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El futur de la UEe passa per construir
una xarxa de serveis d'excel·lència
per Pere Sauret, president de la UEe

Catalunya sempre ha estat un país amb una forta tradició associativa, de gran
dinamisme cívic i implicat en activitats de tota mena. Aquest teixit d'entitats al llarg
del segle XX i en moments difícils de dictadura ha hagut de suplir les institucions

pròpies mantenint la llengua i la cultura. És aquest espès entramat social el que ha
fet possible la pervivència de la nostra identitat nacional.

Les darreres dades sociològiques indiquen que a Catalunya més d'un 20% de la

població està associada en alguna entitat cívica. En les darreres dècades, ha

augmentat de forma important el nombre d'associacions. Però ha crescut més, en

termes relatius, el nombre d'entitats que el nombre de persones associades. Això fa

que algunes entitats hagin vist reduits els seus efectius. L'estratègia de

supervivència, probablement passa per la col-taboració entre organitzacions del

mateix territori a àmbit temàtic.

També cal considerar que els associats a futurs associats cada cop estan més
interessats en projectes concrets i actes específics que en l'associacionisme

d'adscripció general al grup. Això posa en evidència la importància de la gestió de les
activitats i de les organitzacions, de manera que siguin capaces de desenvolupar els

propòsits de forma engrescadora i efectiva. És aquí on radica el futur de la UEC, una

xarxa de serveis d'excel-lència per a l'ús dels nostres socis.

Els secrets
de la muntanya

Enmig d'un clima de trencament de l'oasi català, la muntanya també destapa alguns dels
seus secrets. En positiu, com la Línia P, i els dos itineraris que podeu fer per la
Cerdanya i que trobareu en aquest número de la revista Excursionisme. També es

destapa algun altre secret, menys positiu, per dir-ho finament, com el gran nombre de
pisos buits que hi ha a la Molina, xifra que sembla que pot continuar creixent en

detriment del territori.

Els excursionistes sabem que tot deixa la seva empremta; el clima bèl·lic europeu ho va

fer a la Cerdanya amb la creació d'una línia defensiva que avui s'ha reconvertit en

itinerari. A La Molina, les urbanitzacions a redòs de l'esquí també han deixat i deixaran la
seva empremta; el paisatge és cada vegada més limitat.

.

A banda d'aquests reportatges, en aquest número també us oferim una travessa pels
cingles de les muntanyes de Prades uns cims menys alts que els anteriors, però encara

plens de bellesa paisatgística i natural.
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Fels cingles de les Muntanyes
Proposem en aquest article dos llargs iti ..

neraris per conèixer el sector més orien ..

tal de les muntanyes de Prades. Ens con"

duiran a alguns dels seus espais més

espectaculars com són els avencs de la

La Mussara - Avencs de la
Febró - Grau Gris - Barranc
de la Gritella - Riu del Gorg
De 5 a 6 hores +/- 600 m

Per accedir a l'encinglerat poble de la
Mussara cal pujar als plans de la serra de
Prades i per això hi ha 3 rutes principals:
pujant d'Alcover a Mont-ral per la TV-7041 ,

pujant per Reus, Maspujols i Vilaplana per
la T-704, a bé des del Coll d'Alforja per la

TV-7092.

El poble abandonat i enrunat de la Mussara

és un dels símbols de les Muntanyes de
Prades. S'hi respira tristesa, soledat i oblit.
Només el campanar i alguns murs de l'es

glésia es resisteixen a caure com ja han anat

fent la resta de cases. AI caire del cingle, la
vista domina tot el Camp de Tarragona tan

cat entre aquestes muntanyes; la recta línia
de costa només trencada pel cap de Salou.
Podem començar a caminar aquí mateix a

bé, amb el cotxe, ens podem acostar fins al
Pla de l'Agustenc cosa que ens estalviarà
una mitja hora inicial que hauríem de desfer

al final de la jornada.

Aquest Pla es troba a tres quilòmetres amb
cotxe de la Mussara, baixant a la T-704 i al

pla de les Roquines i d'allí sortim per una

pista en bon estat que s'enfila cap al nord
oest fins a sobre la serra de la Mussara on

es troba l'esmentat pla de l'Agustenc, pla
herbat entre pins per on creua el GR 7.

Febró, el barranc de la Gritella o els cin..

gles que envolten Siurana. Poden fer-se

en un mateix cap de setmana dormint

en algun dels refugis del sector: la

Mussara, l'Arbolí, o Siurana.

L'abandonat poble de la Mussara

Iniciem la caminada tirant de dret cap al
nord. Als 10 minuts prenem el corriol a la
dreta que, tot planer, ens apropa a una

evident esquerda del terreny. Ens hi

atansem amb precaució i veiem que es

tracta d'un seriós abisme d'uns 2 metres

d'amplada i que se'n va metres enllà. En
surten arbrets i matolls i costa veure'n el

fons: són els avencs de la Febró. Es
tracta d'una sèrie d'escletxes obertes en

l'altiplà calcari on ens trobem i que rep el
nom de motllat, En el seu punt més baix
es pot accedir a l'interior de l'avenc més

gran i, sense dificultats, podrem gaudir

d'un paratge únic, fosc, fresc i feréstec.
Sembla ser que al segle XIX s'hi amaga
va un contrabandista reusenc amic del

general Prim. L'avenc, d'una trentena de
metres de fondària, guarda al seu fons
l'entrada en una cova de la qual se n'ex

tragueren les estalactites i les columnes

per guarnir el jardí d'un senyor de l'èpo
ca. Ja fora de l'avenc el camí ens porta
a un extrem del Motllat d'en Panxó, a

una talaia des de la qual veiem la vall

del riu Siurana i el poble de la Febró.
S'inicia tot seguit un corriol que baixa

ràpidament tot fent marrades: és el Grau

El refugi Ciríac Bonet a Siurana
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dels Avencs. Passades les restes del
mas d'en Panxó fem cap a una pista
asfaltada. La seguim a l'esquerra, vall
avall fins a arribar a la carretera que porta
al poblet de la Febró. És un poble encara

habitat però d'allò més aïllat i amagat, a

754 m al fons d'una petita vall.

A la placeta de l'ajuntament hi trobarem

una font. Sortirem del poble seguint per
una pista encimentada paral·lela al riu.
Passem a frec d'un gran mas habitat i
amb gossos no acostumats a la presèn
cia d'estranys. La vall s'estreny i creuem

el llit del riu. Més avall del Molí de la
Febró el mapa marca una munió de
camins abans de la cova Serena i un

corriol que guanya altura fins als masos

de la Febró. Vista la malesa i el poc tràn
sit de la vall evitem el rise de perdre'ns-hi
tot seguint la pista que en grans revolts
ens treu del fons de la vall per portar-nos,
primerament, al mas de la Verda i des

prés de planejar als masos enrunats de la
Febró. Sobre nostre encara hi ha els cin-
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Accedint a l'interior de I' Avenc de la Febró

gles verticals dels cims de la Mola i de la
Moleta. Seguim cap a ponent per la pista
fins al mas d'en Porrera on la pista canvia
d'orientació per anar a encarar la vall del
Barranc de la Gritella. A mig revolt arren

ca un corriol recte entre matolls que perd
altura fins a interceptar una pista en evi
dent estat d'abandonament. Fem un mar

cat revolt a la dreta d'aquesta pista i tro

bem l'inici del camí del Grau del Gris.

Aquest caminet ens atansa ràpidament
sobre l'abisme del Barranc de la Gritella.
Descobrim davant nostre els cingles que
el tanquen que juntament amb els del
barranc del Gorg, per on pujarem, són els
més bonics de les Muntanyes de Prades.

El camí del Grau del Gris perd altura cap
al barranc, després planeja sobre un cin

gle vall amunt per acabar trobant el pas
final de baixada al llit del barranc, entre

una espessa vegetació d'alzines, pins i
matolls. AI llit del barranc trobem algun
arbre de ribera i petits tolls on l'aigua
corre neta i que podem aprofitar per

parar a dinar. El terreny no és fàcil, a la

vegetació cal sumar-hi algun caos dels

blocs despresos dels cingles. El cingle
més alt i espectacular és el que anem

deixant a la dreta i que es troba sota el
mas de la Barba ja al terme de Siurana. A

la confluència de la Gritella amb el riu

Siurana trobem un pal indicador i el gran
Molí de l'Esquirola, força malmès per una

riuada l'any 1994. Travessem el llit del riu

i comencem a remuntar-lo durant uns

minuts fins a trobar a la dreta una pista
en mal estat que puja cap al mas d'en

Ribelles de Dalt. Abandonem aquesta
pista quan fa un marcat gir a la dreta per
seguir recte per un corriol remuntant la
vall del riu Siurana.

Davant nostre hi ha el cingle conegut
com la Desenrocada dels Castellans ano

menat així perquè sembla ser que durant

la Guerra dels Segadors hi foren llençats
vius mig miler de presoners castellans.
Creuem el riu del Gorg que baixa de la

vall que tot seguit remuntarem. En aquest
punt fa un bonic toll sota una cascada

conegut com la Gorguina. El camí s'en

dinsa ara cap al sud, cap a la vall del

Gorg, guanya la part alta de la cascada i

puja amb força fins a trobar una pista que
remunta tocant l'aigua. L'abandonem

quan gira a l'esquerra i seguim remuntant

pel llit del riu i sota cingles fins fer cap a

un gran toll; és el gorg que dóna el seu

nom a la vall. Alimentat per una cascada

menys espectacular que l'anterior fa uns

25 metres de llarg per una trentena d'am

ple. El racó queda enlletgit perquè al seu

costat s'alça una caseta des d'on es

bombejava l'aigua per alimentar el cam

pament militar dels Castillejos abandonat

fa 20 anys. AI Gorg retrobem les marques
blanques i vermelles del GR 7. Les

seguim guanyant per la part alta del salt

que alimenta el Gorg, allí trobem una

nova pista en bon estat que puja fort cap
a l'est i que fa cap a la carretera que

porta a la Febró a tocar del gran mas dels

La Gorguina a la vall del Gorg



Tram cenlral de la vall del Gorg

Frares, edifici privat, renovat amb jardí al

voltant i el que semblen uns estables.

Deu el seu nom al fet d'haver estat una

dependència de la Cartoixa d'Escaladei.

Al mig d'un ampli revolt de la carretera el
GR 7 trenca de dret pel talús de pedra
cap a la Punta ( 975 m), extrem occiden
tal deis Plans de la Pona. Des d'aquest
punt dominem la part alta del riu del

Gorg, amb el característic cim triangular
del Gallicant a l'oest, l'abandonat campa
ment dels Castillejos al sud i la Mussara

a l'est. Entre alzines i pinars seguim per

terreny planer el GR cap a llevant, primer
per un corriol i més endavant per una

pista fins a retrobar el punt d'inici al Pla

de l'Agustenc.

Pels cingles i els graus
de Siurana
6hores +/-700m

Siurana, a 735 m, és per la seva situació,
penjat arran de l'abisme, el poble més
encisador i espectacular de les muntan

yes de Prades. Només s'hi pot accedir en

cotxe per la carretera que hi puja des de

Cornudella de Montsant, municipi al qual
pertany. L'itinerari proposat recorre gran
part de l'antic terme municipal, pujant i

baixant les cingleres de Siuranella i
Siurana per diferents graus, recorrent

una increïble massa forestal i antics
masos ja abandonats.

Sortim del poble en direcció al castell i just
després de les darreres cases prenem l'an
tic camí de Cornudella. Aquest baixa deci

dit tot revoltant el cingle on es recolza el

refugi Ciríac Bonet, propietat del CEC.
Travessem la pista que baixa cap al riu

Siurana i el Molí de l'Esquirola i baixem fins
al llit del barranc de l'Estopinyà. Podríem,
des d'aquest punt, pujar fins al coll de Les

Lloses, però farem drecera tallant entre

camps d'ametllers en forta pujada fins a

•
•

• •
Cingles entre els Graus d'En Saura i deillop • •
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una caseta per anar a trobar el camí més

ample i planer que encara la carretera de
Siurana sota el cingle del Tití. Ja a prop de

l'asfalt, el camí fa un gir innecessari a la

dreta, així que el deixem i fem drecera fins a

l'asfalt, al qual arribem prop del Coll

d'Esplugues a 585 m. A mig revolt de la
carretera arrenca el camí que recorre la
base d'una espectacular cinglera que es

tanca formant l'anomenat Racó del
Carletes. El camí supera el rocam vermellós
i continua planer sota la roca blanca de la

part superior del cingle. Sense dificultat el
camí guanya uns 200 metres d'altura i va a

trobar l'únic punt feble de la cinglera, un por
tell natural anomenat Grau del Tallat.

Som al cingle de la Siuranella que és l'ex
trem sud de la Serra de la Gritella. Del cantó
de l'abisme tenim vistes cap a Cornudella i
la serra del Montsant. Seguim cap a l'est
acostant-nos al barranc de les Fontscaldes,
l'espai és dominat per una magnífica massa

forestal de pi rojal i negre. El corriol s'es

treny i ens aboca al llit del barranc per can

viar de vessant i fer cap a una pista que
porta a antics camps de conreu al voltant
del pla de l'Arc. Més enllà d'aquest Pla pre
nem el primer trencall cap a l'esquerra per
guanyar altura per una malmesa pista que

8 excursíonísrne

en 2 revolts ens deixa en una nova pista, en

millor estat, que uneix Prades i Siurana. La

seguim cap al nord en forta pujada. Passem
una marcada cruïlla al Pla dels Bassols a

921 m per on podríem escurçar la ruta si no

volguéssim arribar al Grau del Llop.
Nosaltres seguim pujant dins un espès
bosc cap al nord i guanyant altura fins a un

punt on la pista, ja planera, s'atansa de nou

al vessant nordoccidental de la serra de la
Gritella i ens apropa a l'abisme. Un pal indi

cador indica el Grau d'en Saura i un corriol,
que no prenem, inicia la davallada cap a

Cornudella per dins d'un atapeït bosc de
boixos i roures. És el bosc d'en Lluc, que
contrasta amb la pineda de sobre el cingle.

Una mica més endavant el caminet passa a

tocar de l'estimball i fa un bonic mirador que
domina el conjunt de la Serra de Llena,
aquesta balconada pot ser un bon lloc on

dinar. Uns metres més enllà s'inicia un clar
nou corriol de baixada: és el Grau del Llop.
No el baixem i retornem a la pista en direc
ció Prades. Planejant a 1.000 metres d'altu
ra la pista recorre la part alta de les diverses

capçaleres del barranc que acabaran con

fluint en el de la Gritella. Si estem atents, a

la primera depressió a mà dreta, uns 20

minuts després del Grau del Llop trobarem
Enfilant el Grau de la Trona



El poble de Siurana penjat sobre l'abisme

una fita que marca la suau davallada cap al
barranc per un terreny dominat pels matolls.
El camí evident no acaba de baixar sinó que
fa un flanqueig a mig vessant per terreny
força accidentat. Passem per la cova de

l'Església, una gran balma tancada per un

mur en una fresca raconada que deu fer
encara servei d'estable a algun ramat. Més
avall el camí travessa el barranc del Carcaix
i remunta amb força fins a trobar una pista
que baixa del pla dels Bassols. Seguirem
durant una hora aquesta pista que penjada
a mig vessant i dominant els cingles sobre
la Gritella passa pel mas del Sargantill i ens

du fins al mas de la Barba. Aquest mas

encara està sencer tot i el seu abandó. Hi

destaca una alzina d'extraordinària dimen
sió catalogada com arbre monumental. Del
mas de la Barba una bona pista enllaça
amb la carretera de Siurana.

Nosaltres, però, baixarem a una pista que
passa per sota el mas per anar encarant

Siurana més a prop del cingle. Trobarem

primer l'inici de Grau del Corral Nou que
baixa fins al Molí de L'Esquirola (itinerari
anterior). No hi baixem. Pocs metres més
enllà s'inicia el camí del Grau dels Masets

.

pel qual, de forma encaixonada, anirem
baixant els 150 metres que ens separen del

fons del riu de Siurana. Tenim davant nostre

els contraforts i cingles que es desprenen
del Gallicant. Arribem al riu a tocar del mas

d'en Candi, en bon estat de conservació.
Baixa prou aigua com per banyar-se si fa
calor. Queda només la darrera pujada al

poble de Siurana pel Grau més cèlebre, el
de la Trona. Inicia la pujada 500 metres més
enllà del mas d'en Candi. Primer ho fa per
sobre l'estrat de pedra arenisca vermella i

desgastada, després dins del bosc per unes

fortes ziga- zagues traçades per la mà de
l'home protegint els marges amb murs de

pedra. Quan ja som a dos terços de la puja
da el camí comença a planejar a mida que
s'estreny al peu del cingle superior fins a

abocar-nos en un lloc únic i màgic, una roca

que sobresurt del cingle formant un sostre

natural: és la Trona. Un mirador d'excepció
cap al pantà de Siurana i tota la part baixa
de la vall. Passada la Trona el relleix pel
qual caminem s'estreny cada cop més fins

que sembla que no podrem seguir enda
vant. Però sí que s'hi passa i fem cap, en un

no res, a les ruïnes del Castell de Siurana a

l'entrada del poble. Ha estat una volta força
llarga però hem deixat pel final el tros més
bonic i sorprenent.

Arribant a la Trona

Dades pràctiques
Cartografia: Muntanyes de Prades Esc,. 1: 25.000. Ed. Piolet.

Bibliografia: Els dos itineraris estan a bastament ressenyats aillibre Les Muntanyes
de Prades, d'Ignasi Planas de Martí. Col·lecció Azimut núm. 22. Cossetània Edicions.

Refugis:
- Ciríac Bonet: al poble de Siurana. 35 places. Propietat del CEC. Guardat tot l'any.
Telèfon fix: 97782 13 37
- Refugi de la Mussara: A 300 metres del poble de la Mussara sobre el cingle.
54 places. Guardat amb servei de menjar. Telèfon mòbil: 629 75 04 84
- Refugi d'Arbolí: dintre del poble d'Arbolí a l'antiga rectoria. Amb tots el serveis de dut
xes i restauració. Obert tot l'any. Telèfon: 97781 6448

La Trona a l'extrem del seu cingle

•
•

• •
• • • •
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La líni

Després de la guerra civil de 1936-39, el

govern del general Franco tenia por a

una invasió per part dels exèrcits aliats,
sobretot després de la desfeta de l'exèr
cit alemany. Per aquest motiu i, amb una

visió d'estratègia més pròpia de l'edat

mitjana que no pas del segle XX, va deci
dir fer una línia defensiva per prevenir
qualsevol tipus d'invasió pels Pirineus.

Per aquest motiu es va idear una línia de

búnquers; un projecte obsolet només

néixer, perquè en cas d'haver-se produït
una invasió, mai s'hagués fet pels
Pirineus. La invasió s'hagués produït per
via aèria i marítima.

Sembla ser que s'haurien d'haver cons

truït uns 10.000 búnquers, però només
se'n van acabar un 50%. Així, després
de la guerra i fins al 1957 hi va haver un

cert bullici constructiu en alguns punts
dels Pirineus. En una època en que
mancava de tot, es van destinar grans
quantitats de ciment i ferro per a la
construcció d'uns búnquers que mai van

servir. Fins i tot hi va haver una denún
cia a l'ONU per la construcció d'aquests
búnquers, però finalment aquest orga
nisme va determinar que la "línia P" era

defensiva.

El nom de línia P fa referència a la "p" de

Pirineus; no obstant això, també se la
coneix com línia Pérez a línia G

(Gutiérrez).

És fàcil que, tot anant d'excursió, en

alguns indrets haguem vist aquestes
construccions. El més normal és dir,
"mira un búnquer de la guerra", però la
veritat és que no van tenir cap relació
amb la guerra civil. Cal dir que fins fa
molt pocs anys, tot el que té relació amb
la "línia P" era secret militar.

La línia P estava dividida en sectors i cada
sector tenia uns Centres de resistència. A

Catalunya sembla ser que n'hi havia fins a

100 centres. Cada un d'aquests centres

agrupava uns "punts de suport" que es

dividien en elements i subelements. Els
assentaments havien de tenir capacitat
per a diferents tipus d'armes: canons

10 excurs ionisrne

Dos itineraris

El cim del roc de l'Àliga

antitancs, metralladores, metralladores

antiaèries, fusells metralladors, morters ...

terior i l'exterior dels elements recuperats
(nius de metralladora i niu d'artilleria) i lliu

rement es pot arribar fins al Roc de la Mel,
on la construcció està excavada a la roca.

Per conèixer què és la línia P seria una

visita prèvia molt interessant. El Parc dels

Búnquers està situat a la carretera de
Martinet a Montellà, en l'indret de Cabiscol

(www.bunquersmartinet.com).

A Martinet de Cerdanya, des de fa uns

pocs anys, s'ha posat en marxa el Parc
dels Búnquers. Es tracta d'un petit sector

museïtzat on es paden contemplar diver
sos elements de la línia P. La visita al

Parc dels Búnquers comença amb un

audiovisual on s'explica la situació a

Europa entre les dues guerres mundials i

l'origen i la construcció de la línia P ..

Després, els visitants passen a fer un curt

recorregut acompanyats d'un guia per l'in-

La proposta que us faig en aquest escrit

és la de dos recorreguts on podem con

templar uns petits sectors de la línia P que
defensaven la Cerdanya; de fet, camina-



a la Cerdanya
Text i fotografies de Joan M. Vives i Teixidó

rem per les comarques de l'Ait Urgell, el

Ripollès i la Cerdanya. Un dels recorre

guts ens porta des de Músser fins al roc

de l'Àliga i l'altre fa un recorregut lineal
des de la collada del Pedró fins al coll de
la Creu de Maians.

Els temes militars no són de la meva devo

ció, però la línia P va ser construïda en un

moment històric determinat que s'ha de
conèixer. El fet de proposar aquests itine
raris és perquè considero que, com a

excursionistes, hem de conèixer els dife
rents aspectes de les nostres muntanyes.

Músser i la carena que puja al cim de la Carbassa al fons

Un dels punts de tir del búnquer del Cap del Ginebrar

excursíonísme 11



EL ROC DE L'ÀLIGA

Tot circulant per la carretera de Puigcerdà
a la Seu, si mireu les muntanyes que teniu

a la dreta veureu un cim que us atreurà la

mirada. Es tracta d'un cim que sembla un

pla enlairat en una aresta rocosa que dava
lla fins a la carretera; al seu costat hi veu

reu una antena. A mi la curiositat se'm va

despertar abans de saber què hi havia en

aquell cim.

Més que una excursió, la proposta és una

passejada, atès que no arriba a I' hora i

mitja de marxa efectiva. Això sí, anirem per
trams de camins vells on sembla que el

temps s'hagi aturat. Gaudirem d'una bona

panoràmica des del cim i podrem veure 5

elements de la línia P. El més interessant
és el que trobarem al cim que està ocupat
per una construcció amb punts de tir on

s'accedeix per una escala interior de 30

graons. L'inici d'aquesta escala és en un

callet. En entrar-hi, trobem, a l'esquerra,
una estança amb xemeneia i, a la dreta,
les escales que pugem. AI capdamunt de
l'escala també hi ha un forat que hi permet
l'accés directe. Hi ha 5 punts de tir. Sense

cap mena de dubte, és la construcció més

original i impressionant. A l'entrada hi ha la
data de la construcció.

També trobarem tres construccions que
tenen dos punts de tir; dues d'aquestes
construccions són inaccessibles, perquè
estan tapades. També veurem una altra
construcció que podem definir com un gran
bloc de formigó, sense cap visió cap a la

vall, que devia tenir com a finalitat la de ser

un dipòsit de material.

Passadís interior: les escales que pugen als punts
de tir

12 excurs ionisrne

El cim del roc de l'Àliga, ocupat pel búnquer

Niu de metralladores al revolt de la pista, a prop del cim del roc de l'Àliga

Itinerari:

Músser o Mussa (1.291 m). A l'entrada

d'aquest llogarret hi ha un pàrquing on

podem deixar el vehicle. Entrem al poble
tot seguint el carrer Major i prendrem, a

l'esquerra, el carrer de la Castellina. Més

endavant, deixarem Ca l'Isidro (Residència
Casa de Pagès), a l'esquerra i anirem
revoltant les cases del poble, que tindrem a

la dreta. Deixarem el carrer que entra a les
cases i prendrem un camí empedrat, que
baixa lleument entre marges amb grans
blocs de granit; trobarem una font i un

abeurador, poc més enllà del poble. El

camí fa un revolt i planegem entre roures.

Arribem a una bifurcació. Prenem el camí
de la dreta i després tornarem per l'es

querra. Tot seguit deixem un entrador a

un prat, a l'esquerra, i anem pujant suau

ment. Trobarem el primer element uns

tres a quatre minuts més endavant, a

l'esquerra del camí.

20 min. Collada de Músser (1.293m).
Des d'aquí veiem Aristot, amb el seu per
fil característic. Deixem el camí que hi

mena i seguim de pla per la carena. Ben

aviat arribem a una nova bifurcació. Ara

tirarem per la dreta; pugem lleument per
un bosc de pins roigs on podem veure

antics marges. Hem d'anar alerta, perquè
quan trobem una torre d'una línia elèctri

ca, a la nostra dreta, hem de trobar dos

búnquers, ben a prop un de l'altre, però
als quals no es pot accedir perquè tenen

l'entrada tapada.

La pista fa un revolt i en un esperó rocós, a

la dreta, trobem un búnquer que té dos

punts de tir; un mira cap a la vall i l'altre

cap al coll d'on venim. Ara avancem enlai
rats i ens trobem en un vessant més solell,
on abunden els boixos. Arribem a l'antena i
avancem per un corriolet que tot planejant
ens portarà al callet on hi ha l'entrada del

búnquer.

35 min. Roe de I'Àliga (1.356m). Hem de
desfer el camí i abans d'arribar a la collada
de Músser, prendre la pista (dreta) que
baixa. Deixarem, a la dreta, dos entradors i
anirem baixant pel bosc de pins amb boix,
fins que desapareixen i veiem una collada
herbada.



55 min. Collet, al peu del roe de l'Àliga
(1.262m). Som en un collet on hi ha una

petita elevació rocosa al peu del roc de

l'Àliga, ben enlairat a sobre nostre. La

pista gira i aviat entrarem en un bosc de
roures amb boix.

Trobem una pista que enllaça amb la
nostra per la dreta. Continuem planejant
i trobem un roure molt gran amb un

abeurador als seus peus. La pista puja
lleument i enllaça amb el camí que hem
fet a l'anada. Abans de tornar al cotxe,
després de passar la font, podem entrar

al poble i sortir-ne pel carrer Major.

1 h 20 min. Músser (1.291 m).

• Roe de

l'Aliga

Escrit a la porta del Búnquer

El punts de tir del búnquer del roc de l'Àliga
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EL CAP DEL GINEBRAR

L'itinerari del Cap del Ginebrar és gairebé
circular. Durant aquest recorregut veurem

uns quants elements més dels quals el més

remarcable és el que trobarem gairebé al
cim del Cap del Ginebrar: una construcció
enterrada i perfectament camuflada amb les

roques de l'indret i que domina la vall de la
Molina. El Cap del Ginebrar és un cim molt

poc freqüentat que gaudeix d'una magnífica
visió panoràmica. De retorn al pàrquing pas
sarem pel Pla d'Anyella un indret amb una

gran tradició de pastura.

Des de les Colladetes podem ampliar l'ex
cursió i arribar fins al coll de la Creu de

Maians, tot fent un magnífic recorregut care

ner per indrets de pastura a cavall de les

comarques del Ripollès i de la Cerdanya.
Veurem diversos elements, però el més des
tacat és amagat entre els pins. Es tracta

d'una mena de gran clot amb un gran movi
ment de pedres on hi ha els punts de tirador
i on també sembla que hi havia algun tipus
de trinxera.

Itinerari:

Collada del Pedró (1.828m). Podem apar
car al pàrquing dels Alabaus (pistes d'esquí
de la Molina). Travessem la carretera per la
dreta del talús i, a sota d'un pi solitari, trobem
el primer búnquer. S'hi accedeix per una

depressió del terreny; tot entrant, a la dreta,
hi ha una estança.

De pla, en paral-lel a la carretera, anem cap
al segon búnquer, que és una estança circu
lar amb un bloc de formigó al mig. Des d'a

quí, entrem al bosquet per una mena de pas
sadís sense arbres, tot pujant suaument en

Cap del
Ginebrar

r.1 f •
..

•.

Búnquer
Telesquí

"Els Alabaus"
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Búnquer a la carena del Pla de la Bassa amb el Cap del Ginebrar i Puigllançada al fons

diagonal. Travessem un camí fet pel bestiar i

sortim a un pla amb ginebrons on hi ha uns

rocs a la dreta. Pugem tot deixant aquests
rocs a la dreta i arribem a la carena. Pugem
fins al capdamunt d'un llom (15 min) i baixem

per passar una inflexió per tornar a pujar per
un ampli llom amb alguns pins .

Búnquer
•.......

a Puigcerdà .•.•.•
Hotel Y

..

lnstal-lacions :.
militars :

a Ripoll

.:>
...··Coll de la

..
'

Creu de
Maians

30 min. Cap del Ginebrar (1.981 m). És un

cim allargat amb unes petites elevacions. En

la més alta hi ha pal metàl-lic a terra. Gaudim
d'una bona vista panoràmica sobre el pla
d'Anyella, la vall de Ribes, la vall de la Molina
i les carenes que tanquen la Cerdanya.

Baixem per la carena i una mica més avall del
cim trobarem el búnquer més espectacular
atès que té un llarg passadís fins a un punt
on es bifurca per accedir als punts de tir.

Aprofita uns petits roquissers i té una magní
fica vista sobre la vall. Uns graons donen
accés al passadís i una escaleta baixa al punt
on es bifurca el passadís.

Seguirem baixant per la carena i trobem un

filat. La carena torna a pujar i veiem un plu
viòmetre en una elevació. Aquí hem de bai
xar cap a l'esquerra i fer com si tornéssim



El punt de tir del búnquer de la vall de Toses

ment, ens decantem cap a l'esquerra i anem

més planerament. Enllacem amb la pista
precària que hem deixat al costat d'una
tanca. Prenem aquesta malmesa pista que
s'enfila per dins el bosc. La pista es va fent
més estreta i planera i sortim a uns plans
herbats amb bàlec i ginebró. Veiem una

antena a l'esquerra i passem a prop d'un
abeurador. Travessem la clotada i pugem
per l'herbei. El terreny s'aplana i més amunt

trobem una elevació rocosa, a l'esquerra, i

al seu peu veiem un búnquer.

enrere. Hi ha uns plans herbats on podem
descobrir una fita que ens indica l'inici del
camí fet per les vaques que ens fa baixar
fins a una colladeta herbada (50 min).
Tornem a entrar al bosc i sortim al coll.

55 min. Collada de Toses (1.778m).
Travessem la carretera que baixa cap a Toses
i prenem la pista planera que revolta el turó

que tenim al davant. En el punt on la pista fa
un revolt, trobarem unes construccions a l'es

querra i, a la dreta, uns metres per sota la

pista trobem un altre búnquer, que actualment
està a dins el bosc i sense cap mena de visi
bilitat (1 h 5 min). Una mica més endavant
se'ns uneix una pista per l'esquerra i, tot

seguit, arribem a un altre collet.

1 h 10 min. Collet (1.792m). A l'esquerra
veiem la carretera i una mica més amunt
tenim dos búnquers més (entremig hi ha
una pista que s'enfila cap a una antena).
D'aquests dos búnquers, el de la dreta és
inaccessible perquè el clot d'accés està ple
d'esbarzers i ortigues. En el de l'esquerra
hi podem veure unes pintades que fan
referència a la "quinta del 56", segurament
fetes per soldats que feien la "mili" en les

instat-lacions que hi ha a tocar de les
Colladetes i del nou hotel de la Collada.

Seguim la pista i trobem aquestes
instal-lacions militars, actualment abando
nades.

1 h 15 min. Les Colladetes (1.788m). De
fet aquest coll és conegut com la collada
de Toses, quan realment, la veritable colla
da és al punt on hi ha la carretera de
Toses.

Hem de tornar enrere fins a la collada de
Toses.

1 h 30 min. Collada de Toses (1.778m).
Tornem a travessar la carretera i prenem la

pista, que de moment va resseguint plane
rament la muntanya. Passem una clotada
on hi ha unes ruïnes enlairades i una mica
més endavant, veiem a baix, en un petit
esperó que avança cap a la vall, un altre

búnquer. Aquesta construcció té unes

escales que baixen des de la carena i arri
ba al punt de tir que, per les seves dimen

sions, només devia ser per a un fusell.

Aquest búnquer està completament orien
tat a la vall de Toses i, realment, enclotat.

La pista va revoltant la muntanya. Deixem
la vall de Toses i pugem lleument.

2 h 10 min. Pleta del Pla d'Anyella
(1.760m). Un cop l'hem passada, la pista
puja per sortir a la carretera que hem de

seguir en lleu pujada fins al pàrquing.

2 h 40 min. Collada del Pedró (1.828m).

Ampliació fins al coll de la Creu de
Maians.

Les Colladetes (1.788m). Sortim a la
carretera (a l'esquerra tenim l'hotel) i uns

metres més avall, veiem un camí ample
que s'enfila en diagonal cap al darrere de
l'hotel. Seguim aquest camí, més aviat una

pista precària, uns quants metres fins que
trobem un sender poc evident al principi,
que s'enfila (hi ha senyals de pintura). Ben
aviat, el sender es defineix; pugem i, final-

AI davant tenim un llom planer al capdamunt
del qual veiem una línia elèctrica i una mica
de bosc. Pugem amunt i enllaçarem amb
unes roderes que anirem seguint i que es

decanten una mica a la dreta, per planejar.
A les envistes del vèrtex geodèsic, a l'es

querra, entre els pins, trobarem un altre

búnquer. Anem cap al vèrtex.

30 min. Pla de la Bassa (2.028m). Petita
elevació des d'on gaudim de bona panorà
mica: Tosa d'Alp, Puigllançada, les carenes

del Puigmal, la vall de Ribes. Ben a prop
tenim un búnquer i a uns 350 m en tenim un

altre de les mateixes característiques (en el

primer és difícil d'entrar-hi).

Anirem seguint la carena. Només hem bai
xat una mica i, a l'esquerra, enmig dels pins
hi ha un altre búnquer. Com a indicació per
trobar-lo cal fixar-se en el punt d'unió de les

tanques del bestiar on també hi ha un pi.
Aquest búnquer està construït en una mena

de clot, segurament fet artificialment, amb
una gran acumulació de pedres, i en el qual
es pot identificar una mena de trinxera que
porta al clot on s'obre l'accés al búnquer.

Seguirem la carena per on baixen les rode
res i arribarem a un coll en el qual hi ha una

bassa. Deixem les roderes i pugem directa
ment el turonet que tenim al davant, per tor
nar a baixar fins al coll.

50 min. Coll de la Creu de Maians
(1.993m). Hi ha la fita fronterera 502, la
creu i la placa en record d'un muntanyenc
mort fent la travessa Núria-la Molina. Hi

passa el GR 11. Des d'aquí hem de retor
nar a les Colladetes.
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La vall de la Molina, situada al municipi
d'Alp, a la comarca de la Cerdanya, és

coneguda per l'esquí però també pel seu

paisatge i entorn natural. Amb l'arribada

del tren, l'any 1924, aquesta terra ha estat

més propera i visitada que mai, entre d'al
tres pels excursionistes del país, però
aquest no és ni ha estat l'únic motor eco

nòmic del municipi d'Alp ni de la comarca

de la Cerdanya. El complex d'esquí, amb

les seva corresponent oferta d'allotjament,
també ha tingut un paper important en l'ex

pansió econòmica d'aquest territori. Ara bé,
fins quan s'ha de construir? A qui beneficia

aquesta construcció? En detriment de què
es construeix? Com es pot seguir cons

truint en un context de crisi econòmica,
sobretot en l'àmbit de la construcció?

Mentre que al conjunt de Catalunya el pes
dels habitatges no residencials suposa un

30% del total, a l'àmbit territorial de l'Ait
Pirineu i Aran creix fins al 53%, a la

Cerdanya arriba al 64%, i a Alp assoleix el
80% del total. Aquestes són dades que
destaquen els arquitectes i l'equip tècnic
elaborador de l'informe de justificació del
POUM del municipi d'Alp. Cosa que posa
de manifesta una tendència superior a la

mitjana a construir en un municipi poc
poblat. EI12 de juny l'Ajuntament d'Alp va

aprovar el Pla d'Ordenació Urbanística

Municipal (POUM) d'Alp.

Plantada d'arbres de la Plataforma Salvem la

Molina
16 excursionisme
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o Ina

Planejament de la vall de la Molina contemplada al POUM



terra de pisos buits
Text de Jordina Tarré

Fotografies de la Plataforma Salvem la Molina
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Núm. 9801 AJUNTAMENT D'ALP
Anunci sobre informació pública del POUM

QUART.- Sol-Icitar simultàniament al tràmit
d'informació pública, informe als organis
mes afectats per raó de les seves compe
tències sectorials, els quals han d'emetre'l

en el termini d'un mes, tret que una disposi
ció autoritzi un termini més llarg.

El Ple de l'Ajuntament d'Alp en sessió
ordinària celebrada el passat 12 de juny
de 2009 va adoptar els següents acords:
"PRIMER. Aprovar inicialment el Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) d'Alp, formulat per l'equip redac
tor com a revisió del planejament general
vigent, en els termes que consten en l'ex

pedient, que inclou l'informe de sostenibi

litat ambiental previst a l'article 70 del

Reglament de la Llei d'urbanisme.

juliol, pel qual s'aprova el reglament de
la Llei d'urbanisme. Mentre estigui sus

pesa la tramitació de procediments i l'a

torgament de llicències en aplicació del

que estableix l'article 71.2 del Decret

Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei d'ur
banisme de Catalunya, es poden tramitar

els instruments a atorgar llicències fona
mentades en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del
nou planejament inicialment aprovat, en

el cas que, per la natura dels canvis pro
posats, no es posi en risc l'aplicació del
nou planejament, una vegada definitiva
ment aprovat. Durant el termini de sus

pensió, sempre es podran tramitar plans
urbanístics derivats, projectes de repar
cet-lació i projectes d'urbanització que
siguin conformes amb l'ordenació, si es

condiciona la seva vigència a l'entrada en

vigor del Pla d'Ordenació Urbanístic

Municipal de forma que segueixi donant
la conformitat esmentada. Les àrees
afectades per la suspensió són les

següents:
Alp: -PAU ALP 1, -PMU ALP 1, -PMU ALP

2,
La Malina: -PAU ALP 4, -PAU ALP 3, -

PMU ALP 3, -PMU ALP 4

-PPU ALP 3,
Masella: -PMU ALP 5, -Solar davant res

taurant de l'estació d'esquí Aquesta sus

pensió es publicarà conjuntament amb

l'aprovació inicial.

CINQUÈ. Donar audiència, simultània

ment al tràmit d'informació pública, als

ajuntaments l'àmbit territorial dels quals
limiti amb el d'aquest municipi.

SISÈ.- Aprovar l'informe de sostenibilitat
ambiental del POUM que serà sotmès a

informació pública conjuntament amb

aquest." S'exposa al públic als efectes

pertinents, significant que durant el termi

ni d'informació pública totes les persones
interessades podran fer ús del seu dret a

examinar l'expedient administratiu de pla
nejament aprovat inicialment i a formular
les al-leqacions i les observacions que es

considerin adients. En cas de coincidir

aquest periode total a parcialment amb el
mes d'agost, s'ampliaran en un mes

(segons la disposició addicional setena

del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de

juliol, pel qual s'aprova el text refós de la

Llei d'urbanisme de Catalunya).

SEGON. Sotmetre aquest Pla a un perío
de d'informació pública durant 45 dies,
mitjançant anuncis en el taulell d'edictes
de l'Ajuntament, el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i a dos diaris de

premsa escrita de més divulgació en l'àm
bit municipal i per accés telemàtic. Durant

aquest període quedarà l'expedient a dis

posició de qualsevol que vulgui examinar

lo perquè es presentin les al-leqacions
que s'estimin pertinents.

TERCER. Suspendre l'atorgament d'apro
vacions, autoritzacions i llicències urbanís

tiques per a aquelles àrees del territori

objecte del 8 BOP de Girona núm. 119 - 23

de juny de 2009 planejament, les noves

determinacions de les quals suposin la
modificació del règim urbanístic vigent. La

duració màxima de la suspensió serà de
dos anys. Aquesta suspensió s'extingirà
en tot cas per les causes previstes a l'arti
cle 103.4. del Decret 305/2006, de 18 de

La documentació es pot consultar fins al
darrer dia d'exposició pública a

l'Ajuntament d'Alp, Av. Tossa d'Alp núm. 6,
d'Alp (codi postal 17538) de dilluns a diven
dres hàbils en horari de 9 a 14 hores.

Alp, 15 de juny de 2009

Cosme Ruaix i Junay
ALCALDE

Des del mes de juny diversos veïns i entitats
de la Molina van demandar a l'Ajuntament
d'Alp la necessitat d'una reunió pública per
rebre explicació pública de l'abast del POUM.
La petició feta a títol personal per, entre d'al

tres, els responsables del xalet de la Molina
de la UEC, era d'una reunió en cap de setma

na ja que la majoria d'habitants de la Molina
treballen entre setmana. El consistori va res

pondre amb una reunió intersetmanal que no

facilitava la comunicació entre uns i altres. Per

aquelles dates es va constituir la Plataforma
Salvem la Molina.

1. Cal un replantejament del model de creixement urbanístic a niveillocal per tal de no

hipotecar el futur del municipi i per extensió de la comarca.

2. Cal regir-se a la Llei d'Urbanisme de Catalunya 1/2005 de 26 de Juliol i amb el Pla
Territorial de I'Alt Pirineu Aran publicat al DOG 7864 de 7/9/2006 i amb el Pla Director
Urbanístic de la Cerdanya aprovat definitivament el dia 1 d'Agost de 2008.

3. No es pot aprovar un POUM -Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que vulneri la

legislació Urbanística esmentada al punt número 2.

4. Aquesta plataforma s' ofereix a totes les administracions públiques i privades per
assessorar en qualsevol punt de millora del POUM.

Entre d'altres qüestions, la Plataforma expo
sava que la pressió de la construcció per
habitatges de segona i tercera residència han

proliferat en aquesta zona fins al punt que
podria prevaldre el fervor constructiu a la
vocació turística de l'indret. L' Ajuntament
d'Alp ha aprovat inicialment el POUM- Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal- el passat
dia 12 de juny, que planteja alts nivells de

reqüalificació urbanística motivats per preten
sions immobiliàries desmesurades. En reunió
de veïns el dia 4 de juliol es pren en conside

ració aquests antecedents i s'impulsa el

següent manifest:

La Plataforma és oberta a tothom qui es senti implicat en el present i futur de La
Molina. La Plataforma Salvem La Molina i les associacions que signen aquest mani
fest volen fer saber que NO hi estem d'acord amb aquesta proposta de POUM. Que
volem protegir un espai verd amb valor turístic i ambiental de l'explotació urbanística
interessada. I volem donar consciència als afectats directes i indirectes del que supo
sa aquest pla i mostrar els canvis urbanístics que l'afecten.

Amb el suport de:
ClAPP Conseil International Associatif pour la Protection des Pyrenees.
DEPANA Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural.
IPCENA Institució de Ponent per a la Conservació i l'Estudi de l'Entorn Natural.
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De fet, les al·legacions que reflecteix el
manifest de la Plataforma Salvem la Molina,
ja queden, en algun cas, recollides en l'infor
me de justificació del POUM. Per exemple,
en aquest informe de justificació es diu el

següent: "La forta presència d'habitatges no

principals posa de manifest l'orientació turís
tica destinada a segones residències acom

panyada de les diferents activitats de lleure i

oci tant a Alp com a la resta de comarca. AI

municipi d'Alp, entre els anys 1991 i 2001 hi
ha hagut un increment del parc d'habitatges
de 849 unitats, dels quals només 239 han
estat destinats a ús principal. És a dir, el
70% dels nous habitatges s'ha destinat a

segones residències".

Segons es recull al Pla Territorial de l'Ait
Pirineu i Aran, PTPAPA, sobre l'ús dels habi

tatges, "Pel que fa a la composició del parc
d'habitatge, l'any 2001 totes les comarques
de l'Ait Pirineu i Aran estaven per sobre de
la mitjana catalana quant al pes de l'habitat

ge secundari o vacant. Algunes, com la Val

d'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la

Cerdanya estaven molt per sobre, situació
només compartida, a Catalunya, amb l'Ait i
el Baix Empordà, el Baix Penedès i el

Tarragonès. Dins de l'àmbit, la segona resi
dència i l'habitatge vacant, junts, superen
l'habitatge principal a pràcticament tots els

municipis de la Cerdanya, excepte a la capi
tal, Puigcerdà; als nuclis més propers a la
Seu d'Urgell, però no a la capital ni a la resta

de la comarca; a la major part de nuclis del
Pallars Jussà, inclosa la capital, Tremp, però
no a la Pobla de Segur i a Isona; a bona part
del Pallars Sobirà, inclosos Sort i Esterri d'À
neu; a la Vall de Boí, però no a la resta de la
comarca de l'Alta Ribagorça; i a la part mit

jana i alta de la Val d'Aran però no al Baish
Aran. Els municipis on la segona residència
assoleix els seus percentatges màxims són

Llívia, Fontanals de Cerdanya, Alp, Bolvir,

Das, Prats i Sansor i Urús, tots a la comarca

de la Cerdanya, i Naut Aran, a la Val d'Aran"

El gran nombre d'habitatges de segona
residència porta a preguntar-se si cal
construir més. Podríem donar diverses

respostes, com ara que si els habitatges
són ocupats i necessàris potser si que cal

construir més, però també podríem res

pondre que si el fervor constructiu viscut
fins ara a Alp no s'ha traduït amb un agu
ment de població ni tampoc amb una

major dinamització econòmica, potser no

caldria construir més. Respostes totes

dues que no tenen en compte en detri
ment de què es construeix, és a dir, si la
construcció manlleva el paisatge i l'entorn
natural de la zona, el qual també pot tenir
un valor de motor econòmic ja que, recor

dem-ho, l'excursionisme i el turisme que
ha pujat fins a aquelles terres ho ha fet
entre altres coses pel seu paisatge.

Deixant de costat el valor paisatgístic, de

moment, si volem més dades per respondre
la pregunta si cal construir més, podem tor-

nar a recórrer l'informe de justificació que
acompanya el POUM d'Alp que diu el

següent: "L'increment de 678 habitants al

municipi d'Alp equival, amb una hipòtesi de
3 habitants/habitatge, a 226 habitatges. Això
vol dir que dels 1.344 habitatges construïts
entre 1985 i 2007 a Alp, només un 17% ten

deix a ser d'ús permanent. Les dades relati
ves a l'increment de població i la construcció
d'habitatges en el mateix període són les

següents: Increment de població. 1983-

2007: 678 habitants. Habitatges construïts
de nova planta. 1983-2007: 1.344 habitat

ges, Població existent a l'any 2007: 1.576

persones". En resum, durant 24 anys han
arribat a Alp 678 habitants en canvi s'han
construit 1.344 habitatges, per viure-hi
només serien necessàries 226 habitatges la

qual cosa vol dir que s'han construït 1.118

habitatges de més.

És per això que la Plataforma Salvem La
Molina suggereix que "s'hauria de potenciar
l'ocupació hotelera i de les segones i terce

res residències ja existents. Aquest objectiu
es podria assolir potenciant que els foranis

Algunes de les construccions d'habitatges del municipi d'Alp

Camió transportant terra

excursíonísme 19
J"



tinguin I'alicient de gaudir dels paisatges
que encara existeixen a La Molina i mante

nint-cuidant els edificis i les zones urbanes

ja construïdes. En cas de dur-se a terme

aquest pla les conseqüències serien: prolife
ració de blocs d'edificis (que la major part de

l'any estan buits i a llarg termini fins i tot

abandonats) a més de la disminució de
zones forestals, tots dos factors comporten
un fort impacte paisagístic irreversible.

Desde la Plataforma també es vol destacar

l'absència en el POUM de cesions de

terrenys a la població com a contraprestació
de les requalificacions. La Malina va ser la

primera estació d'esquí de l'estat espanyol i

durant molts anys ha estat un referent per a

diverses generacions d'esquiadors i excur

sionistes. La seva proximitat al Parc Natural
del Cadí-Moixeró, les seves muntanyes i
boscos i la proximitat a la plana ceretana

l'han situat dins d'un dels indrets més
emblemàtics del Pirineu català".

El paisatge sacrificat

La Plataforma Salvem la Vall de la Molina tal
com es llegeix al seu manifest no només
denuncia l'abús urbanístic que s'està fent al
territori d'Alp i demana que se segueixi la

legislació vigent pel que fa a l'urbanisme,
sinó que també reclama la protecció dels

paratges que, segons el POUM aprovat per
l'Ajuntament d'Alp, podrien ser sacrificats en

pro del maó. És per això que durant el perí
ode d'exposició pública que va acabar a mit

jan de setembre de 2009 la Plataforma ha

presentat diverses al·legacions també en

aquest sentit, ja que tal com se'n desprén
del POUM, es preveu la requalificació d'una

superfície fins ara no edificable d'uns

120.000m2, que comprèn dominis esquia
bies, zones forestals i verdes.

Ara per ara el període d'exposició pública s'ha
acabat i les al·legacions han estat presenta
des. A més, la Plataforma Salvem la Molina
ha fet entrega al consistori d'Alp de vuit
denuncies administratives que suma a les

al·legacions ja presentades en relació al nou

Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM).

En aquestes denúncies la Plataforma exposa
que s'han executat un seguit d'obres il·legals
en edificacions i vials que han reduït les
dimensions dels verds públics municipals a

més d'edificar alçades superiors a les per
meses, i que l'Ajuntament ha donat llicència
d'obres en tots els casos i en cap moment

ha optat per sancionar aquestes actuacions
ni reconduir la zona a la legalitat urbanística.
També denuncien que s'ha realitzat una tala
d'arbres i abocament il·legal en una parcel·la
dins del bosc. ( ... ) La plataforma ha presen
tat aquestes denúncies administratives
també als cossos Forestals del Departament
d'Agricultura, Ramaderia de la Generalitat i

al Servei de Protecció de la Natura de la
Guàrdia Civil. A més han entrat les denún
cies als Serveis Territorials d'Urbanisme de

Girona, que segons explica el portaveu de la

plataforma, Víctor Garcia, ja han obert expe
dient i han començat a fer les investigacions
pertinents per determinar si el POUM d'Alp
incompleix la llei.

AI tancament d'aquesta revista s'ha sabut

que una d'aquestes denúncies ha donat
els seus fruits. "Gràcies a la denuncia

presentada per la Plataforma Salvem La

Recollida de signatures contra el POUM
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Molina, l'abocament de terres en terreny
forestal sobre el que hi havia la intenció de

una posterior requalificació al nou POUM ha

esta aturat i esta en mans de la fiscalia de

Girona amb el numero d'expedient 44/2009.

Aquest espai es terreny forestal segons el pla
vigent i es mante com a espai protegit en els
marcs superior del Pla Director de la

Cerdanya i el Pla territorial de l'Ait Pirineu i

l'Aran.La resta de Denuncies presentades per
la Plataforma estan en mans dels Serveis
Territorials de Barcelona per a I' anàl-lisi i valo

ració dels tècnics. Les denuncies i al·lega
cians que hem presentat les pots trobar a:

http://salvemlamolina. wordpress .com/con

tacte/al%c2%b7Iegacions-i-denuncies/
i els numeras d'expedient de les denuncies

son a:

http://salvemlamolina.wordpress.com/note
s-premsat

Abans que acabi l'any la Plataforma ha de

rebre algun tipus de resposta a les seves

al·legacions. Si voleu estar al corrent del
futur de la Molina podeu consultar:

http://salvemlamolina.wordpress.com/o a la

pàgina del Facebook: Plataforma salvem la

Molina.

Marxa de veïns i veïnes d'Alp contra el POUM



(tel. 977267 128 / 617 808 816 )
• Altitud: 1.090 metres.
• Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
• Té una capacitat de 60 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

STI, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

(tel. 608 736 714 www.refugirebost.cat)
• Altitud: 1.670 metres.
• Vessant S. de la Tossa d'Alp
• Comarca: Berguedà.
• Capacitat: 60 places.
• Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, STI, Escalada, Senderisme

(tel. 686 541 983 i 661 248344 )
• Altitud: 730 metres.
• Vessant nord de la Serra de Rubió.
• Comarca: Anoia.
• Capacitat: 45 places.
• Activitats: Travesses, Passejades, STI, Excursions,

Senderisme .

....._...............
À (Xalet i refugi)

(tel. 646744 669/972145107)
• Altitud: 1.505 metres.
• La Molina, al Barri del Sitjar.
• Comarca: Cerdanya.
• Capacitat: 65 places.
• Activitats: Muntanya, Esquí, Esquí de muntanya,

Passejades, Espeleologia.

• Altitud: 968 metres.
• AI nord oest del massís dels Ports.
• Comarca: Terra Alta.
• Capacítat: 20 places.
• Activitats: Ascensions, Travesses, BTI,

Senderisme, Espeleologia.

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

Esquí de Muntanya.

• Altitud: 2.460 metres.
• Pirineu, vall de Gerber.
• Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat: 16 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esquí de Muntanya.

• Altitud: 2.200 metres.
• Pirineu català, massís de Marimanya,

al S. de l'estany d'Airoto.
• Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat: 12 places
• Activitats: Muntanya, Escalada,

Esquí de muntanya, Travesses.

. .-

• AWftit-·"ud":""'8� ·O"'metres.
• Riba dreta de la riera de Merlès,
entre I'Hostaiet i el Cobert de Puigcercós.

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

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

Cognoms:

(tel. 933329454)
• Altitud: a nivell del mar.
• Massís del Garraf.
• Comarca: Garraf.
Davant de l'estació tren de Garraf

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

Comarca:

Correu electrònic: ....._� __. DNI:

Dades bancàries:

Signatura:

Nom:,____

Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números l'any) per l'import de 15 euros anuals.

Adreça postal:

població:� ...

Tel:
___________________-.1 Fax: .._ �__�_....JCodi postal:

Podeu fer-nos arribar la subscripció per correu Rostal
a la redacció de la Revista Excursionis e

de la Unió Excursionista de Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 5!(,6, 1 r 2a

- 08011 Barcelona. Telèfon 93 454 32--4-7
e-mail: excursionisme_ e @ya o.e$

------------------��------------�------------��====�



Ruta del Danubi en bicicleta
ext i fotografies de Xavier Saleta

El Danubi amb els seus 2.888 quilòme
tres és el segon riu més llarg de tot

Europa. Neix a Alemanya, passa per,

Àustria, Eslovàquia, Hongria i va a morir

al Mar Negre (Romania). La ruta

Passau-Viena és considerada una de

les rutes més atractives de tot Europa, ja
sigui pel seu paisatge, la seva història a

per tot el seu potencial cultural. Per fer

Ia en bicicleta es comença a Alemanya
(Passau) i s'arriba fins a Viena (Àustria).
Podríem assegurar que és I"'autopista
de les bicicletes".

Stundengau, Nibelungengau i Wachau

són els diferents noms amb els quals
es coneix el Danubi i que varien segons
la comarca per on passa (I' Alta, la
Baixa i Viena). El carril bici està adap
tat als dos costats del riu; per tant,
podem escollir el camí que vulguem
segons les necessitats i el que vul

guem veure en una a en l'altra banda

del riu. Sempre tenim la possibilitat de

travessar el riu i també es poden apro-

fitar els ponts pels cotxe que travessen

el riu.

No és una ruta per fer-la de pressa i

corrents, ben al contrari, hem d'anar
ben a poc a poc i contagiar-nos de la

calma dels seus boscos, dels seus

petits pobles, de la seva gent, parant a

prendre qualsevol cosa en les parade
tes que anirem trobant pel camí, i per
què no, endinsar-nos en les antigues
ciutats plenes d'història i que també

podrem visitar sense baixar de la bici.

Tot un plaer al qual no hi estem gaire
acostumats en el nostre país on el que
mana és el cotxe.

Si hem dit el que ens depara la ruta,
culturalment i paisatgísticament, no

podem deixar de comentar que, a més
de tot això, en ser una ruta molt cone

guda per tot Europa, anirem coneixent

durant el trajecte infinitat de gent amb

ganes de fer una parada i xerrar per
saber d'on veniu i a on aneu.
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Viena, final de la ruta
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La Ruta

Després de travessar mitja Europa en

furgoneta arribem fins a Passau (1.500
km). Ara bé, l'únic càmping que hi ha a

la ciutat no permet deixar la furgoneta,
per això hem de tornar enrere 8 km fins
al poble d'irring. Aquí sí que ens deixen

tenir la furgoneta els dies que vulguem;
la veritat és que l'aparcament n'està

ple. El problema és entendre'ns amb el

propietari del càmping, que només

parla alemany. La primera nit comença
plovent i amb fred, això serà pràctica
ment la tònica de tots els dies, pluja a

la nit!

L'endemà al matí omplim les alforges i
comencem el trajecte. Fem la baixada
del càmping fins a trobar una serrado
ra i agafem un camí al costat d'un rie
rol que ens porta a tocar per primer
cop el Danubi. Aquest és el camí ale

many i encara no està asfaltat, no ens

podem perdre ja que està tot molt ben
indicat.

El primer que hem de fer quan arribem a

Passau és anar a l'oficina d'informació i
turisme per comprar la guia de la ruta;
és imprescindible perquè t'explica tota
la ruta amb els llocs d'interès, ens indi
ca on podem parar a dormir i quin és el

quilometratge de la ruta. La guia està
editada en alemany, anglès i italià (Ed.
Esterbauer - www.esterbauter.com) i a

partir d'aquí comencem la ruta. Com hem

dit, la ruta té dos sentits però la majoria
de la gent comença travessant el poble
per un pont i anant pel costat esquerre
del riu.

Punt d'informació de la ruta
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A prop de Traismauer

Passau - Kaiser 68 km

Els quilòmetres que farem seran més
dels 325 que tenim en la ruta original;
en total ens surten uns 340. Això anirà
variant segons les perspectives de
cadascú i les ganes de visitar llocs.

Aquest tram de la ruta és de gran
bellesa pels seus meandres. En un

tram del recorregut haurem de fer un

canvi de costat de riu per passar el
poble de Schlbgen i evitar una zona

protegida per la qual no podem circu
lar en bici. Sense canviar de costat del
riu, ens quedem al càmping que ens

ve de camí i que segons el cartell que
trobem pel camí, per 7 euros tenim un

menú, i q.uin menú! Ha estat el nostre

primer dia i el nostre primer contacte
amb el terra, ja que a pocs quilòme
tres de la sortida hem tingut una enso

pegada que a costat unes bones mar

ques a la cama i als braços.



Rampa de cargol per arribar fins al pont per poder creuar el riu

Kaiser - Au 74 km

Comencem a pedalar, amb una mica de
fred i núvol, pel marge dret. Avui és un

dia intens amb moltes possibles visites a

fer. Travessarem de nou el riu en una

barcassa per anar a veure el poble de
Ottensheim i d'aquí direcció a la bonica
ciutat de Linz on fem una parada per
visitar-la i dinar. A la tarda tenim visita

obligada al camp de concentració de

Mauthausen; per això deixem la ruta en

el poble de Wienergraben i comencem

els 3,5 quilòmetres de pujada al KZ

Gedenkstàtte Mauthausen, un tram malt

desgastador que ens portarà al camp de
concentració. Per molt que haguem vist i

ens hagin explicat el lloc i les coses que
hi varen succeir la visita et deixa força
trasbalsat. El càmping d'Au està al cos

tat d'un petit canal, plantem la tenda al

costat d'uns xicots de Terrassa; és l'hora

d'explicar aventures.

Au - Klein Püchlarm 66 km

Avui el dia sembla millor. Comencem

a pedalar, força estona, per una recta

interminable amb el vent de cara, com

sempre! El paisatge és torna més

frondós i entrem en una zona a l'inte

rior. Passem per més pobles de quatre
cases i en un revolt, un accident de

bici! Una àvia i un avi havien tingut un

accident; a la dona li sortia sang de la

cara. Treiem el necesser d'emergèn
cies i li practiquem una petita cura

d'urgència. La dona molt agraïda ens

explica moltes coses que no entenem,

petons i abraçades i ens acomiadem;
ella continua amoïnada pels reflec

tants de la bici que se li han trencat en

l'accident.

Abans d'entrar a Grein creuem el riu

per un pont i anem pel marge dret.

Des d'aquest marge veiem la bonica

ciutat de barquers i el seu castell, si

haguéssim seguit per l'altra banda la
ruta va per la carretera i ens ho haurí
em perdut. A la tarda, a l'altra banda

hi toca el sol de valent, al contrari del

que passa al cantó per on anirem

nosaltres, on hi ha força ombra i

bosc. No entrem a Ybbs. Creuem de

nou el riu per un pont i entrem al

poble de l'altre costat, Persenbeug,
aquí tallem per l'interior el gran mean

dre del Danubi i recta final fins a

Klein, on a l'entrada del poble trobem

un càmping al costat del camp de fut

bol. És molt tranquil i hi ha una petita
caseta en la qual la dona, molt simpà
tica, ens fa un bon sopar i un esmor

zar encara millor.

Carrers de Linz
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Klein Püchlarm -

Traismauer 70 km

Ens ha deixat el sol i comencen a

aparèixer els núvols. Anem a buscar
el pont per creuar de nou el riu. Ens

dirigim cap a la ciutat de Melk, on

tenim l'abadia benedictina més impor
tant d'Àustria, segons explica Umberto
Eco que s'hi va inspirar per fer la

novel-la El nom de la rosa. A nosaltres
ens caldrà posar pinyons grossos per
pujar la dura rampa fins a l'abadia.
Sortim de la ciutat per anar a buscar
el pont per on hem de creuar per
entrar a la vall de Wachau, Patrimoni
de la Humanitat per la seva bellesa

natural, monuments històrics i petits
pobles, tot entremig de terrasses de

vinyes i arbres fruiters. Cada poble és
una parada obligada, però comencen

a caure unes petites gotes de pluja
que es van fent més insistents

comença a tronar i llampegar.

Passem com podem pel bonic poble de

Spitz; per Weissenkirchen amb la seva

església blanca; Durnstein amb l'esglé
sia de color blau i els seus carrerons

amb cases del segle XVI i XVII. La

pluja sembla que va en augment!
Entrem a Krems, per la porta Steinertor

que va a parar al casc antinc. No ens hi

podem quedar gaire estona perquè
comencem a notar els efectes de la

pluja i el fred al cos. Creuem el riu en

direcció Hollenburg; la cosa empitjora i

hem d'aixoplugar-nos sota un pont i

posar-nos roba d'abric. Ràpidament
busquem lloc per dormir! Deixem la ruta

per anar al càmping de Traismauer, amb
el temps just per posar la tenda, i de nou

comença a ploure. Una pluja que dura
12h seguides.

Dinar popular a Krems
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Sortint d' Au-an-<ler amb una barca que travessa el riu



Carni al costat del Danubi

Traismauer - Viena 62 km

El dia s'aixeca molt negre i continua plovisquejant, tot ho
tenim humit i hem de plegar la tenda xopa amb un grapat
de llimacs enganxats a les parets. Fa un fred que sembla
tardor. Avui la ruta va totalment paral-lela al costat del riu.

La pluja ve acompanyada d'un vent frontal. Donem el

màxim de les nostres cames per arribar el més aviat possi
ble. Encara que costi de creure, a mesura que ens acostem

a Viena va sortint el sol. Un cop a la capital busquem l'ofi
cina de turisme i un lloc per dormir i estendre la roba i la

tenda. Ens quedem dos dies a Viena. El primer que hem de

fer (si no ho hem fet pel camí) és encarregar el bitllet de
tornada amb tren a l'estació de West Bahnhof (al centre de

Viena). La tornada és d'unes 3 hores. En el primer tren

haurem de treure les alforges, i en el segon, a Wels, no cal
drà que es treguin. En arribar de nou a Passau queden els
8 kilòmetres finals fins al càmping. Aquest cop la pedalada
és amb un bon sol i molta calor.

Dades pràctiques

La ruta comença a Passau (Alemanya) i acaba a Viena (Àustria).
Es pot fer en bici des del naixement del riu a Donaueschingent
(Alemanya). 650 km fins a Passau per pistes amb senyalització.
Des de Viena podem seguir fins a Bratislava amb bones indica
cions fins a la frontera. Podríem seguir fins al Mar Mort, però no

amb les pistes senyalitzades, sinó fent servir les guies (que en

total en són 4) Alemanya-Passau / Passau-Vienna! Eslovàquia
Hongria! Hongria - Mar Negre.

Com arribar-hi: Disposem de moltíssimes opcions: avió i tren.

Nosaltres vàrem triar el cotxe per poder, després, fer una mica

de turisme pels països veïns. En cotxe són uns 1 .500 km via

França - Suïssa - Un petit cantó d'Àustria i Alemanya.

Els trens Austríacs: Els trens directes (ICE) no accepten bicis.
Preu Viena- Passau per persona 31 ,1 euros: 5,45 euros la bici.
Cal reservar amb anticipació.
www.oebb.at (en alemany i anglès)

Allotjaments: N'hi ha molts i molt variats: hotels, càmpings,
cases, granges ....

Bicis: també podeu optar per llogar les bicis i les alforges, en

totes les estacions de tren us donaran informació. Nosaltres
vàrem fer la ruta amb rodes de tacs, però és millor la roda amb

poc gravat. Cal tenir les alforges protegides per la pluja.

Guia: L'oficial i obligada és la de l'editorial Esterbauer (1 :50.000).
El seu preu és de 14€.

Època: primavera - estiu - tardor.

Webs d'interès:
www.austria.info/es
www.wien.info
www.austriatourism.com
www.donauradweb.at
www.radtouren.at
www.eurobike.at

www.eurocyle.at

Sortida realitzada el mes d'agost del 2008 per Angi Oavi i

Xavier i Agnès Saleta.

Passant entre mig de boscos
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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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Després de la primera experiència l'any pas
sat de cap manera ens voldríem perdre
aquesta segona oportunitat de compartir unes

jornades amb unes esportistes amb tanta

motivació, forma física i tantes ganes d'apren
dre i aprofundir en el coneixement de l'esport.
Les dones participants practiquen disciplines
com l'alpinisme, l'escalada, l'esquí de mun

tanya i la bicicleta tot terreny. El marc, les

segones jornades de promoció de l'esport
femení, coordinades perfectament per en

Vicenç Sánchez de la FEEC.

En l'especialitat de BTT vam voler donar
un caràcter més excursionista de l'habi

tual, fugint d'altres filosofies més ciclistes

com el "ral·li". L'excursionisme en bicicle

ta s'acosta més al que es coneix com a

"trail" a "all mountain". Per a la BTT dis

posavem de dos dies, per compartir sen

ders i descensos, amb algunes caigudes
inevitables; si tens ganes de millorar i per
tant d'arriscar. L'evolució tècnica de totes

les participants en aquesta modalitat va

ser espectacular. Es va passar de la por i

el respecte a baixar per senders a triale

res, als xiscles i eufòria desenfrenada al

superar trams difícils, salts, circulant a

tota velocitat per camins estrets del reco

rregut que es van realitzar pels voltants

de Sort.

El primer dia vàrem començar les jorna
des amb un petit tast dels voltants de

Pujalt. Uns senders de pel-licula, idll-lics,
amb algun tram difícil per començar a

posar a prova les habilitats de cadascuna

de les participants a les jornades. Un cop
trencat el gel, i amb els motors a punt,
vam iniciar un sender en descens que es

va complicant a mesura que s'arriba a la

població de Sort. Als pocs minuts ja
començàvem a percebre que es genera
litzava una entesa en el grup. Tothom

començava a esforçar-se, intentant supe
rar els passatges difícils sense baixar de

la bicicleta, al mateix ritme.

Arribant a Olp continuen les caigudes
però la moral és alta i ningú es desanima.

Des d'Olp continuem pel sender, molt ben

senyalitzat, preciós, fàcil, ràpid al principi,
i que es va complicant progressivament.
Arriben zones més difícils amb graons,

reguerots, escales i pedres; i en aquestes
zones també hi haurà aterratges, tomba

relles ... però no hi ha dolor i, continuem.

A moltes de les participants els comen

cen a sortir els malabarismes i l'eufòria

s'encomana, les petites caigudes s'endol
cien amb rialles col·lectives. A vegades
és qüestió de canviar el xip i perdre una

mica la por, ja que una caiguda en una

trialera on la velocitat és més aviat lenta,
acostuma a ser més inofensiva que una

caiguda en una baixada per una pista
ampla, on normalment la velocitat és molt

més gran. Aquest és un pensament que
es pot convertir en un principi d'actuació i

que és convenient reflexionar-hi mentre

es fan equilibris per superar un pas difícil.
Així segur que ens deixarem anar una

mica més ens els senders i, en canvi, per
les pistes amples de baixada anirem amb
més prudència.

Al arribar a Sort, la traca final: tot un

seguit d'escales que se celebren amb joia
i alegria.

Abans de tornar a pujar a Pujalt, calla solu

cionar alguns problemes mecànics amb

algunes bicicletes. L'apartat de la mecàni

ca i el manteniment de la bicicleta cal dir

que és una matèria fluixa i que les partici
pants no portaven al dia. Vàrem observar

que en això de la mecànica, ja ens va pas
sar en les jornades de l'any anterior, les

participants no se'n preocupaven gaire.
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una etapa del Ral·li de cotxes històrics
de Catalunya. Ens vam delectar veient

passar els mítics Lancia, Seat 124-131 i
127, Simca, R-5, Porsche, Alfa Romea,
Audi ... En fi una delícia d'històrics que
anaven desfilant per davant de l'alberg
de Ca l'Anton de Pujalt.

Baixant per la Pleta de l'Orri, un autèntic fora pista.

No s'acaba d'entendre que val la pena
dedicar temps al manteniment i a millorar
mecànicament la bicicleta. És l'assignatu
ra pendent. Sí que hi havia alguna excep
ció, és a dir, alguna de les participants
portava la seva bicicleta revisada i man

tinguda (mecànicament parlant). Però en

general, les bicicletes feien pena amb

força rovell per tot arreu. Dues bicicletes
portaven suspensió al davant però que
no funcionava, es trobaven bloquejades,
rígides, és a dir, que no actuaven.

Una bicicleta que funcioni bé, rodi fina, i

freni amb eficàcia, que tingui unes bones
cobertes i una pressió adequada, és més
fàcil de conduir que una altra que no hagi
tingut aquest manteniment. És important
recordar aquest aspecte i donar a l'apar
tat del manteniment mecànic la notorietat

que es mereix. Embrutar-se les mans té
la seva recompensa ja que tindrem una

eina que funciona i, per tant, ens ho pas
sarem millor. Després d'un descens acci
dentat per senders, les bicicletes patei
xen molt. Per pla no es nota tant, però
saltant obstacles, superant senders,
pedres i matolls: la trontollada fa estralls
en la integritat mecànica.

Així després del nostre descens van apa
rèixer les primeres trinxades mecàniques:
dues bicicletes van resultar impossibles
de reparar i ens vam veure obligats a llo

gar-ne dues a Sort. Un cop solucionats
aquests problemes d'intendència, calia

recuperar el desnivell perdut i tornar a

30 excurslonísme

Pujalt. Les noies van triar diverses opcions:
unes en cotxe i altres es van convertir en

veritables màquines pedalant.

Un cop recuperades de l'itinerari vam fer
nit a Pujalt. Abans però, vam continuar
amb la teòrica de la mecànica. Vam tren
car i empalmar cadenes, ajustar canvis,
desviadors i frens. També vam aprofitar
per passar un audiovisual, perquè una

imatge val més que mil paraules i es con

verteix en una eina eficaç per poder fer
una xerrada sobre tècnica, sempre com

binant imatges d'excursions idíl·liques en

BTT.

Abans de sopar vam tenir una visita que
no ens esperàvem, ni més ni menys que

L'endemà al matí, arribem amb cotxe al coll
del Cantó a la zona de picnic, canviem els
cotxes per les bicicletes. Vam remuntar per
l'interior de la vall del Rivet de les Comes

per una pista preciosa voltada de bosc fins
a trobar el refugi forestal de les Comes de
Rubió (1.980 m). Fem una aturada tècnica,
ja que les trialeres del dia anterior conti
nuaven passant factura a les bicicletes
més febles.

Pel sender de la Forestal, a les Pales de Rubió



Un parell de bicicletes arrossegaven pro
blemes seriosos amb el canvi, la cadena i
una biela de fre gairebé desintegrada. La

perícia dels dos mecànics va fer el miracle
de reparar el que semblava impossible.
Continuàvem la nostra ascensió cap al Pic
de l'Orri. Guanyàvem desnivell progressi
vament, unes últimes rampes dures fins a

arribar a les antenes del cim a 2.439 m.

AI cim feia vent i fred. Vam menjar l'entre

pà i després de reunir a tot el grup inicià
vem un descens per la carena al Sud, per
la Pleta de l'Orri, a trobar el Cap de
Pales. A la sortida, els passos inicials
eren una mica més drets i difícils (alguna
participant es va veure obligada a fer-los
a peu). La resta va ser més fàcil, per un

terreny entusiasmant al millor estil fora

pista. Un terreny irregular, amb petits
graons, ideal per posar en pràctica la teò
rica del dia anterior. No va ser un des
cens difícil però calia compaginar la velo
citat amb la posició del cos per anar

absorbint les irregularitats del terreny.
Tothom gaudia de l'experiència; per algu
nes representava un autèntic bateig del

que significa rodar per fora pista.

Vam arribar al sender de la Forestal on

calia estar atents en l'últim tram de bosc, ja
que no podíem passar de llarg. El camí es

veia fressat tot i que en algun punt costava

de distingir.

Després d'aquest primer descens la
moral era altísima. Continuàvem flanque
jant a mitja alçada, per les Pales de

Rubió; un sender preciós que anava

alternant passos més tècnics amb d'al
tres més explosius fins arribar plàcida
ment a una mena de petit coll al costat

d'un turó, la Punta Serrera, que separa
els dos vessants. En aquest punt, hi ha
un abeurador natural amb rastres de porc
senglars i d'isards. Fem una aturada, la
vista és preciosa, ideal per fer unes quan
tes fotografies.

El sender a continuació anava augmentant
de dificultat. Calia anar més en compte, hi
havia trams una mica aeris i molt més tèc
nics del que hauríem fet fins llavors. Caldrà
alternar el pas del patinador amb zones

més assequibles que podrem passar peda
lant. Ens acostàvem al Barranc de Coma

Serrera; vam saltar el torrent molt descar
nat fent malabarismes amb la bicicleta. Allí

s'observava com les pluges havien erosio
nat els rierols convertint-los en autèntiques
trinxeres.

Vam sortir a un sender més fressat per
dins del bosc. El camí era perfecte després
de salvar algun que altre rierol. La marxa

es tornava àgil i divertida abans d'arribar
Pla de Cobert. Un cop al pla, vam pujar
uns metres a trobar un pal indicador al
costat d'una pista forestal que mor al Pla.
Iniciàvem el descens. A la primera corba
a l'esquerra deixàvem un trencall a la

dreta; mig amagat de la pista continuava
el sender senyalitzat que s'endinsava pel
bosc. Aquest és un tram fàcil i bonic que
vam seguir fins a una altra pista per fer el
descens a la dreta, fins a una cruïlla. Vam
deixar la pista de l'esquerra, que baixava,
i vam prendre la de la dreta, que pujava,
uns metres fins trobar, a l'esquerra, la

continuació del nostre sender. Seguíem
per dins del bosc, molt atapeït i amb pas
sos difícils i fàcils. Connectàvem amb una

altra pista per agafar-ne una altra que fa
uns anys era camí però que actualment
s'ha convertit en una pista per desboscar,
malmesa i divertida. La vam deixar per
continuar per un sender ja més mantingut
i difícil. Enmig del camí ens vam trobar un

senglar al costat d'un gat mesquer, tots

dos morts. No sabíem la causa però sem

blaven enverinats ja que no es veien trets

en els cossos.

Pel nostre camí vam creuar una pista,
seguint per un sender més diabòlic. Vam

passar un tram farcit de pedres. De cop i

volta, una frenada i bicicleta i pilot vola
ven fent una tombarella. Cal dir que
també s'ha de saber caure i és important
tenir reflexos. Com no hi han danys, con

tinuem el camí.

El sender s'obria per dins del bosc fent

ziga-zagues i perdent desnivell molt ràpi
dament. Alguna tanca ens trenca el ritme

però també servia per re agrupar-nos
totes i fer bromes. L'ambient era bo i

tothom estava content.

El barranc de Santa Anna ens portava a

les rodalies de Sort, enllaçavem dreceres

fins a arribar al centre mateix del poble i,
per tant, de la fi de la nostra excursió en

bicicleta. Abraçades, petons .... I'alegria i
l'eufòria es respira en l'ambient i en el

grup. I és que teníem prous motius, l'evo

lució pel que feia a la tècnica de descens

havia estat espectacular. Moltes de les

participants ja havien trencat el gel, la por
als descensos i a les trialeres.

Unes jornades com aquestes són molt

efectives ja que ajuden a canviar la per
cepció de la dificultat i del perill. S'obren
el límits de les participants i, per tant,
s'amplia el ventall de sortides per poder
fer amb BTT. És qüestió de canviar el xip,
i assimilar tot el que es pot fer amb una

bicicleta.

Així que l'any vinent convidem a que d'al

tres dones a qui hi agradi l'esport de la

BTT s'apuntin a les properes Jornades,
fent excursionisme amb bicicleta. Que

vinguin a compartir una excursió amb

bicicleta per paratges que ni s'imaginen
els ciclistes. Nosaltres que venim del món
de la muntanya som autèntics privilegiats
d'aquest esport de la BTT.

El sender de la Forestal, un regal pels amants del BIT més tècnic
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_muntanya
Vittorio Sella el duc dels fotògrafs

El mític geògraf Claudi Ptolomeu situava

les fonts del Nil en una serralada que ano

menà Muntanyes de la Lluna. Durant
molts segles, però, es posà en dubte la
seva existència. Tanmateix, en el curs de
les seves exploracions, Romolo Gessi

(1888) i Henry Morton Stanley (1889) les
localitzaren a l'actual Uganda. Animat per
una conferència que Stanley féu el 1901 a

la Royal Geographical Society de Londres,
el 1906 el duc dels Abruzzi (Luigi Amedeo
de Savoia) decidí explorar les Muntanyes
de la Lluna a Rwenzori. A finals de maig
l'expedició del duc es trobava prop deillac
Edward caminant sobre el fang i dins la
boira. Aprofitant una aturada, Vittorio

Sella, fotògraf de l'expedició, preparà la

seva aparatosa càmera. Després d'una

llarga espera el cel s'obrí suficientment

perquè fes una fotografia, i les Muntanyes
de la Lluna deixessin de ser un misteri.

Per molts entesos Vittorio Sella (Biella
1859 - Biella 1943) ha estat el més gran

fotògraf de muntanya de la història. Fill de

Giuseppe Sella, pioner de la fotografia a

Itàlia i nebot de Quintino Sella, fundador

del club alpí italià. Féu nombroses ascen

sions als Alps, sovint amb la seva càmera,
destacant les hivernals al Cervina (1882),
la Punta Dufour (1884), el Gran Paradiso,
el Lyskamm (1885) i la travessa del Mont
Blanc (1888). Participà com a fotògraf en

grans expedicions, com les que encapçalà
Douglas Freshfield al Caucas (1889, 1890
i 1896) i al Kanchenjunga (1899), i les del
duc deis Abbruzzi al Mount Saint Elias

(1897, Alaska), Rwenzori, i al K2 i el
Karakoram (1909). En totes elles féu foto

grafies inèdites per l'època d'un incalcula
ble valor històric i artístic. El pic de Sella

(4.627 m al Rwenzori), el coll de Sella

(prop de la gelera Godwin-Austen al K2),

el pas de Sella (prop de la gelera de
Seward al Saint Elias), el pic (4.370 m), el
coll i la gelera Sella (a Bezengi, Caucas) i

el refugi Vittorio Sella (Gran Paradiso) �rts
el recorden.

Manel Canales

Porc senglar
Família: Suidae
Espècie: Sus scrofa

El porc senglar és un mamífer de mida

mitjana d'un aspecte feréstec i massís
amb uns potents ullals. Els mascles no

solen passar dels 100 kg, tot i que excep
cionalment poden arribar als 150 kg i les
femelles oscil-ten entre 40 i 65 kg. La
seva longitud màxima sol ser d'un metre
i mig, la cua fa uns 22 cm i l'alçada fins a

la creu uns 65 cm. Te un cap gros i allar

gat mentre que el coll es rígid, voluminós
i molt poc articulat. Les potes són molt
curtes, encara que les de davant són més

llargues que les de darrere.

Es troba distribuït per bona part d'Euràsia
i una petita part del nord d'Àfrica. Així

mateix, també ha estat introduït al conti

nent americà, Oceania i algunes illes del
Pacífic. A Catalunya el senglar és l'únic
dels grans mamífers comú als nostres
boscos.

Té un gran olfacte que li permet detectar
l'aliment, com ara tòfones o vegetals i

animals sota terra o, fins i tot, depreda
dors a més de 100 metres de distància.
L'oïda del senglar també és molt fina
mentre que la visió que li proporcionen
els seus petits ulls és limitada i nomes útil
durant el crepuscle.
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El pelatge està format per pèls gruixuts i

aspres. Varia amb l'estació de l'any i va des
de colors grisencs a negre fosc, passant per
colors rogencs i marrons. AI néixer, els

garrins tenen un color marró clar amb onze

ratlles longitudinals de marró fosc.

Són animals bàsicament nocturns i cre

pusculars, i s'adapten a tot tipus d'hàbi
tats però prefereixen els llocs amb una

vegetació alta on camuflar-se i amb
abundància d'aigua per beure i rebol-

car-se en el fang. Els seus hàbitats pre
dilectes són els alzinars i els boscos
caducifolis a mixtes. Tot i ser un animal
omnívor, la dieta del senglar és sobretot

vegetariana.

Poden arribar a viure fins a 20 anys, però
per efecte de la cacera la gran majoria no

passa dels 2 anys. Actualment la cacera

té l'efecte beneficiós de controlar les
nombroses poblacions de senglars que
en ocasions poden malmetre les collites.

Lluís Catasús Cols



Matterhorn victòria i tragèdia

El Matterhorn o Cervino, segons el

veiem des de Suïssa o des d'Itàlia, és,
sens duote, el senyor del Valais. Tot i la

proximitat del segon massís més alt dels

Alps després del Mont Blanc, el Mont

Rosa, el Matterhorn imposa les seves lleis
i domina l'entorn des dels seus 4.478

metres d'altura. El seu aïllament, la seva

forma esbelta i amenaçant alhora, i les

seves arestes geomètriques, fan del
Matterhorn un dels cims més cobejats pels
alpinistes i, alhora, un dels més temuts. No

en va la seva primera ascensió fou poste
rior a l'anomenada Època Daurada de l'al

pinisme en què s'assoliren els principals
cims dels Alps. Calgueren fins a 14 intents,
des del 1958 i fins al 1965, per trepitjar el

punt més alt d'aquesta piràmide perfecta.

L'alpinista més íntimament lligat al

Matterhorn és l'anglès Edward Whymper.
Nascut a Londres el 27 d'abril de 1840,
d'origen humil i dibuixant de professió,
conegué els Alps als 20 anys quan per
encàrrec del seu editor s'hi traslladà una

temporada per dibuixar una sèrie d'esce
nes alpines. Un cop allà, sentí l'atracció
definitva de la muntanya deixant la profes
sió en un segon pla. Encoratjat encara

més, si cal, pel rebuig, degut als seu orí

gens, de les classes benestants que en

aquella època es reunien en els grups de

muntanya, es llençà a la conquesta del
Matterhorn participant en 8 deis 14 intents.
Des del 1861 i fins al1865 Whymper pro

tagonitza una de les campanyes més bri
llants portades a terme als Alps fins a l'è

poca. Durant aquest període assoleix

entre d'altres el Mont Pelvoux, la Barre

des Écrins, la Dent Blanche, les Grandes

Jorasses, l'Aiguille Verte, la Dent
d'Hérens ...

Durant tot aquest temps els intents sobre

el Matterhorn es desenvoluparen des del
vessant italià. El 1862 l'equip format per
John Tyndall i els guies Bennen i Carrel a

punt estigué de triomfar sobre l'aresta ita

liana de Lion assolint el punt més alt fins al

moment, el Pic Tyndall. La mort sobtada

de Bennen al cap de poc temps deixà el
camí lliure a Carrel i la seva obsessió.

Whymper intentà unir-se a Carrel però els
seus caràcters xocaren sense remei.
Ambdós es respectaven i es consideraven

exceLlents escaladors, però el nacionalis

me de Carrel, influenciat pel polític
Quintino Sella furiós per les conquestes
estrangeres en territori Italia, portaren a

aquests a formar una expedició, d'amagat
de Whymper, per a què fossin els italians
els primers en trepitjar el cim.

Whymper que arribà a Breuil a primers de

juny de 1865, després d'una important cam

panya al massís del Mont Blanc amb la

intenció d'intentar-ho un cop més, s'adonà

que Carrel i els seus ja s'havien posat en

camí. Ràpidament contactà amb el seu

compatriota lord Francis Douglas que torna

va ben entrenat de l'ascensió a l'über
Gabelhorn L junts s'encaminaren cap a

Zermatt per intentar l'aresta d'Hbrnli inexplo
rada fins aquell moment.

Arribats a Zermatt, Whymper i Douglas
cerquen precipitadament companys amb

qui completar l'expedició. Casualment a

l'hotel on s'allotgen troben el reverend
Charles Hudson, prestigiós escalador que
se'ls uneix amb la condició de que també
els acompanyi el jove i inexpert Douglas
Hadow, acabat d'arribar d'una brillant
ascensió al Mont Blanc. Whymper s'oposa
inicialment a la proposta donada la com

plexitat tècnica del Matterhorn respecte a

l'itinerari glaciar del Mont Blanc, però
Hudson roman inflexible i Whymper acaba

accedint pensant en l'expedició italiana

que el sobrepassa. AI matí següent partei
xen cap a la muntanya juntament amb els

guies locals Peter Taugwalder pare i Peter

Taugwalder fill, i el prestigiós guia de

Chamonix Michel Croz.

L'ascensió transcorre sense problemes, el

temps és exceLlent i a la una i quaranta
minuts de la tarda del 14 de juny de 1865

assoleixen l'anhelat cim del Matterhorn

abans que la cordada italiana. Després
d'una hora de glòria al cim emprenen la part
més complicada de l'ascensió: el descens.

Incomprensiblement els 7 alpinistes deci

deixen lligar-se tots junts a una única corda

amb Croz, el guia més experimentat, al

capdavant. El segueixen Hadow, Hudson,
Douglas, Taugwalder pare, Whymper i

Taugwalder fill tancant la cordada. Durant

els primers metres del descens, els més

exposats, l'inexpert Hadow rellisca arros

segant a Hudson i Douglas i precipitant-se
sobre Croz. L'enorme força de la caiguda
trenca la corda entre Douglas i Taugwalder
pare. Res atura la caiguda dels quatre
homes que acaben desapareixent en el

buit de la cara nord.

A l'endemà Whymper i els Taugwalder pro

tagonitzen l'arribada més trista d'una

ascensió. Des de Zermatt ràpidament s'es

campa la notícia juntament amb un munt

de preguntes sense resposta. Com es va

acceptar la participació d'un alpinista inex

pert en una expedició d'aquest tipus? Per

què es va fer una única cordada i no dues?

Per què el guia més experimentat anava al

davant? La polèmica ja va estar servida.

Des d'aquell dia la conquesta del

Matterhorn aniria acompanyada per sem

pre més del record de la tragèdia més gran
de l'alpinisme fins aquell moment.
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entre les quals destaquem la que feu Jordi Pons amb el títol de

"Orígens i evolució de l'alpinisme a Europa" dissabte al

vespre. També feu acte de presència l'alpinista Araceli Segarra
qui signà exemplars dels seus llibres infantils. Diumenge al
matí entre els actes parallels de la Fira es disputà una cursa

popular d'Orientació.

\/ J
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J

la UEC a la Sa Fira del J,libre de Muntanya
Un any més la UEC ha estat present a la Fira del Llibre de

Muntanya que ja ha arribat a la seva vuitena edició, els pas
sats 3 i 4 d'octubre a Cantonigròs. Aquest certamen organitzat
pels Amics dels Cingles del Collsacabra i pel servei de
Promoció Econòmica del Collsacabra es celebra alternativa
ment a Tavertet, l'Esquirol, Rupit i Cantonigròs.

Aquesta any el president d'honor de la fira fou l'alpinista Jordi
Pons. L'acte inaugural d'aquesta 8a Fira comptà a més amb
la presència de l'Honorable Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques el senyor Joaquim Nadal, qui en el seu dis
curs d'obertura glossà la importància de la muntanya com a

lloc d'origen històric dels pobladors de Catalunya als segles
d'ocupació sarraïna, i la importància del moviment excursion
ista en la renaixença Catalana.

La fira comptà amb l'habitual programa de presentació de
novetats editorials, conferències, taules rodones i projeccions

34 excursionísme

La UEC com cada any aprofità la seva presència a la Fira per
donar a conèixer l'entitat, la revista Excursionisme i per fer la

presentació del nou calendari Excursionisme 2010.

AI llarg dels dos dies hi hagué tota mena d'actes complemen
taris per fer més amena la visita a la Fira a les famílies com el
rocòdrom de la FEEC, un circuit d'aventura, la trobada de
Grallers i Geganters del Collsacabra, així com jocs i tallers per
la mainada. La cloenda de la fira es va fer amb un concert de
blues a càrrec de la cantant Big Mama.

Informa Pasqual Garriga i Martí



Els refugis de la UEC a punt
Aquest estiu s'han posat a punt els refugis d'Airoto. S'ha can

viat la teulada i s'han arrejant els exteriors fent-los més acolli
dors i aprofitant l'entorn. Aquesta restauracio ha estat possible
gràcies a una subvenció de la Generalitat.

El refugi de Baborte gràcies a la col·laboració de diverses per
sones també s'ha arreglat. Aquest estava més malmés pel

.....)
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A caçar bolets!

Tornem a reprendre el tema dels bolets tant en voga ara, però
aquesta vegada farem un tastet d'algun lloc, de quan i de quina
mena de bolets podem trobar-hi.

La comarca per exceHència boletaire és el Berguedà: a la tardor

podem agafar-hi Ceps, Rovellons, L1anegues negres, Mocoses

blanques, Fredolics, Rossinyolics, Peus de rata, Trompetes
dels morts. A la primavera Cama-secs (Carreretes) i

Moixernons.

\
Als boscos de la Garrotxa i el Ripollès: Carlets i Peus de rata a

l'estiu i a la tardor i Ceps i Rovellons de finals de primavera a mit

jans de tardor.

Pel Pallars Jussà podem trobar: Rovellons i Rossinyols de finals
d'estiu a finals de tardor, Fredolics i L1anegues negres de tardor a

començaments d'hivern i Cama-secs preferentment a la primave
ra.

Un altre lloc per caçar bolets és a l'Alta Ribagorça: a la tardor,
Ceps, Rossinyols, Rovellons primerencs i a finals de tardor i prin
cipis d'hivern, Fredolics, Mocoses blanques i Mollerics.

gran ús que se'n fa. Les tasques de restauració han estat

moltes, com ara, arranjar la porta d'alumini. El refugi, que es

va inaugurar l'any 1981, havia patit alguns desperfectes els
darrers anys, la porta d'alumni, per exemple, havia patit les

conseqüències del temps fins i tot va caldre pujar un grup elec

trògen i els soldadors amb helicòpter. Ja està doncs a disposi
ció de tothom.

per Concepció Arnau

A la Cerdanya hi ha: Rovellons d'avet, Rovellons de pi negre,
Ceps, Peus de rata, Pinetells, Fredolics, a la tardor. A la prima
vera, Moixernons i Cama-secs.

Si aneu cap al Vallès Oriental, podeu trobar-hi: Reigs, Lleteroles

roges, Rossinyols, Trompetes dels morts, Rovellons,
Rovellons vinaders, Sabateres, Llores verdes, Carlets i
Fredolics. Tots a la tardor.

Per últim, ben a prop de Barcelona, al Maresme, també hi troba
rem: a la tardor Rovellons vinaders, Pinetells, L1anegues,
Rossinyols, Rossinyolics. Ous de reig, Lleteroles roges i

Cigrons (Surenys).

Si voleu saber la definició més específica d'aquests bolets, podeu
connectar amb la pàgina web: www.termcat.cat

amb la col·laboració del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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Fe d'errades núm.. 352.
Lamentem profundament l'error comès en l'article d'Aconcagua Dreams de Jordi Pau Caballero publicat en el número 352.
A continuació hi ha els peus de fotos correctes.

També lamentem que en les notícies publicades al 352 hi hagués un fragment repetit.

Playa Ancha amb el cerro Dedos al fans

<:

Dalt el fals cim del Lanin

El volcà Lanin (3.776 m) El refugi Argentina, al Lanin

Posta de sol Aconcagua des del plaza de
Mulas

El vessant sud d'Aconcagua des de Poc abans d'arribar al camp 3,'Berlín
Plaza Francia

-...

El volcà Osorno i el llac Llanquihue AI cim de l'Osorno amb el llac Todos los
santos i al fons el volcà Tronador

.........
-

El volcà Osorno i el llac Llanquihue A Independència, amb el cim -de
l'Aconcagua al darrera
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� La Foradada i
Serra de Cabrera

Osona
roI!!'1�1B6a7h
•• +/- 600 m

• • cal estar molt pendent del mapa ja que és una zona amb
molts camins, pistes i trencalls.

•• • ruta factible tot l'any, els boscos i la Foradada estaran

espectaculars tant a la tardor com a la primavera.
• •••• El Collsacabra. Esc. 1 :25.000 Ed. Piolet.

• • per la carretera C-17 enllaçarem amb l'Eix Transversal (C-25)
a l'alçada de Vic, en direcció Girona i prendrem la sortida de Roda de
Ter per la C-153. Una vegada, haguem travessat aquest poble
seguim la carretera fins a Santa Maria de Corcó també anomenat

l'Esquirol.

[1] Garmo Negro
Alto Gallega, Osca

4 a 5 h de pujada.
�Ba1.420m.
• • ascensió llarga i sostinguda. La darrera pala pot, segons
l'estat de la neu, resultar més senzilla amb grampons. Nivell d'esquí
BE -S3. Atenció a possibles allaus a la canal d'Argualas.

•
•

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

• • Casa de Piedra, propietat de la FAM a Baños de Panticosa.
1.636 m. 96 places. Obert tot l'any, guardat, amb servei de dutxes i
restauració. Tel.974 48 75 71.

OI • Itinerari d'esquí; en funció de la neu de desembre a maig
(comença en una cota baixa).

• ••• • Panticosa -Formigal. Esc. 1 :25.000 Ed. Alpina.
a(¡lŒlmJ per la N240 hem d'anar a Osca i pel coll de Monrepós arribem

a Sabiñánigo. D'allí encarem la carretera que va a França pel coll del
Portalet. Passem per Biescas i just després de l'embassament de
Búbal prenem a la dreta el trencall que va a Panticosa i continua

pujant fins al balneari de Baños de Panticosa. Normalment podrem
aparcar a tocar del refugi, sinó a l'aparcament de l'entrada.

Ii] Cap de Canaletes
Cap de Serra Plana
Pallars Sobirà

,

I'
,

'

: ,

I:
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2h -2h 30 min fins als cims.

r::'(!�liU!l:?l·IlI+ 830 fins al refugi i + 380 m fins als cims.

• • ascensió senzilla gairebé a nivell d'iniciació a les raquetes, cal
dir, però, que hi ha perill de caiguda d'allaus a uns quants punts de la
pista que porta al refugi.

•• • raquetes i pals. En absència del guarda pot ser útil una pala.
• • • Certascan. Propietat de la FEEC. 40 places amb guarda i 20 a la
part lliure. Guarda: Alejandro Gamarra tel. 973 621 389. Tel refugi: 973
623 230. www.certascan.com. E-mail: info@certascan.com

• • • descripció feta per anar amb raquetes. De desembre a primers de

juny.
• •• • • Pica d'Estats Mont-roig. Esc. 1.25.000. Ed. Alpina

Ef¡¡ŒimJ des de Llavorsí cal encarar la vall Ferrera i després trencar cap a

la L-504 per remuntar tota la Vall de Cardós fins a Tavascan. En sortir del

poble abandonem la carretera i per una pista en bon estat continuem 5,5
Km més amunt fins on arrenca la pista de pujada a Certascan, a l'altura
de la petita presa de Montalto.

�
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Sortim de l'Esquirol passant el pont de la Gorga i
recorrent l'aïllat carrer del Pont. AI final del carrer

sortim a la carretera de Tavertet que seguim a

l'esquerra per trobar, 100 metres més enllà, la

pista cap a la masia del Campàs. Després del
mas hi ha un camí que segueix, enlairat, la riba
de la riera de les Gorgues. A 50 min trobem una

fletxa que indica a mà esquerra el camí que
baixa a la Foradada. En 1 O min fem cap a aque
st lloc de singular bellesa on un cingle foradat
envolta un gran gorg alimentat per un bonic salt
d'aigua. Desfem el camí fins a l'indicador i
acabem d'arribar riera amunt a Cantonigròs.
Seguim la carretera C-153 direcció l'Esquirol i
passada la riera de la Rotllada prenem a la dreta
la pista que puja cap a la masia d'Aiats.
Pretenem guanyar el coll d'Aiats que es troba a

l'extrem nord del cingle que s'alça davant nostre.
El més fàcil és fer-ho per la dreta del cingle pas
sant primer per una fageda. Nosaltres optem per
fer-ho pel cantó esquerre, prenent el trencall cap
a la masia de Caselles i seguint cap a la de la
Tuta. A mig camí trobem a mà dreta un trencall
poc evident que és la màxima dificultat del circuit
i que puja ràpidament 150 metres per guanyar el
cingle del Pla del Sitjar. Seguim per un corriol

masies de la Casanova del Feu, el Feu i la Parra
abans d'entrar de nou a l'Esquirol.

Pasqual Garriga i Martí

més evident en direcció nord. Separat, a l'es
querra del cingle, sobresurt un cim punxegut
coronat per una gran senyera i una creu: és
l'Agullola de la Tuta de 1.153 m. Bones vistes
cap a ponent, on s'arriba a veure el
Pedraforca i el Cadí. Baixant del cim el camí,
passa molt arran del cingle, abans de
decantar cap al coll d'Aiats i poc després de
coli del Bram a 1.171 m (2h 45min a 3h).
Des d'aquest punt (en el qual arriben els
cotxes) pel costerut camí anomenat de les
Escales es guanya en 15 minuts el bonic i
senzill santuari de Cabrera amb servei de
bar i restaurant. Darrere el santuari, plane
jant cingle enllà trobem el punt culminant de
la serra, a 1.307 m, amb vèrtex geodèsic,
senyera i taula d'orientació. Sota el cim, un
cable i uns graons rnetàl-lics protegeixen el
pas de l'Osca de Cabrera. Perdem ràpida
ment altura dintre d'una fageda fins al collet

ií\de cal Vidrier, ben a prop de l'església i la {"masia de Sant Julià de Cabrera. Queden i

encara 2 hores fins a l'Esquirol. Seguim una '1' ...

:

pista que es manté enlairada seguint el ) I \
Serrat del Feu i que perd sobtadament altura, �����encarant-se al sud, per anar a passar per les

L'ascensió es pot dividir en 3 trams ben
diferenciats. La sortida del balneari pot
resultar la part més feixuga de l'itinerari ja
que cal anar a buscar-la darrere una zona
recreativa. Es tracta del camí d'estiu cap
als pics d'Argualas, Algas i Garmo Negro.
El camí és evident, d'entrada discorre din
tre d'un bosc i després comença a fer
fortes ziga-zagues ascendents en un terre

ny no gaire propici a l'esquí. Fem cap a la
part baixa de la Majada Baja de Argualas,
barranc que no hem de seguir sinó que
fem un marcat gir a la dreta en direcció
nord i anem a buscar la part baixa del
Barranco de las Argualas, al qual arribem
en una primera inflexió o olla inferior. Aquí
girem a l'oest i per àmplies pales guanyem
una segona olla a la cota 2.000 m, on una

estreta canal condueix les allaus que baix
en del Collado de Pondiellos. Aquí
comença la part més agradable de l'ascen
sió menys forta, tot resseguint el Barranco
de las Argualas en direcció sud-oest tenint
a la nostra dreta una paret rocallosa. A
mida que ascendim i ens acostem a la
base del pic d'Argualas descobrim a la
dreta el nostre objectiu: el Garmo Negro. A

Com bé s'ha ocupat de difondre el guarda del
refugi amb guies i articles publicats, des del
refugi de Certascan hi ha moltes possibilitats
d'ascensió alternatives a l'altiu i de vegades
delicat Pic de Certascan de 2.852 m que sem

bla ben bé terreny reservat als esquiadors de
muntanya. Aquesta ressenya us proposa dues
ascensions senzilles ideals per ser fetes amb
raquetes mentre us endinseu i gaudiu del racó
del Pirineu català que any rere any acumula
quantitats rècord de neu. L'ascensió al refugi es
fa pujant a peu la pista que porta als estanys
de Romedo. El punt en què ens haurem de
calçar les raquetes dependrà força de l'època
en què hi anem. A finals de maig possiblement
arribarem sense neu al marcat revolt on s'inicia
la pujada al refugi. AI llarg de la pista anirem
passant per diferents barrancs que ja hauran
canalitzat allaus: cura i precaució! A la cota
2.000 m s'inicia la marcada canal per on baixa
el camí del refugi passant per un llac que tro
barem gelat. Tot i això segurament també tro
barem moltes traces en una primera canal que
puja més al sud i més al oest que tot i ser més
redreçada és una ràpida alternativa per accedir
a l'alçada del refugi en uns 35-40 min.

bones pales abans de començar a trobar el
bosc i patir una mica ja sobre el balneari.

la cota 2.500 m farem un marcat gir per ini
ciar una nova diagonal ara en direcció nord
primer, i finalment oest, per anar a cercar

l'aparent coll que separa els dos cims. Cap
a la cota 2.800 m veurem que tot i l'estre
tor del pas no es tracta d'un veritable coll
sinó d'una inflexió del terreny
que dóna accés a un circ tan
cat pel Garmo Negro al nord,
l'Algas a l'oest i las Argualas
al sud. L'Algas de 3.021 m

també pot fer-se amb esquís
fins al cim. Nosaltres encar
em amb els esquís posats la
darrera gran i àmplia pala ori
entada al sud que ens deixa
al cim mateix del Garmo
Negro, 3.051 m. Segons l'es
tat de la neu i tenint en

compte que és força redreça
da pot ser útil calçar-se els
grampons. A dalt gaudim
d'unes bones vistes sobre els
propers Infiernos, el Balaitús i
el Vinhamala. La baixada la
fem per l'itinerari de pujada
gaudint de uns 1.000 m de

Pasqual Garriga i Martí

Bañosde �Penticosa
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Els esquiadors acostumen a pujar directament
sobre el refugi i baixar al llac abans d'iniciar un
incòmode flanqueig pel vessant occidental de '

l'estany de Certascan, per cert el més gran dels
Pirineus. Amb raquetes els flanquejos resulten
problemàtics i per això és més pràctic anar a

cercar la petita presa que tanca l'estany i cami
nant amb raquetes per sobre l'estany gelat
anar a trobar el punt més occidental del llac on
fa cap al riu de la Serra Plana. Aquí comença
la pujada suau i agradable als nostres dos
objectius, en marcada direcció oest. Cap a la
cota 2.350 m a l'alçada d'una perxa
nivomètrica deixem a la nostra dreta la ruta
cap al Certascan i encarem al sud els poc
més de dos-cents metres que ens separen
del Coll de Serra Plana, per un pendent
suau i sostingut. Arribats al coll a 2.566 m

gaudirem ja d'una talaia privilegiada sobre la
vall de Cardós i només ens restarà acabar
de coronar els dos cims que l'escorten a

banda i banda: el cap de Canalets de 2.606
m i el cap de Serra Plana de 2.611 m. Els
dos cims queden generalment units per una

fotogènica aresta. Alerta! Pels més forts el
proper Pic de Guerosso de 2.733 m, pot fer-

se en una mitja hora addicional. Tornarem per
on hem vingut.

Pasqual Garriga i Martí
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er Marc Janeras i Casanova

Dels coneguts mapes de l'editorial Piolet comentem 3 novetats variades: un mapa de detall de laVall de Toran en el qual es ressenyen 20

itineraris excursionistes; un mapa per fer-nos ampliar horitzons cap al sud, aquest cop al Cabo de Palos i, finalrnent, arriba la tercera

edició de la travessa de refugis dels Ports anomenada Estels del Sud.

Amb aquest assaig sobre la comarca del Ripollès, Jordi
Sacasas ens recorda la representativitat d'aquest territori en

el nostre imaginari de paisatge pirinenc més proper. No es

tracta de cap guia excursionista, sinó d'una mirada

enamorada de la geografia que recorre.

ESTELS DEL SUD

Estels del Sud
Ed. Piolet, 3a edició: maiç 2009

250x115 mm.escala 1:25.000

El Ripollès, territori i paisatge
Jordi Sacasas Lluís
Col. Cavall Bernat, 60

Pubiicacions Abadia de Montserrat.junv 2009

210x145 mm; 94 pàg. color

PARQUE REGIONAL
SIERRA DE LA PILAVAL DE TORAN

flál de Toran
Ed. Pioíetjunv 2009
170x110 mm; escala 1:20.000

Parque regional de
Sierra de la Pila
Ed. Piolet i Natursportjunv 2009

210x115 mm; escala 1:20.000

Neu i allaus
Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus

Edita ACNA,jun)' 2009

290x210 111111; color

Ens és molt grat de presentar una nova revista vinculada al món
de la muntanya: Neu i Allaus, la publicació anual de l'Associació

per al Coneixement de la Neu i les Allaus, formalitzada el 2008

amb l'ambició d'aglutinar la gent de l'àmbit pirinenc interessada

en el tema,ja sigui des d'una òptica professional, com amateur,ja
que entre els seus principals objectius té la formació en seguretat
i l'intercanvi d'informació i experiència.
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per "SPOTY"

Aquesta fotografia no li fa prou justícia perquè aquest refugi
recentment s'ha restaurat. Es tracta d'un refugi lliure bastit al
bell mig d'un paratge natural de gran bellesa situat al sud de
Barcelona.

1. És una vall d'Àustria amb un paisatge de gran bellesa format

pel riu Danubi

2. És l'únic dels grans mamífers que de manera habitual podem
trobar en els nostres boscos

3. Fou la primera estació d'esquí alpí de l'Estat espanyol
4. Generalment es cacen per la tardor

5. A Martinet hi ha un Parc on ens podrien explicar que era

la línea P

6. A Vittorio Sella li van dedicar un refugi en aquest massís dels Alps

Solucions del Concursionisme 352:
1. Aconcagua 2. Alinyà 3. Urtx 4. Gavarrera 5. Estasen 6. Purtschelier

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 30
de novembre, el nom del lloc de la fotografia a la adreça elec
trònica del concurs: concursionisme@excursionisme.cat indi
cant el vostre nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un

correu electrònic per participant. Entre les respostes correctes
se sortejarà un lot de llibres de muntanya valorat en 30 euros.

En el proper número de la revista sortirà publicat el nom del

40 excursionisme

Amb això ja està tot dit i us hauria de ser molt fàcil d'encertar el seu

nom. De totes maneres contestar aquestes preguntes us pot aju
dar, i no cal dir que la majoria de les respostes les podreu trobar
dins de la revista.

1 .••••••
2.•••••••

3.••••
4.••••••

5.••••••••
6.••••••••

PARAULA AMAGADA: CARREU

lloc i el guanyador. La fotografia del número anterior de la
revista (núm. 352) correspon a la serra de Carreu inclosa dins
la Reserva Nacional de Caça de Boumort, a cavall del Pallars
Jussà i l'Ait Urgell. El guanyador del concurs és Jordi Perez i
Samitier, enhorabona. A la pàgina web de la revista
www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes a les
preguntes del número anterior.



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

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

Des de l'any 1928 busquem la perfecció.

ALEU%
INDÚSTRIA
GRÀFICA

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

Tractament tèrmic de la fusta

www.timgad.com
casellas@timgad.com

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

Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

>fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus

de materials
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g;radiciIJ
Tecnologia
QUALITAT

aleu@aleusa.es www.aleusa.es

TIMGAD INFORMA
L'entrada en vigor de la
normativa NIMF-15 des de 1'1

de juny obliga a tots els

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.

Tractem i certifiquem d'acord
amb aquesta normativa i et

lliurem el material entre 6 i 24

ctra. de Sentmenat, Km 4 I Carrer de la Mola, 7-9 I Apartat de correus 2 I 08213 Polinyà (Barcelona) I Tel.: 93 713 0265 I Fax: 93713 3404

Hipòlit Lázaro. 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 219 14 16

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí
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Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ



Llegir
�ll.

ens fa

� lUreS

Cada dia,
sense voler:

mm Generalitat de Catalunya
I1W Departament de Cultura

i Mitjans de Comunicació

Imagina, si vols, quantes coses genials pots arribar a llegir!


