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Caminant vers la societat de la informació
per Pere Sauret, president de la VEe

Ja fa sis mesos que la nova Junta Directiva estem caminant, hi haurà socis que ja
voldrien fer un balanç i analitzar canvis de la xarxa UEC. Hem de dir però, que els
canvis fonamentals encara han de venir, que els projectes més engrescadors
requereixen temps, que el treball voluntari limita en gran mesura, i que hem d'anar
identificant els recursos per assegurar una feina ben feta.

De moment, cal però tocar de peus a terra i centrar-nos en el que estem fent de forma

decidida, us animem a participar a la propera assemblea general el 13 de febrer a
Olesa. En aquesta assemblea tenim, sens dubte, el repte principal d'aprovar els estatuts

2010, que ens permetran desenvolupar tota la tasca de xarxa que hem establert en el

pla estratègic de la UEC.

El que haurà de ser més significatiu en el futur immediat és l'actualització de la web
www.uec.cat i la seva versió en castellà www.uec.org.es on hi podrem trobar serveis on

line que ens permetran desenvolupar la comunitat social de la UEC a més de serveis
de gran vàlua per la practica del nostre esport.

Segurament, en Walter Bonatti no hagués viscut la tragèdia al Pilar Central del Freêney
al Mont Blanc on va perdre la vida el seu amic Andrea Oggioni i tres alpinistes francesos
l'any 1961, si hagués disposat d'una eina com la que avui posem a la xarxa, ja que en

Walter Bonatti hagués sabut, abans d'iniciar l'ascensió, que una gran depressió
s'establia a tota l'Europa Central.

En menys de 5 minuts, abans de sortir de casa per practicar la vostra activitat, podreu:
Revisar la ruta, comprovar el temps que farà i consultar els horaris del transport. Això
només és l'aperitiu de l'eina que ens ha de permetre estar connectats entre les entitats
de la UEC, el Consell General i cada un dels mes de cinc mil socis que formen la nostra

família.

Paraules com: facebook, flickr, twitter, youtube o myspace ens poden semblar alienes i

possiblement innecessàries per la nostra activitat, donada la forma de treballar en
l'actualitat. Res més lluny de la realitat, aquestes paraules representen una base de

comportament social en la qual es fonamenta l'activitat de la generació actual, ja són
molts els col·lectius que practiquen l'excursionisme i que utilitzen les tecnologies de la
societat de la informació.

Un cop avancem vindran els resultats que ens han de proporcionar serveis de qualitat
així com un renovat prestigi i consolidació de la UEC en el teixit social de Catalunya.

Començar
un cap mes

,

El número de la revista Excursionisme que teniu entre mans és el primer de l'any que
comença, el 2010. Un any ple d'il·lusions i reptes. Des d'aquí us engresquem a aprofitar
l'any gaudint de la muntanya, el paisatge i l'entorn natural. D'opcions n'hi ha moltes com

Gisclareny, Corsega, Bulgària o el Damavand. Trieu la que trieu us desitgem un bon any
nou. També volem enviar una abraçada a tots aquells que han perdut algú durant el
2009. Especialment a vosaltres, Concepció i Pasqual.

excursionisme 3
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Text i fotografies de Francesc Sànchez Panadès

Damavand desde la mesquila
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El cim del Damavand

lamuntanya sense alè, sostre de Pèrsia
El país d'Iran resulta ser una de les des
tinacions més estranyes i dissortada
ment temudes pels amants del viatges i

del muntanyisme. Per culpa dels mitjans
de comunicació occidentals, una verita

ble aurora negra envolta la cultura

persa, com si fós el veritable cau del dia
ble. Musulmans, fonamentalismes, terro
ristes ... són les etiquetes que els nos

tres benaventurats amos i senyors de la
informació ens mostren d'aquest desco
negut país.

Si un desitja fugir de les destinacions

turístiques per antonomàsia, Iran és una

de les millors alternatives per anar a "la
contra". Aquest país és una "rara illa de

pau" en mig de diversos països en con

flicte a situacions calents (Iraq, Geòrgia,
Pakistan i Afganistan). Per flagrant des
coneixement, ens podem pensar que
Iran es un país molt planer, plens de

gran desert a l'estil de Aràbia Saudita.

Res més lluny de la realitat. Iran és un

país eminentment muntanyós, àrid i

calorós a l'estiu i especialment fred i

nevós a l'hivern. La seva geografia és

plena de muntanyes de tres mil i quatre
mil metres i de nombroses serralades

(muntanyes de Payeh, muntanyes de

Zagros, muntanyes de Soleiman i mun

tanyes de Alborz). Com a únic i destaca

ble cinc mil tenim el Damavand, la mun

tanya més alta entre el Caucas i els
contraforts de I 'Hindukush.

La meva intenció de pujar aquesta aïlla

da i imponent muntanya va néixer de la
mà del meu amic Carles Gel. Ell ja havia
estat als vessants del Damavand tres

anys abans, però la fortuna no el va

acompanyar i va haver de marxar del

país amb el cim a la llista dels temes

pendents. Pocs esforços va haver de fer

per seduir-me. Les ganes de fer un viat

ge curt a una muntanya alta però sense

compromís tècnic i el magnetisme que
em provocava conèixer l'Iran van ser

motius més que suficients per enrolar
me en aquest microviatge que em venia
molt bé per desconnectar uns quans
dies de l'espiral destructora d'estrès, tre
ball i responsabilitats en que s'havia
convertit la meva tasca professional.

l'hermetisme del burca. La realitat és

força diferent. Iran és un país molt culte,
on les belles arts i la poesia tenen molta
més cabuda a la societat, es respecta
l'estranger que acostuma a passar des

apercebut. En tots els dies de la nostra

estada, no vaig veure cap dona amb

burca, ni a la capital, ni fora de Teheran.

Malgrat tot, no em d'oblidar que Iran és

una societat on les dictadures (Shaa i

aiatol·làs), tenen gairebé un segle d'e

xistència. És el segon país del món amb

més sentències de pena capital. (El pri
mer és la Xina i el tercer Estats Units).
Compta amb una població de 70 milions

d'habitants, 14 deis quals es concentren

a la capital Teheran.

Viatge i Damavand eren l'arc de Sant
Martí despuntant sobre la grisor de la
meva existència quotidiana. Influenciat

per les falses informacions que rebem a

la nostra societat, el país persa se'm
dibuixava a la imaginació com una terra

primitiva, perillosa; on tots els homes
tenen pinta de terroristes armats i on les
dones van eternament custodiades per

L'arribada al país la vàrem fer a les tan

tes de la nit, després d'una combinació
bastant nefasta de vols, amb un Ilarguís-

PoIour, al peu del Damavand
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sim trànsit a Istanbul. AI destí ens espe
rava el nostre home de contacte i orga
nitzador: Siotani. Sense més preàmbuls
ens va portar en cotxe fins Polour, una
de les poblacions situades sota el

gegant de Persia. Gràcies a aquest des
plaçament directe varem evitar entrar a

la bruta i caòtica urbs, per anar directa
ment a la muntanya. De bon inici el tra

jecte en vehicle ens demostra una de les
realitats més aclaparadores del país: la
conducció és un veritable acte de risc i
tan sols l'omnipresència d'Alà, fa que els
accidents no siguin més nombrosos.
Entre petits sons i endorminscaments
veig com els restants vehicles ens crive
llen a xiulades. Siotani envaeix de
manera intermitent els carrils contraris
sense motiu evident. Més tard, fa una

parada al costat de la carretera i comen

ça a dormir com nosaltres. AI final ens
confessa que tampoc ha dormit la nit

abans.

Sense més contratemps, i després de fer
les compres de menjar i un primer esmor
zar a l'estil iranià, arribem al centre de

muntanya de la federació d'Iran situada a

les afores del poble de Polour. Es tracta
d'un edifici de proporcions amples, amb
un complet rocòdrom a l'interior i vàries

dependències. El regenta Alí, un iranià ja
gran, de gestos extraviats, que camina

sempre de costat i te el cap tort i inclinat
sobre el tors. Quan el varem veure la pri
mera vegada ens va sorprendre el seu pit
inflamat, engrossit i vermell com un tomà

quet. Li havia picat una vespa causant-li
una reacció al·lèrgica. Segurament qual
sevol altre persona guardaria repòs a la
seva situació, però l'Alí ens va mostrar
una enteresa digna d'un veritable màrtir i

es dedicava a la seva feina com si res li

estigués passant.

Ens acomiadem de Siotani després de
concretar el programa i els contactes per

Amapola, flor nacional irani

6 excursíonísrne

ni escassa. Demà comença el bon temps
assegurat, i amb ell, el nostre assalt sobre
aquest cim que s'eleva 4.000 metres per
sobre les teulades de Polour.

Tercer dia a la muntanya. Els traginers,
vagis on vagis del planeta, estan fets
amb el mateix patró: abusen de la
necessitat que tenim d'ells per intentar
treure'ns fins al darrer cèntim. Paraules,
gestos, alguna que altre renyina i una
bona rebaixa del preu inicial, són els

ingredients previs a la bonica excursió
de poc més de dues hores que separa
Alaf Chin, la mesquita - refugi a la que
arribem en cotxe (3.040 m) i el refugi
Third Shelter, a 4.100 metres d'alçada.
Refugi de vius colors exteriors i entran
yes plenes d'escombraries.

Temps excel·lent. Cel radiant. Vent
moderat amb alguna que altra ràfega un

xic violenta. Aquesta es la tònica gene
ral durant la nostra estança al refugi
Third Shelter. Tardes tranquil-les i pos-

Panoramica Damavand

poder fer l'activitat desitjada els propers
dies. El cansament em guanya. Vinc
d'un període marcat per una intensitat
de treball, excés d'estrés i mil i unes pre
ocupacions, d'aquelles que nien en tu i
creixen com un tumor maligne. Tanco els
ulls per dormir, dormir, dormir .... Dormo
trenta hores seguides, tan sols interrom

pudes per curt períodes de consciencia,
que aprofito per menjar i beure. Per sort
el segon dia d'estada al refugi fa mal

temps, fora plou i a la muntanya neva, i

jo continuo dormint. En Carles es posa
neguitós, ja que confon el meu cansa

ment crònic amb la malaltia. El cos es

regenera ràpid i jo em faig una promesa
solemne que trigaré a complir: haig de
canviar el ritme de vida.

A la tarda arriba el bon temps. Mengem
fins a saciar-nos, fent petites passejades
pel poble, llegim i contemplem la paquidèr
mica mola del Damavand. Presenta un

aspecte sublim, saludable, jovial. Vestit de
blanc, però amb la neu justa. Ni excessiva



tes de sol sobre boirines baixes. Nits

d'Alí Babà, amb mil i un estels al firma

ment. Després d'un dia de repòs i acli

matació, en que fem una punta d'alçada
a 4.800 metres, emprenem l'ascensió al
cim. La via d'ascensió està mancada de
dificultat. Un camí ben dreçat ens indica
l'itinerari a seguir. Tan sols en algun
indret puntual ens auxiliem amb les
mans per superar algun petit ressalt.
Només caldrà pujar la guàrdia en una

petita franja nivosa. Equipats amb piolet
i afinant l'equilibri s'esvaeix el secret

d'aquets flanqueig en mig d'un extens

tobogan blanc. A la nostra dreta deixem

una cascada de gel perenne. Una curio

sa columna glaçada aïllada en mig d'un
assolellat pendent. Els pendents que

precedeixen el promontori superior de
l'aresta o fals cim, són molt monòtons.

Per sobre el promontori l'altitud supera

ja els 5.000 metres i l'enrariment de l'ai
re es comença a notar. Tan sols resten

150 metres de desnivell. Pas a pas,

regulant la respiració i evitant inspirar
l'aire saturat de sofre amb olor d'ous

podrits, anem aproximant-nos al cim. Un

piló de pedres i un mirador sobre el crà

ter nevat ens indica que ja no podem
pujar més. Som dalt de la muntanya
sense alè. Ens abracem. En Carles es

mostra e.specialment satisfet, ja que ha

tancat un cercle que li va quedar obert
tres anys enrera.

Finalment, un petit viatge on tot ha sortit

rodó! Cansats i satisfets, passem la
tarda dormitant a resguard del refugi
Third Shelter. La majoria deis hostes

són muntanyencs locals. A la nit no

guarden silenci i la intermitent sintonia

de nombrosos telèfons mòbils talla el
nostre son.

Els restants dies els passem vagarejant
per Polour i Teheran. Coincidim amb les
festes en honor del funerals de I'aiatol·là

Ascensió

Arriero

Polour

excursionisme 7



Homeini. Teheran, que acostuma a ser

una ciutat caòtica, plena de gent, de
trànsit i pol·lució, se'ns presenta amb la

majoria d'establiments tancats i força
buida de gent. Conversem amb en

Siotani, que en fa descobrir diferents

pinzellades d'aquest immens i enigmàtic
país. AI cap i a la fi, una de les riqueses
de viatjar és aquesta: la possibilitat de
conèixer altres vides, altres realitats. És
el caleidoscopi sociocultural d'aquest
món que continua donant voltes i més
voltes.

A l'Iran ens sorprendrà no trobar paper
higiènic als serveis públics de bars i de la

majoria de restaurants. En el seu lloc hi
trobem un gerro a unes mànegues per
on surt aigua. Per aquest motiu els per
ses tan sols utilitzen la ma dreta per
menjar i saludar, restant la ma esquerra
per altres menesters higiènics.

Oficialment, la gent ni beu alcohol ni
fuma. Les begudes alcohòliques tan sols
existeixen en el reduït i perillós mercat

negre. Els més enginyosos en destil-len
de manera artesanal a les seves cases.

Les dones van amb el cabell tapat i a la
vestimenta popular impera el color

negre. No obstant, ja s'ha superat el

període més radical de la dictadura dels
aiatol-Iàs, en que les dones tan sols

podien ensenyar la franja frontal i els
ulls. La propaganda del govern, però,
continua sent omnipresent i tot sembla

vigilat per l'atenta mirada d'una mena de
Pares Noel vestits de negre i amb el ros
tre endimoniat. Quan li pregunto a

Siotani quins van ser els mecanismes
utilitzats per la dictadura dels alatol-làs

després de la revolució, es mostra poc
xerraire, però també directe i consistent:
la gent estava tipa de la llarga dictadura
del Shaa; tot va començar a les universi
tats i va ser una mena de revolució popu
lar. Entre els diferents grups socials, els
aiatol-làs van prendre la iniciativa. Els
estaments religiosos sempre han tingut
molt poder i poc els hi va costar posar-se
d'acord amb part de l'exèrcit. D'un dia

per l'altre es van fer amb les regnes del

país, van liquidar l'oposició amb matan
ces sumàries i van imposar les seves

regles. De cop i volta es va proclamar l'o
bligació estricte què les dones anessin

tapades i vestides de negre. Aquelles
que van sortir al carrer sense obeir les
noves consignes van ser atacades, jun
tament amb els seus acompanyants, per
grups radicals que van formar una mena

de cèdules guardianes del nou ordre. En
quatre dies, per pura por, les dones es

van acostumar a la nova realitat. Han

calgut molts anys per què hi hagi una

petita involució. Ara ja poden ensenyar el
rostre i portar mocadors de diferents
colors, si bé el negre segueix sent el
color predominant.

L'Iran és un dels principals països pro
ductors de petroli del planeta. Malgrat
això l'abundor d'or negre no arriba a la
majoria de la població, que te limitat I'ac-
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desgast. AI final es va pactar la pau per
pur esgotament de tots dos bàndols i les
fronteres van tornar a ser les originals.
Incongruències de l'historia - continua

explicant Siotani - ara Iraq és un verita
ble vesper de violència i una caos i
Estats Units és l'enemic comú. Ara els
iranians aprofiten les circumstàncies per
enviar cèdules desestabilitzadores i

terroristes a Iraq per castigar als ian
quis. Així mantenen ocupats els ameri
cans i fora del principal punt de mira.

Cim

Abandonem l'Iran després d'una setma
na i mitja d'estada. Ens duem amb
nosaltres agradables records i un cim de
més de 5.000 metres. De matinada els
motors de l'avió bramulen, estem a punt
d'enlairar-nos. En el preterit resta l'arc
de Sant Martí sobre el negre; una mos

tra més de la impossible reconciliació
social i cultural d'aquest estrany temps
que ens ha tocat viure.

cés a 2 litres diaris pel consum dels
vehicles. Tot es controla sota un estricte
sistema de cartilles, però com a tot

arreu, al mercat negre sempre hi trobes
alternatives.

La guerra Iran - Iraq va durar quasi vuit
anys. A mida que els aiatol-làs es feien
amb el control del país, part de l'exèrcit

que es mantenia fidel a l'antic règim va

enretirar armament a països com Estats
Units i Suïssa. Sadam Hussein, el dicta
dor de Bagdad, que comptava llavors
amb el recolzament dels Estats Units, va
veure el seu veí desarmat i en mig de la
confusió social i això va donar ales a les
seves ànsies expansionistes. Va creuar

la frontera pensant que iniciava una

marxa triomfant. Va arrasar els pobles
propers a la frontera i va bombardejar
Teheran. El nou govern iranià aviat va
trobar el suport dels soviètics i va

començar així una guerra terrible de



Vall de Reineh

Petita fitxa tècnica del Damavand

El Damavand, -- com ja hem dit prèviament --, es, amb els seus 5.671

metres, la muntanya més alta d'Iran i de l'Àsia Menor. Es tracta d'un volcà

actiu situat a la part central de la Serralada d'Elbruz, al marge nord-central
del país, entre la capital Teheran i la Mar Càspia. Sembla que, malgrat ser un
volcà actiu amb intenses fumaroles, ens hem de remuntar a l'Holocè (10.000
a 15.000 anys abans), per trobar erupcions.

Per anar cal desplaçar-se de Teheran a Polour a Raineh. Totes dues pobla
cions estan molt ben comunicades tan amb taxi com amb bus, hi podem
comprar menjar, begudes i podem pernoctar i contractar les mules (el com
bustible caldrà comprar-lo a Teheran a l'alberg de Polour). L'ascensió al

Damavand és molt evident i simple i ens caldran dos dies de caminata, un
per arribar al refugi Shelter i un segon per fer cim. No obstant, tenint en
compte l'alçada del cim, valia pena fer un dia més permil/orar l'aclimatació.

El refugi és l/iure i a l'estiu podem tenir problemes per trobar tloc, per això
és recomanable dur tenda. En l'actualitat, s'està construint un altre refugi
a tocar del vell, de grans dimensions i que serà guardat. Caldrà saber

quina serà la destinació de l'històric refugi quan el nou estigui en plena
operativitat.

El cim no es veu des del refugi, però si una mena de banya referencial dalt

de les arestes que pugen per l'immens con. Des de dalt, la banya el cim
veritable ja es veu en la seva plenitud, travessem un plató i encarem la part
final, on trobem diverses surgències de fumaroles. El camí està molt tril/at i

evita sempre les pendents de neu. La mil/or època per anar-hi són maig i

juny, quan encara hi ha neu i la mateixa està ben compactada. A l'estiu i a

la tardor es molt àrid i fora de l'època estiuenca el fred pot ser intens. L'Iran
es un país sec, però justament a l'hivern es quan concentra més precipita
cions. A la part del Damavand les nevades poden ser importants fins a cotes

molt baixes. De fet, a l'hivern, al propi Teheran la temperatura es desploma
sota els O o C per les nits.

Si vols assessorament per visitar les muntanyes iranianes, pots comptar amb
els nostres serveis:

www.pakocrestas.com
e-mail: pakocrestas@hotmail.com
Telèfon: 615626813.

Refugio Shelter
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Hivern al circ

Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

El circ lacustre d'Ayous amb el seu refugi és, gràcies a les seves vistes i per trobar-se en el
clàssic circuit del Tour del Midi d'Ossau, un lloc molt popular i concorregut a l'estiu. En arribar
l'hivern la neu canvia totalment la fesomia del circ però aquest no perd gens ni mica del seu

encant. Un capvespre al refugi d'Ayous contemplant com la llum del sol va canviant el color i

el to del Midi d'Ossau és un dels espectacles més impressionants que un esquiador de mun
tanya pot arribar a somiar.
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1r dia: Astún- Pico de los Monjes- refugi d'Ayous (4h 30 min, +730 m/- 420 m)

De l'aparcament principal de l'estació d'esquí
d'Astún situat a 1.710 m sortirem amb els

esquís als peus encarant al nord, l'únic ves
sant que, de moment, s'ha lliurat dels remun

tadors, el barranc d'Escalar. Sortirem amb un

pendent moderat que 150 metres més amunt

s'aplana als Llanos del Sol i es torna a redre

çar per deixar-nos a I'lbon d'Escalar a 2.078
m ( 1 h 15 min). Normalment, podrem passar
directament per sobre de l'Ibón esquiant i, un
cop travessat, encaràrem cap a la dreta la
vaileta que supera els menys de 100 metres

que ens separen de l'evident Collado de

Monjes a 2.162 m. Fins aquí cap dificultat.
Veiem per primer cop el proper cim bicèfal del
Midi d'Ossau. AI coll estem al davant de l'evi
dent aresta que ens separa del Pico de los

Monjes, no és molt dreta però el més lògic és
deixar els esquís i pujar-la a peu o bé amb

grampons segons l'estat de la neu. En arribar

al cim del Pico de los Monjes de 2.349 m

dominem al sud tota l'alta vall del riu Aragón
ocupada per l'estació d'esquí d'Astún a l'oest

una de les capçaleres de la vall d'Aspe i al
nord tota l'alta vall de Bious on ens endinsa
rem tan bon punt retornem a la collada on

hem deixat els esquís.

Sortim esquiant del coll en direcció est per
anar decantant progressivament cap al nord
est. Deixem enrere el brogit de les pistes
d'esquí i ens submergim en el món blanc i

silenciós de la muntanya hivernal. Hem de
tenir ben present que acabem d'entrar al Parc
National des Pyrénées. Passem a tocar del
Lac du Plaa de las Baques, molt petit i cobert
de neu, i ben occità a jutjar pel nom. Tot seguit
encarem el coll que s'obre entre el Pic de
Bielle i el Pic de Castérau, que en el vessant
sud presenta l'aspecte d'una muralla de roca

inabastable. Aquest pas o coll no té un nom

específic al mapa però és evident i puja amb
força. Per sort el desnivell a superar és d'un
centenar de metres. Allí dalt contemplem per
fi tot el circ d'Ayous dominat pel cim del
mateix nom i ocupat pels llacs de Bersau,
Gentau, Miey i Roumassout. Els llacs es tro
ben esglaonats en una gran balconada que
domina el fons de la vall de Bious entre tres

El refugi d'Ayous i el Pie de Midi d'Ossau al capvespre

cents i cinc-cents metres per sobre seu.

Davallem cap aquesta balconada en direcció

nord passant a tocar del llac de Bersau i

seguint el curs del rierol fem cap al refugi
d'Ayous. Situat a 1.982 m, gaudeix d'una

situació privilegiada de talaia, dominant els
tres llacs inferiors del circ i com a teló de fons,
atraient inevitablement totes les mirades, té el

pic de Midi d'Ossau.

La contemplació del progressiu canvi de to i
de color del Midi d'Ossau a mida que el sol
baixa es un espectacle inoblidable. Aquell
capvespre de gener va ser molt fred tant fora
com dintre el refugi. AI refugi d' Ayous no hi

ha llenya ni estufa, entenem que per motius
de seguretat.

Superant I'lbon d'Escalar amb l'Aspe al fons
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2n dia Pic de Larry-Refugi de Larry- Pic d'Ayous (5 a 6 h, +/- 920m)

Encarem una jornada completa i plena
d'al-Iicients amb dues ascensions i visita a

un altre refugi del Parc Nacional. Sortim
del refugi encarant l'estètica cara nord del
Pic d'Ayous i ens decantem per un pen
dent progressiu i sense dificultat cap a

l'oest. En menys d'una hora arribem just a
sota el Coll d'Ayous 2.201 m situat sobre
l'aresta que baixa d'aquest cim. En aquest
punt encarem al sud el Pic de Larry, sem
pre amb els esquís als peus. Les pales
que hi porten tenen un pendent més aviat

suau, hi ha un senzill canvi de vessant i

uns darrers metres més redreçats fins
assolir el Pic de Larry de 2.337 m. (1 h 45

min) Just darrere seu s'alcen dos cims

propers, més alts que ell i que de lluny ens
feien dubtar sobre on seria el nostre cim:

són els Pics de Las Tres Pundetles de

Larry i de I'Hourquetle. Tornem en direcció
al coll d'Ayous i girant a l'oest poc abans
d'arribar-hi encarem un suau pendent que
ens aboca a una bretxa que domina la vall
de Larry. És una baixada força dreta que
ens estalvia anar a passar per la

Hourquette de la Larry, coll situat cinc

cents metres més al nord i per on retorna

rem més tard. Inicialment és una baixada

per un vessant redreçat però ràpidament
ens anem situant al llit de la vall. Passat un

primer replà i una inflexió del terreny, a

mitja vall distingim en un nou replà tres edi

ficacions, dues arrebossades amb ciment i

una altra, la primera que trobarem, folrada
de fusta: és el refugi de Larry. Situat a

1.724 m aquest petit refugi és propietat del
Parc National des Pyrenées, té dues llite
res amb matalassos, taula, bancs, i es nota

El refugi d'Ayous amb el picd'Ayous al darrera

Apropant-nos a la base del Pic d'Casterau

Encaran! el Pic de lany amb el Pic d'Ayous al fons
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que el Parc en té cura, és net i acollidor.
Ens hi aturem una bona estona a dinar i a

gaudir del seu encís. Havent dinat remun
tem la vall per la que hem baixat i ràpida
ment ens adonem que la seva sortida natu

ral per la part alta és la Hourquette de

Larry, un coll ample i evident del que ens

separen tres cents trenta metres de desni
vell. En arribar al coll a 2.055 m veiem que
estem a la part alta de la vall de Saigt de
Saint Cours, afluent de la vall d'Aspe. És
coneguda per què a la seva part baixa hi
ha unes parets d'escalada i un camí tallat
a pic conegut com el Chemin de la Mâture.

Aquest nom significa el camí dels maste

lers, ja que d'aquesta vall n'extreien els
troncs destinats a ser els pals dels vaixells
de l'armada francesa en el segle XVIII.
Tanca la vall per dalt el Pic d'Ayous a la
nostra dreta i al que ens dirigim. Sense
arribar a passar de nou pel Coll d'Ayous
encarem a l'est els pendents que ens

apropen al cim del Pic d'Ayous tot havent
de contornejar un avantcim de 2.235 m

amb un tros de pendent més fort. En arri
bar al cim a 2.288 m veiem tot proper, tres
cents metres sota els nostres peus, el

refugi d'Ayous. Resta doncs completar
aquesta senzilla però completa jornada
d'esquí amb l'esquiada fins el nostre fred

refugi. Per ter-la desfarem el camí fins el
Coll d'Ayous i tornarem a baixar per on

hem pujat el matí.
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L'acollidor refugi de lany

3r dia. Pic i Llac de Castérau- vall de Bious- Coll i Pic d'Astún- Astún.

(5h, +790 m/-1060 m)

Podríem retornar a Astún pel mateix camí
d'anada però ens perdríem la bonica part
alta de la vall de Bious. Així doncs sorti
rem del refugi en direcció nord desfent el
camí cap el coll situat entre el pic de
Castérau i el de Bielle, tot passant a tocar
del llac Bersau. Un cop en arribar al coll
val la pena fer l'ascensió al pic de
Castérau. El seu vessant sud sembla
inabastable però des d'aquí presenta
una evident canal nevada amb un pen
dent moderat que val la pena remuntar,
sense esquís i preferiblement amb els

grampons als peus. A la part alta el cim

esdevé una petita plana que ocupa una

cèntrica i privilegiada posició sobre el circ

d'Ayous. Retornem al coll i ja sense pells
fem la primera esquiada del dia cap el
sud primer i cap a l'est després per anar
a passar pel llac de Castérau, sota la

paret sud del cim. Del desguàs del llac ja
veiem el fort pendent que ens ha de fer

perdre uns dos-cents cinquanta metres

fins al fons de la vall de Bious. És més un

barranc que una vall i caldrà acostar-nos

al màxim al costat esquerre. Arribem així

al fons de la vall just passades les caba-

nes de la Hosse. Comencem a remuntar

la vall en direcció sud-est encarant el coll
d'Anéou que donaria pas al circ d'Anéou i
al coll del Portalet. Vall amunt trobem
dues cabanes més. A la cota 1.800 m ja
sota de l'esmentat coll la vall fa un gir de
noranta graus i encara al sud-oest el coll
d'Astún. La vall és ampla i la pujada força
suau. En arribar a aquest coll a 2.189 m

tornem a tenir davant nostre el domini

esquiable d'Astún amb el seu brogit habi
tual. S'ha acabat el silenci. Resta, si ens
ve de gust, fer la darrera ascensió de la
travessa al Pico de Astún, de 2.279 m. Hi

pugem sense dificultat tot carenejant en
direcció nord-oest fins a aquest cim de
formes suaus. Per tornar al cotxe caldrà
retornar al coll encarant la darrera

esquiada de la ruta. No trigarem a entrar

en el domini de l'estació que en aquest
sector el formen les pistes accessibles

pel llarg telecadira de Truchas.

Acabada aquesta petita aventura de tres

dies de ben segur haurem gravat a la
nostra retina alguna imatge per sempre
més, inesborrable.

Dades pràctiques
Atès l'allunyament de Catalunya pot ser
interessant fer una primera nit a la vall de

Canfranc abans d'iniciar la travessa. A

cada poble hi ha multitud d'allotjaments
pensats pels esquiadors. Entre els més

econòmics:
• Refugio valle de Aragón. A l'estació

d'esquí de Candanchu. Tel. 974373222
Fax. 974373222 reservas@candanchu.com,
www.lospirineos.com
• Refugio Tritón. 54 places Plaza Mediodía

sIn a Villanúa Tel: 974378181
Fax: 639775117 Email: info@hotelaltoara

gon.com
• Refugio de Canfranc. Refugio de

Canfranc. CIAlbareda, 19 - 22888 Canfranc

Pueblo (Huesca) Tel. 974372010. Fa 974
373311 refugio@sargantana.info

Refugi d'Ayous: és Propietat del PNP. 50
places a l'estiu. 10 places amb mantes a

l'hivern, a la part lliure. No hi ha estufa ni
llar de foc, és una autentica nevera a l'hi

vern, aneu preparats.

Cartografia
Mapa 1547 OT. Ossau - Vallée d'Aspe.
Esc. 1: 25.000. IGN Francès

Valle de Canfranc. E-25. Esc. 1 :25.000.
Ed. Alpina
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Piràmides de Melnik

ba un altre telecadira però la vista, si no
hi ha boira, diuen que és magnífica.

Caminant per les
Bulgària és un país relativament
petit però amb una gran diversitat

topogràfica. Hi ha tres gran àrees
clarament diferenciades: la plana
del Danubi, el litoral del mar negre
i la Bulgària balcànica. En aquesta
darrera zona, que s'estén al llarg
de 530 km hi ha diversos massis
sos entre els que cal destacar el
dels Ródopes, el del Pirin, el de
Rila, i el dels Balcans Centrals a

Sredna Gara. Els tres darrers són

parcs nacionals.

Moure's per Bulgària en un principi
no és fàcil ja que molts dels indi
cadors estan escrits en caràcters
cirtt-tics i l'estat de les carreteres
no és gaire bo, en canvi per la

muntanya, i sobretot al massissos
del Pirin i de Rila que són els que
tenen els cims més alts, els camins
estan perfectament marcats amb
colors que coincideixen en general
amb els dels mapes.

14 excursionisme

El massís de Rila

Mussala (2.925 m)

El Mussala és el cim més alt de Bulgària.
Per pujar-hi es surt de Borovets (1300 m)
que és una estació d'esquí tan dissemi
nada que costa trobar-ne el centre. El

camí, que està marcat de vermell, surt

de davant de l'hotel Samokov. AI principi
puja per una pista, que sembla d'esquí ja
que és molt ampla i força pendent, fins
arribar a l'estació inferior d'un telecadira
que ve de l'estació superior d'un telefèric
(1 h i 3/4). De fet també es pot pujar des
de Borovets amb el telefèric. Agafem ara

un caminet més agradable entre bosc

que en 1 hora més ens porta al refugi
Mussala. És un refugi que encara està

mig fer i que serà realment molt gran. A
partir d'aquí el camí s'enfila per la carena
de la dreta del cim, donant voltes per una
zona de llacs, ja sense bosc, fins arribar
a un altre refugi petit. Seguim pujant ara
per una carena rocallosa fins arribar al
cim al cap de dues hores d'haver deixat
el refugi Mussala. AI cim del Mussala hi

ha un altre refugi, una construcció
metàl-lica i, per la part de darrera, hi arri-

Per baixar es pot desfer el camí a anar

per l'altra banda del cim, seguint també
senyals vermells per uns prats d'herba
fins que, al cap d'uns quinze minuts, cal
buscar un altre camí marcat en verd que
surt a l'esquerra. Aquest camí no és fàcil
de trobar al principi però després està
ben marcat. Baixem entre matolls fins a

'

la vall on el camí gira a l'esquerra i con
tinua baixant, travessant diverses vega
des els rierols. AI cap de ben bé dues
hores i mitja de baixada arribem a una

presa petita i el camí es fa pista, seguim
la pista fins arribar al cap d'una hora més
al refugi Maritza. Prosseguim la pista
durant tres hores i mitja, passant per un
mirador sobre un barranc, fins arribar a

la carretera de Borovets.

Malyovitsa (2.729 m) i vall dels set llacs

Sortim de l'estació d'esquí de Malyovitsa
(1.700 m), que és una estació molt petita
on només hi ha un hotel, un refugi i un
telecadira. Sortim doncs pel camí que



Des de daR del Botev

d'agafar el camí marcat de verd i groc

que baixa vorejant cadascun dels llacs. A

cada llac hi ha un cartell informatiu amb

les seves característiques i el nom, que
fa referència a la seva forma. El lloc és

molt maco i al fons es veu la paret del
Zeleni Kamak que sembla inaccessible,
tot i que hi ha un camí que fa molt fàcil la

pujada.

muntanY.e�t�ies !!I�orcadell Berenguer
porta al refugi del mateix nom, marcat de

blau, i hi arribem al cap de poc menys
d'una hora. Hi ha dos refugis: el vell i el

nou, que tampoc ho és gaire, i un seguit
de cabanes que semblen abandonades.

Seguim per un camí marcat de vermell i
blau fins un coll on hi ha una roca molt

gran amb tot de plaques commemorati

ves. Aquí veiem el cim a sobre nostre per
la banda més escarpada però, per pujar
hi, li haurem de donar tota la volta.

Agafem el camí de la dreta (marques
vermelles) que arriba a un llac i continua

pujant fins la carena. El llac l'anirem
veient durant tota la pujada, cada cop
més avall. Ara veiem el cim gairebé a la
nostra alçada però bastant lluny. Hi arri
bem, seguint el camí carener, al cap de 2

hores i quart des del refugi. És un cim pla
des de la banda sud però amb una paret
impressionant pel cantó nord-est.

Retrocedim per la carena uns 400 metres

fins un pal indicador i seguim la carena

aquest cop cap a la dreta, per un camí

marcat vermell i groc. Aquest camí

segueix tota la carena i ens ofereix a les
dues bandes vistes dels llacs, les valls i,
a la banda sud, fins i tot es veu el

monestir de Rila, 1.500 m més avall.

Deixem a l'esquerra el camí que hi baixa

i, quan ja portem dues hores i mitja des

del cim, arribem a un creuament. El camí
de l'esquerra va al refugi Ivan Vazof que
també es veu a baix a la vall, i el de la

dreta baixa a Malyovitsa.

Continuem encara per la carena fins un

punt elevat ple de fites des d'on es

veuen sis dels set llacs de la vall que
porta aquest nom. A partir d'aquí hem

!.

Hi ha dos refugis, al cinquè i sisè llacs, i

en aquest darrer es pot acampar.
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En aquest tram de camí és fàcil d'entrete
nir-se però es pot fer en una hora a hora i

quart. Un cop passats tots els llacs cal con
tinuar pel mateix camí per entre bosc d'a
vets fins que es divideixen els camins groc
i verd. Els dos van a parar a la mateixa

pista però pel verd és més curt. Seguim la

pista per les marques vermelles cap a la
dreta fins arribar al cap de poca estona al

refugi de Lovna i, al cap d'una hora i mitja
des del darrer llac, al refugi de Bada. En

aquest tram cal parar molta atenció a les

marques vermelles i als rètols que indiquen
el refugi Bada ja que hi ha moltes pistes
que es creuen.

A aquest refugi hi arriba una carretera

que cal seguir uns 300 m fins trabar un

camí a mà dreta, també marcat de ver

mell, que puja i baixa pel bosc fins una

pista que cal seguir una estona, amb

senyals vermells i blaus. Els senyals ens

porten a un camí que, ara sempre fent

pujada, ens torna a Malyovitsa en una

hora i mitja des del darrer refugi.

El massís del Pirin

Llac Elenski pujant al Malyovitsa

Pujant al BoIev

16 excursíonísrne
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Vihren (2.914 m)

És el cim més alt del massís del Pirin i té
una cresta molt maca segons les fotos ja
que el dia que hi vam pujar hi havia tanta
boira que no vam poder veure res.

Per pujar-hi se surt del refugi del mateix
nom, a 1.955 m, on s'arriba per una carre

tera asfaltada de 16 km des de Banko. El
camí surt de davant mateix del refugi, està
marcat de vermell i s'enfila recte fins un

trencall. Es pot anar per qualsevol dels dos
camins però nosaltres anem pel de l'es

querra i deixem l'altre, on posa "Ka3ka" i

que és per on tornarem.

Arribem a un coll molt obert ja sense bosc
des d'on es veu la carena i la pujada que
ens espera. Un cop a la carena veiem a

l'altra banda uns llacs. Ara girem a la dreta
i continuem pujant per terreny sense gaire
vegetació fins el cim on arribem al cap de
dues hores d'haver sortit del refugi. Diuen
que la vista val la pena i hi ha una cresta
molt estreta i assequible ja que hi ha un

cable fix però nosaltres no vam poder
veure res tot i que ens hi vam estar una

estona per si esbandia una mica la boira.

Baixem seguint un tros la carena en la
mateixa direcció que anàvem i encara per
marques vermelles per un terreny on cal

agafar-se a la roca fins arribar a un coll
molt ample. El camí vermell segueix recte i
torna a pujar però nosaltres el deixem i

girem cap a la dreta per baixar pel camí
marcat en verd. Per aquest camí veiem les
parets de la cara nord del cim. Arribem a

un altre call on hi ha una caseta amb una

estació meteorològica on deixem el camí
verd i tornem a agafar-ne un de marcat de
vermell que baixa per la carena i després
flanqueja per arribar, ja prop del refugi, al
camí que havíem pres al principi.



Les piràmides de Melnik i el monestir de

Rojen

Sortim de Melnik que és un poblet famós
pel seu vi i que té algunes cases de pedra
antigues. Per trobar el camí, que no està
indicat enlloc, cal baixar a la riera a l'alça
da de l'hotel Bulgari i seguir-la cap a la
dreta. Hi ha algunes marques verdes i

negres i algunes fites però és bastant per
dedor i cal seguir la riera amb tendència a

anar a la dreta. AI fons de la riera hi ha
molta vegetació però a mida que anem

avançant, anem veient les formacions

sorrenques que anomenen "piràmides". AI
final de la riera el camí més ben marcat i
s'enfila per unes escales fins a un lloc des
d'on es veu tota la zona de les formacions

que recorden, en certa mesura, les xeme
neies de la Capadocia. El conjunt és
curiós i val la pena visitar-ho. AI fons
veiem el massís del Pirin.

Hem de retrocedir fins al coll i baixar per
l'altra banda, seguint el camí, fins el

Monestir de Rojen

Carena del Malyovitsa al Damga
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monestir de Rajen on arribarem al cap
d'una hora i 20 minuts des del poble. Des
de fora aquest monestir ortodox, com

altres que es poden visitar a Bulgària, és
una muralla llisa però, quan hi entrem,
veiem un pati molt acollidor amb les viven
des construïdes aprofitant la paret de la

muralla amb balcons que donen a l'interior.
El pati està cobert amb una parra que té

més de tres-cents anys i al mig hi ha l'es

glésia amb un petit porxo. Tot el conjunt,
net i cuidat, és molt agradable i acollidor.

Per tornar a Melnik hem de desfer el

mateix camí.

Els Balcans centrals:

Botev (2.376 m)

És el cim més alt del massís i, tot i que dalt
hi ha unes antenes i una mena de zona

Vall dels set llacs
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militar, el camí que hi du i la vista per l'altra
banda fan recomanable l'excursió.

S'ha de sortir del poble d'Apriltsi on s'a
rriba des de Toyan. El poble s'estén als
dos costats de la carretera durant cinc a

sis quilòmetres com la major part dels
pobles de la zona. Cal doncs buscar el

punt on hi ha el rètol que indica que la
carretera va a Gabrovo i agafar, a mà

dreta, la que va a Vidima. Seguim
aquesta carretera, que està en molt mal

estat, durant 12 km i mig fins que s'arri
ba a un aparcament on acaba la carrete
ra (600 m). A mà dreta surt el camí que
va al refugi de Pleven on s'arriba en una

hora i després d'una pujada realment

forta. El refugi està situat en una claria

na, en un lloc on hi ha altres edificacions
i un telecadira, davant de la cara nord
del Botev.

El camí s'enfila per un pendent d'herba i

després a través d'un bosc de faigs fins

a sortir-ne on comença un flanqueig molt

llarg fins arribar sota el Botev. A partir
d'aquí el camí és molt maco ja que ens

permet veure la cara nord de la muntan

ya, que és molt escarpada, fins arribar

sota del cim. En aquest punt el camí

torna a pujar fins a un coll on hi ha un

refugi i gira a l'esquerra per arribar al cim

per un altre pendent d'herba, al cap de

2h i 3/4 des del primer refugi.

La baixada la fem pel mateix camí fins el
coll del refugi i després, enlloc de baixar,
seguim recte i pugem per la carena, bai

xem i pugem un parell de cops fins a

veure el refugi Pleven a sota nostre i lla
vors baixem pel recte, per una traça i

entre matolls, fins arribar al camí per on
hem flanquejat abans. Val la pena fer la
volta ja que hi ha bona vista del massís

però el camí que hem fet de pujada és
més bonic i més còmode. Per baixar hem

trigat gairebé el mateix que per pujar (2h
1/2 fins al refugi).

��I \�¡¡;i,
\�

Pujant al Vihren



(tel. 977267128/617808816)
• AHltud: 1.090 metres.
• Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
• Té una capacitat de 60 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,
BTT, Engo�ats, 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, BlT, Escelada, Senderisme

(tel. 686 541 983 i 661 248 344)
• Altitud: 730 metres.
• Vessant nord de la Serra de Rubió.
• Comarca: Anoia.
• Capacitat: 45 places.
• Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,
Senderisme.

1 ...."""'IoYj�-...""'·!.I(Xalet i refugi)
(tel. 646 744 669/972 145 107)
• Altitud: 1.505 metres.
• La Molina, al Barri del Sitjar.
• Comarca: Cerdanya.
• Capacitat: 65 places.
• Activitats: Muntanya, Esqui, Esqui de muntanya,
Passejades, Espeleologia.

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

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

(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,

• Altitud: 820 metres.
• Riba dreta de la riera de Merlès,
entre I'Hostalet i el Cobert de Puigcercós.

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

• Activitats: Senderisme, travesses, BTT, pesca.

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

Nom:.L- � Cognoms: � �

AdreçaposéÙ: L- �

Població: � �Comarca:� �

Tel: � �Fax:� �COdipostal:� �

Correu electrònic: --1

Signatura:

Data:
L-��� �

DNI: �



341 Estels dels Sud

342 Altitud, sensacions i emocions

343 La Kuffner, al Mont Maudit
344 Sant Joan al Paradís

345 Gosaikund, trekking iniciàtic

346 Sibèria, el segon viatge dins del projecte
4V-EXTREM de l'equip X-PLORE

347 GR-54,
tour de l'Oisans als Alps francesos

348 El Cotiella en tres temps
349 Esquí 4x 4.000 a Saas Fee

350 Escalar Montserrat

351 Muntanyes Sagrades
352 Barranc del Torrent del Sotllo

353 Pels cingles de les Muntanyes
de Prades



Index d'autors:

• Altimira, Jordi, Al,osmarítims, una alternativa a les

Dolomlfes, 343:28-31
• Amenós, Lluïsa, Bpatrimoni cultural de les àrees de
muntanya, 350:27-31

• Amics de la ruta de l'ermità; Tarré, Jordina, La ruta de

l'Ermltà,345:30-31
• Andrés i Durà, Raquel, Qui té peus. .. , 352:34
• Arnau, Concepció, Bolets i boletaires, 341 :35
• Arnau, Concepció, Bs vents, 345:35
• Arnau, Concepció, Esquíestil lliure a artístic, 343:35
• Arnau, Concepció, La nivologia, 347:35
• Arnau, Concepció, Pobles de la Gerdanya (1a part),
351 :35

• Arnau, Concepció, Pobles de la Gerdanya (2a part),
352:35

• Arnau, Concepció, ServeiLingüístic, 349:34
• Arnau, Concepció, Un bon escalfament, 350:35
• Arnau, Concepció; A caçarbolets/, 353:35
• Bach, Dani, L 'al,oinisme com ajac, 342:24-27
• Ballester i Claveguera, Jordi, La UniO Excursionista de

Gatalunya i l'escoltisme laic, 341 : 10-14
• Blasi, Roberto, Panamà, les darreres fronteres de
l'excursionisme, 352:28-31

• Boter de Palau, Ramon, Per què hiha tants topònims
mooosëëocs a la Gerdanya?, 348:35

• Boter de Palau, Ramon, InauguraClo del centenari de
l'esquí, 348:34

• Boter de Palau, Ramon, Topònims de la Maladeta 2a part,
342:35

• Boter de Palau, Ramon, Topònims de la Maladeta 3apart,
344:35

• Boter de Palau, Ramon, Topònims de la Maladeta 4a part,
346:35

• Caballero, Jordi-Pau, Aconcagua Dreams, 352:20-27
• Caballero, Jordi-Pau, Nordic Walking dreams (1a part)
Empúries-Fisterra, 349:8-15

• Caballero, Jordi-Pau, Nordic Walking dreams (2a part)
Empúries-Fisterra, 350:8-13

• Canales, Manel, Gharles Packe, 351 :32
• Canales, Manel, Déodat de Dolomieu, el caval/er
efervescent, 341 :32

• Canales, Manel, B comte de Saint Saud, 350:32
• Canales, Manel, John Tyndal!, 342:33
• Canales, Manel, Julius Kugy, 349:32
• Canales, Manel, Lady Lister, 345:33
• Canales, Manel, LorándEotvos, 344:33
• Canales, Manel, Ludwig Purtscheller, 352:32
• Canales, Manel, PaulGüssfeldt, 343:32
• Canales, Manel, Pere Gabarró, 347:33
• Canales, Manel; Vittorio Sella el duc dels fotògrafs, 353:32
• Carull, Jordi, Marxa Sants 2007, Gol/serala,
344:24-27

• Casalprim, David, TItan Desert, 346: 1 0-17
• Catasús, Lluís, Anec collverd, 351 :32
• Catasús, Lluís, Ara que fa cent anys. .. ,347:32
• Catasús, Lluís, Avet, 346:33
• Catasús, Lluís, Bs boscos de Ribera, 347:33
• Catasús, Lluís, Entitats i federats, 343:33
• Catasús, Lluís, Esquira!, 345:33
• Catasús, Lluís, Festival Internacional de Cinema de

Torelló, 341 :33
• Catasús, Lluís, Garric a Gasca//, 349:32
• Catasús, Lluís, Gavarrera, 352:32
• Catasús, Lluís, Ginebró Nan, 343:32
• Catasús, Lluís, L'Everest, 345:32
• Catasús, Lluís, Llentiscle, 348:32
• Catasús, Lluís, Neret, 342:32
• Catasús, Lluís, Pirene, (¡lla del foc, 346:32
• Catasús, Lluís, Premi "Arboly Bosque delAño", 342:32
• Catasús, Lluís, Pulsat;1'¡a groga, 341 :32
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• Catasús, Lluís, Ravenissa blanca, 350:32
• Catasús, Lluís, Roure cemoce. 344:33
• Catasús Cols, Lluís; Porc senglar, 353:32
• Dalmau i Ausàs, Jordi; Nicolau i Vila, Jordi, Gomapedrasa:
unparc natura!, 349:4-7

• Espuñes i Masachs, Gabi, Annyà, retalls d'una vall

obndada, 352:4-9
• Garriga i Martí, Pasqual, Ascensions hivernals al voltant de
Zuriza ilsaba, 342:18-23

• Garriga i Martí, Pasqual, BGotiel/a en tres temps, 348:24-31
• Garriga i Martí, Pasqual, Esquí, 4x4.000 a Saas Fee,
349:24-31

• Garriga i Martí, Pasqual, Muntanyes sagrades de la )(¡na,
351 :8-18

• Garriga i Martí, Pasqual, Sant Joan alParadís, massís del
Gran Paradiso, 344: 16-23

• Garriga i Martí, Pasqual, Trekking Iniciàtic alGoseëuna,
345:14-21

• Garriga i Martí, Pasqual; Fira del Llibre de Muntanya,
353:34

• Garriga i Martí, Pasqual; Pels cingles de les Muntanyes de

Prades, 353:4-9
• Gelabert, Joan; Costillas, Bea, Ferrada de RocherJaune:
Les Diablerets, via ferrada, 351 :19-22

• Gelabert, Joan; Costillas, Bea, Les terres maudites, via

ferrada, 349:19-22
• Gelabert, Joan; Costillas, Bea, Paseo Geológico,
escalada, 348: 19-22

• Gelabert, Joan; Costillas, Bea, 0a des Traus: elpetit
Bargy, Via ferrada, 350:19-22

• Gelabert, Joan; Costillas, Beti, Segones jornades depro
moció de l'esport femení, 353:29-31

• Gili, Antoni-Joan, IVedlóo de la comoet/cooter UEG's,
348:35

• Gonzàlez, Òscar; Guerrero, Xavi, Barranc del Torrent del
Sot/lo, 352: 1 0-18

• Grau, Pere, Vall del Tenes, Parc Usart, recorregut circular
des de Riells del Fai; 343:26-27

• Grup de Refugis d'Estels del Sud, Estels delSud,
341 :16-23

• Gurcel, Laura, Quan les noies s'hiposen, travessi8 Roccia
Nera - Brelfhom, 348: 1 0-15

• Holgado, Vicente, Sibèria, 346: 18-25
• Janeras, Marc; Tarré, Jordina, Ubres de muntanya,
entrevista Biseu Badosa, 341 :28-31

• Juvé, Isidre, De Santi8go de Guba a l'Havana, 26 en dies
en bicicleta, 345: 10-13

• Juvé, Isidre, NovaZelandaBlke'08, 347:10-15
• Juvé, Isidre, Renovar vies d'escalada, 341 :24-27
• Lagunas, Tomàs, Travessa apeu des de la Vall d'Ora (¡ns

a la serra de Busa, 348:7-9
• Llovet, Toni; Saleta, Xavier, GR-26o, volta a la serra del

Moncayo en BTT, 343:20-25
• Llovet, Toni; Saleta, Xavier, GR-26O, volta a la serra del

Moncayo en BTT, 344: 1 0-15
• Llovet, Toni; Saleta, Xavier, Ruta circular en BTTpel
Donasà i el Gapcir, 350: 14-18

• Lluch, Jordi, Garta en resposta l'activa 't 349 i350,
351 :34-35

• Martínez, Eduard, Atxerlto iEstanes, els Ibons de la vall

d'Etxo, 350:24-26
• Martínez, Eduard, Bs oasis demuntanya de l'Aties

Saharià,343:16-19
• Mases, Montserrat; Domènech, Marta, Bs bascas de
protecc/o contra les allaus, 347:4-9

• Megias i Garriga, Laura, Btorrent ipantà de Garet a

Lluçà, 344:8-9
• Mir, Jordi, Del turó de Montgat a Gastelló de la plana,
342:28-30

• Miró, Mireia, Patrouil/e des Glaciers, 345:22-25



• Moner, Josep, Collserola s 'ofega... calque siguideclarada
Parc Natural, 346:4-8

• Montaner, Josep M.; Tarré, Jordina, Entrepistesd'esquíi
projectes urbanístics, 348:4-6

• Nel-le, Oriol, Apunt sobre l'article "Col/serola s'ofega... ",
347:35

• Ollé i Marrasé, Jordi, Tour de l'Oisans alsAl,os francesas,
GR-54, 347:27

• Pascual, Ramon, ACCIdents de Muntanya i tempestes,
346:26-31

• Pascual, Ramon, Bretxes delRoland, 344:32
• Pascual, Ramon, Dorve, 346:32
• Pascual, Ramon, S camídeMont-rebeiila UEC, 341:33
• Pascual, Ramon, Estació d'esquíde L/essuí, 342:33
• Pascual, Ramon, Fonts inaixements, 345:32
• Pascual, Ramon, Ma/hivem, 348:32
• Pascual, Ramon, Muntanya del Tabe, 343:33
• Pascual, Ramon, Randa, 347:32
• Pascual, Ramon; Tarré, Jordina, Himàlaia 2008, pdmera
expedició científica aragonesa, 345; 26-28

• Patronat de la muntanya de Montserrat, Escalar
Montserrat, 350:4-7

• Peidró i Rami, Eliseu, Ss secrets del romànic a la
Noguera, 344:28-29

• Peidró i Rami, Eliseu, La VallFosca, Pallars Jussà,
347:28-31

• Peidró i Rami, Eliseu, Rèquiemper Sant Pere de Ví6>/la,
351 :28-31

• Plataforma per la Defensa del Montsec, La singuladtat del
Congost deMontrebel; 345:4-9

• Pons, Jordi; Pascual, Ramon, Respirar dalt les
muntanyes, 342:4-9

• Rodríguez, Montse, País de cootrsstos, Namíbia, 351:4-7
• Ruiz-Trillo, Daniel, Laserralada de Santa Marta, 348:16-18
• Sabadell, Ester, Altltua; sensacions i emocions, 342: 1 0- 16
• Saleta, Xavier; Ruta delDanubi en bicicleta, 353:22-27
• Soler, Eduard, S CavallBernat, lapedra, 348:33
• Soler, Eduard, SPedraforca, bressol d'escaladors,
352:33

• Soler, Eduard, S Vígnemale, la muntanya i el comte,
349:33

• Soler, Eduard, L 'Aneto, conquesta estrangera, 351 :33
• Soler, Eduard, La bretxa de rolana; llegenda de cavaI/ers,
350:33

'

• Soler, Eduard, Navegant entre gegants ISsAndes, 341:40
• Soler, Eduard, Navegant entre gegants IlLes Rocalloses,
342:40

• Soler, Eduard, Navegant entregegants IIIL 'Himàlaia, 343:40
• Soler, Eduard, Navegant entre gegants IVSkarakòram,
344:40

• Soler, Eduard, Navegantentregegants VSCaucas, 345:40
• Soler, Eduard, Navegant entre gegants llU 'Atlas, 346:40
• Soler, Eduard, Navegant entregegants V/ISsAl,os, 347:40
• Soler, Eduard; Matterhom victòria i tragèdia, 353:33
• Spoty, ArbtZon, 347:36
• Spoty, Bastanet, 348:40
• Spoty, Carreu, 352:40
• Spoty, Cogullons, 342:36
• Spoty, IFAC, 349:40
• Spoty, Mussara, 343:36
• Spoty, Oraíceto,345:36
• Spoty, Orhi, 344:36
• Spoty, PUlgcercós, 350:40
• Spoty, Restanca, 351:40
• Spoty, Suelza, 346:36
• Spoty, Thoumasset, 341:36
• Suñé, Oleguer, Cresta delLeone, l'esquena del Cerví,
Matterhorn, 343:4-9

• Suñé, Oleguer, La Kuttner, alMountMauaít, 343: 10- 15
• Tarré, Jordina, 100 anys esquiant, 347:16- 17
• Tarré, Jordina, Sena "GORGS'; barranquisme 2008, 342:34

• Tarré, Jordina, Aupa Neska, primer equip femeníals re/as
d'aventura, 343:35

• Tarré, Jordina, CalendadExcursionisme 2009, 344:35
• Tarré, Jordina, Campanya Infocat2008, 345:34
• Tarré, Jordina, Oompet/coos ofiCials d'escalada, 343:35
• Tarré, Jordina, Condol DanielMonrás, 345:34
• Tarré, Jordina, DanielPlanas, nouorescen:de la FEEC,
350:34

• Tarré, Jordina, Sfestival de Torelló premia Ramon
Pascual, 348:34

• Tarré, Jordina, Snou refugide Colomers ja funciona,
344:34

• Tarré, Jordina, Spont de Pertusa cons/cerst un atemptat
ambiental, 347:35

• Tarré, Jordina, Escola catalana d'esports de muntanya,
352:35

• Tarré, Jordina, Excursionisme rep elguardó extraoraínad

durant la mt de les revistes, 343:34
• Tarré, Jordina, ExpedicIó comoiceo» a la Patagonia
xI/ena, 342:34

• Tarré, Jordina, Fan el cim les expeaíCions delBaixEbre i
Vílafranca alCho-Oyu, 341:34

• Tarré, Jordina, Fés-te Instructor voluntan; 343:35
• Tarré, Jordina, III Jornada cartogràfica deaícada al
senderisme, 341:35

• Tarré, Jordina, InauguracIó de l'exposicIó "Accue" de GI/

Granero, 345:35
• Tarré, Jordina, La cursa de muntanya de l'alla de Núdaja
està en marxa, 346:35

• Tarré, Jordina, La cursa del Taga tanca la copa catalana
2008,346:35

• Tarré, Jordina, La UECpresenta elnou calendada la fira

delllíbre de muntanya, 347:34
• Tarré, Jordina, Mireia Miró i Kilian Jornet guanyen el
campionat d'Espanya d'Esquí de muntanya, 343:34

• Tarré, Jordina, Projecte "100 cims, Cent anys", 344:34
• Tarré, Jordina, Que no es cansa maiaquesta noia,
entrevista MIreia MIró, 349: 16- 18

• Tarré, Jordina, RIccardo Cessm fa cent anys, 349:34
• Tarré, Jordina, Sompart delpaisatge, 345:34
• Tarré, Jordina, Termlnicalendad2010, 350:35
• Tarré, Jordina, Toma elFestivalde cnem» de Torelló,
346:34

• Tarré, Jordina, TràgIc ascens alMakalu, 342:34
• Tarré, Jordina, Vallnora; copa delmón de BTT2008,
344:35

• Tarré, Jordina; LaMolina, terra depisos bUItS, 353:16-20
• UEC de Montserrat, La creu de Saba no hi és, 348:35
• Vives i Teixidó, Joan M" Corrent amb el teu gos;
el csncross, 351 :24-27

• Vives i Teixidó, Joan M.,Les t/aes almIg de les vInyes,
341 :4-9

• Vives, Joan M.; La Línia P, dos tflnearis a la Cerdanya,
353:10-15

• Zapater, Josep, TrekkIngs a Colòmbia, 344:4-7
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Index per seccions i activitats:

Activa'!
• Gelabert, Joan; Costillas, Bea, Paseo Geo/ógico,
esca/ada, 348:19-22

• Gelabert, Joan; Costillas, Bea, Les terres maud!tes, vi8

ferrada, 349: 19-22
• Gelabert, Joan; Costillas, Bea, lI1a des Trous: e/petit
Bargy, via ferrada, 350: 19-22

• Gelabert, Joan; Costillas, Bea, Ferrada de Rocher Jaune:
Les Diab/erets, v/a ferrada, 351: 1 9-22

• Gelabert, Joan; Costillas, Beti, Segones jomades depro
moco de l'esport femení, 353:29-31

• Garriga i Martí, Pasqual, Ascensions hivema/s a/ va/tant de
Zuriza i/saba, 342: 1 8-23

• Bach, Dani, L 'alpinisme com ajac, 342:24-27
• Suñé, Oleguer, La Kuffner, a/MountMaud!t,
343:10-15

• Garriga i Martí, Pasqual, Trekking iniciàtic a/Gosaikund,
345:14-21

• Caballero, Jordi-Pau, Aconcagua Dreams,
352:20-27

Ag_unts excursionistes
• Ballester i Claveguera, Jordi, La UniÓ Excursionista de

Catalunya i I'esco/tisme laic, 341 : 10-14
• Mir, Jordi, De/ turó de Montgata Castelló de /a plana,
342:28-30

• Tarré, Jordina, 100anysesquiant, 347:16-17

• Gonzàlez, Òscar; Guerrero, Xavi, Barranc del Torrent del
Sot//o, 352: 10- 18

• Llovet, Toni; Saleta, Xavier, GR-26O, va/ta a /a serra del

Moncayo en BTT, 343:20-25
• Llovet, Toni; Saleta, Xavier, GR-260, va/ta a /a serra del

Moncayo en BTT, 344: 1 0-15
• Juvé, Isidre, De Santi8go de Cuba a /'Havana, 26 en dies

en bicicleta, 345:10-13
• Casalprim, David, Titan Desert, 346:10-17
• Juvé, Isidre, Nova Zelanda B/ke'08, 347:10- 15
• Llovet, Toni; Saleta, Xavier, Ruta creuer en BTTpel
Donasà i e/ Capcir, 350: 14- 18

• Saleta, Xavier; Ruta delDanubien bicicleta, 353:22-27

• Janeras, Marc; Tarré, Jordina, Llibres de muntanya,
entrevista Eliseu Badosa, 341:28-31

• Tarré, Jordina, Que no es cansa mai aquesta noe,
entrevista MIre/a Miró, 349: 16- 18

Concursionsime
• Spoty, Thoumasset, 341 :36
• Spoty, Cogu//ons, 342:36
• Spoty, Mussara, 343:36
• Spoty, Orh/; 344:36
• Spoty, Ord!ceto,345:36
• Spoty, Suelza, 346:36
• Spoty, Arbizon, 347:36
• Spoty, Bastanet, 348:40
• Spoty, /FAC, 349:40

4 excursionísrne

• Spoty, Puigcercós, 350:40
• Spoty, Restanca, 351 :40
• Spoty, Carreu, 352:40

Edifotf§/
• Conservar/es infraestructures, 341:3
• Excursionisme us desitja un bon 2008,342:3
• L 'eecaá de cada passa, 343:3
• Muntanyes en guerra, muntanyes enpau, 344:3
• Sinap/ora e/ ce; no riu /a terra amb f/ors, 345:3
• Comença e/ curs, 346:3
• L 'altra cara de /a muntanya, 347:3
• La crisiimmobi/iànapot afectar /a vi8billtat de les estacions

d'esquí, 348:3
• La crisiarriba a /a muntanya?, 349:3
• Autoregu/aCló, 350:3
• De /a borrasca a /'antIÒGló, 351 :3
• Comença e/ curs, 352:3

• Juvé, Isidre, Renovar vlÍS's d'esca/ada, 341:24-27
• Suñé, Oleguer, Cresta delLeone, l'esquena del Cerv!,
Matterhorn, 343:4-9

• Altimira, Jordi, Alps marítims, una a/temativa a/es
D%mlfes, 343:28-31

• Patronat de la muntanya de Montserrat, Esca/ar
Montserrat, 350:4-7

• Garriga i Martí, Pasqual, Sant Joan a/Paradís, massís del
Gran Paradiso, 344: 1 6-23

• Garriga i Martí, Pasqual;csqu!, 4x4.000a Saas Fee, 349:24-31

• Arnau, Concepció, Bo/ets ibo/eta/res, 341:35
• Boter de Palau, Ramon, Topònims de /a Ma/adeta 2a part,
342:35

• Arnau, Concepció, Esquíest/I /1I'ure a artístic, 343:35
• Boter de Palau, Ramon, Topònims de /a Ma/adeta 3apart,
344:35

• Arnau, Concepció, Els vents, 345:35
• Boter de Palau, Ramon, Topònims de /a Ma/adeta 4apart,
346:35

• Arnau, Concepció, La niv%gi8, 347:35
• Boter de Palau, Per què hiha tants topònims rnonoss-ëocs
a /a Cerdanya?, 348:35

• Arnau, Concepció, Servei Lingüíst/c, 349:341
• Arnau, Concepció, Un bon esca/fament, 350:35
• Arnau, Concepció, Pobles de /a Cerdanya (la part),
351 :35

• Arnau, Concepció, Pobles de /a Cerdanya (2a part), 352:35
• Arnau, Concepció; A caçarbo/ets!, 353:35

• Megias i Garriga, Laura, El torrent ipantà de Gareta

Lluçà, 344:8-9
• Plataforma per la Defensa del Montsec, La singu/arlfat del
Congost de Montrebe/; 345:4-9

• Moner, Josep, Col/sero/a s 'ofega... ca/ que siguideclarada
Parc Natura/, 346:4-8

• Montaner, Josep M.; Tarré, Jordina, Entrepistes d'esquíi
projectes urbanístIcs, 348:4-6

• Dalmau i Ausàs, Jordi; Nicolau i¡Vila, Jordi, Comapedrosa:
unpare natura/, 349:4-7



• Espuñes i Masachs, Gabi, A/li7yà, retalls d'una vall oblidada,
352:4-9

• Vives, Joan M.; La Línia P, dos itinearis a la Cerdanya,
353:10-15

• Tarré, Jordina, Fan e/ cim les expedicions delBaix Ebre i
Vilafranca a/Cho-Oyu, 341 :34

• Tarré, Jordina, 1// Jornada cartogràfica dedicada a/

senderisme, 341 :35
• Tarré, Jordina, Expediclo complicada a la Patagonia xilena,
342:34

• Tarré, Jordina, Tràgic ascens alMakalu, 342:34
• Tarré, Jordina, 5ena "GORGS'; barranquisme 2008,
342:34

• Tarré, Jordina, Fés-te instructor voluntari, 343:35
• Tarré, Jordina, Excursionisme rep elguardó extraordinari

durant la mt de les revistes, 343:34
• Tarré, Jordina, Mireia Miró iKilian Jornetguanyen el

campionat d'Espanya d'Esquí demuntanya, 343:34
• Tarré, Jordina, Aupa Neska, primer equip femeníals raids
d'aventura, 343:35

• Tarré, Jordina, Competl'cions oficials d'escalada, 343:35
• Tarré, Jordina, Bnou refugide Colomers ja funciona,
344:34

• Tarré, Jordina, Projecte "100 cims, Cent anys", 344:34
• Tarré, Jordina, Vallnord, copa delmón de BTT2008,
344:35

• Tarré, Jordina, CalendariExcursionisme 2009, 344:35
• Tarré, Jordina, Condol DanielMonrás, 345:34
• Tarré, Jordina, Campanya /nfocat2008, 345:34
• Tarré, Jordina, Sompart delpaisatge, 345:34
• Tarré, Jordina, InauguraCio de t'espos/ao "Acqua" de Gil

Granero, 345:35
• Tarré, Jordina, Toma elFestival de cinema de Torelló,
346:34

• Tarré, Jordina, La cursa demuntanya de l'Olia de Núria ja
està en marxa, 346:35

• Tarré, Jordina, La cursa del Taga tanca la copa catalana

2008,346:35
• Tarré, Jordina, La UECpresenta e/nou calendari a la fira
delll!bre de muntanya, 347:34

• Tarré, Jordina, Bpont de Pertusa coos/aeret un atemptat
ambienta/, 347:35

• Nel'lo, Oriol, Apunt sobre I'artl'cle ''Collserola s 'ofega... ",
347:35

• Tarré, Jordina, Bfestival de Torel/ópremia Ramon

Pascua/, 348:34
• Boter de Palau, Ramon, InauguraCio del centenari de
l'esquí, 348:34

• Gili, Antoni-Joan, IVecf¡'cIo de la comoetco inter UEC's,
348:35

• UEC de Montserrat, La creu de Saba no hi és, 348:35
• Tarré, Jordina, Riccardo Cassin fa cent anys, 349:34
• Tarré, Jordina, DanielPlanas, noupresident de la FEEC,
350:34

• Tarré, Jordina, Terminicalendari2010, 350:35
• Lluch, Carta en resposta I'activa't 349 i 350, 351 :34-35
• Andrés i Durà, Raquel, Qui tépeus... , 352:34
• Tarré, Jordina, Escola catalana d'esports demuntanya,
352:35

• Garriga i Martí, Pasqual; Fira delLlibre deMuntanya, 353:34

• Angulo, Miguel, Ruta dels estanys amagats, Sua Edizioak

2006,341:39
• Figuera, Manel; Brosel, Alfons, Cerdanya, Sua Edizioak

2007,341:39

• Junquera i Segarra, Xavier, Bpresent d'unpassat- Les
GU/I/eries, Publicacions de l'Abadia de Montserrat 2007,
341 :39

• Costa i Savoia, Ernest, A peuper lapnmavera IJ'estiu,
Arola editors 2006, 341 :39

• Roger, Gerard, La vall de /a Molina, Edicions El Mirador

2006, 342:39
• Munter, Werner, 3x3Ava/anchas, Edicions Desnivel2007,
342:39

• San Román, Javier; Piedrafita, José Luis, Glaciares de los
Pinneos, Edicions Prames 2007, 342:39

• Panareda i Clapés, Josep M. .ûescconm e/Montseny,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat 2007,342:39

• López-Monné, Rafael, A peuper les carenes atlàntiques
de l'Aran, Arola editors 2007,343:39

• Alejos, Luís, Refugios delPinneo, Editorial Sua 2007,
343:39

• Martínez de Pisón, Eduardo; Àlavor, Sebastián, Blibra de

los hielos, Ediciones Desnivel 2007, 343:39
• Solans, Ramon, Subhasta de documents a l'Hôtel des

Ventes HemiAdam de Tarbes, 344:39
• Ravier, Christian, Taghia. Montagnes berbères, autoedició
2008, 345:39

• Sallent, Eduard, Cels de safir, edicions Cossetània 2008,
345:39

• Gasull i Roig, Bernat, Les ascensions de Verdagueral
P;j¡neu, edicions Cossetània 2008, 345:39

• Álvaro, Sebastián, Momentos estelares deAl {¡lo de lo
imposible, Edicions RBA 2008, 345:39

• Roma i Casanovas, Francesc, Històna soce! de
l'excursionisme català - e/ franquisme, edicions
Cossetània 2008, 346:39

• Timoneda, Montserrat; Llanes, Jaume, Muntanyes de
Canejan, edicions Cossetània 2007,346:39

• Viladot i Santaló, Marta, La pedra d'Oman; edicions
Cossetània 2008,346:39

• Gomà, Enric; Canals, Mercè, 3 contes d'excurslo,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 346:39

• Valles, Jordi, Catàleg espeooçc de Catalunya-Vo/ "
edita Espeleoclub de Gràcia 2008, 347:39

• WM, Vallde Cortiella, Serra de Pradel!, Puigcerver,
edicions Piolet 2008,347:39

• WM, Parc del Foix iParc d'Olèrdola, edicions Piolet

2007,347:39
• Figuera, Manel, 50 ascensions fàCils pelPinneu català,
edicions Cossetània 2008,347:39

• Pascua, Ramon; Duran, Núria, Bmapa dels bons bolets a

Catalunya, edicions Pòrtic 2008,347:39
• Coll, Sergi; Omelia, Meritxell; Tarragona, Ana, Bbrogit de
/a vall (/I!bre imapa), edicions Piolet 2008, 348:39

• WM, Parc natural delDelta de l'Ebre, edicions Piolet

2008, 348:39
• Baku, Yumemakura, La cumbre de les Dioses, edicions
Ponent, 2007, 348:39

• Torres, Diego; Sorribes, Mario, Don'tgive up, edicions

ESADE, 2008, 348:39
• Delgado, Josep Francesc, Sipuges alSagarmatha quan

fumeja neu i vent, edicions del roure 2007,349:39
• Curwood, James Olivier, Kazan elgas /Iop, edicions del

roure 2007,349:39
• Ferrandis, Sílvia, CU/da-les Chomo/ungma, edicions
Cossetània 2008, 349:39

• WM, MemonalJaume Ramon iMorros, UEC 2008,
349:39

• Galanó i Muñoz, Sergi, Itineraris apeuper la VallFosca,
edicions Cossetània 2008, 349:39

• WM, Serra de Miramar iParque Regional de Calblanque,
edicions Piolet 2008, 350:39

• Insa Montava, Josep, Volta a Catalunya en BTT, edicions
Cossetània 2008, 350:39

,._ .
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• Cabré i Puig, Antoni, Camins delSerè, edicions Cossetània
2008,350:39

• Delgado, Josep-Francesc, Mina, elxerpa de Namtxe,
edicions del roure 2008, 350:39

• Gel, Nando, Escalada en roca, edicions cossetània 2008,
350:39

• López-Monné, Rafael, A peuper les comarques de
Tarragona, edicions Arola 2009,351 :39

• Costa i Savoia, Ernest, Prat de Comte, edicions Arola
2009,351 :39

• Maluquer i Sostres, Joaquim, Conèixeri esomsr els ocells,
edicions Pòrtic 2008,351 :39

• Ballester i Claveguera, Jordi, Les revistes escoltes a
Catalunya 1913-2007, edicions Diomira 2008,351 :39

• Castellnou, Josep; Riera, Xavier, Montserrat Rock C/¡inbs,
edicions Rocktopo 2009,352:39

• Salarich i Madorell, Joan, Cinema iMuntanyes, Festival de
Cinema de Torelló 2009, 352:39

• Gel, Caries, Las luces delgran norte, edicions Davinci

2009, 352:39

• Grup de Refugis d'Estels del Sud, Estels delSud, 341:16-23

• Pons, Jordi; Pascual, Ramon, Respirar dalt lesmuntanyes,
342:4-9

• Sabadell, Ester, Altitud, sensee/ons i emocions, 342: 1 0-16
• Carull, Jordi, Marxa Sants 2007, Collserola, 344:24-27
• Miró, Mireia, PatroUIlle des Glaciers, 345:22-25
• Pascual, Ramon; Tarré, Jordina, Hlinàlaia 2008, primera
expediclo científica aragonesa, 345; 26-28

• Pascual, Ramon, ACCIdents de Muntanya i tempestes,
346:26-31

• Mases, Montserrat; Domènech, Marta, Es bascas de
protecc/o contra les allaus, 347:4-9

• Garriga i Martí, Pasqual, E Cotiella en tres temps, 348:24-31
• Vives i Teixidó, Joan M., Corrent amb el teu gos;
el canicross, 351 :24-27

• Tarré, Jordina; La Molina, terra de pisos buits, 353:4-9

• Soler, Eduard, E CavallBemat, lapedra, 348:33
• Soler, Eduard, EVignemale, lamuntanyaielcomte, 349:33
• Soler, Eduard, La bretxa de roland, llegenda de cavallers,
350:33

• Soler, Eduard, L 'Aneto, conquesta estrangera, 351 :33
• Soler, Eduard, EPedraforca, bressold'escaladors, 352:33
• Soler, Eduard; Matterhom victòria i tragèdia, 353:33

• Vives i Teixidó, Joan M. ,Les tines almig de les wnyes, 341 :4-9
• Peidró i Rami, Eliseu, Es secrets delromànic a la Noguera,
344:28-29

• Amics de la ruta de l'ermità; Tarré, Jordina, La ruta de
I'Ermità,345:30-31

• Peidró i Rami, Eliseu, La VallFosca, Pallars Jussà, 347:28-31
• Amenós, Lluïsa, Epatrimonicultural de les àrees de
muntanya, 350:27-31

• Peidró i Rami, Eliseu, Rèquiemper Sant Pere de 0ella,
351 :28-31

• Canales, Manel, Déodat de Dolomieu, el cavaller
efervescent, 341 :32

6 excursíonisrne

• Catasús, Lluís, PulsatHa groga, 341:32
• Pascual, Ramon, Ecamíde Mont-rebeii la UEC, 341 :33
• Catasús, Lluís, Festival Intemacional de CInema de

Torelló, 341 :33
• Catasús, Lluís, Premi Arboly Bosque delAño'� 342:32
• Catasús, Lluís, Neret, 342:32
• Pascual, Ramon, Estaclo d'esquíde Llessuí, 342:33
• Canales, Manel, John Tyndall, 342:33
• Catasús, Lluís, GInebró Nan, 343:32
• Canales, Manel, Paul Güssfeldt, 343:32
• Catasús, Lluís, EntItats i federats, 343:33
• Pascual, Ramon, Muntanya del Tabe, 343:33
• Pascual, Ramon, Bretxes delRoland, 344:32
• Catasús, Lluís, Roure cerrioide, 344:33
• Canales, Manel, LorándEotvos, 344:33
• Catasús, Lluís, L'Everest, 345:32
• Pascual, Ramon, Fonts inaixements, 345:32
• Catasús, Lluís, Esquirol, 345:33
• Canales, Manel, Lady Líster, 345:33
• Catasús, Lluís, Pirene, filia del foc, 346:32
• Pascual, Ramon, Dorve, 346:32
• Catasús, Lluís, Avet, 346:33
• Catasús, Lluís, Ara que fa cent anys... ,347:32
• Pascual, Ramon, Randa, 347:32
• Catasús, Lluís, Es boscos de Ribera, 347:33
• Canales, Manel, Pere Gabarró, 347:33
• Pascual, Ramon, Malhivem, 348:32
• Catasús, Lluís, Llentiscle, 348:32
• Canales, Manel, Ju/¡'us Kugy, 349:32
• Catasús, Lluís, Garric a Coscoll, 349:32
• Canales, Manel, E comte de SaInt Saud, 350:32
• Catasús, Lluís, Ravenissa blanca, 350:32
• Canales, Manel, Charles Packe, 351 :32
• Catasús, Lluís, Anec collverd, 351 :32
• Canales, Manel, LudwigPurtscheller, 352:32
• Catasús, Lluís, Gavarrera, 352:32
• Canales, Manel; Vittorio Sella el duc dels fotògrafs, 353:32
• Catasús Cols, Lluís; Porc senglar, 353:32

• Grau, Pere, Vall del Teoes, Parc Usart, recorregut circular
des de Riells del FaI; 343:26-27

• Zapater, Josep, Trekkings a Colòmbia, 344:4-7
• Holgado, Vicente, SIbèria, 346: 18-25
• Ollé i Marrasé, Jordi, Tour de l'Oisans als Al,os francesas,
GR-54, 347:27

• Lagunas, Tomàs, Travessa apeu des de la Valld'Dra fins

a la serra de Busa, 348:7-9
• Gurcel, Laura, Quan les no/es s'hiposen, travessia Roccia
Nera-Brelfhom, 348:10-15

• Caballero, Jordi-Pau, Nordic WalkIng dreams (la part)
Empúries-Fisterra, 349:8- 15

• Caballero, Jordi-Pau, Nordic Walking dreams (2a part)
Empúnes-Rsterra, 350:8- 13

• Garriga i Martí, Pasqual, Muntanyes sagrades de la Xina,
351 :8- 18

• Garriga i Martí, Pasqual; Pels cIngles de les muntanyes de
Prades, 353:16-21

Viafg_BS
• Martínez, Eduard, Es oasis de muntanya de l'Aties
Saharià,343:16-19

• Ruiz-Trillo, Daniel, La serralada de Santa Marta, 348:16- 18
• Martínez, Eduard, Atxento iEstanes, els Ibons de la vall

d'Etxo, 350:24-26
• Rodríguez, Montse, País de comrsstos, Namíbia, 351 :4-7
• Blasi, Roberto, Panamà, les darreres fronteres de
l'excursionisme, 352:28-31



Webs demuntanya------
• Soler, Eduard, Navegant entregegants I.BsAndes, 341 :40
• Soler, Eduard, Navegant entre gegants /I.Les Roca//oses,
342:40

• Soler, Eduard, Navegant entre gegants //I.L nimà/aia, 343:40
• Soler, Eduard, Navegant entre gegants /VB karakòram,
344:40

• Soler, Eduard, Navegant entre gegants VB Caucas, 345:40
• Soler, Eduard, Navegant entre gegants llU :At/as, 346:40
• Soler, Eduard, Navegant entre gegants V/lBs Alps, 347:40

Fitxes d'itineraris

Alpinisme
• Aresta Crabiou/es-Lézat (3. 107m), Garriga i Martí,
Pasqual, 344:37

• Cresta de /a Peña Montañeta (2.599m), Fonoll, Marc,
347:37

• Pic de Malpàs (3. 109m), Garriga i Martí, Pasqual, 351 :37

SalTllnquisme
• Les Fonts del riu G/arieta, Lugo, Sergi, 346:37

srr
• BMontlga/ar (466m) iBsAnge/s (485 m), Vives i Teixió,
Joan M., 345:37-

EsquIdemuntanya
• Pic de Monestero (2.878 m), Garriga i Martí, Pasqual,
341 :37

• Pic de Nérasso/ (2. 633 m), Garriga i Martí, Pasqual,
342:37

• Pics de Nou Fonts (2.864 m) i de /a Fossa Gegant
(2.805m), Garriga i Martí, Pasqual, 342:37

• Tossa/de Raspes Raies (2. 783 m), Garriga i Martí,
Pasqual, 343:37

• Pic dels SetHomes (2.651 m), Garriga i Martí, Pasqual,
343:37

• Tossa de Juc/ar (2. 699m), Garriga i Martí, Pasqual,
348:37

• Pic Ròide Bass!ërs (2.676m), Garriga i Martí, Pasqual,
348:37

• Pic de /a Mina (2.683 m), Garriga i Martí, Pasqual, 349:37
• Gran Tuc de Co/amers (2.933m), Garriga i Martí, Pasqual,
349:37

• Garmo Negre (3.051 m), Garriga i Martí, Pasqual, 353:37

Excursionieme
• Castell de Quera/t (851), Garriga i Martí, Pasqual, 341 :37
• Puigsaca/m (1.515 m) iPuig de Mira//es (1.435m), Garriga

i Martí, Pasqual, 341 :37
•

• BP/a de Busa ie/Cogul (1.526m), Garriga i Martí,
Pasqual, 343:37

• B congost de Fraguerau i e/ Grau dels Ventadors, Garriga
i Martí, Pasqual, 344:37

• L :Ardenya, essència de /a Costa Brava, Garriga i Martí,
Pasqual, 344:37

• Pic d'Aspe (2.645m), Garriga i Martí, Pasqual, 345:37
• Pies d:Audo/ (2.695m) i de Corfa/ Subrà (2.599 m),
Garriga i Martí, Pasqual, 345:37

• Sant Salvador (1. 152m), Garriga i Martí, Pasqual,
346:37

• SantMique/de So/terra a Puig de les Formigues
(1.202 m), Garriga i Martí, Pasqual, 346:37

• Puig de les Tres Este/es (2. 099m), Gutiérrez i Serrés,
Pere, 347:37

• Peña Madnd (1.982 m) i La Tuca (2.267m), Garriga i

Martí, Pasqual, 347:37
• Sant Joan de /a Muntanya iMas Pontons, Garriga i Martí,
Pasqual, 348:37

• Puig de /a Mo/a (537m), Garriga i Martí, Pasqual, 350:37
• Punta A/ta del Boter (1. 051 m), Garriga i Martí, Pasqual,
350:37

• Bpont Cabradís, Garriga i Martí, Pasqual, 350:37
• Pie delsAgo/s (2.648 m) iPie dels Pessans (2.864 m),
Garriga i Martí, Pasqual, 351 :37

• Roc Negre (2.459 m) i Roc de Madres (2.469 m), Garriga i

Martí, Pasqual, 351 :37
• Castell de Roquefixade i e/Roe de Marot (1. 001 m),
Garriga i Martí, Pasqual, 352:37

• Va/ta a/s Ma//os de Rig/os, Garriga i Martí, Pasqual, 352:37
• Serra de Sobremunt ie/GorgNegre (1.001 m), Garriga i

Martí, Pasqual, 352:37
• La Foradada i Serra de Cabrera (1.307 m), Garriga i Martí,
Pasqual, 353:37

Raqueta de neu
• Puig de Dòrria (2.547m), Forell i Lluch, Christian, 342:37
• BPedró dels Rasos de Peguera (2.051 m), Garriga i Martí,
Pasqual, 349:37

• Cap de Canaletes (2.605 m) i Cap de Serra Plana (2.611 m),
Garriga i Martí, Pasqual, 353:37

o
O
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activa t per Ignasi Vidal

Via ferrada de les Roques de l'Empalomar
Aquesta és una de les darreres vies equipa
des a Catalunya. Va ser instal-lada l'any 2008
per IMPARABLES.CAT, una empresa que es

dedica al reequipament per a la seguretat ver
tical i horitzontal a lamuntanya. Destaquem la

qualitat dels materials utilitzats i l'existència

d'ancoratges tipus cua de porc que permeten
assegurar a nens o a gent inexperta. Aquesta
via està situada al poble de Vallcebre, a la
comarca del Berguedà. Emmarcada en una

zona de gran interès natural, al costat de la
Serra d'Ensija. Es tracta d'un paratge on que
den també força restes del seu passat miner,
explotacions de lignit, ara abandonades.

ACCÉS
Un cop travessem el poble de Vallcebre hem

de seguir la carretera que s'estrenyen direc
ció al coll de Fumanya i Fígols. En 2 quilò
metres fa nombroses ziga-zagues per guan
yar un desnivell de gairebé 200 metres fins a

una zona més planera. Llavors deixem el

restaurant cal Borni a mà dreta i, abans d'un
centenar de metres, trobem a l'esquerra,
una esplanada per aparcar els cotxes. Hi ha

un cartell d'informació de la via i unes bara-·

nes de fusta.

Creuem el torrent i trobem el doble cartell de

fusta que assenyala l'itinerari dels Camps del

Tabac i el carní d'aproximació a la via ferrada.
El primer amb marques de pintura verdes i

blanques i, el segon, amb senyals grocs. AI

principi els dos camins coincideixen, però
més endavant ens desviem a la dreta. Anem

pujant per un bonic bosc de pi negre, ple de

boix. Una mica rnés arnunt, els senders es

tornen a ajuntar. Arribem al coll de la

Canalassa i baixem per l'altre vessant. Pocs

metres després, hi ha un pal indicador.
Abandonem el sender que va cap a l'esque
rra, en direcció Vallcebre, i continuem dava

llant. Passem una cadena que ens ajuda a

superar un pas de roca. Una mica més avall,

El flanqueig aeri de la via (Foto: Dani Rodriguez)

a mà dreta tenim el desviament que ens porta
al començament de la ferrada. Veiem una

placa a la paret que marca l'inici (30 min). Ens
posem el material adient (talabard, dissipador,
casc, etc.)

DESCRIPCiÓ
El pas per arribar al primer esglaó és un xic

difícil, la distància és rnés gran i els peus han

de buscar preses a la roca. Això és habitual a

la majoria de ferrades per evitar que tothom

pugui accedir-hi fàcilment. Superat l'obstacle
inicial tenim un pany vertical de 8 esglaons
fàcil. A continuació, ens agafem a unes cade

nes que ens condueixen al següent tram de

paret vertical equipat amb 52 esglaons.
Arribem a un petit balcó on comença el flan

queig cap a la dreta. Bon lloc per reposar i

agafar forces.

Passem entre la paret i un petit arbre. AI prin
cipi tenim quatre fustes, tipus travesses de

ferrocarril, pels peus. Després, només grapes
i alguna lleixa de pedra. Crec que és el tram

més aeri de la via. La sensació d'estar sobre

el buit, només aguantat per uns ferros als

peus, esgarrifa. Algun tros fa un lleuger extra
plom. Enllacem amb un altre trarn força verti

cal. Potser és la part més complicada de tota
la ferrada. La via fa una diagonal cap a l'es

querra; això dificulta la progressió i hem de

fixar-nos bé on posem els peus i les rnans.

Sortim a un petit replà on podem recuperar

nos i pugem 19 esglaons més.

Arribem a dalt d'una roca i passem per un

petit pont de fusta de 2,70 metres de longitud.
L'ascens continua per la paret amb més

esglaons Un petit relleix ens permet fer bones
fotos dels companys. Un últim esforç i ja som
a dalt del cirn (1.479 rn, 1 h)

Tenim una bona panoràmica cap al nord de la

Tosa d'Alp, les Penyes Altes del Moixeró i,
sobresortint per darrera, les muntanyes de la

Cerdanya. A sota observem el característic

sinclinal (plec de l'escorça terrestre en forma

còncava) de Vallcebre envoltat de les seves

cingleres i tot de masies disseminades. A l'al

tra banda del Llobregat les muntanyes del

Catllaràs, els cingles de Malanyeu i el cim de

Sobrepuny. AI costat oest, els densos boscos
de pi negre del Serrat Voltor.

DESCENS
Un camí baixa decididament, cap al coll de la
Canalassa. Està equipat amb cable i cadenes

per facilitar el descens, a causa del fort pen
dent. Anirem a sortir al pal indicador que ja
hem vist a l'anada. Des d'aquest només hau

rem de remuntar uns 30 metres per arribar al

coll. Seguint el mateix camí d'abans retorna

rem als vehicles. (25 min).
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El sinclinal de Vallcebre ple de masies escampades i el cingle on s'està equipant una altra via fenacla (Foto: Oani Rodriguez)

Situació: Terme municipal de Vallcebre, a les Roques de l'Empalomar

Grau de dificultat: Poc difícil (PD), dins d'una classificació de fàcil, poc difícil, difícil i molt difícil

Horari: 1 hora

Orientació: est

Desnivell: 130 m

Recorregut: 170 m

Any d'inauguració: 2008
Via equipada per: Imparables.cat

Cartografia: Rasos de Peguera /Serra d'Ensija. Escala 1 :25.000. Editorial Alpina, 2004

Més informació: www.imparables.cat www.vallcebre.cat

Observaclons: Si venim de Barcelona, l'accés més còmode al poble de Vallcebre és per l'Eix del Llobregat (C-16). Un cop passat
Berga, abans de Guardiola de Berguedà ens desviarem a l'esquerra en direcció Saldes. Tindrem l'oportunitat de contemplar el
Pedraforca. Uns 7 quilòmetres després, un altre desviament, a mà esquerra, ens portarà a Vallcebre.
Una vegada acabada la ferrada, la tornada la recomanem seguint la carretera en direcció al coll de Fumanya i al poble de Fígols.
Abans d'arribar al coll trobarem un aparcament a la dreta des d'on veurem les antigues mines a celobert. En aquestes impressionants
parets es van descobrir petjades de dinosaures.

Notes: Per completar ia jornada, tenim vàries possibilitats força atractives a la zona:

- El PR C-128, anomenat Ruta dels Cingles. Comença a la plaça de l'església de Vallcebre i està senyalitzat amb marques de pintu
ra grogues i blanques. És circular, amb una distància de 13,5 Km i un horari aproximat de 4 h. S'ha editat un fulletó d'informació d'a

quest recorregut. També es pot consultar a la pàgina web www.altbergueda.com
- El sender local, senyalitzat amb marques de pintura verdes i blanques, que comença al Mirador de Vallcebre. També és circular i el
temps aproximat per realitzar-lo és d'unes 3 h. Passa pels Camps del Tabac i el Coll de Pradell. Com a curiositat, durant la primera
meitat del segle XX, es cultivava tabac en aquests camps, que es venia al mercat negre.

- Mirador de Vallcebre (1.345 m), situat al cingle de l'Esdavella. Just després del desviament al restaurant Cal Borni un pal indicador
assenyala el camí. S'accedeix travessant dos túnels (5 min). Magnífica vista. Hi ha uns panells d'orientació explicatius.
- AI poble hi ha l'exposició Milions d'Anys. La podem visitar a l'edifici de les antigues escoles. Tracta sobre paleontologia i gira entorn dels
rastres de dinosaures (empremtes i ous) que s'han trobat a Fumanya. A l'estiu està oberta i durant la resta de l'any cal demanar hora.

- AI davant de les Roques de l'Empalomar, a la cinglera que hi ha a l'altra banda del coll de la Canalassa, s'està equipant una altra via.

Esperem en un futur proper poder gaudir d'una nova ferrada tant excel-lent com l'anterior.
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(Coll del
Pradell)

(Guardiola de
Berguedà)

Cal Borni
VALLCEBRE

•

Cingles de l'Empalomar

Cingles de Vallcebre

Cingles de Comangle Sant Corneli

(Rasos de Peguera)
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ISC aren
La caminada d'enguany transcorre per
Gisclareny i permet descobrir antics
masos, alguns restaurats i d'altres en ruï

nes, i antigues feixes a la cara sud que
aguanten estoicament el pas del temps.
Alhora permet gaudir d'impressionants
vistes del Pedraforca, Ensija, la cara sud
de la Vall de Saldes, el Moixeró, la cara

nord de la Vall del Bastareny i el Puig
Terrers (el nom autèntic del qual és Cap
del Sadorn).

A part de la senyalització pròpia de la
caminada, amb cintes de plàstic al llarg
de tot el trajecte, el recorregut està mar

cat quasi totalment com a sender local,
amb marques permanents de pintura
blanques i verdes. Els petits trams del

recorregut sense aquesta senyalització ja
els anirem esmentant.

Un cop siguem a la Roca Tiraval propo
sem dues alternatives per arribar al

següent punt, el Coll de Turbians: una és
més difícil i consisteix a baixar per un

camí molt dret i descompost que arriba
fins al torrent de Turbians, i llavors
remunta fins al Coll de Turbians. L'altra
desfà el camí per on hem vingut i és molt
més senzilla.

Racó cie la Sena cie Gisclareny
24 excursionisrne

L'horari descrit és orientatiu, en total

4h3S'(opció curta) i Sh1S' (opció llarga).

• Bauma de Cal Bisbe -

Coll d'Escriga. 25 minuts.
Continuem remuntant i comencem a trobar
el pi roig a rajolet, el qual, a partir d'ara, ens
acompanyarà durant bona part del recorre
gut. Fem un parell de revolts i arribem ben
aviat als Plans d'Escriga: en aquest punt tro
bem un extens planell, des del qual tenim
una vista espectacular del Pedraforca i

Ensija, entre d'altres. A la part de dalt dels

plans, a uns 20 metres en direcció nord, tro
bem les runes de la Casa Vella.

• Font de Gisclareny -

Bauma de Cal Bisbe. 25 minuts.
Sortim de la font i ja trobem les marques de

pintura blanques i verdes davant nostre. En

pocs moments creuem la carretera que puja
al Coll de la Bena i passem pel darrere de la
casa de Ca la Berta, on hem de creuar un

tancat. Anem pujant progressivament per
sota d'antigues feixes que encara es mante

nen i, poc després, el camí fa un desnivell
entre boixos i alzines. Damunt nostre podem
veure la Bauma de Cal Bisbe, la qual assoli
rem fent un parell de ziga-zagues.

Continuem per una pista que creua

aquests prats en direcció est, en lleugera
baixada, la qual després entra al bosc i
arriba en poca estona a Coll d'Escriga.

Cal Bisbe antigament havia estat habitada;
encara es veuen algunes pedres dels murs i
els rastres del fum a les parets de roca. Va
ser abandonada a la segona meitat del segle
XIX (l'any 1892 encara hi havia tres perso
nes), i ara serveix de cobert per a les cabres.

• Coll d'Escriga -

Roca Tiraval. 1 h 15 minuts
Creuem la carretera de Gisclareny i el camí
comença una pujada forta i mantinguda
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que va carenejant per la Serra de

Gisclareny, en direcció est.

Just abans d'arribar a una canal a la

roca, hi ha un camí que marxa cap a la

dreta. Seguint-lo tres o quatre metres s'a
rriba a un llom, i davant es veuen les ruï

nes de la casa de la Portella adossades a

la roca i mirant cap al sud.

Continuem la pujada i superem un tram

pedregós, els espatllats, entre alzina i

boix .•Fem un tram per la banda oest de la

carena, i després trobem el camí una

mica més pla i amb bastants arbres cai

guts: som a la Plana del Cau.

Continuem remuntant fins a la Bassa del
Cau, punt culminant de la pujada (hem
pujat uns 35 minuts des del Coll d'Escriga).

Baixem seguint la carena pel Planell

Llarg i en uns 5 min arribem a un espec-

tacular mirador de la Vall del Bastareny,
amb visió des del Cap del Sadorn fins
més enllà del Puigllançada.

Continuem el camí i passem per la

Culledassa, tram de carena estret que és
limítrof entre els termes de Bagà i

Gisclareny; seguim per un camí agrada
ble, amb pendents suaus i per la banda
oest de la carena, el qual en uns 15min
ens permetrà enllaçar amb el camí que
va de Coll de Turbians fins la senyera de
la Roca Tiraval.

Seguim cap a l'esquerra per anar cap a

la Roca Tiraval, ara per camí no senyalit
zat que continua per la carena amb poc
desnivell; l'últim tram passa ben bé per la
cresta i és bastant pedregós i irregular.
En uns 20 min arribem a la senyera i

podem gaudir d'un paisatge magnífic en

totes direccions; als nostres peus, la Vila
de Bagà.

Text í fotografies de Joaní Cuníll

A1llarg cie l'excursió tindrem bones vistes al Pedraforca

• Roca Tiraval -

Coll de Turbians.

Opció curta: desfem el corriol fins la cruï

lla anterior i seguim fins arribar al Coll de
Turbians. 20 minuts.

Opció llarga: consisteix a baixar per un
camí molt dret i descompost fins al
torrent de Turbians, passant per l'Avenc
de la Roca Tiraval (tota la baixada
sense senyalitzar). Un cop al torrent el
sender va remuntant, passa per la Font
de Turbians (hi ha un abeurador, però
està malmès i amb l'aigua embassada) i

finalment arriba al Coll de Turbians des

prés d'una bona pujada (sense senyalit
zació de sender local, però amb anti

gues senyals grogues i també ver

melles), 1 h.

Un cop al Coll de Turbians ens mereixem
un bon esmorzar.
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• Coll de Turbians - Sant Miquel de

Turbians. 40 minuts.

Dels diversos senders locals que con

flueixen en aquest punt, agafem el que
marxa quasi paral·lel a la pista i baixa en

fort pendent en direcció nord-oest, i que a

pocs metres creua un filat. Poc després
el camí ja baixa més suau i en pocs
minuts arribem a les runes de Cal
Pari eta. (a uns 10 min des del Coil). Per
trobar la casa hem de buscar unes parets
baixes amb cantonades al costat del
camí. Es va abandonar a la segona mei
tat del segle XIX. Just abans de Cal
Pari eta passem per la font de Cal Pere
Vilella.

Continuem per camí planer, creuem una

pista i el camí baixa. Fem una clotada
amb antigues feixes i passem per sota de
Cal Ralé. Passem una roureda molt boni
ca i després fem un tram de baixada més
solei i amb poca vegetació. Trobem una

pista forestal i la seguim a la dreta uns 30

metres. Tenim una vista espectacular de
la Riera de Saldes i Vilella (hem estat uns

15 min des de Cal Parleta).

Deixem la pista i agafem un camí a l'es

querra, amb un fort baixador inicial.

Després continuem per un preciós camí,
planer i entre alzines, que en uns 15 min

ens permet arribar a l'Església de Sant

Miquel de Turbians, situada a dalt d'un

puig. Prèviament haurem passat pel Coll
de Sant Miquel, i en pocs moments

serem a l'església.

Sant Miquel de Turbians és una petita
ermita romànica ben orientada que cons

ta d'una nau força àmplia sense absis. La

porta d'entrada és la part més autèntica,
del segle X, adovellada i que forma dos

Sant Miquel de Turbians
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arcs de mig punt. La resta de l'ermita és
fruit de reformes efectuades al segle XVIII.

En aquest punt agafem una pista forestal,
sense senyalització, que baixa direcció
nord-oest fent uns quants revolts, entre

prats i roures, fins arribar a Cal Ros. La
casa està sota una espectacular paret, i al
seu costat, enganxats a la paret, hi ha un

cobert i un galliner penjat.

Adossada al campanar de l'església
veiem la casa de Cal Campaner, i a lle
vant hi ha les ruïnes del paller. Des de

l'Església tenim una esplèndida panorà
mica: en primer terme, el nucli de

Gisclareny (a dalt del cingle) i, al fons,
l'espectacular Pedraforca.

• Cal Ros - Gisclareny. 1 h15 minuts.
Trobem la pista forestal que baixa a Vilella,
la qual seguim amunt.

• Sant Miquel de Turbians - Cal Ros. 15'.
Desfem el camí fins al Coll de Sant Miquel,
a mà esquerra del qual hi ha una bassa.

Després d'uns 150 metres, agafem una pista
desdibuixada cap a l'esquerra que creua el
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Distància

Torrent de Gisclareny. A mà esquerra hi
ha un turó amb una torre de vigilància,
anomenada El Castell del Ferrer.

Antigament Gisclareny estava constituït

per tres masas, un deis quals era Mas

Espunya i estava just en aquest lloc.

Un cop creuat el Torrent de Gisclareny
agafem un camí a la dreta i ,passats uns

20 metres, trobem les marques blanques
i verdes del sender local que s'anomena
el Camí dels Estanys (abans d'aquest
punt no teníem senyalització; hem estat

encara no 10 min des de Cal Ros).

Seguim el sender local cap a l'esquerra
(si anéssim a la dreta pujaríem fins a la
Font de Gisclareny); el camí inicialment
és planer.

Arribem al Grau, des d'on veiem Cal Ros

just al davant. En aquest punt trobem un

revolt tancat a partir del qual baixem cap
al torrent. Creuem una pista, fem una

pujada forta i ben aviat el camí és més

planer. En aquest punt, si observem enre

re, podem veure, a sobre del corriol per
on caminàvem, una bauma de pedra
tosca que, depèn com es miri, sembla un

fantasma amb llençol i tot.

Seguim caminant per un sender planer i

podem gaudir d'un bosc molt bonic

espès anomenat el Bac de Sant Pere.

Canviem de vessant i tenim una vista
excel· lent de la Riera de Saldes i Vilella.
El terreny és més solei i obert, amb mol
tes feixes, i el camí ara baixa suaument.

Ben aviat podem veure, uns metres a

sota del camí, les runes de la Casa dels

Estanys. Continuem baixant fins al fons
de la clotada. Un cop allà iniciem una

pujada forta (sobretot els primers metres)
i continuada, fins que aconseguim arribar
a la Collada del Jou (des que hem iniciat
el sender local hem caminat uns 40 min).

Seguim una pista forestal que remunta

suaument per un bosc de roures. Trobem
un abeurador on hi ha la font 'de

l'Esquitxallada i, uns 100 metres després,
prenem un camí cap a la dreta que ens

permet fer drecera; després d'una curta

pujada arribem al Coll de Cal Mateu, on

tornem a trobar la pista que seguíem. Vista
molt bona del Pedraforca i del Cap del
Sadorn.

Continuem per la pista cap amunt, però al

cap de menys de 10 metres trenquem a

la dreta per un camí en pujada no senya
litzat. AI cap d'uns 50 metres ja trobem
les marques del sender local; ara el sen
der és bastant agradable i passa per
sobre d'unes feixes. Tram molt solei.

Després d'una lleu pujada canviem de ves

sant i poc després arribem a la part supe
rior del Bac de Sant Pere, on trobem una

pista que seguim cap amunt. Uns 200
metres més endavant arribem a

l'Ajuntament de Gisclareny. Fi de l'excursió
(des de Coll de Jau hem estat uns 25 min).
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aproximacions al
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Si heu tingut la paciència de llegir els arti
cles precedents d'excursions en família

potser haureu detectat que sempre hem
intentat presentar excursions que siguin
motivants pels infants i que, naturalment,
estiguin al seu abast. Des d'un vessant

lúdic, hem intentat fomentar l'amor per la

muntanya i conrear els valors de l'excursio

nisme entre ells, i molt especialment, el

respecte, la companyonia i l'esperit de

superació.

Amb els anys -és llei de vida- els infants
van creixent i, per tant, cal adequar l'objec
tiu de les sortides a les seves possibilitats i

aptituds. Pels ados (abreviació per desig
nar adolescents i preadolescents) la posi
ció més natural és l'horitzontal o, encara

millor, rebregats a sobre d'un sofà.
Convèncer-los per anar a la muntanya
cada cop es fa més difícil. No hem, però,
de defallir i, si hi creiem, seguir transmetent
els valors que hem esmentat al primer
paràgraf, malgrat les dificultats que, de ben

segur, seran superiors a les que ens opo
sarà la mateixa muntanya.

Les vacances, potser, són el millor moment

per aconseguir-ho. Si, per exemple, ens
menen a l'illa de Còrsega, segur que hem
de ser capaços de combinar adequada
ment platja, visites culturals i muntanya. I a

Còrsega, coneguda en el mercat turístic
com I'í//e de Beauté (illa de la bellesa),
encara que pugui semblar difícil de creure,

quan es parla de muntanya és parla d'alta

muntanya, en majúscules.

Tots els amants del senderisme coneixen

de primera mà o han sentit a parlar de les

grans possibilitats de l'illa de Còrsega per a
la pràctica d'aquesta modalitat excursionis
ta. Entre els 1.500 km de senders marcats

que hi ha a l'illa destaca el GR-20 (Grand
Randonnée 20) que amb 140 km travessa

l'illa de nord-oest a sud-est -o viceversa- a

una altura d'entre 1.000 i 2.000 metres i
amb trams de dificultat notable.

No proposarem com a excursió familiar

resseguir-lo de banda a banda però si que
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descriurem un parell de sortides que ens

permetran resseguir-ne algun dels seus

trams més impressionants.

total seran 6 hores entre, més o menys, els

1.400 i els 2.100 m.

Vall de la Restanica.
Llacs de Melo i Capitella

El punt de partida de l'excursió es la vila de

Corte, bressol de l'ànima corsa i capital de
l'illa durant els pocs anys d'independència
que va gaudir a mitjans del segle XVIII.

Des de Corte cal prendre la carretera D-

623 que segueix el riu Restonica. La belle

sa dels 20 km d'aquesta carretera ja justifi
ca per si sola la sortida. Nosaltres, però,
tenim un altre objectiu.

La visita deis llacs glacials de Melo (Iavu
de Mélu) a 1.711 m i Capitello (lavu de

Capitellu) a 1.930 m és una de les més

concorregudes de Còrsega. No és estrany
perquè a part de la seva bellesa i especta
cularitat estan molt a l'abast ja que amb

una 1 hora i 1 hora i 3/4 respectivament hi
podrem arribar.

AI final de la carretera hi ha el pàrquing (de
pagament) del refuge de les bergeries de
la Grotelle. Hi deixem el vehicle, ens

ferrem convenientment, i seguim el camí

que perfectament marcat (gairebé tots els

camins estan perfectament marcats) ens
conduirà en una hora al llac de Melo.

Només començar a caminar trobem uns

impressionants pins autòctons (Pinus
Laricio) de més de 30 metres d'alçada i

amb un diàmetre que ni quatre persones

Per sortir de les rutes més atapeïdes i

turístiques us proposem continuar l'excur
sió fins l'enllaç amb el GR-20 i seguir-lo en

direcció est per, en arribar al la Bocca a

Soglia (2.050 m), retornar directament al

primer dels llacs per una ampla vall. En

Lavu de Mélu
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Fotografies de Mercè Gili i Eduard Martínez
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Mon1e Incudine

(nosaltres) agafades de la mà poden envol
tar-lo. Un prodigi de la natura.

Seguint les marques grogues del camí arri
barem en 3/4 d'hora més fins al llac de

Capitello. Aquí cal que ens aturem una esto

na per contemplar les imponents moles de

granit que es desplomen a pic des de les

crestes del voltant.

Seguint les marques grogues en direcció
sud el sender s'enfila ben dret per una ampla
canal lleugerament descomposta, però
sense complicacions especials que és una

de les entrades (o sortides) del GR-20. A
mida que ens enfilem el pendent es més
remarcable i, en algun pas, ens obligarà a

utilitzar les mans. En uns 20 minuts i aproxi
madament a la cota 2.100 s'arriba a un petit
coll envoltat de penyals per on passa el GR-
20. A pocs metres en direcció nord el sender
de gran recorregut supera una bonica xeme
neia. Un bon lloc per entretenir-nos una mica
mentre ens recuperem de la forta pujada.

En sentit est el GR descendeix suaument,
just per sota de la rocosa carena, fins a la
Bocca a Soglia, una ampla collada just sobre
el llac de Melo. Traspassem cap al vessant
nord on s'obre imponent la vall glacial de
Restonica amb l'impressionant llac, d'un
blau intens, en primer terme.

Just a sota de la collada de la Bocca a Soglia
hi ha un altre prodigi (o curiositat) de la natura.
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Un bosc de fajos nans, de no més d'un metre
el més alt, resisteix impertèrrit les gelades
ventades hivernals de l'alta muntanya corsa.

Les Agulles de Bavella

AI sud-est de l'illa hi ha una petita serralada

d'agulles granítiques que s'enfilen verticals
cap el cel. Són les Agulles de Bavella

(Bavedda), una curiosa formació geològica
que assoleix una alçada màxima modesta

(sobre els 1.800 m en les agulles més eleva

des), però que són tot un espectacle visual i
donen un gran joc a escaladors i senderistes.

El GR-20, que també passa per Bavella,
té diverses ramificacions i variants que
permeten endinsar-se al cor de les agu
lles. Us proposem un circuit circular

seguint l'anomenada variant alpina. Sigui
dit d'entrada que el recorregut és tècni
cament una mica més exigent dels que
s'han descrit fins ara en aquestes
Excursions en família, amb alguns trams
de grimpada i zones. més exposades en

les quals hi ha installats passamans i

cadenes; i feixuga, doncs pel circuit com
plert cal preveure més de 6 hores efecti
ves de caminada. Res de l'altre dijous
tampoc; no us penseu.

Agulles de Bavella



L'excursió comença al Col de Bavella, a la
carretera 0-268, on hi ha un pàrquing (de
pagament). Si pot arribar des de Porto
Vecchio (Parti Vechju) passant per Zonza,
a per la banda de llevant, des de Solenzara

(Sulinzara). Si veniu per aquest costat uns
quilometres abans d'arribar passareu pel
coll de Bocca di Laronu .. Retingueu aquest
nom perquè és el punt de partida per a la
visita al famós barranc de Purcaraccia que
descriurem més endavant.

Començarem la ruta al davant d'una

imponent imatge de la Mare de Déu de les

Neus, segons ens comenten, molt venera
da pels muntanyencs corsos. Des d'aquell
indret cal seguir les marques vermelles i

blanques del GR-20 però cal estar atents

perquè de seguida ens caldrà desviar-nos

a la dreta i seguir les marques grogues
que assenyalen la variant alpina que
seguirem, més a menys en direcció nord

nord-oest, mentre travessem les agulles
pel seu bell mig.

El sender comença sobre els 1.200 m d'al

çada i de seguida s'enfila ben dreturer per
terreny rocós. A mesura que anem pujant
van emergint al nostre costat, ara i adés,
esveltes agulles granítiques de diferents
mides. El sender té força canvis de direcció,
pujades i baixades, però no és perdedor.

El paisatge és canviant; ara obert, ara

enclotat. Ara boscós, ara pelat.
Acompanyats per les verticals parets el
camí s'endinsa al cor de Bavella. Aquest és
el punt més delicat de tota la travessa. Fins
hi tot trobem una cadena que ens ajuda a

descendir per una empinada llosa graníti
ca. Possiblement la cadena és innecessà

ria, però dóna confiança a molts excursio

nistes. Amb temps humit cal posar atenció

perquè el granit es pot tornar relliscós.

Mica en mica el paisatge es va obrint fins
assolir el seu màxim esplendor cap a la
Punta di a Vacca des d'on, en tres deis

punts cardinals, el blau del cel es confon
amb el blau, més profund, del mar. És en
aquest indret també on podem trobar un

interessant arc de roca, fruit de l'erosió.

A partir d'aquest punt el sender es torna més

planer (tot i que segueix en lleugera pujada)
fins arribar a sota de la característica Punta
di U Pargulu, una de les agulles més altes de
la zona. Llavors el camí comença un fort
descens que primer per terreny obert i des

prés sota un altre magnífic bosc de pins
mena fins al GR-20. Abans de començar el

descens, però, mireu al nord, cap el Monte
Incudine que amb els seus 2.134 m. és el
cim més alt del sud de l'illa.

A prop de la cruïlla hi ha una bonica font.

La primera que es troba des de la sortida.

Des d'aquest punt cal seguir el sender en
direcció sud. El camí dóna la volta al mas

sís rocallós en lleuger descens. Inicialment
el sender és agradable de seguir. Aviat

però és fa llarg i pesat. Sobretot cap el

final, quan gira a l'est i s'enfila lentament

cap al coll de Bavella. Tingueu-ho present.

El barranc de Purcaraccia

Com ja hem comentat a Bocca di Laronu, a
la 0-268, comença una de les excursions
més boniques i espectaculars de Còrsega.
Tant si preteneu fer un descens com cal
com si preteneu només una passejada
turística, no quedareu decebuts

Des de Bocca di Laronu (pàrquing gratuït)
seguiu la carretera en direcció oest fins a la

primera corba. AI marge dret, seguint la
mateixa direcció que portaveu, un fresat i

perfumat sender -en el bon sentit del mot,
la bona olor de Còrsega és un altre dels
seus trets d'identitat- s'endinsa en la brolla.
Durant mitja hora el camí avança planer
primer en direcció oest i després cap el

nord, fins a trobar el riu de Purcaraccia.

En aquest punt cal seguir amunt. Tant pel
marge dret com per l'esquerra hi ha cami
nois que s'enfilen amb més a menys difi
cultats fins que, en aproximadament 20

minuts, s'arriba a la zona de cascades,
tobogans, gorgs i basses. L'aigua fresca i

cristal-llna, els salts i les baixades són una

delícia.

Si no aneu equipats no paga la pena
ascendir més amunt. Com en tots els
barrancs cal posar atenció amb els
estimballs i no entrar-hi si amenaça pluja
(o plou).

Magnifie exemplar de pi larid

Altres atractius

Acabem de descriure tres boniques excur
sions, però a Còrsega en podeu fer a cen
tenars. Busqueu, remeneu i escolliu les

que més us abelleixin. A part dels senders
hi ha molts de cims de més de 2.000 m: el
Monte Rotonda, el Monte d'Oro, el Monte
Cinto -sostre de I'illa- només per citar-ne

alguns.

Cap a la costa també hi ha nombrosos
senders que ens atansen a platges amaga
des i a nombroses torres de guaita geno
veses. Les falaises (penya-segats) de

Bonifaciu són un paratge natural de primer
ordre. Declarat com a patrimoni de la
humanitat és una visita que, per terra a per
mar, no us heu de perdre. Pinarellu,
Favone, Canedda, Tannara, Bodri,
Roccapina, Palombaggia, són algunes de
les platges mítiques de l'illa. Cap Corse és
un conglomerat de roca, aigües transpa
rents i la perfumada màquia corsa. Ciutats
amb nuclis medievals, pobles encimbellats,
runes neolítiques i romanes, fantàstiques
castanyedes, porcs semi-salvatges i altre
bestioles arreu ...

En resum, una pila de possibilitats per dei
xar satisfetes les expectatives de tota la
família que ens permetran combinar -mai
al gust de tothom- l'esforç i el repòs, eilleu
re i l'aprenentatge, el mar i la muntanya.
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�muntanya
An n ie Peck a la muntanya millor pantalons que faldilles

El dia 26 de març de 1911 el New York

Times informava que l'Acadèmia de Ciències
havia donat la raó a Fanny Bullok Workman

en la disputa que mantenia amb Annie Peck

pel rècord d'alçada femení. El conflicte

començà el 7 de setembre de 1908 quan
Peck pujà el Huascarán Nord (6.655 m) al

qual li assignà una alçada d'uns 7.300 m,

que era superior a la del Pinnacle Peak

(6.954 m), situat al massís del Nun Kun

(Himàlaia), que Workman feu e11906. Fanny
dubtà de l'afirmació de Peck i pagà 13.000

dòlars a un equip de geòmetres, que li sug
geriren els geògrafs Franz Schrader i Henri

Vallot, perquè es traslladessin a la zona del

Huascarán i calculessin l'alçada correcte.

Annie Smith Peck (Providence, Rhode Island

1850 - New York 1935) fou professora uni

versitària de llengües clàssiques, conferen
ciant i escriptora. Malgrat que sempre li agra
dà la muntanya, fou a partir de 1885 quan

veié el Cervino que es plantejà fer alpinisme.
De fet hi pujà el 1895, essent la tercera dona
en fer-ho. D'entre les ascensions més impor
tants que feu destaquen el Mount Shasta

(4.322 m, Califòrnia), els volcans mexicans

Popocatepelt (5.452 m) i el Citlatepelt o

Orizaba (5.610 m), els diferents intents no

reeixits alillampu (6.485 m, Andes bolivians),
però sobretot el Huascarán Nord, situat als
Andes peruans i al que ningú havia pujat, i

que assolí amb els guies Gabriel i Rudolf

Taugwalder. Després d'aquesta ascensió
reduí la seva activitat, encara que feu excur

sions fins els 82 anys. Dues anècdotes ens

it-lusíren que era poc donada als convencio
nalismes i ferma partidària de la igualtat entre
sexes: per una banda sempre portava panta
lons enlloc de faldilles, que eren incòmodes

però "obligatòries" per les dones, i d'altra que
dalt del Coropuna (6.445 m, Andes peruans)
deixà un banderí amb la inscripció "Votes for
Women". Publicà el llibre "A Search of the

Apex of South America" on relatava les seves

vivències alpinístiques andines i d'altres tres

destinats a fomentar les relacions comercials
entre Estats Units i Sudamèrica. El

Huascarán Nord o "cumbre Ana Peck" ens la

recorda.
Manel Canales

,

Os bru
Família: Ursidae
Espècie: Ursus aretas

Mamífer plantígrad d'aspecte molt robust,
amb les ungles corbes i molt desenvolupa
des, el musell allargat i el pelatge molt dens

i de color crema. Tenen una oïda i un olfac
te molt desenvolupats, en canvi la vista es

molt deficient. L'ós bru és l'animal més gran
de la fauna ibèrica, malgrat que és l'espècie
d'ós més petita del món. Els mascles

poques vegades arriben els 180 quilograms
i les femelles els 130 quilograms.

És omnívor, amb una alimentació molt varia

da però, amb predomini vegetal: herbes ten
dres, fruits com gerds, mores i nabius, tuber
cles, fages, glans i castanyes. També

mengen invertebrats, carronyes i ocasional
ment poden alimentar-se de bestiar domès
tic i atacar ramats d'ovelles i cabres.

II·
r
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El cicle vital de l'ós ve marcat per la hiverna

ció. Aquest període d'inactivitat comença
entre el mes de novembre i desembre, i

acaba entre febrer i abril. Es realitza en cavi
tats amagades i de difícil accés anomena

des osseres, on troba la seguretat i tran

quillitat necessària.

Habita als boscs d'Europa i d'Àsia amb

clima temperat. A la Península Ibèrica les

seves àrees preferides són els boscos
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d'avets, faigs i roures, en una alçada
entre 800 i 1.800 metres. Habita al
Pirineu central i occidental i a la serralada
Cantàbrica. El furtivisme i la destrucció
del seu hàbitat han provocat la seva pro
gressiva desaparició. L'ós està protegit
des de l'any 1973, però així i tot, durant el

període 1972-1992 es calcula que uns 25

óssos foren abatuts als Pirineus. L'any
1996, es va engegar un programa pilot
per tal de recuperar l'espècie al
Piririneus. El govern Francés amb l'ajut
del programa LIFE de la Unió Europea va

reintroduir-ne nous exemplars proce
dents d'Eslovènia. Actualment, la pobla
ció d'óssos bruns als Pirineus entre

autòctons i reintroduïts és d'aproximada
ment 20 exemplars.

L'ós bru és un animal molt tímid i solitari.

Aquest fet i el seu comportament nocturn
fan que sigui molt difícil de veure. El que
sí que podem trobar a la muntanya són
els seus rastres com les petjades, els
excrements i les esgarrapades i mosse

gades que els óssos fan als arbres.

Lluís Catasús



Emuntanya

Le Mont-Perdu el cim amagat

El Mont Perdut situat al bell mig dels

Pirineus culmina la que possiblement és
l'àrea més bella de la cadena muntan

yenca: la zona limitada entre la vall
d'Ordesa al sud i el circ de Gavarnie al

nord. El massís del Mont Perdut defensat

per parets colossals en tres dels seus

quatre cantons és el tercer en altitud dels

Pirineus, tot i que fou el primer dels grans
en ésser escalat, l'any 1802.

Després de que el topògraf militar Vicente
de Heredia iniciés els primers treballs car

togràfics a la zona cap a l'última dècada
del segle XVIII, establint punts geodèsics
al Taillon i en algun punt indeterminat de
Las Tres Sorores, el Mont Perdut agafà
anomenada a partir de l'interès que des

pertà en Louis Ramond de Carbonnières,
secretari del cardenal de la població fran
cesa de Rohan. Ramond, com se'l coneix
més popularment, descobrí els Pirineus

per casualitat quan el seu cap es refugià a

Barèges tot fugint d'un escàndol.

Seguint l'exemple de Saussure als Alps
amb la conquesta del Mont Blanc,
Ramond somia en convertir-se en el pri
mer en ascendir el punt més alt dels

Pirineus. Després de nombroses compro
vacions s'uneix a la creença generalitzada
de que el Mont Perdut és el més alt de la

serralada i es llança a la seva conquesta.
Aviat se n'adona de la peculiaritat d'a
questa muntanya: fàcil de localitzar des de
la llunyania, el cim desapareix quan ens hi

acostem des del nord per les seves pro
fundes valls. Ramond entén llavors la lògi
ca del seu nom: le Mont-Perdu.

L'any 1796, quan Ramond surt de la

presó on havia estat reclús per intentar

sortir del seu país tot fugint dels ànims
escalfats de la Revolució Francesa,
emprèn la recerca d'una via que el porti al
punt més alt de la muntanya que l'apas
siona. Amb un grup de nou homes ho

prova pel circ d'Estaubé i la bretxa de

Tucaroya, des d'on queda esglaiat en

contemplar la magnífica cara nord del
Mont Perdut i la seva extensa gelera. Per
primera vegada el Mont Perdut se li apa
reix al davant, a l'abast, però per on?

Atemorits per l'estrepitosa i contínua cai

guda de sèracs, Ramond i els seus

homes decideixen emprendre el retorn

però ho fan baixant cap a la vall de Pineta
i saltant a França per un port més asse

quible.

Durant sis anys Ramond explorà diverses
rutes d'atac al cim fins que al 1802 envià

als seus guies Laurens i Rondo al coll
d'Añisclo per a que investiguessin el ves
sant sud de la muntanya. En passar per
la vall de Pineta coneixen a un pastor
aragonès que se'ls ofereix a acompan
yar-los. Malgrat que els guies tenien

ordres estrictes de Ramond de cercar

una via assequible al cim sense arribar-hi
a pujar, l'empenta del pastor els porta a

tots tres a coronar el cim del Mont Perdut
el 6 d'agost de 1802 per un corredor
orientat a l'oest en plena cara nord. El

descens l'emprenen per l'aparentment
més fàcil via de Las Escaleras sobre l'al

tiplà de Gòriz.

Retrobats altra vegada amb el seu client
a Barèges, Ramond s'enutja amb els

guies en saber que han desobeït les
seves ordres. Quatre dies més tard els

guies Laurens i Palu, en aquest cas,

acompanyen a Ramond fins als 3.355
metres del cim del Mont Perdut fent reali
tat el somni perseguit durant tants anys.

Durant els anys posteriors a aquesta fita
del pirineïsme la pluma fàcil d'en Ramond

s'encarregarà de divulgar els coneixe

ments adquirits sobre la muntanya i de

desprestigiar als guies que el van acom

panyar. Els llibres d'en Ramond esdevin
drien els millors textos de la literatura de

muntanya de l'època i convertirien al seu

autor en tot un referent deis pirineïstes
francesos.

Louis Ramond de Carbonnières morí

l'any 1827 a París als 72 anys d'edat
durant l'època més esplendorosa del piri
neïsme. La seva feina, però, aviat seria
reconeguda i homenatjada per a la poste
ritat. AI 1846 neix a Gavarnie la Societat
Ramond, degana de les societats d'alpi
nisme franceses, i l'any 1875, el seu

compatriota Schrader proposa amb èxit
anomenar el cim més oriental de Las
Tres Sorores, conegut fins aquell moment
com a Pico de Añisclo, Soum de
Ramond.
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Convocat el I Premi Literari ''100 cims"

La FEEC ha fet públiques les bases del I Premi Literari "100
cims". Aquesta nova iniciativa vol promoure la participació
dels federats i federades, amb independència de la seva

participació al repte dels "100 cims", i que vulguin transme

tre les seves impressions, vivències o sensacions en relació
a la llista de cims proposada en aquest repte. El termini de

recepció de treballs és del proper 1 de gener fins el 15 de

març de 2010.

A ES DEL I PREMI LITERARI ''100 CIMS"

., c s

Poden participar al premi tots els federats amb llicència vigent
i amb independència de la seva participació al repte dels "100

cims".

una

El tema de les obres haurà d'estar relacionada amb els
cims que conformen el llistat dels "100 cims". Es poden
descriure les impressions, vivències, sensacions, ... que
s'han experimentat en assolir un d'aquells cims o la

descripció de l'ascensió.

No s'acceptaran les ressenyes d'itineraris.

Els treballs hauran de ser inèdits i escrits en català.
La extensió màxima dels treballs és de 8.000 caràcters,
incloent-hi els espais.

En els treballs que es presentin al concurs s'ha d'indicar un

lema i no es pot indicar el nom i cognoms del participant.

s

1 r premi: 250 €
2n premi: 150 €
3r premi: 100 €

Aquests premis estan subjectes a la retenció fiscal vigent.
El treball que obtingui el primer premi serà publicat a la revista
Vèrtex.

Els participants només podran obtenir un dels premis.
El jurat pot declarar desert algun dels premis .

ment
El termini de presentació dels treballs comença el dia 1 de

gener de 2010 i finalitza el dia 15 de març de 2010 a les 24

h.

Els treballs s'enviaran per correu electrònic a l'adreça:
100cims@feec.cat. En el correu electrònic cal indicar el nom
del participant i el número del codi de barres de la targeta de
la FEEC, així com el lema i el cim del qual es parla. Cal

annexar un fitxer amb el treball que opti al concurs. Aquest fitx
er portarà com a nom el lema del treball.

Cada participant pot presentar un màxim de tres treballs. En

cas de presentar més d'un treball cal enviar-los per separat i

amb lemes diferents.

Es garanteix que el jurat no coneixerà la identitat dels partici
pants.

Font: FEEC

o�o CJ

més informació:www.pakocrestas.com/programa-de-viajesTlf:615626813c/e:pakocrestas@pakocrestas.com
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Mor TornazHumar al Lantang lirung ( 1969-2009)
El passat 9 de novembre Tornaz Humar va telefonar la seva

companya. Havia patit un accident obrint en solitari una nova

via al cim del Lantang Lirung de 7.227 m al Nepal. Tenia afec
tada la columna vertebral. Fou el darrer contacte amb ell. La
seva companya va posar en marxa una operació de rescat

amb la intervenció d'un equip especialitzat suís que es

desplaçà urgentment al Nepal i aconseguí que els deixessin

pilotar un helicòpter. El seu cos sense vida fou trobat el dilluns
16 de novembre. Quatre anys enrere, el 2005, al Nanga
Parbat (8.125 m, Pakistan) havia estat rescatat de la paret
després de deu dies atrapat a la muntanya en condicions
extremes de fred i neu. Aquest cop no hi ha hagut sort.

Aquest alpinista eslovè era en l'actualitat I'himalayista més

compromès amb la dificultat i en cercar noves fites per l'alpin
isme arreu del món. Lluny de dedicar-se a col·leccionar cims

de vuit mil metres va optar per obrir noves rutes de gran difi
cultat a les muntanyes més altes. La seva màxima fita fou
l'obertura en solitari i en estil alpí d'una nova via al vessant sud
del Daulaghiri de 8167 m l'any 1999.

Les seves expedicions foren: 1994- Jannu i Ganesh 6.989 m.

1995- Annapurna I 8.091 m. 1996- Amma Dablam 6.828m

escalada per la qual li fou concedit el prestigiós Piolet d'Or (I
"oscar" de l'Alpinisme mundial). 1998-Nova ruta al Capitan.
1999- Daulaghiri 8.167 m. 2003 i 2005- intents al Nanga
Parbat 2003- nova ruta a la paret sud de l'Aconcagua de
6.960 m.

Pasqual Garriga
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Per què hi ha tants topònims
monosillâbics a la Cerdanya? per Ramon BoterdePalau

A la revista Excursionisme número 348, corresponent al mes de

gener i febrer de 2009, també el titulàvem Per què hi ha tants topò
nims monosil·làbics a la Cerdanya? I, en concret, ens qüestionà
vem per quin motiu hi ha tants noms de poble formats per una
única sfl-laba com, per exemple, Alp, Bor, Das, Ger, Nas, etc. Ara,
després d'haver redactat un parell d'articles en aquesta mateixa

secció sobre l'origen dels noms dels pobles cerdans, hi donarem
una resposta.

Després de consultar-ho en alguns especialistes sobre la matèria,
la resposta més plausible és que molts topònims de poble ceretans
s'han acabat convertint en monosil·làbics per un procés d'econo
mia del llenguatge. És a dir, molts pobles ceretans avui amb una

sola sll-taba tenen en el seu nom primitiu dues síl·labes o més.

Aquests serien els casos, per exemple, dels pobles:

Alp que derivaria de (>ALBHO) o (>ALBHI)
Bor que derivaria de (>BORA)

Das que derivaria de (>AL-ADÀD)
Ger que derivaria de (>AGIRR) o (>AGERR) o (>AL-JARI)

Nas que derivaria de (>IN AQUIS)

Per tant els habitants d'aquesta regió, aillarg del segles i per trans
missió oral, primer, i després per escrit, haurien anat abreujant els
noms dels pobles. Actualment hi ha un parell de casos, de noms de

lloc de pobles, en què es detecta aquest fenòmen. Són els casos

de Llívia, enclavament espanyol situat dins de França, i a Urús,
poble situat al peu de muntanya de la Tosa.

Els lIiviencs quan se'ls pregunta d'on són et responen 'yo sóc de
LIM.

I els habitants d'Urús quan se'ls pregunta d'on són et diuen "jo sóc
de Gnss'.

amb la col·laboració del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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Itineraris pels
Cingles del Berti
des de Riells del Fai

Itineraris en BTT per la
serralada del Corredor
i els voltants de Mataró
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[]] Taga
El Ripollès

DIII�m 2h 30 min

�m�·1II765 m

gjjtflti!IIEllsortida d'iniciació a l'esquí de muntanya (ME/S2)
DŒimmllilll el d'esquí de muntanya i l'equip de seguretat (pala, sonda i

, . ARVA)

"

! :
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•

I I • segons la innivació en general gener i febrer
• I I • • Taga E-25. Escala 1 :25.000 Ed. Alpina

r:J6��per la C-17 anem fins a Ripoll i Ribes de Freser. En aquest
poble anirem a sortir per la GIV-5262 que ens portarà a Pardines.
Travessem aquest darrer poble i seguint per una pista asfaltada
davallarem al llit del riu Segadell i remuntarem fins la bonica ermita
romànica de Santa Magdalena de Puigsac a 1.275 m on deixarem el
vehicle
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•

�Campinne i Tuca de
la Cima �J

Pallars Sobirà
•• de 3 a 4 h per la pujada segons fem un o dos cims. De 5 a 6h

per tot el circuit.
• • + 935 m fins al Campirme
• • l'accés al coll de la Cima comporta un passatge delicat en

9_uè caldran grampons i potser piolet. Pel que fa a la orientació és
facil i evident.

•
•

• raquetes, pals, piolet, grampons i l'equip de seguretat:
ARVA, pala I sonda
• • I refugi de la Pleta del Prat, a la base de l'estació d'esquí de
Tavascan.50 places. Tel. 973 623 079 o lapletadelprat@tavascan.net
o al web.www.tavascan.netlrefugi.htm
" • de desembre a maig. Pot resultar interessant anar-hi a l'abril

o al maig just quan I'estacio tanca els seus serveis per gaudir d'una
total solitud.

• I I • • Pica d'Estats- Mont-roig E-25 Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina
EJ(.:lr!1'il!m1 Cal anar al capdamunt de la Vall de Cardós, fins al poble de
Tavascan i un cop allí seguir la carretera asfaltada que porta a

Graus, Quanca i, finalment, a l'estació d'esquí de Tavascan a la cota
1.720 m.

CS)
/1
r)
�
;-1,
UJ
r-- •

CJ
d
r-- •

UJ
;_)
�
CS)

�-----------------------------------------------------------------------------

[]] El Bony Negre
Alta Ribagorça

I. unes 3h 30 a 4h de pujada. Poden ser fins a 2h més segons on
comencem l'ascensió.
•• • aquest dependrà força del punt d'inici de l'ascensió. Entre
1.100 m i 1 .350 m.

• • essencialment petites dificultats d'orientació sobretot per
travessar el riu a la part baixa de l'itinerari

•
•

• material d'esquí de muntanya i de seguretat (pala, sonda i ARVA)
••

I si es volgués fer en dos dies caldria anar fins al refugi de la
Centraleta de 16 places i l'endemà desfer camí. Propietat del Parc
Nacional, funciona en substitució del Refugi d'estany Llong quan aquell
no és guardat
II • pot fer-se de desembre a maig segons la neu, però sempre

amo neu estabilitzada. Recomanem fer-la quan el servei de jeeps entra
en servei a partir de finals de març en general.

• • I • • La Ribargorça Esc. 1: 25.000. Ed. Alpina
::: I • I • • Vall de Boí de Francisco Román. o bé Pirineos en esquís
d'Enric Faura i Jordi Llongàs ambdós de Desnivel Ediciones

at:i.�� passat el Pont de Suert cal remuntar la carretera de la vall de
Boí, deixar a la dreta el trencall cap a Boí i Taüll i seguir en direcció
Caldes de Boi. Segons la temporada potser trobeu operatiu el servei
de jeeps que pugen fins l'estany de Llebreta i encara fins ç¡airebé el
Mirador del Sant Esperit. Si hi ha molta neu deixem el vehicle a
l'entrada de la vall i afegim dues hores a l'itinerari.
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Clàssica excursió per iniciar-se a l'esquí de
muntanya. També és apta per ser feta amb

raquetes (part de la dificultat radica en el

període en què la muntanya presenta una

innivació òptima, un temps més aviat curt i en

algun any de poca neu no pot ni tant sols pro
duir-se). Tinguem present que arrenquem
d'una cota força baixa i que potser ens tocarà
carregar una estoneta els esquís al coll.
Sortim de l'ermita seguint la pista que passa
pel costat. Passem per una gran masia
habitada, Can Roca, on girem al sud. 200
metres més enllà, en un trencall, prenem el
ramal de la nostra dreta. Guanyem altura

sobre una pista pedregosa. Entre marges.
Arribant al Prat de Lloro a 1.350 m la pista fa
un gir a la dreta (oest) i comença a encarar el
Bosc de la Selva a mida que s'endinsa en un

vessant força inclinat que deixa a l'esquerra
el Pla Bardina i la Costa de l'Elet, pendent
alternatiu d'ascens per on baixarem més tard.
Ens endinsem al centre de la vall i arribem a

un corral per bestiar a la cota 1.550 m. i poc
després al Pla de Noufonts a 1.600 m amb

dos abeuradors pel bestiar. Aquí encarem de
nou el llit del torrent i ara ens hi endinsem

Ascensió al pic de Campirme que ofereix
molt bones vistes gràcies a la seva posició
avançada respecte el Pirineu axial. Pot ser
una bona iniciació al món de les raquetes a

condició de tenir coneixements previs de
com utilitzar uns grampons. A la Pleta del

Prat, edifici que serveix alhora de base de
l'estació d'esquí, bar-restaurant i refugi,
podem llogar les raquetes. Des de la Pleta
del Prat es distingeix clarament al fons de la
vall, que remuntarem, les suaus formes del

pic de Campirme. Sortirem cap al sud tot
travessant el torrent de Mascarida i seguint la
direcció que marca el llarg telecadira que

segueix paral-lel al torrent. Cap a la cota
2.000 m deixarem a la nostra dreta la
desviació que segueix cap a l'estany del
Diable i seguim cap a la cota més alta del
telecadira, ara remuntant el torrent de Gavàs.
Quan a la cota 2.250 m acaba el remuntador
ens trobem sota d'una mena de circ que
tanca la vall. El seu punt més baix és el coll
de la Cima de 2.365 m al qual ens dirigim.
Aquí hi ha l'única dificultat de la jornada quan
toca salvar els darrers 50 metres sota el coll

per pendents redreçats. Segons l'estat de la
neu serà aconsellable calçar-nos els gram-

Puig Sestela de 2.013 m, situat quasi 4
quilòmetres més a l'est del Taga, abans de
baixar pel mateix lloc.

sense contemplacions. Som a la part baixa
d'un gran embut de ne.u. Sortir-ne és l'única
dificultat de l'itinerari. Es una sortida dreta

que ens porta a una coma en direcció sud
oest tot encarant el Taga, finalment visible.
Cap a la cota 1.700 m el pendent es suavitza

força sota la Portella d'Ogassa a l'altura del
Pla de la L1agona. Cap els 1.800 m el

= ��
pendent torna a redreçar-se, � PARDINES

sostingut, fins quasi dalt del Taga, cim
de 2.038 m on culmina la Serra
Cavallera. És inconfusible gràcies a la
seva gran creu blanca metàl-lica (2h
30 min).Talaia fantàstica sobre tota la
comarca del Ripollès tant cap el nord,
gràcies a la seva separació de l'eix

principal dels Pirineus, com cap al sud,
ja que res no s'hi interposa. La baixa
da la farem normalment més a l'est de

per on hem pujat, evitant la part més
tancada del torrent que hem remuntat
en benefici del bonics pendents
esquiables que trobarem més a la seva

dreta (est), com són la costa del Pla de
Sinan a la Costa de l'Elet. Si volem
allargar el dia podem anar a pujar al
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pons i en cas de dubte millor treure el piolet.
Normalment arribarem al coll fent una diago
nal ascendent d'esquerra a dreta. Arribats al

coll tenim a mà esquerra els suaus pendents
esglaonats que en vint minuts ens porten a

l'arrodonida Tuca de la Cima de 2.453 m

amb bones vistes cap a la capçalera de la
vall de Tavascan. Retornats
al coll encarem cap a l'oest
els suaus pendents que
remunten el llom nord
est del Pic de
Campirme. Aquest
amb els seus 2.633
m és el punt culmi-
nant de la Serra de
Campirme i domina a

l'oest les valls
d'Unarre i d'Àneu i al
sud-est la llarga vall de
la Ribera d'Estaon amb
els seus grans nuclis
de bordes de Perafita,
Clavillats i Nibrós.
Tornarem per on hem
vingut a bé si volem fer
un circuit podem tornar

per l'estany del Diable al qual davallem
seguint l'arrodonida carena nord-est del

Campirme fins al coll de Mascarida a 2.540
m. L'estany estarà cobert de neu però s'in
tuirà fàcilment i ja només haurem de seguir
el llit del torrent fins el peu de l'estació.

Pasqual Garriga i Martí
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Proposem una ascensió relativament curta i
senzilla en un dels sectors més oblidats del
Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de
Sant Maurici. AI Planell del Sant Esperit, base
del sector, s'ajunten les aigües que baixen
dels barrancs de Muntanyó, Mussoles i
Marrana. Si optem per fer l'excursió en dos
dies anant a dormir al refugi de la Centraleta

gaudirem del Planell d'Aigües Tortes nevat

que és sens dubte un dels paisatges més
bells i estètics que es puguin trobar a tot el
Pirineu català.

Sigui quina sigui la forma com hi arribem, el
punt on hem d'abandonar la carretera és a la
cota 1.730 m. Cap a la meitat d'una recta de
la carretera per sobre l'Estany de L1ebreta,
passat un doble revolt on hi ha una bonica

cascada, mig quilòmetre abans del que a

l'estiu és el final de la carretera.

En aquell punt hem de baixar una vintena de
metres fins al fans de la vallon hi ha el
Planell del Sant Esperit i travessar-lo per allà
on puguem. Fet això ens endinsem a la vall
en marcada direcció sud cap a dintre el bosc.

Anem guanyant altura sense dificultat. Just
abans de la confluència amb el barranc de
Mussoles, cota 1.950 m, el pendent esdevé
més suau i comencem a decantar cap a la
nostra dreta, sud-est. Encarem així la coma

de la Canal Seca, la més occidental del sec
tor i distingim per fi els dos cims que escorten
la seva capçalera: el Bony Blanc i el Bony
Negre. Resta doncs remuntar aquesta vall de�::J::��::;';;;��

pendent sostingut fins a la col
lada del Bony Blanc de 2.623
m. Dels dos cims el Bony
Negre és més senzill i es pot
arribar amb esquís fins el mateix
cim, fins i tot ben avançada la
temporada quan ja manca neu a

les solanes.

aresta de roca que pot no ser del tot fàcil.
Retornem a la vall esquiant a plaer per on
hem vingut.

Pasqual Garriga i Martí

Arribats al cim descobrim al sud
l'alta coma del Muntanyó de suaus

pendents tancada al Sud pels Tucs
de Costes i de Carants i pel Pic
Rai. Retornats a la Collada del

Bony Blanc elis podem plantejar
l'ascens al Bony Blanc de 2.753
m si bé caldrà grimpar una
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Conèixer els núvols
Marcel Costa iJordi Mazon
Col. Conèixer, 1 - Sèrie Planeta viu

Ed. Cossetània, octubre 2009

240x140 mm; 87 pàg. color

El Pare Natural de Montserrat
Josep Maria Lloracli

Col. Espais Naturals, 1 - Sèrie Planeta viu

Ed. Cossetània.juny 2009

240x145 l1'11n; 207 pàg. color

Amb aquest suggerent volum s'inicia la collecció Conèixer de
la sèrie Planeta viu de Cossetània Edicions. Es tracta d'un

manual pràctic per reconèixer els tipus de núvols al cel, però
també altres fenòmens de l'atmosfera, i sobretot conèixer-ne
el perquè, les conseqüències, i curiositats associades. La seva

utilitat excursionista és ben clara, com a orientació predictiva
i eina interpretativa de la dinàmica del cel.

També inicia una altra collecció, tal com indica el nom

dedicada als espais naturals. Es tracta d'una completa guia de

natura, en aquest cas del massís de Montserrat, entesa com a

conjunció d'una explicació introductòria al medi natural i al

parc natural, un recull de 10 rutes autoguiades per a

descobrir-lo i unes fitxes de flora i fauna per ajudar a la

identificació i coneixença dels principals éssers vius. Aquesta
eina serà un molt bon company de camí per a descobrir més

coses d'aquesta muntanya tant popular.

Aquest mes ens centrem en les darreres novetats que ens han arribat

de l'editorial Cossetània. El seu ritme de publicacions és alt i ens

omplen la secció. D'entrada, 3 volums més s'afegeixen a la rècula de

la colIecció Azimut. Per ordre de numeració, el primer descriu la ruta

ciclista que s'ha divulgat amb el nom de Pedals de Foc en una

prograrnació més pausada en 5 etapes, enlloc de la versió non stop que

organitza aquesta marca comercial per a fer en 1 a 2 dies. Per aquesta
versió més competitiva cal el suport extern, en canvi, elllibre planteja
la ruta de tal manera que es pugui fer amb autonomia, com una

EnBTTpel
Pirineu català

20ítinemris

transplrlneucs

Volta al Pare d'Aigüestortes en BTT

Rcifael Vallbona
Col. Azimut, 107
Ed. Cossetània.junv 2009

225x120 mm; 83 pàg. color

A peu pel Pirineu català
Manel Figuera
Col. Azimut, 108
Ed. Cossetània,juny 2009

225x120 mm; 143 pàg. color

En BTT pel Pirineu català
Oriol Guascn
Col. Azimut, 109
Ed. Cossetània.junv 2009

225x120 mm; 153 pàg. color

travessa a títol propi. La guia recullla informació relativa a l'itinerari i
també uns apunts descriptius de l'entorn.

La parella de volums següent d'Azimut comparteixen títol i subtítol:
20 itineraris transpirinencs. Un a peu i l'altre en bicicleta, els dos

reconeguts autors tracen itineraris als vessant nord i sud des de la

Cerdanya fins al mar. Bona part dels territoris per on circulen ens són
ben coneguts, però encara hi podem trobar alguna novetat a

enfocament suggerent.
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Es tracta d'un sepulcre prehistòric, propi de la Cultura Megalítica,
construït fa aproximadament uns 5.000 anys per pastors neolítics.
El professor Martín Almagro el va excavar l'any 1935 i va trobar
tota mena d'ossos humans, destrals de pedra, puntes de fletxa i

ganivets de sílex. Es troba situat al bell mig d'un paratge natural

S.oluci.ons del C.oncursi.onisme 353:
1.Wachau 2.Senglar 3.M.olina 4.B.olets 5.Bunquers 6.Paradis.o

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del31 de

gener, el nom del lloc de la fotografia a l'adreça electrònica del
concurs: concursionisme@excursionisme.cat indicant 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

40 excu rs i.o nisme

protegit de gran bellesa molt transitat pels amants dels barrancs. Si
encara no sabeu de quin dolmen estem parlant contestar aquestes
preguntes us pot ajudar a endevinar el seu nom, i no cal dir que la

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

PARAULAAMAGADA: CLOTES

de la revista sortirà publicat el nom deilloc i el guanyador. La foto
grafia del número anterior de la revista (núm. 353) correspon al

refugi de les Clotes situat als Ports de Besseit. El guanyador del
concurs és Daniel Casalprim, 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 excellència.

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

Des de l'any 1928 busquem la perfecció.

Zamora 45-47, 1 er 1 a/ 08005 - Barcelona Tel.: 93 300 to 07

www.timgad.com
casellas@timgad.com

Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416
08025 Barcelona

Iluchesports@eresmas.com

Fax: 93 485 48 87

Tractament tèrmic de la fusta
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INDÚSTRIA
GRÀFICA

>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

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
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Tecnologia
QUALITAT

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: 93 713 3404

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

Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ



dimarts i divendres de 20 a 23 h
CI Trilla 18
Metro L3 Fontana


