idíl·lic i aprofitem per pas
sar l'estona, tafanejar piades, un llibre de

ressenyes del lloc i copiar la via que
volem fer l'endemà. La primera sorpresa
que ens trobem és que els 3 primers
llargs estan graduats de V grau i la refe

rència que nosaltres portem deillibre 150

Escaladas clásicas en los Alpes les dues

primeres tirades són de IV-IV+ i la resta

de III-IV. La ressenya de Frederic

AIIamand penjada a lnternet, de l'any
2003, també és prou clara i coincideix

amb el V grau.

Però com sempre tot és opinable i és per
aquest motiu que és recomanable con

trastar la informació. Sempre és recoma

nable contrastar les ressenyes ja que no

és la primera sorpresa que ens hem tro

bat no només a la zona de França, sinó
sobretot en les seves ressenyes de

Dolomites on la diferència en el grau ha

estat motiu de debat entre instructors del
CAl. Respectem la seva visió però hi ha

graus en les seves ressenyes que no

corresponen amb la realitat, i aquesta no

és una opinió personal sinó què ha estat

una opinió comprovada in situ, contrasta

da amb persones que són guies-instruc
tors amb criteri respectable, que a la

vegada coincideix amb publicacions ofi
cials. No es tracta de polemitzar, ja hem

dit també que la visió de Jordi Lluch és
molt respectable però simplement fem

notar que cal contrastar acuradament les

ressenyes.

La via Des Traus, la més clàssica i repeti
da del petit Bargy, va ser restaurada el 15

de març del 2003. Es va actuar principal
ment sobre les reunions, ara més clares i
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segures. Però això no li treu a l'escalada

cap dels seus al-llcients originals.
Actualment hi ha un munt de vies noves i

moltes variants obertes en la paret del petit
Bargy, que ens poden donar peu a confu
sions. Per tant creiem que és útil dur una

ressenya que com a mínim ens marqui el
camí i ens pugui aclarir dubtes en instants

precisos per aquest laberint geològic.

Per últim és important seguir el consell
del guarda i saber esperar, tenint pacièn
cia i sabent triar el dia per gaudir plena
ment de l'escalada. Les rampes herboses
de sortida actuen com a veritables espon
ges que deixen regalimar l'aigua per la

paret, sobretot en el vessant de les
Dalles i la part central de la paret just on

hi ha la cara típica del Bargy.

Més a l'oest, després de la via del Gran
Díedre hi ha una zona farcida de vies

noves; totes al voltant deis 300 m i que no

tenen el problema tant acusat de l'aigua
com en la paret central. La via finalitza en

la novena reunió però en els últims 150 m

que resten per arribar al final cal ser molt

prudents en les rampes herboses. És fàcil
trobar-les mullades i lliscoses i en alguns
passos de grimpada vàrem trobar pitons
emplaçats, és convenient assegurar-se
en aquests últims trams de la via malgrat
que el grau sigui assequible. La porta de
sortida és una barrera rocosa i en el seu

punt més lògic, un petit diedre ens porta
al final de la via.

20 excursionisrne

uescnpcio:
AI peu de la via es pot trobar un sender que
transcorre de banda a banda per tota la

paret. Llisca per una mena de vira i cal
estar molt concentrats en alguns punts ja
que es penja pel damunt d'un contrafort que
hi ha a la base de la paret. El primer que cal
fer és identificar el nervi de roca que separa
dues grans cavitats que es troben sota i a

l'esquerra del nas del Bargy. Per arribar al

peu d'aquest nervi rocós tenim dues

opcions: si venim deillac Benit ho farem per
l'esquerra i si arribem pel telecadira ho
farem per la dreta.

Probablement l'opció més fàcil per trobar la
via és cercar el peu d'una via nova, la "Voie
du Nez Yeux". Una visible pintada al costat

del sender que la circumda identifica exac

tament el lloc on comença aquesta via i que
també serà l'inici de la nostra. Comencem
l'escalada amb una tirada amb passos de III
fins a arribar a una zona més fàcil on hi ha
un pi en què es pot fer reunió però l'autènti
ca reunió de la via Des Trou és a 15 m més

amunt, sobre uns espits. Del pi cap a la
dreta hi ha la Nez Yeux.

Sortim de la primera reunió ara per un

terreny més vertical, i anem a cercar la

placa del damunt nostre per accedir al
nervi rocós. Ens ajudem d'una fisura on

trobarem un parell d'espits, però que es pot
reforçar amb tascons. Seguidament el

terreny s'ajeu. Descobrirem algun pitó
abans de trobar l'emplaçament de la sego
na reunió amb espit i pitons.

Sortim per l'esquerra pel centre de la placa, és
un tram espectacular pel bell mig de la vira de
roca entre les dues cavitats. Trobarem primer
pitons i després, a la placa, espits que ens

marcaran la direcció. És un tram aeri i mantin

gut. És la tirada clau, ben assegurada. Hi ha
un pas difícil, però no obligat que, tal com ja
hem dit, Frederic Allamand ressenya de V+.

Després d'aquest pas difícil anem a buscar
una cavitat on muntarem la tercera reunió.

Muntem la reunió 3 a l'extrem superior del
forat (espit i pitó). La sortida continua amb la
mateixa tònica d'espectacularitat i finor de Vè
grau. Aquesta tirada és més fàcil que l'ante
rior. Trobem espits i uns pitons que ens mar-



quen el camí cap a l'esquerra per un terreny
més fàcil, seguint unes vires herboses.
Abans de les vires, recte amunt segueix la
variant directa de 6a. A l'esquerra anirem fent

ziga-zagues per un terreny més fracturat per
petites terrasses i més delicat (primer IV i

després III). Trobarem alguns pitons, alguns
difícils de veure, rovellats i ennegrits per l'ai

gua que pot regalimar.

Als 50 m trobarem un emplaçament amb

pitons per muntar reunió, sota d'uns pins. Hi
ha un pas herbós; per arribar-hi poden caure

gotes de la gruta del damunt. AI costat del pi,
10m més amunt, hi ha una altra reunió amb

espits. Sortim per la dreta, un fàcil terreny de
Illclll+ que nosaltres trobem molt lliscós i

mullat. Passos delicats fins a trobar un espit i

pitó fins sota un petit desplom que podrem
reforçar amb algun tascó. Fem el pas, un IV

ben banyat d'aigua fresca i entrem a una

zona més ajaguda i fàcil fins a trobar la R-5
amb espits,

Ara ens vénen dues tirades fàcils: la primera
de II grau fins a esgotar la corda, muntant

una reunió improvisada. Precaució amb les

pedres, n'hi ha d'inestables. La setena tirada

molt similar a l'anterior, es complica un xic
més al final amb algun pas de III grau. Anem

a muntar una altra reunió improvisada ja que
no trobem l'original, al costat del nas del

Bargy. Per cert, està foradat pel darrere com

un enorme pont de roca. Amb un pas atlètic

pugem sobre el nas i encetem una tirada fan
tàstica sobre una roca impecable assegurada
tota amb ponts de roca, IV grau.

L'emplaçament de la R-8 és minúscul, pre
ciós i aeri. La novena tirada és molt similar:

ponts de roca alternant algun pitó. AI final
hi ha dues variants, una directa un xic més
difícil assegurada per un espit i, un altra

que volta a la dreta fàcilment amb un pitó.
Les dues són precioses. S'arriba a la R-9

amb espits.

L'escalada finalitza, l'alegria de gaudir d'una
escalada divertida, elegant i amb gran bellesa
ens deixa una mica tristos. Continuem amunt

per rampes herboses, amb precaució. Cal
anar flanquejant a la dreta i alternant passos
de roca amb herba, per anar a buscar l'última
barrera rocosa i també humida que se salva

per un pas delicat que ens porta al final de
l'escalada i és on et pots desencordar.

Progressió en roca

Dificultat: D+
Les 3 primeres tirades són de IV+ amb algun pas de V. Concretament a la tercera tirada hi ha un pas que el supera però no és obligat,
és per això que estem entre una valoració de D+ .

Dificultat tècnica: D
Els passos claus són equipats, tot i això l'ambient, la sinuositat de l'itinerari i la necessitat d'equipar i reforçar alguns trams, justifiquen
aquesta valoració de D+. La via manté un cert grau de compromís.

Bellesa:10
Tot és inoblidable i si sabem a tenim la sort de triar un bon dia, la màqia segur que ens atraparà.

Seguretat: 8
Tal com està en l'actualitat és correcte. Els trams que cal assegurar són pocs, però hi són, sobretot en els flanquejos per evitar pèn
dols als segons de corda. Cal tenir cura en les rampes herboses de sortida, nosaltres no ens vàrem desencordar.

Via oberta per:
Stagni-Wohlschlag-Labrunie-Martin el 1962. 300 m.

Material:
El normal en vies d'aquestes característiques. Algun cardina, tascons i algun alien i camalot mitjà.

Aproximació:
De Boneville a des de Cluses, cal pujar a Mont Saxonnex. AI mig del poble una carretera puja en direcció a Morsullaz a Mollesule. Als

2,5 km a l'esquerra, una petita indicació ens porta a un aparcament al llac Benit.

De l'aparcament surt una pista per 4x4 on actualment està prohibida la circulació turística. Caminant per aquesta pista, en una hora
s'arriba al llac Benit. Des del llac, en uns 30 minuts més, arribarem a peu de via. El sender que ens durà a peu de via el trobem a l'es

querra del llac, just on hi ha la sortida d'aigua.
També tenim la possibilitat de seguir la carretera en direcció a Morsullaz, a menys d'1 km de l'aparcament trobarem un telecadira a

l'esquerra que funciona els dimecres i diumenges de 9h a 17h. Aquest telecadira ens porta a la part superior deillac Benit i en uns 40
minuts per la dreta del llac arribem a peu de via.

Descens:
Baixem una mica i remuntem una petita tartera per les traces en direcció sud fins a trobar el sender de la via normal del Bargy. Seguim
a la dreta baixant al Coll d'Encrenaz (indicador) i baixem al llac Benit. El camí és molt dret, ombrívol i en l'últim tram és delicat, molt
trencat amb algun pas de desgrimpada. Cal posar atenció a les pedres i al terreny poc compacte.
Un cop a baix, si hem vingut de l'aparcament del llac Benit, descendirem aillac per l'oest passant pel costat del refugi fins a retrobar
la pista d'esquí (2h 30 min). Si venim del telecadira anirem a l'oest a retrobar el camí d'aproximació, remuntant un camí fins a l'esta
ció (1 h 45 min). Si el telecadira està tancat ens caldrà afegir 1 h més fins al cotxe. Total de 2h 45 min a 3h sense telecadira.
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(tel. 977267 128 /617 808 816 )
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. 608 736 714 www.refugirebost.cat)
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. 686 541 983 i 661 248344 )
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 .

.............;;;;u.A.l.I.'I.lI (Xalet i refugi)
(tel. 646 744 669/972 145 107)
o Altitud: 1.505 metres.
o La Molina, al Barri del Sitjar.
o Comarca: Cerdanya.
o Capacitat: 65 places.
o Activitats: Muntanya, Esqui, Esqui de muntanya,

Passejades, Espeleologia.

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,

Esquí de Muntanya.

o Altitud: 2.200 metres.
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.

L&lO;;¡¡....�.; J,.I
•

-

o Altitud: 8 O metres.
o Riba dreta de la riera de Merlès,

entre I'Hostalet i el Cobert de Puigcercós.
o Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà.
o Capacitat: 26 places (calefacció, serveis

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

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

Esqui de Muntanya.

(tel. 933 329 454)
o Altitud: a nivell del mar.
o Massís del Garraf.
o Comarca: Garraf.

Davant de l'estació tren de Garraf
o Capacitat: 14 Places.
"Obert només la temporada d'estiu.



Excursions en família

Atxerito í Estanes,
els íbons de la Vall d'Etxo
Hem comentat més d'una vegada que
una de les claus per l'èxit de les excur

sions amb infants consisteix en saber tro

bar indrets en els quals els petits puguin
gaudir d'un temps de joc i relax de prou
durada per tal que aquesta sigui la imatge
que els quedi de l'excursió. Uns arbres

per enfilar-se, maduixes a nabius per
collir i menjar, un ramat, uns isards, una

pala de neu per relliscar, balmes a coves

i, és clar, un llac a un riu per xipollejar,
banyar-se, tirar pedres i milers de coses

més.

Sempre és possible trobar alguna cosa

per motivar, per fer més interessant una

excursió als ulls dels infants. Per exem

ple, si les vostres vacances us menen cap
a la vall d'Etxo teniu dues excursions d'è
xit gairebé assegurat: I'ibon d'Estanes i l'i
bon d'Atxerito.

La vall d'Etxo -escrita sense hac, del mot

d'arrel autòctona "etxo" (roca, penya)
està situada a l'extrem occidental dels
Pirineus aragonesos, ben bé al costat de
Navarra amb qui l'uneixen forts lligams
culturals i sentimentals.

Els pobles de la vall conserven el seu

caràcter rústec i ferreny. Les caracteristi

ques xemeneies còniques i robustes coro

nen les cases de pedra, netes i ben con

servades. La seva gent es manté arrelada
a la terra i el creixent turisme no ha estat

capaç, encara, de clavar-hi les seves

urpes definitivament.

El riu Aragón Subordán travessa la vall
d'Etxo de nord a sud sempre amb un

cabal important, envoltat de boscos

majestuosos i gorges. La Boca del infier
no és la més famosa de totes. Són 5 qui
lòmetres pels quals el riu baixa escanyat
entre les dues parets verticals en múlti

ples cascades i viratges en totes direc
cions. Aigües amunt, la vall s'obre per for
mar l'imponent Selva de Oza, un espès
bosc de pins i faigs. Més amunt encara,
els boscos deixen lloc a les pastures i el
riu gira a llevant i es va perdent poc a poc
en una àmplia i plana vall anomenada

Aguas Tuertas.

Just en l'indret on l'Aragón Subordán
tomba cap a l'est, a uns 3 quilòmetres de
la Selva de Oza, iniciarem la primera de

les excursions que proposem: I'ibon
d'Atxerito. Amb el vehicle es pot arribar
sense problemes fins a un desviament

cap a l'esquerra que porta fins a la casa

de la Mina, antic post fronterer. Després
de travessar el riu per un robust pont,
continuem per una antiga pista fins creuar

el barranc d'Atxerito. A un centenar de
metres cal desviar-se a l'esquerra, en

direcció nord seguint el barranc pel seu

marge dret. Ben aviat, però, s'ha de dei
xar aquest camí. Un centenar de metres
més enllà cal agafar una altra desviació,
aquesta vegada a la dreta, i enfilar-se per
uns forts pendents herbosos que ens

menaran en uns tres quarts d'hora fins al

refugi de la Solana de Buxe.

Passat el refugi, el camí continua en direc
ció nord travessant una ufanosa fageda.
Abans d'arribar als 1.700 m d'altitud cal

prendre un desviament a l'esquerra que,
en direcció nord-oest, segueix paral·lela al
barranc d'Atxerito. El camí va ascendint
lentament i fatigós fins a arribar, en menys
de 3 hores des de la sortida, a l'indret on

trobarem I'ibon, a 1.910 m sobre el nivell
del mar.

El poble d'Etxo



Text d' Eduard Martínez

Fotografies de Mercè Gili i Eduard Martínez

En arribar, el cansament dels infants
s'esvaeix com per art d'encantament. El

llac i els prats herbosos que arriben fins
a l'aigua fan miracles. En comparació
amb d'altres llacs dels Pirineus les

aigües de I'ibon d'Atxerito no són gaire
fredes i conviden a remullar-s'hi. Si hem

portat el dinar es pot allargar l'estada fins
ben entrada la tarda. La tornada es fa pel
mateix camí. Cal tenir en compte, però,
que es pot fer una mica pesada pel can

sament de la jornada i el fort pendent
d'alguns trams.

Per l'excursió a I'ibon d'Estanes cal anar per
la pista que segueix l'Aragón Subordán fins
a l'indret d'Aguas Tuertas. La pista que hi

puja ni sempre està en bon estat ni sem

pre està oberta. Des de la casa de la

Mina, on s'inicia la pujada a I'ibon

d'Atxerito, hi" ha 5 km. Tot allò que es

pugui estalviar de caminada serà agraït
pels infants (i també pels grans).

A l'entrada d'Aguas Tuertas hi ha unes

petites bordes. En aquest punt, si no ho

hem fet abans, caldrà deixar el vehicle.

Aguas Tuertas és una ampla i llarga vall

d'origen glacial en forma de mitja canya
perfecta. El riu serpenteja mandrós en

moltes llaçades. És un indret ideal de

pastura. Els caps de bestiar i són a cen

tenars, sobretot vaques hi cavalls que
campen lliurement i et mireh fixament
com un intrús. Fins i tot poden fer basar
da. Dur un palo un bastó d'esquí pot aju
dar a obrir pas en els espais amb especial
i elevada densitat d'animals.

El camí passa pel marge esquerra del riu

(o sigui que tindrem el riu al nord-est). És
el GR-11, marcat amb les característiques
franges roges i blanques, i no l'haurem de
deixar fins arribar a I'ibon d'Estanes. El

primer quilòmetre és molt pla. Després el
camí s'enfila suament per pendents her
bosos en direcció sud durant un altre qui
lòmetre. Després gira a l'est fins al fons
de la vall i s'enfila sense grans pendents
cap a un ampli call per sabre dels 1.900 m

i, finalment, descendeix també suament

fins a I'ibon. Haurem trigat aproximada-

Ibon d'Estanes

ment unes 2 hores i mitja depenent d'on

haguem deixat el vehicle i de les marra

des que ens hagi fet fer el bestiar.

L'ibon d'Estanes té una diferència curiosa
amb la resta de rius i estanys de la vall
d'Etxo. Està situat a la conca del riu d'Asp
i, igualment que la Garona, acaba desai

guant a l'oceà atlàntic. Aquest fet no té

cap importància, però als traçadors de
fronteres els fa gràcia.

Les aigües de I'ibon d'Estanes són més
pregones i fosques que les de I'ibon
d'Atxerito i no conviden tant al bany.
L'ibon està situat a 1.777 metres sobre el
nivell del mar, envoltat de pastures i bes
tiar i obert a les ventades del nord, fet que
col-labora en la manca d'atractiu per ficar
hi res més que no siguin els peus. Tot i
això no li manca atractiu i segur que els
infants troben un munt d'alternatives

plaents. No ens hi hem de capficar.

Durant el camí de tornada, en què hem de

preveure el mateix temps que s'ha trigat a
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l'anada, tenim l'emoció assegurada per

què caldrà tornar a lidiar amb braus,
vaques, vedells, cavalls, eugues, ovelles,
bocs i altra fauna teòricament domestica

da. Una aventura de primer ordre per als
urbanites!

Recomanacíons
Excursions aptes per a totes les edats.

Cal portar aigua ja que és difícil trobar-ne

amb suficients garanties sanitàries.

Horari i desnivell:
• Iban d'Atxerito: 3 h, 600 m

• Iban d'Estanes: 2 h 30 min, 350 m

Cartografia:
Ansó - Echo, Ed. Alpina (1 :40.000).

Bibliografia:
Ansó y Echo. Guía de los valles,
Ed. Pirineo.

Ibon d'Atxerito

Aguas Tuertas
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EL PATRIMONI CULTURAL A
LES ÀREES DE MUNTANYA

_._._._._._._._._._._._._._.

_._._._._._._._._._._._._._.-

Les valls altes del Cardener
Text i fotografies de Lluïsa Amenós

Les valls altes del Cardener, al Solsonès,
són una de les zones preferides pels
amants de la muntanya. El seu èxit rau en

el fet que ofereixen l'al-lleient d'un patrimo
ni natural i cultural encara verge. Caminant

pels senders rnil-lenarls que travessen de

cap a peus aquestes valls, l'excursionista

es troba amb nombrosos testimonis mate

rials del seu passat i es pot fer una idea

força aproximada de com es degué viure a

muntanya en altres moments històrics.
Fem una ullada general d'aquest passat,
prenent com a referència el patrimoni cul
tural que es conserva a les valls altes del
Cardener.

De cami cap a Sant llorenç
de Morunys: els ponts
medievals de pedra
La Vall de Lord era travessada per un

important eix viari que comunicava La Seu

d'Urgell amb les planúries de Solsona. En

època medieval, els camins de muntanya
discorrien vorejant els marges del riu i
solien ser empedrats amb còdols. Els
camins de la Vall de Lord amb prou feines

permetien el pas dels carros i, en alguns
punts, els accidents naturals feien indis

pensable travessar el riu i continuar el tra

jecte a l'altra banda. El pas per aquests
punts "es feia a través de palanques de
fusta a de ponts de pedra construïts amb

l'objectiu de resistir la força destructora de
les riuades.

AI camí que anava de Solsona a Sant

Llorenç de Morunys, hi hagué dos ponts de

pedra que travessaven el riu Cardener: el

de Vall-Llonga i el de les Cases de

Posada. El pont de Vall-Llonga, situat a

300 metres dé la casa que porta el mateix

nom, es degué construir a finals del segle
XI a a inicis del XII. El pont de les Cases

Altes, actualment engolit per les aigües de
l'embassament de la Llosa del Cavall, fou
construït possiblement al segle XV.

Poble de La Pedra
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La defensa del territori: les
torres de vigilància o masies

fortificades
En època medieval, la via de Sant Llorenç
de Morunys a Solsona estava protegida
per una xarxa de torres de vigilància ubi
cades en llocs elevats. Les torres -o

masos fortificats-, eren de planta quadra
da a rectangular i estaven sòlidament
construïdes amb carreus de pedra.
Constaven de 3 plantes circumdades

d'espitlleres: la inferior destinada al bes
tiar i les altres dues a habitacle humà.
Moltes d'elles devien sorgir poc després
de les depredacions islàmiques dels
darrers decennis del segle X, com a pro
tecció familiar complementària als cas

tells. A diferència dels masos anteriors,
les torres a masos fortificats del segle XI

es construïren en llocs elevats i amb una

perspectiva visual envejable.

Les torres formaven una xarxa de comuni
cació més a menys completa dintre de la
vall. AI voltant de la vila de Sant Llorenç
de Morunys se n'han localitzat 5, l'estruc
tura de les quals és tota a en part visible:
la Villa, la Torreta, Vilasaló, cal Simon i la
Vilella.

Les Cases Alles de Posada

Poni romànic de Vall-Llonga

Poble de La Pedra i enlorns
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Un descans en el camí de
Cardona a Sant llorenç de

Morunys: les Cases de
Posada
AI llarg dels camins, a una distància aproxi
mada d'una jornada, s'hi ubicaven els hos
tals a cases de posada. A pocs quilòmetres
de Sant Llorenç de Morunys, a peu de

carretera, hi ha un llogarret anomenat pre
cisament les Cases de Posada. El primer
esment de què es té constància data de

l'any 997, quan el Comte d'Urgell,
Ermengol I, les cedí, juntament amb l'es

glésia de Santa Eulàlia, al monestir de
Sant Llorenç de Morunys.

La construcció primitiva, molt reformada al

llarg del segle XVI, és a uns 200 metres de la
carretera actual. Es tracta d'un edifici qua
drangular, amb planta baixa i dos pisos,
construït directament sobre la roca. Els bai
xos mantenen l'estructura arquitectònica d'è

poca alt medieval, especialment visible en

les parets d'opus spicatum i en les finestres

d'espitllera. Una escala de dos trams dóna
accés a la planta noble, organitzada a partir
d'una gran sala rectangular, al voltant de la

qual s'articulen les diferents estances. La
sala és il·luminada per grans finestrals mot

llurats que projecten la preeminència d'a

quest espai a la façana.

Prop de la casa hi ha l'església gòtica de
Santa Eulàlia, un edifici de planta rectangu
lar cobert amb volta apuntada, que ha sofert

importants reformes en època moderna. A

peu de l'antic camí que anava de Santa
Eulàlia a les Cases Altes de Posada, es con-



serva encara l'antic pou, cobert amb volta
rodona i arc apuntat.

AI segle XVIII, es construí un nou casalot a

uns 200 metres més amunt de l'antiga
construcció, conegut des d'aleshores amb
el nom de Cases Altes de Posada. La sala

principal d'aquest edifici conserva un

esplèndid sostre de guix emmotllat, deco
rat amb motius vegetals, garlandes, i caps

d'àngel alternats amb els escuts de Poblet.
Tot i que encara no se sap amb certesa la
relació que existeix entre el monestir i les
Cases Altes, cal suposar que té a veure

amb la transhumància periòdica dels seus

ramats fins a les pastures estiuenques que
el cenobi tenia al Berguedà i la Cerdanya,
documentada des del segle XII.

Ramaderia i transhumància
Una de les principals activitats econòmiques
de la Vall de Lord fou la ramaderia. Cada

any, a l'estiu, els ramats es traslladaven des
de les terres més càlides del Tarragonès i la

Segarra, fins a les fèrtils pastures del Pirineu,
tot seguint el camí de bast que romania
obert des de molts segles enrere. Les autori
tats públiques tingueren un especial interès
en mantenir obertes aquestes rutes i en

regular les relacions entre pagesos i rama

ders, tot promulgant una sèrie de privilegis
encaminats a protegir la ramaderia.

A últims de setembre i primers d'octubre, els

ramats començaven a partir de la Vall. A mit

jans de maig, feien el camí de retorn.

Passaven uns dies a la part baixa de la mun

tanya i, barrejats de nou, emprenien la puja
da al Port del Comte i les serralades veïnes.

Aprofitant l'estada dels ramats a la vall, se

celebrava anualment la fira ramadera de
Sant Llorenç de Morunys.

La indústtia deis draps
piteus
Una indústriá derivada de l'activitat ramade
ra fou la confecció de draps de llana, docu
mentada des de l'any 1064, quan se cita a la
vall el topònim Villa Mantells. L'origen del

qualificatiu piteucal buscar-lo en els teixidors
francesas procedents del Poitou que en

època alt medieval es traslladaren a Sant

Llorenç. A finals del segle XIVa inicis del XV
la indústria ja devia estar prou articulada,
atès que es redactaren els Capítols del Offici
de la Pareyria, y dels Teixidors de Sanet

Llorenç dels Marunys.

Vista del Port del Comte. A sota, les Cases de Posada a la vora del pantà de la Llosa del Cavall
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Vistes des del pantà de la Llosa del Cavall

En ple segle XVI, els draps de Sant Llorenç
s'exportaven als mercats de les principals
viles catalanes i de Sicília i Campània, on

competien amb els draps elaborats a la vila
de Bagà, amb la qual havien tingut forts
enfrontaments l'any 1344. La indústria dra

pera de Sant Llorenç entrà en declivi al

llarg del segle XIX.

La indústria del guix
Una altra activitat productiva desenvolu

pada a la Vall de Lord fou la indústria del

guix. El topònim Guixers, documentat
des de l'any 1050, és indicatiu de la
seva existència des de ben antic. A la
vall, s'han localitzat alguns forns de

guix, com el de Cal Sastre Serra, al peu
de la Rasa del Sastre o el de la Casa del

Guix, a uns 200 metres de la capella
romànica de Sant Martí de Guixers. La
veta de guix aflora al peu mateix de la

Casa, al costat del forn, i degué donar

nom, sens dubte, a la masia.

El guix era un material emprat des d'antic
en la construcció, i més concretament en
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Porta ferrada de Sant Martí de Guixers

Església de Sant Martí de Guixers i una casa de pagès al fons

la confecció de paviments, baranes,
xemeneies i sostres. Alguns d'aquests
elements es decoraven, com els sostres

de guix emmotllat. A la vall de Lord enca

ra es conserven cases amb sostres orna

mentals de guix. Podem citar com a

exemple els del claustre de l'antic mones

tir de Sant Llorenç de Morunys, decorats
amb els escuts de Catalunya i de les
cases comtals d'Urgell i de Cardona,
alternats amb flors de lis i parelles de
dracs afrontats, i els de la casa prioral,
executats en època de Bernat Piquer,
prior que visqué al monestir entre els anys
1515 i 1543. Un altre sostre de guix
remarcable es conserva al sotacor de l'es

glésia parroquial de la Pedra. Realitzat al

segle XVI, presenta motius d'angelets
sonant uns corns, entre pàmpols, raïms,
ocells i altres motius renaixentistes.

Un prototip de monestir

de muntanya: Sant Pere

de Graudescales
El monestir de Sant Pere de Graudescales,
situat a la "Vall de Lord inferior", segons
consta en la documentació medieval, fou

erigit l'any 913 al peu del riu d'Aigua d'ora.

Les dependències monàstiques s'orga
nitzaven.a l'entorn de tres espais princi
pals: un independent destinat als ani

mals, un altre destinat als monjos i un

tercer dedicat a les tasques artesanes.

L'habitació dels monjos reflecteix l'aus
teritat amb què vivia una comunitat rural
a les àrees de muntanya: constava

d'una llar de foc central i un banc ados
sat al mur, a sobre del qual s'hi disposa
ven els jaços per dormir. A l'espai dedi
cat a les tasques artesanes s'hi realitzaven

totes aquelles activitats productives que
asseguraven l'autonomia tecnològica i

material de la comunitat: sabem per exem

ple que hi havia un taller de forja, on s'o
braven i adobaven les eines necessàries

per al treball del camp.

El fet que el monestir es construís a peu
del riu d'Aigua d'ora no és casual. Els
rius eren una font de recursos important:
a banda de regar les parcel·les més pro
peres i d'aportar el peix necessari per a

l'alimentació humana, la força de l'aigua
movia les rodes dels molins que el
monestir tenia a la vall, el control dels

quals aportava a la comunitat uns

ingressos constants i segurs. Als molins
fariners s'hi realitzaven algunes de les
activitats bàsiques per a la subsistència
de la comunitat: la molta del blat i eillos
sat de les eines agrícoles, tasca que es

feia a la ferreria del molí.

Prop de Sant Pere, els monjos construï

ren una presa, feta amb troncs juxtapo
sats i una massa d'argila i herbes que
reduïa la permeabilitat de la barrera.

D'aquesta manera aconseguiren elevar
uns dos metres el nivell de les aigües i
crearen un viver de truites que els asse

gurava el consum regular de peix, una

de les principals fonts d'aliment en èpo
ques de quaresma.

El monestir estava envoltat de camps de
cereals i vinyes distribuïts en terrasses.

Les terres properes als marges del riu
eren de regadiu i estaven reservades a

l'hort i als arbres fruiters. A més de les
terres de cultiu, el monestir de Sant Pere
de Graudescales tenia ramats d'ovelles,
cabres, bous, vaques, cavalls i porcs
que proveïen la comunitat dels diversos

productes bàsics.
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El comte de Sa i nt Sa ud el cartògraf meridional

Si pugeu al port de Gias per la vall

d'Estós, a l'esquerra tindreu els pics de

Clarabide i Gias i a la vostra dreta el domi
nant Gourgs Blancs i els seus satèl-lits: la

Torre Armengaud, el pic de Jean Arlaud i

la punta de Lourde Rocheblave. Si mireu

en direcció nord veureu dos cims més: el

Camboué i el de Saint Saud (3.003 m).
Jean Marie Hippolyte Aymar d'Arlot, comte

de Saint Saud (Coulonges sur l'Autize

1853 - Bordeaux 1951), fou un cartògraf
de l'època en què es confeccionaren els

primers mapes detallats dels Pirineus. Fou

justament el gran geògraf Franz Schrader,
qui el posà en contacte amb el coronel i

prestigiós cartògraf Ferdinand Prudent. En

aquells moments Prudent treballava en un

mapa de la frontera francoespanyola, i
necessitava collaboradors que li submi

nistressin informació de la part meridional.

Com que els militars no es podien endinsar

en territori espanyol, Prudent demanà

col-laboració a socis del Club Alpí Francès.

Així fou com entre 1879 i 1890 Saint Saud
feu innombrables ascensions a diferents

punts dels Pirineus navarrès, aragonès i
català. Fruit d'aquest treball el 1892
Prudent i Saint Saud presentaren l'obra

Contribution à la carte des Pyrénées
espagnoles, un conjunt de 6 mapes d'es

cala 1 :200000. D'altra banda, el 1881, en

el transcurs d'un viatge a Ribadesella,
Saint Saud descobrí els Picos d'Europa.
Quedà tan impressionat per aquell mas

sís, en aquella època poc conegut, que
decidí estudiar-lo a fons. Així, durant els

períodes: 1890-1893 i 1906-1908 féu dife
rents campanyes topogràfiques. La més

fructífera fou la de 1892, quan junt amb

Juan Suarez, François Bernat Salles i

Paul Labrouche pujaren al punt més alt del

massís, la Torre de Cerredo (2.648 m).
Com a resultat d'aquests estudis el 1922

publicà junt amb Labrouche la seva obra

més important: Monographie des Picos de

Europe.
Manel Canales

Ravenissa blanca
Família: Crucíferes
Espècie: Diplotaxis erucoides

Les ervianes a ravenisses blanques
són plantes herbàcies anuals de distri

bució mediterrània molt comunes a les

terres de conreu de la terra baixa per sota

dels 1.000 metres d'altitud. Sobretot són
molt freqüents en vinyes i fruiters de
secà. El seu nom comú en castellà és

oruga silvestre.

Les fulles inferiors són de forma lirada, lobu
lades, peciolades i disposades en roseta i

les superiors oblongues alternes i sèssils.
Mostren unes inflorescències en raïms ter

minals allargats. Les flors de fins a 1,5 cm

de diàmetre són molt vistoses i tenen 4

pètals ben blancs a amb algunes venes vio
letes. El fruit és una síliqua llarga de fins a 4

cm de longitud i amb les llavors disposades
en dues rengleres, una a cada valva, obli

qües al voltant de l'eix de la inflorescència.

Germina ràpidament després de les pri
meres pluges i, en poques setmanes,
floreix i cobreix completament de blanc
les parcel·les de terra remoguda dels

camps d'ametllers, vinyes a vores de

camins. Si les condicions li són favora
bles la ravenissa pot germinar també
durant altres estacions de l'any. És una

de les principals males herbes en camps
d'ametllers i com es tracta d'una planta
molt mel-litera, les abelles prefereixen el

seu nèctar i poden deixar de pol·linitzar
les flors dels ametllers en pro de lesEstà considerada com una mala herba

i és molt abundant durant l'hivern. ravenisses.
Lluís Catasús
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La bretxa d e ro I and r llegenda de cavallers

La Bretxa de Roland, únic pas natural
fàcilment assolible no sense esforç, entre
la vall d'Ordesa i el Circ de Gavarnie, és un

tall profund a la muralla que en aquest punt
separa l'Estat espanyol del francès. Amb
una altura de 100 metres i una amplada de
40 metres, la Bretxa de Roland, situada a

més de 2.800 metres d'altitud, es reparteix
entre un vessant nord escarpat amb restes
d'una glacera cada cop més reduïda i un

vessant sud molt més suau gràcies als alti

plans que forma el canó d'Ordesa en les

seves parts més elevades. Curiositats geo
lògiques a banda, la seva espectacularitat
converteix el lloc en un dels racons mítics
dels Pirineus i, com a tal, no exempt de lle

gendes.

La llegenda més estesa fa referència al
cavaller Roland, home fort i nebot de

Carlemany. Fill de Berta, germana de l'em

perador, i del duc d'Angers. Roland deu el

seu nom al fet de caure rodolant a terra en

el moment de néixer (rouland, en francès).
El petit Roland passà la seva infantesa a

cavall de França i d'Itàlia, sempre envoltat
de natura. Amb els anys es convertí en un

dels cavallers més respectats de l'època
per les seves habilitats guerreres, arrogàn
cia i honor.

Home de confiança de Carlemany, aquest
se l'emportà pels volts de l'any 778 més
enllà dels Pirineus a disputar una de les
batalles més sagnants de la història de l'im

peri: la batalla de Roncesvalles. Amb la

major part de l'exèrcit abatut i veient a prop
la derrota, Carlemany emprengué la retira
da cap al nord fugint cap a les muntanyes.
Fou en aquesta escapada a la desespera
da que el cavaller Roland, malferit i mig
sepultat pel cos ja inert del seu cavall, acon

seguí desempallegar-se de la cavallerissa i

aixecar-se recolzant-se en la seva desco

munal espasa Durandall. Un cop orientat i

veient propera la seva mort emprengué el
camí de retorn a França. Durant dos dies i
dues nits corregué sense treva tot i saber
se perseguit per l'enemic, fins a arribar a la

vall d'Ordesa. Amb l'ajut de Durandall grim
pà pels penya-segats fins a trobar-se defini

tivament bloquejat per l'inexpugnable mura

lla que el separava de la seva pàtria.

Una nova nit l'atrapà i amb ella l'avançada
dels gossos que precedien les tropes ene

migues que el perseguien. Una per una

les bèsties toren abatudes a mans de la
seva poderosa espasa, però aquesta lluita

ferotge el debilità encara més. La remor de
l'enemic era cada cop més a prop fins al

punt que ja podia distingir clarament les

seves veus. En sentir-se acorralat llançà
amb fúria l'espasa per sobre la muralla.

Almenys que Durandall tornés a França
com a testimoni de la seva lluita, pensà.
Però la muralla era massa alta i l'espasa
va tornar als seus peus després d'impac
tar en la colossal paret enmig d'un espur
neig de foc i un soroll eixordador.

I fins a tres vegades més ho intentà acon

seguint el mateix resultat. Finalment

Roland, amb un esforç sobrehumà fou

capaç de llançar Durandall una vegada
més. Aquest cop les roques s'esberlaren
amb l'impacte brutal, la muralla cedí amb
un estrèpit esgarrifós i l'espasa travessà la

paret caient a l'altre cantó, al mateix temps
que Roland es desplomava definitivament
als peus de les roques caigudes. Encara
fou a temps, però, de clavar la mirada a la
seva terra estimada. El seu últim objectiu
havia estat aconseguit!

Moments després els guerrers enemics

arribaren al lloc on jeia Roland, al lloc

que per sempre més portaria el seu

nom.

La primera vegada que s'esmenta el

topònim de la Bretxa de Roland en un

document va ser l'any 1572. Una mica
més endavant, al 1610, també se'n
troba constància escrita en una carta, i
a la base de la paret oriental de la
Bretxa de Roland encara es poden
observar les restes d'una inscripció de

l'any 1828 amb els noms de les perso
nes que aquell dia creuaren el pas.
Eren, ni més ni menys, una aristòcrata
italiana acompanyada d'un seguici de

més de 100 persones i 5 pesats baguls
que hi anà atreta per la fascinació de la

llegenda, una llegenda que encara avui

porta a muntanyencs i no tan muntan

yencs a visitar el pas.
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Daniel Planas,
nou president de la FEEC

Reunida el passat divendres dia 27 de març, i donat que
fins a la data establerta no s'havien presentat reclama
cions a les eleccions celebrades el dia 21 de març, la
Junta Electoral de la FEEC va proclamar com a guanyado
ra de les eleccions a la Junta Directiva de la FEEC la can

didatura encapçalada per Daniel Planas i Perpiñà. Hem

volgut parlar amb el nou president sobre alguns del temes

principals del món excursionista però també amb l'altra

candidatura, la de Jordi Quera que publicarem en el prop
er número 351. La primera en publicar-se la de Daniel
Planas i Perpiñà.

- Actualment hi ha una extensa xarxa de senders (GR i

PR). Molts PR s'han promogut des dels ajuntaments o

Consells Comarcals; darrerament, la mateixa

Generalitat, ha promogut nous GR (per exemple, el

151, el Camí del bisbe i abat Oliba). Com pensa
afrontar la gestió de tota aquesta xarxa, quins conve

nis o acords s'han d'establir amb les administracions
i com s'ha de gestionar seu el manteniment?

La xarxa de Senders mereix una avaluació sobretot dels

GR, creiem que seria bo dedicar-nos a racionalitzar i con

servar els existents. Crear-ne de nous està bé, però si no

els ha promogut una entitat no sempre obeeixen a criteris
excursionistes i la seva conservació es pot veure compro
mesa si falten recursos econòmics, mentre que els
cuidadors de les entitats garanteixen un voluntariat dedi
cat i eficient.

No hem de caure però en el parany de ser sempre la ma

d'obra gratuïta quan hi ha projectes milionaris. D'alguna
manera s'han d'establir convenis de manteniment amb les
administracions que sol·liciten senders a la FEEC a través
de les entitats; ja existeix un reglament del Comitè Català
de Senders per intentar regular aquestes situacions. El
cas del GR 151 el conec prou bé, les entitats de la Viena

Vegueria, Ripollès, Cerdanya i Osona, i varen donar el vist
i plau a la seva aprovació, requisit imprescindible segons
el reglament. Aquesta és una de les eines per regular la

proliferació de senders homologats GR, PR i SL. La resta

de senders de diferents senyals i colors depèn de la vol
untat dels municipis i des de la FEEC hem de treballar per
ser el referent per a les administracions.

- Es pot aconseguir que els mitjans de comunicació

parlin amb normalitat de la nostra activitat, sense

necessitat de sortir-hi només quan hi ha alguna des

gràcia?

Farem el possible perquè la FEEC es faci present al mit

jans de comunicació, hem d'explicar correctament la nos

tra funció de formació des de les entitats i el gran col-lec
tiu que som tots els socis de les entitats. Hem creat una

Àrea de Comunicació que treballarà per acomplir aquest
objectiu.
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I no oblidem que ja comptem amb el nostre web, la revista
Vèrtex i les mateixes entitats, que són el millor mitjà de

divulgació de la feina ben feta amb cursos, xerrades,
etc ... en definitiva la formació que ha de permetre minim

itzar els riscos a muntanya.

- Mirant la plana web de la FEEC sembla que només

sigui important la competició. Ja està bé que la com

petició hi sigui present, però la FEEC és una federació

atípica perquè té un volum molt important d'activitats
no competitives. No es pot igualar amb la informació
sobre competició amb la informació de les diverses
activitats no competitives que fan les entitats excur

sionistes?

És un objectiu d'aquesta Junta reconduir aquesta situació,
les activitats del món excursionista cal que tinguin la
difusió que es mereixen, són el dia a dia i la raó de ser de
les entitats.

Però no oblidem que la competició també forma part
d'aquesta visió de la muntanya i cada dia té més partici
pants. Cal aconseguir l'equilibri i que tothom es senti rep
resentat.

Estem aquí per servir-vos, som gent d'entitat i coneixem
les inquietuds del col·lectiu, escoltarem molt i us demanem
la vostra participació plena. Us agraïm el vostre esforç
diari per fer país i una Federació d'Entitats Excursionistes
de Catalunya molt millors.

Moltes gràcies, Dani Planas Perpinyà
President



NOM CÀRREC

Daniel Planas Perpiñà President Fermí Marco Pérez Vocal

Jordi Merino Urbana Vicepresident Marta Doncel Garcia Vocal

Anna Faja Chica Vicepresidenta Xavier Varela Pinart Vocal

Josep Maria Peixó Cerarols Vicepresident Marcial Aleman Ventura Vocal

Núria Crespiera Badia Secretaria Joan Casòliva Armengou Vocal

Josep D. Balagueró Bernaus Tresorer Josep Casanovas Redondo Vocal

Juan Jose Garra Lorenzo Vocal Director Tècnic Ferran Santandreu l.lornbart Vocal

Carles Xavier Pons Pérez Vocal Antoni Ricart Serena Vocal

Santiago Mallol Tuca Vocal Pere Morcillo Gaseo Vocal

Marta Llavera Álvarez Vocal Josep A. Sancho Sancho Vocal

Raül Latre Fernandez Vocal Miquel Fernandez Azconegui Vocal

Núria Cabré Gensana Vocal Jordi Magriñà Güell Vocal

Lluís Simó Martinez Vocal

Termini final per al calendari d'Excursio nisme 2010

Tots aquells que vulgueu participar en el calendari 2010 us recor

dem que necessitem les vostres fotografies abans del 24 de juny
de 2009.
Les imatges s'han d'enviar a la UEC de Gràcia, carrer Encarnació,
131-133 a l'atenció de la revista Excursionisme.
Es poden enviar les fotografies que es vulguin relacionades amb
el món de la muntanya en format horitzontal. Les imatges han de

JJef gua

ser d'alta resolució si són digitals, de 8 megues en endavant.
També s'admeten fotografies en paper però s'ha d'adjuntar el

negatiu a la diapositiva que serà retornada posteriorment a l'autor.
Es mirarà de garantir la diversitat de paisatges així com la qualitat
de les imatges.

Moltes gràcies a tots.

J rflUfl laflya
Un bon escalfament

Per estar en forma per poder practicar els diferents esports que
tant ens agraden ens convindria fer exercicis d'entrenament fun
cional. Com que aquesta secció és de llengua ens dedicarem a

especificar el nou vocabulari que envolta aquest món del condi
cionàment físic (fitness).

Proposem el nom d'alguns exercicis que afavoreixen l'escalfa
ment dels principals grups musculars del cos:

• Extensions de braços amb el bossu. La paraula bossu corres

pon a les inicials both sides utilized, que vol dir "que es poden uti

litzar els dos costats". I és que el bossu és una plataforma de 65

centímetres de diàmetre en forma de mitja lluna que serveix per
fer exercici. .

• Esguats. Exercicis de musculació fets amb els halters sobre les

espatlles a amb les manuelles en posició dempeus. Els halters

per Concepció Arnau

són uns aparells consistents en un nombre variable de discs en

funció del pes que es vol aconseguir, units per una barra.

• Exercicis amb manuelles, que són uns halters de barra curta

que poden ser manejats amb una sola mà .

• Abdominals amb la pilota de condicionament físic (fitba/�, pilota
grossa inflada d'aire, feta de PVC a cautxú, utilitzada en alguns
exercicis gimnàstics que es fan estirats sobre un matalasset.

Bé, tots aquests termes són els recomanats pel Termcat (Centre
de Terminologia Catalana). Una altra cosa serà que tinguin èxit en

un món cada vegada més dominat per l'anglès.

amb la coneboreco del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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Castellers de la Vila de Gràcia

Assaigs:
(

dimarts i divendres de 20 a 23 h

CI Trilla 18
Metro L3 Fontana
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[JLl Puig de la Mola
Alt Penedès
Baix Llobregat

I!mmmm-II+/- 280 m

I:I.LUI::I:l.IWJ.¡a caminada per terreny fàcil, apta per a tothom.

• tot l'any, a evitar els mesos d'estiu, més calorosos.

• •• • • Massís del Garraf. Esc. 1 :25.000.Ed. Alpina
si venim des de Gavà hem de prendre la BV-2411 i remuntar el

massís del Garraf, passar per Begues (variant) i arribar a Olesa de
Bonesvalls. Si venim des de l'Ait Penedès seguint la N-340 a 6 km de
Vilafranca travessem el nucli d'Avinyó Nou (antigament les Cabòries).
Allí trobem el trencall cap a la BV-2411 que seguim durant 11 km fins a

Olesa de Bonesvalls.

�PuntaAlta
del Boter
Priorat

�.[;l-Dlacumulat +/- 560 m

1!JIl1fm1I!S1.1 ruta sobre terreny fàcil, cal un bon mapa i orientar-se bé.

• es pot fer tot l'any
• •• • • actualment el millor mapa del Montsant per l'escala

1 :20.000, i per l'actualització i per la cura dels detalls és el mapa Serra
de Montsant. Ed.Piolet i Ediciones Desnivel.

: • •• • • El Montsant Circuits i excursions per fer a peu. D'Antoni
Cabré Puig. CoHecció Azimut. Núm. 2. Ed. Cossetània.

IIGOO:I�"J!I cal accedir a Margalef poble força remot situat darrera de la
serra del Montsant. Es poden seguir diverses rutes. A) per Falset, la
Vilella Baixa, Cabacés, la Bisbal de Falset i Margalef .B1) AP7-Sortida
l'Albi, la Pobla de Cèrvoles i abans d'arribar a Bellaguarda per la C-242

prendre la T- 713 a Margalef. B2) Accedir a la C-242 pel coll d'Alforja,
Cornudella i Ulldemolins.

CüJ El Pont Cabradís
El Berguedà

segons el punt d'inici, entre 3 i 5h

Immmm-Dl-/+ 360 m

• • hi ha passos de desgrimpada senzills però delicats no aptes
per a persones amb vertigen o poc acostumades a aferrar-se a la roca

amb les mans. En cas de caiguda pot resultar fatal.

•
-

• cal anar ben calçat
t. . excursió factible tot l'any ja que discorre a cotes baixes. No és

gens aconsellable després de dies o hores de pluja. Necessitem que la
roca estigui ben seca.

· t.. . l'itinerari queda partit entre dos mapes de l'Ed. Alpina a

Esc. 1.25.000. Moixeró-Ia Tossa (inici) i Rasos de Peguera-Serra
d'Ensija (part principal de l'itinerari).

entre Saldes i Gósol, sota el Pedraforca trobem el mirador de
l'Espà que guaita sobre la capçalera del Riu de les Valls. En aquest
punt arrenca la pista asfaltada que baixa al nucli de Feners, no hi
entrem sinó que seguim la pista avall uns 300 metres més enllà, on hi
ha un aparcament a tocar del riu.
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/Bonica i curta ruta que ens permet descobrir un

dels cims més alts del massís, l'avenc més
important i el nucli històric de l'Hospital d'Olesa,
tot seguint senders GR de fàcil orientació. A
Olesa de Bonesvalls deixem el cotxe al nucli de
l'Hospital d'Olesa tocant la carretera. Conjunt
medieval del s. XIII entre romànic i gòtic on

s'hostatjaven els qui feien la ruta del Penedès a

Barcelona. En destaquen la torre i la capella de
Santa Marta. Sortim riera avall seguint les mar

ques del GR5 i entrem al Parc Natural del
Garraf. 700 metres més enllà trobem una cruïlla
de camins i seguim recte, separant-nos de la
riera i comencem a guanyar altura. Poc més
enllà una nova cruïlla ens fa girar decididament
al sud cap a una solitària fondalada boscosa que
encara el puig de la Mola; és el Fondo d'en Lluc.
Seguint el GR5 fem cap a una pista, que enllaça
amb una altra. Per aquesta pista passem a frec
de l'avenc de l'Esquerrà protegit per baranes i
ben indicat (fotografia). Valia pena guaitar a la
seva boca ampla i vertical (pou de 65 m!).
L'exploració el 1905 d'aquest avenc marcà el
naixement de l'espeleologia a Catalunya. Fins al
1963 amb els seus -263 m ostentà el rècord de
fondària a Catalunya. Passat l'avenc la pista ens

porta al punt on es creuen el GR5 i el GR92.
Trenquem cap a l'est seguint el GR92.3 fins a

guanyar un ampli coll entre pins i matolls que
ens situa sota el vessant oest del puig de la
Mola. El paisatge canvia, esdevé més sec, àrid i
dominat pel matoll i el margalló tan característic
del massís del Garraf. Guanyem altura decidida
ment fent revolts pels pendents occidentals de la
Mola. Dominem el Fondo de les Piques, orientat
al sud, més enllà les edificacions de la Plana
Novella on sobresurt el palau esdevingut mone

stir budista i al fons de tot llueix el mar. Un cop
dalt de puig de la Mola 537 m (1 h 45 min) la
vista s'amplia a tot el massís del Garraf i a ple
hivern es pot veure tots els Pirineus nevats. AI
cim sobresurten el vèrtex, una gran torre de
guaita forestal i la pista que hi fa cap. Sortim per
la pista cap a llevant (GR92.3) que abandonem
poc després a tocar del puig de l'Astor. Després
d'una forta baixada de la pista en dues ziga
zagues prenern una pista que surt recte en

lleuger ascens cap al puig de la Bornba. Per
aquesta pista encarada al nord baixem a Olesa
de nou mentre guanyem perspectiva sobre el
vessant nord del puig de la Mola. A la cota 400
m a l'esquerra de la pista n'arrenca una altra

plena de matolls i en clar estat
d'abandó que en 25 min-
uts ens retorna a

l'Hospital d'Olesa

OLESADE
BONESVALLS

Pasqual Garriga i

Martí
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Aquest itinerari ens donarà a conèixer el vessant
més occidental del Montsant i l'ermita de Sant
Salvador situada en un indret de singular belle
sa. De Margalef remuntem amb el cotxe la pista
asfaltada que puja a l'ermita de Sant Salvador,
arraulida sota una cinglera i envoltada de xiprers.
Entorn solernne on es respira pau i solitud.
Sortim cap a la Serra Major passant per la font
de Sant Salvador i guanyant ràpidament altura. A

l'esquerra admirem el Frare, una singular agulla
separada de la cinglera. Quasi dalt de la serra

enllacern arnb el camí de la Serra Major, el pren
em a ponent fins a Portell del Planassot des d'on
admirem l'extrem més a ponent del Montsant.
Del Portell trenquern cap a llevant fins al Pla de
les Argelagues on dornina aquesta vegetació de
matolls. Per un camí desdibuixat baixem a les
ruïnes del mas de l'Estrem on destaca una gran
alzina. Acabem de davallar al punt més baix del
barranc de la Martorella. Tenim al davant una

singular rnuralla de roca que culmina a la Punta
dels Codinals. Comencem a rernuntar aquest
ampli fons de barranc deixant a l'esquerra grans
i boniques raconades. A la cota 900 m deixem el
llit del barranc i trenquem cap a l'evident escletxa
de roca que ens queda a la dreta i ens hi

El Pont Cabradís és una singularitat geològica
única a Catalunya, on el riu de les Valls, engorjat
entre les serres del Verd i d'Ensija es soterra
durant una trentena de metres en un indret de
gran bellesa. Si volem estalviar-nos 40 min de
camí padern deixar el cotxe més avall en un

trencall de pistes. De Feners (1.230 rn) prenem
la pista avall seguint la vall tenint a l'esquena el
pollegó inferior del Pedraforca. Seguirn el
GR1 07.1. Passem pel túnel de l'Avi (30 min) i
10 minuts més enllà trenquem, seguint el GR,
cap a una pista (en mal estat) que surt a l'es
querra i que fa una forta davallada cap al molí
d'en Güell i dues luxoses residències que ofenen
la vista. AI molí trobem un pont medieval que
creua el riu i ja per l'altre vessant la pista
cornença a guanyar altura sernpre entre pins. 30
min més enllà del Molí fern cap al coll de
Castellar (1.245 m) on abandonem la pista. Aquí
guaitem sobre la vall i descobrim la fantàstica i

salvatge gorja que tenim a sota. Del coll surt un

corriol (marques vermelles) que perd poc a poc
altura fins que de cap ens situa sobre un cingle.
Es el punt clau: a baixem cap a la gorja a ens
fem enrere. Desgrirnpem amb cura uns 10
metres exposats; després el terreny se suavitza i

enfilem. A la l'Escletxa som al punt culminant del
grau de mateix nom que des de la Cartoixa
d'Escaladei puja per unes cadenes fins a aquest
punt. Ara ja només ens toca seguir carena enllà
cap a la Punta del Boter, poc significativa. A la
dreta tenim la cinglera i el tallat de la Serra Major
i a la dreta el llit del barranc de la Martorella. La
Punta Alta del Boter 1.051 rn (2h 30 min a 3 h.)
és una elevació sobre aquesta
aresta culminada per una

alzineta que es distingeix des
de molt lluny. Sota, al barranc
hi ha els Bassis que donaven
l'aigua i a l'altre costat un par
ell de coves. Seguim carena

enllà fins a un nus d'arestes
anornenat Portell del Punt
d'Espera on hi ha un típic pal
indicador ben aclaridor dels
camins a seguir. Si volem
podem anar i tornar, carena

enllà, 400 metres més, fins al
punt més alt del sector: la
Cogulla de 1.063 m (vèrtex
geodèsic). Des del pal indicador
emprenem de nou, cap a l'oest,

seguim baixant fins a trobar un nou pas menys
exposat però sobre terreny més desgastat.
Superat el pas el corriol s'endinsa dintre un bosc
cada cop rnés espès i proper al riu. Corriols
perdedors ens porten a la font del Pont que brol
la sota la soca d'un freixe. Uns rnetres més enllà
trobem un pla, som sobre del Pont Cabradís. Per
un corriol davallern ràpidarnent fins a la sortida
del Pont Cabradís. L'aigua és molt freda però si
volem gaudir de la bellesa d'aquest tros de riu
soterrat ens hem de descalçar i atansar-nos a la
seva entrada. Padern tornar per on hern vingut.
Però també, si volem, ens podrem estalviar la
grimpada. Pocs rnetres darrere la font del Pont el
carní segueix en direcció oposada al d'anada. Si
el seguim, puja clar i evident fent ziga-zagues
cap al poble de Bonner. A mitja costa passern a

frec d'una bonica balma de la qual sortim per
sobre la roca sense cap dificultat. Veiem Bonner
proper, sobre nostre i llavors el carní es des
dibuixa totalrnent entre camps abandonats.
Bonner és un poble abandonat, on el temps s'ha
aturat, penjat estratègicament sobre el riu de les
Valls. Des d'aquí retornem pel GR107.1 al coll
de Castellar i a Feners en 1 h 40 min.

Pasqual Garriga i Martí

la Serra Major passant pel Pas Dolent -dit així
perquè és sobre roca viva i on en cas de pluja
relliscaven els cavalls- , pel Portell de la Cova
del Noguer i fins a arribar de nou a enllaçar arnb
el camí de Sant Salvador que ara farem de
baixada.

Pasqual Garriga i Martí

Punta dels
Codinals (935 m)



er Marc Janeras i Casanova

PARQUE REGIONAL

PE CALBLANQUE
MONTE IIIW ClNIZAS., PIÑA IIILÁGUILA

Serra de Mimrmr
Ed. Piolet i CE El Pla de Santa Maria,
setembre 2008

170x110 111111; escala 1:20.000

Parque Regiooal de
Call:i.anque
Ed. Piolet i Natursport, setembre 2008
210x105 11'111'1; escala 1:20.000

L'editorial Piolet, amb convenis amb entitats locals segueix la labor

d'edició de mapes excursionistes en nous indrets. El primer
cobreix I'espai entre el Francolí i el Gaià, al nord de Valls fins al coll
de Cabra, i ha estat editat amb motiu del 44è Dia del Camí de

Muntanya de la quarta vegueria de la FEEC. En el segon cas,

cobreix un tram de costa murciana al sud del cap de Palos.

Volta a Catalunya en BTT Canins del Serè
Josep Insa Montava

Col.Azimut,100
Ed. Cossetània, octubre 2008

225x120 mm; 322 pàg. bin

Antoni Cabré Puig
Col. Azimut, 101

Ed. Cossetània, octubre 2008
225x120 mm; 216 pàg. bin

Tot i que ja han passat uns mesos, no volem deixar de constatar que la

prolífica collecció Azimut va arribar al final de 2008 al centenar de
títols publicats. Sempre caldrà destacar l'aposta en molts casos per terres

poc publicades fins aleshores o en què el material era dispers i de curta

difusió, i que les ha situat dins la biblioteca excursionista catalana. Per

celebrar aquest número rodó ha convocat els dos autors que van fer e!

primer i segon títol. En el primer cas ens presenta una volta en bicicleta
de muntanya per tot Catalunya en 26 etapes que podríem dir que
dibuixa un itinerari triangular retallant pel Prepirineu. En e! segon, s'hi
recullen 25 circuits pel voltant del Camp de Tarragona amb el gust de
fixar-se en cada racó de! territori.

Nirm, el xerpa de
Nenxxe

Josep-Francesc Delgada
Ed. Del Roure de Can Roca, butxaca,
octubre 2008
190 pàg. bin

Esplèndida collecció de petit format

amb títols imprescindibles per a

qualsevol arnant de la muntanya; de fet
és el segon títol d'aquest autor que
l'editorial Roure de Can Roca edita,
després de l'imprescindible Si puges al

Sagarmatha quan fumeja. En aquest cas,

Nima, el xerpa de Namtxe és un text més

etnològic que permet conèixer que hi

ha al darrere, quins són els rituals i

creences dels pobles que habiten al cim

del món, impregnats de cultura
tibetana. És per aquest motiu que
l'autor s'endinsa en el tema de la mort

i la por, conceptes bàsics d'aquesta
cultura, com dos dels motors i dues de
les realitats que niuen als cims més alts
de la terra i als cors de la seva gent i de

qui els visita. Nima és un jove xerpa
que es troba enmig d'un dilema vital

entre la seva història personal i fanúliar
i una aventura insòlita vinculada als

esperits de les tenebres.

Escalada en roca

Nanda Gel

Col. Manuals de Muntanya, 3 Ed. Cossetània, setembre 2008
210x140 mm; 156 pàg. bin

De manuals d'escalada n'hi ha diversos i amb tractaments

parcials o globals, i diverses editorials hi aposten, però ja són

menys freqüents els editats en català. En aquesta col-lecció de
manuals pràctics, després de l'esquí de muntanya i la

progressió en neu i glaç, ara és el torn de I' escalada en roca.

Es tracta d'un manual generalista d'iniciació o per

acompanyar en un primer pas d'aprofundiment.
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Aquest refugi que ocupa un antic molí es troba a cavall de tres

comarques catalanes de gran riquesa cultural i paisatgística. Molt
a prop del refugi hi ha una riera que té un tram protegit pel Pla

d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (PEIN) amb gorges, res

closes i saltants d'aigua envoltats d'un bosc de ribera molt ben
conservat. El refugi es troba guardat tot l'any i disposa d'un total de

per "SPOTY"

26 places amb lliteres individuals serveis, dutxes, calefacció i dret
a cuina o amb l'opció que us facin menjars tradicionals amb pro
ductes de l'hort.
A més a més de les pistes anteriors, contestar aquestes preguntes
us pot ajudar a trobar el nom d'aquest refugi i, no cal dir, que la

majoria de les respostes les podreu trobar dins de la revista.

Solucions del Concursionisme 350:
1. Garric 2. UFEC 3. Massana 4. Comapedrosa. PARAULA AMAGADA: IFAC

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

maig, el nom del lloc de la fotografia a la nova adreça electrònica
del concurs: concursionisme@excursionisme.cat indicant el
vostre nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu elec
trònic per participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un

lot de llibres de muntanya valorat en 30 euros. En el proper núme
ro de la revista sortirà publicat el nom deilloc i el guanyador.

La fotografia del número anterior de la revista (núm. 349) correspon
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al penyal d'ifac de 332 metres d'altitud situat molt a prop de la

població de Calp (Marina Alta) en el País Valencià. Actualment

aquest paratge forma part d'un parc de 47 hectàrees declarat
Parc Natural pel govern valencià el 28 de gener de 1987. El guan
yador del concurs és na Maria Bonet i Torres, enhorabona. A la

pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu consul
tar les respostes a les preguntes del número anterior.
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vies ferrades
escalada
descens d'engoriats
esquí de muntanva
cims comarcals
i molt més...



 


