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COM COL·LABORAR AMB EXCURSIONISME

Les persones que vulguin col-laborar amb els seus treballs o

opinions a la revista Excursionisme cal que es posin en contacte

amb el Consell de Redacció per proposar prèviament el tema, les
dates de lliurament i de publicació, l'extensió i el material gràfic
d'acompanyament del seu article.

Un cop definits aquests termes, cal tenir presents els següents
aspectes formals: els escrits cal que siguin en català; s'han

d'ajustar a l'espai acordat prèviament amb el Consell de Redacció

(mai sobrepassaran els 12.000 caràcters, espais inclosos) i poden

ser retallats i adaptats a criteri dels responsables de la revista;
s'han de lliurar amb suport informàtic i, en cas de no ser possible,
mecanografiats; els articles aniran encapçalats pel títol i firmats

pels seus autors; s'hauran d'adjuntar entre 4 i 12 fotografies
enumerades (preferiblement en diapositiva) i amb els

corresponents peus de fotografia; si les imatges són digitals, cal

que tinguin una resolució mínima de 300 dpi a mida real; la resta
de material gràfic (croquis, mapes, etc.) caldrà que també vagi
enumerat i identificat.

Correu postal:
Consell de redacció de la revista Excursionisme
Gran Via de les Corts Catalanes, 576, 1-2

08011 Barcelona

Correu electrònic:
excursionisme_uec@yahoo.es
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7.000 hectàrees de boscos i camins nets, 5.000

bombers i 4.200 voluntaris i professionals forestals,
poden no ser suficients per acabar amb els incendis.
També et necessitem a tu: no deixis que comencin.

• Diputació
Barcelona

per la
prevenció
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Homenatge a l'anhel dels 8.000 metres
Entre els membres de les nostres entitats tenim exemples que destaquen per la seva activitat.
Sota la denominació dels 8.000 metres d'alçada volem agrupar de forma figurativa totes aquelles
activitats que han forçat un pas més enllà, actuacions que sens dubte no haurien estat possibles
si algú no hagués iniciat el camí des de la imaginació del projecte fins a l'acció amb motxilla a

l'esquena.

És impossible per qüestió d'espai, però també perquè segur que ens deixaríem algú en ressenyar
les gestes dels nostres socis als sostres dels 8.000. Però sí que voldria recordar aquells que
iniciaren el camí com l'Antoni Villena, en Joan Massons o en Ramon Bramona.

De tots aquest somnis i reptes, assolits i no assolits, destacaria per la seva transcendència
internacional i pel prestigi de la UEC la via nova a la cara sud de l'Annapurna oberta el 1984 en

una expedició lleugera i en estil alpí per Nil Bohigas i Enric Lucas i la coronació del sostre del
món el 2004 per la cara nord de la primera cordada femenina catalana formada per Núria

Balagué, Maite Hernandez, Sílvia Ferrandis i Marisa f-!uguet

És cert que la recerca d'un objectiu és part de l'essència de la nostra activitat a la muntanya. En

tots el grups, hi ha qui ha tingut el somni, el que ha proposat i el que ha sabut organitzar la colla

per escometre l'objectiu.

Volem retre un homenatge a tots els que han elaborat el procés de coronar un dels més alts cims
de la terra. No és tant l'alçada, la dificultat, les baixes temperatures, les glaceres farcides
d'escletxes, la roca, l'esperó, la paret, sinó el conjunt de tots i cada un dels aspectes de la

muntanya el que constitueix, per ell mateix, el repte al qual s'enfronta el líder.

Des d'on esclata la guspira del somni? La forma d'expressar la dimensió i sentit del nostre esport
és canviant. Per exemple, ja no es pot parlar de conquerir en el sentit que empraven les nacions

que es proposaven assolir el cim per la glòria d'ésser el primer. Tampoc creiem en la glòria
emergent de les gestes comercials que es fan per un grapat d'euros.

Així doncs, on rau el fonament de l'homenatge d'aquesta editorial? Ho és el fet que encara

comptem amb socis i sòcies als quals els desperten noves idees i projectes per emprendre
activitats esportives que lluny de demostrar reptes essencialment competitius responen a

necessitats internes personals, el somni de fer el cim.

Volem agrair i felicitar-los a tots sumant-nos a la satisfacció de la feina ben feta, tot i considerar la

protecció i reconeixement que des de la direcció de les Entitats UEC i l'Agrupació ens proposem
exercir des de la responsabilitat que ens pertoca.

Per molts anys.

Pere Sauret, president de la UEe

Motxilles a punt
Som a ple estiu, malgrat que meteorològicament no ha començat gaire calorós. És un

bon moment per recórrer paratges propers que volen més temps que un cap de
setmana. En aquest número, que teniu entre mans, hi trobareu el Camí de Cavalls de
Menorca i tots els seus secrets per fer-lo a peu o en BTT. També us oferim una

reivindicació de la Serra de l'Obac, sovint una parenta pobra de l'excursionisme. Més

lluny, i de la mà d'un expert en la matèria, com és en Carles Gel, anirem fins al massís
del Toubkal i per a que no es queixi ningú, excursions familiars als Picos d'Europa. Us

desitgem un bon estiu a tots plegats i ens retrobem al setembre amb més
Excursionisme.

excursíonísme 3
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Camí de Cavalls de
Text i fotografies d'Ignasi Dies i Moratilla

Possiblement aquesta passada Setmana Santa vam ser dels primers en resseguir el traçat definitiu del Camí

de Cavalls de Menorca (GR-223), via rescatada de l'oblit i de l'apropiació ll-lfclta dels terratinents gràcies a

anys de mobilització social a l'illa. Per les mateixes dates de l'any anterior havíem completat la Ruta de

Pedra en Sec (GR-221) per la serra de Tramuntana de la veïna illa de Mallorca i n'havíem quedat enamorats.

Aquesta vegada, la responsable de la nostra elecció va ser una nota del Consell Insular de Menorca, datada

el 9 de febrer de 2010, a través de la qual s'anunciava que el Camí de Cavalls ja era transitable gairebé en la

seva pràctica totalitat 1.

,

Escales de fusta per baixar a la platja de Cavalleria

excurs ionísme



La documentació més antiga que fa refe
rència al Camí de Cavalls de Menorca

(GR-223) es remunta al segle XVIII,
temps en que aquesta estratègica illa va

anar passant successivament de mans.

En acabar la Guerra de Successió

Espanyola, el tractat d'Utrech (1713) ator

ga l'illa als britànics. Entre 1756 i 1763 és

ocupada pels francesos. Recuperada per
segona vegada pels britànics, és conqueri
da a continuació pels espanyols el 1782. El
1798 els britànics l'ocupen per tercera

vegada, i finalment retorna a la monarquia
espanyola arran del tractat d'Amiens

(1802). Hi ha constància de que durant

aquesta època el Camí s'emprava per
establir una bona comunicació i servei a les
talaies, bateries i fortificacions de la xarxa

de vigilància que circurnval-lava la costa de
l'illa. Els documents custodiats als arxius

demostren, a més, que el Camí de Cavalls
era constituït com una servitud de pas per
causes d'utilitat pública. Ara bé, pels volts
dels anys 80 del segle passat, barreres i

cadenats van recuperar-ne la propietat pri
vada davant la passivitat de les autoritats.

Aquesta situació va provocar el naixement

de la "Coordinadora per la Defensa del
Camí de Cavalls", moviment social d'eleva

da rellevància a Menorca que va mobilitzar

els ciutadans davant les administracions i
els terratinents. Durant molts anys es van

anar organitzant periòdicament sortides

pacífiques reivindicatives que aplegaven
centenars d'excursionistes amb l'objectiu
de reclamar la llibertat de pas pel Camí i

d'evitar que se n'esborrés el traçat. Es van

patir intimidacions de tota mena, fins i tot

amb armes de foc. Malgrat tot, aquest
moviment no va ser present a les capçale
res dels grans mitjans informatius del

Principat fins al febrer de 1998, quan la

qüestió va arribar als jutjats. El detonant va

tenir lloc durant una de les concorregudes
sortides pel Camí: els excursionistes es

van topar amb una paret d'obra recent, allà
on abans hi havia hagut una portellada; van

ignorar l'obstacle tirant endavant i per
aquest fet molts d'ells van ser denunciats

per dues conegudes famílies de terrati
nents. A les llargues sessions del judici pos
terior hi va haver moments de tensió, amb
la declaració com a testimonis de diversos

polítics balears, i el resultat final va ser el

sobreseïment. No va ser, però, fins l'any
2000 que el Parlament de les Illes, amb
una majoria política favorable, va aprovar la

llei que declarava el Camí de Cavalls com

a vial o pas públic, lliure i gratuït, atribuint la

seva la titularitat al Consell Insular de

Menorca. Curiosament ara són els detrac

tors del Camí els que precisament dema

nen inversions perquè esdevingui un

reclam turístic ...

El nostre periple menorquí va estar condi
cionat des del primer moment per l'allotja
ment. D'una banda, vam rebutjar utilitzar

cap tipus de transport i, de l'altra, vam des

cartar l'autonomia de la tenda de campan

ya per tal de trescar lleugers de sol a sol.

La tasca de cercar un sostre on pernoctar
al final de cada etapa va ser feina compli
cada. La temporada alta a Menorca ve

marcada pel desembarcament dels xàrters

britànics, des de primers de maig fins a

finals d'octubre, a banda de la irrupció de

peninsulars durant els mesos de juliol i

Fita característica del Camí de Cavalls



agost. Fora d'aquestes dates una gran
majoria d'establiments són tancats i és per
això que vam haver d'adaptar les etapes a

la disponibilitat d'allotjament convencional.
Això ens va obligar a realitzar el Camí en

només 7 jornades, algunes d'elles força
llargues, i sense intercalar-hi cap dia de
descans. La ruta, encisadora, no és preci
sament plana i cal una bona forma física

per superar els continus canvis de desnivell
a cales, penya-segats i barrancs, i les
hores acumulades dels aproximadament
185 quilòmetres del Camí. La senyalitza
ció, amb fites de fusta i cartells informatius

a l'inici de cada etapa, seria molt correcta
si no fos pel fet que literalment desapareix
el seu rastre en trepitjar l'asfalt d'una

carretera, urbanització o casc urbà, i en

més d'una ocasió obliga al caminant a

donar un tomb innecessari. És lloable,
però, l'esforç que s'ha fet instal-lant por
tells nous, passeres per a zones humides
o passos de torrent, tot i que se'n troben a

faltar en alguns punts.

"Pels volts dels anys 80 del

segle passat, barreres i

cadenats van recuperar-ne la

propietat privada davant la

passivitat de les autoritats"

El fet de caminar en temporada baixa, tot i
ser Setmana Santa, ens va regalar una

ruta en absoluta soledat -tora de les zones

urbanes- excepte en el tram de cala
Macarella a Son Bou de Dijous i Divendres

Sant, que vam compartir amb famílie�
menorquines i algun foraster. Vam gaudir
de paratges totalment verges a la costa de
Tramuntana i de cales d'aigües plàcides a

la de Migjorn, tot travessant una i altra

vegada els infinits murs de pedra seca

característics de l'illa. L'itinerari, seguit, ens

va permetre de visitar pausadament les
ciutats de Maó i Ciutadella, i indrets com

s'Albufera des Grau, les basíliques paleo
cristianes de Cap des Port i de Son Bou, la

necròpoli de cala Morell, el poblat talaiòtic
de Torre d'en Gaumés, la cova d'en Xoroi,
o les restes del castell de Sant Felip i del
fort de Marlborough.

El Consell Insular va publicar el novembre
de 2009 una guia on es desglossa el Camí
en 20 itineraris". Aporta informació variada
tot i que no acaba de descriure amb exac

titud molts trams, ja que no recull modifica
cions realitzades a posteriori en el Camí.

Per a aquells que planegin fer la ruta com

pleta amb la calor sofocant de l'estiu, i durant
la temporada alta (que no és comparable al
tsunami turístic de la seva veïna Balear), el
més raonable seria plantejar-se el bivac o bé
dormir a platges, on no arriben els vehicles,
amb una funda de bivac per protegir-se de la
humitat matinal. No cal anar carregats ja que
l'avituallament durant la ruta és factible
sense cap mena de dificultat.

ETAPES
A continuació es fa una breu ressenya
del recorregut seguit a les diferents eta

pes. S'assenyalen les hores de camí, a

bon pas, sense comptabilitzar aturades

o visites.

Maó - Arenal d'en Castell: 9,5 hores.

Sortint del port de Maó cal seguir la
carretera cap al veïnat de cala

Mesquida. Més enllà de l'antiga torre de

vigilància, en finalitzar l'asfalt, es troben
les primeres fites del Camí de Cavalls.
Els murs de pedra seca, que ja no ens

abandonaran la resta de les jornades,
fan la seva aparició. La via discorre per
prats salvatges penjats sobre penya
segats fins arribar a s'Albufera des Grau.
La més important zona humida de

Menorca, emmarcada dins l'únic parc
natural de l'illa, és lloc de gran interès
natural i paisatgístic per la varietat dels
seus ecosistemes. El Camí s'endinsa
dins de l'àmbit del parc tot creuant-lo

encara que la visita a fons de la zona

mereixeria pel cap baix un dia sencer. La

pintoresca illa d'en Colom, la més gran
dellitoral menorquí, acompanya el reco

rregut durant una bona estona. Amb el
far de Favàritx a la vista el Camí vira a

ponent i segueix l'asfalt uns pocs quilò
metres per dirigir-se en direcció a les

pastures d'Addaia. En ultrapassar les
salines i el port es torna a trepitjar l'asfalt
una bona estona fins arribar al complex
turístic d'Arenal d'en Castell, emmarcat

dins d'una característica platja en forma
de petxina.

Arenal d'en Castell - Fornells:

3,5 hores.

Just començar l'etapa el Camí es perd
dins la urbanització de Son Parc. A partir
de la platja d'Arenal de son Saura, que
té una important zona humida, es traves-

sen frondosos boscos de pi medite
rrani fins a les restes de la basílica

paleocristiana de Cap des Port. La
carretera asfaltada condueix el cami

nant fins a ses Salines, indret on l'en

demà cal agafar el trencall cap a cala
Tirant. A partir d'aquí en un parell de

quilòmetres s'arriba a Fornells. Des
de la seva torre de vigia es pot con

templar la badia, presidida per la

silueta del Toro.

Fornells - Cala Morell (lloc de

Biniatram): 11,5 hores.

La que sens dubte és la part més sal

vatge de tot el Camí de Cavalls ve

marcada per l'absència gairebé total

d'intervenció humana durant tot el

seu recorregut. Si es vol pernoctar
sota sostre no queda més remei que
emprendre aquesta llarga etapa. Des
de cala Tirant es camina en direcció
al far de Cavalleria per una costa

plena d'esculls. El quilòmetre escàs
d'asfalt que es trepitja poc després
ens apropa a les runes romanes de

Sanitja i a I'ecomuseu del cap de
Cavalleria i a la platja homònima. A

partir de la platja de Binirnel-là apareix
una costa plagada de recòndites cales

pedregoses i d'inquietants esculls i

illots. El Camí arriba al pendent màxim
abandonant la línia costanera a l'alça
da de cala en Calderer per enfilar-se
als solitaris penyals de Binifaldà. A la
baixada vers els Alocs li segueix una

nova pujada que condueix a la Vall,
indret típicament rural on els ramats

pasturen plàcidament. L'aparcament
de la pista forestal de cala Algaraiens
recorda al caminant la proximitat de la
civilització tot i que la calma del Camí
retorna en travessar boscos i codo
lars costaners fins arribar a les urba
nitzacions de cala Morell. En aquest
punt s'abandona el Camí per tal d'a-

Cala en Turqueta



Barraca de bestiar. Marina de son Escudero

gafar la carretera a Ciutadella, que ens

durà ràpidament a la tranquil-Ia casa de
turisme rural del lloc de Biniatram.

"l'any 2000 el Parlament de
les Illes va aprovar la llei que
declarava el Camí de Cavalls
com a vial o pas públic, lliure
i gratuït, atribuint la seva la
titularitat al Conseliinsular

de Menorca"

Cala Morell (lloc de Biniatram) -

Ciutadella: 5 hores.

Una visita a primera hora a la necròpoli
de cala Morell, la més espectacular de
Menorca, marca el punt de partida d'una

etapa a la qual sobre el paper hom Ii

adjudicaria menys hores de camí. El pis
càrstic, poc agraït per caminar, i l'absèn
cia de camí trepitjat són els que ens

faran avançar a poc a poc. El terreny és
molt inhòspit durant gairebé tota l'etapa i
fins a punta Nati la costa calcària es un

continu d'afilats penya-segats que van

registrar tràgics naufragis en el passat.
El territori, ple de profunds pous d'aigua,
torna a ser radicalment rural. La pedra
seca fa novament la seva aparició en

forma de barraques i ponts de bestiar de
considerable alçada, que emulen els
antics talaiots. Se'n compten per dotze
nes en un horitzó d'infinits murs i pletes.
En traspassar el far la lletania paisatgís
tica es manté fins poc més enllà de l'ata
laia de Bajolí, indret on urbanitzacions
com les de cala en Forcat o cala en

Blanes, als afores de Ciutadella, tornen
a fer aparèixer l'asfalt.

Ciutadella - Cala Galdana: 7 hores.

Després de la passejada obligada pels
racons medievals de l'antiga capital de l'i
lla i actual seu del bisbat, la marxa ha de

dirigir-se a continuació cap al sud, cami
nant per urbanitzacions fins a cala
Blanca, on retrobarem les fites del Camí
de Cavalls. La costa es mostra rocallosa
fins al cap d'Artrutx, on novament aparei
xen les segones residències, i el Camí
gira bruscament cap a llevant. A la platja
de son Xoriguer es reprenen les fites i s'i
nicia la travessa que ens durà per les
cales d'aigües plàcides i transparents del
sud de l'illa: l'arenal de Son Saura, es

Talaier, cala en Turqueta i cala Macarella.
Cala Galdana és l'inici d'una recomana

ble excursió que remunta l'únic barranc
de l'illa amb cabal estable tot l'any.

Cala Galdana - Cala en Porter:
7 hores.

El Camí de Cavalls surt de l'extrem de cala
Galdana per enfilar-se en direcció a cala

Mitjana, tot passant vora de carboneres i

antigues construccions ramaderes. Un cop
allà s'endinsa cap a l'interior de l'illa per la

qual cosa si es vol seguir la ruta arran de
mar caldrà seguir el sender litoral, clara
ment fitat, fins Sant Tomàs. D'aquesta
manera es pot anar visitant la resta de
cales del sud entre les que destaquen cala

Trebalúger, cala Fustam i cala Escorxada.
L'arribada a Sant Tomàs ve precedida per
la llarga platja nudista de Binigaus, amb el

fotogènic escull de Cod rei!. Fent via cap a

Son Bou ens trobarem que el Camí de
Cavalls torna a virar cap a terra ferma.
Novament caldrà seguir el sender litoral

per mantenir-se a prop del mar tot traves
sant la platja de Son Bou, la més llarga de
l'illa, per un entretingut sistema de passa
rel-les que discorren pel sistema dunar

situat entre el mar i els aiguamolls fins a

tocar les restes de la basílica paleocristia
na. A partir d'aquí els penya-segats són
infranquejables i el Camí perd contacte
amb el mar fins a cala en Porter. Un xic
més enllà la ruta talla la carretera asfaltada

que du al poblat talaiòtic de Torre d'en
Gaumés, el més complet i ben conservat
de l'illa. Donada la proximitat es pot optar
per fer-hi la visita si es va bé de temps.
Més endavant el Camí s'endinsa en un

ampli i llarg barranc amb hortes que desai

gua a cala en Porter, en un espadat de la

qual penja la coneguda cova d'en Xoroi.

"La ruta, encisadora, no és
precisament plana i cal una

bona forma física per superar
els continus canvis de

desnivell a cales,
penya-segats i barrancs"

Cala en Porter - Maó: 8 hores.

El camp menorquí és el protagonista
durant la primera part de l'etapa. El Camí
es manté allunyat de la costa tot fregant
cales Coves i la cala des Canutells. Les oli
veres, els conreus i la proximitat de l'aero

port, amb avions que aterren i s'enlairen a

tocar del Camí, són els protagonistes fins a

les platges de Binissafúller, punt a partir del

qual es travessa el tram més llarg d'asfalt
de tot el Camí de Cavalls i les fites, com és
de costum en trepitjar carretera, es perden.
De Binibèquer fins a Punta Prima es pot
anar seguint el litoral per trencar amb la
monotonia dels habitatges. La natura, però,
encara tornarà a fer acte de presència fins
a cala Alcaufar. A partir d'aquest punt l'em
premta humana serà present fins al final de
la ruta, a Maó. En aquest darrer tram és
recomanable de fixar-se en el conjunt de
construccions militars que defensen l'en
trada al port natural de Maó, antany el
més gran i més ben protegit de la
Mediterrània. L'illa ha estat cobejada des
de l'Antiguitat per les diferents potències
marítimes i d'això en són testimonis el fort
de Marlborough, el castell de Sant Felip,
el més important de la seva època a

Europa, la torre de Sant Felipet, a l'illa del
Llatzeret, i la fortalesa d'Isabel II, a l'altra
riba. Més endavant, des de es Castell es

pot contemplar l'illa Plana i l'illa del Rei i
cala Llonga a l'altra banda. La conclusió del
Camí de Cavalls es mereix una passejada
pels carrers de Maó, la capital de l'illa, com

binada amb una visita al didàctic museu de
Menorca, que de ben segur servirà per res

pondre a totes aquelles preguntes que
s'han anat acumulant durant la ruta.

1. http://www.cime.es/novacime/cim_camica
valls_gr_febrer10_2.pdf
2. http://www.europapress.cat/cata/a/noticia
guia-cami-cavalls-menorca-posa-venda-avui-
20091127110004.html
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Text i fotografies d'Eduard Martínez i Hidalgo

Els Picos de Europa, massís de la
serralada Cantàbrica i el tercer

més alt de la península Ibèrica,
són un referent de l'alpinisme.
Visitar-los ens ofereix múltiples
et-licients a qualsevol edat, com

també poden ser un bon inici per
als més petits de la família, si més

no, algun dels col/s a miradors,
com el Col/ado de los Horcados

Rojos (2.344 m).

COLLADO DE LOS HORCADOS ROJOS

PICOS DE EUROPA

Gorges del Cares. Un deis atractius deis Picos de Europa

8 excursionísme
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L'Urriellu, a l'esquerra

El dia és gris. Ens hem llevat d'hora per
poder ser els primers en pujar al telefèric,
però veient com els cables desapareixen
dins la boira, dubtem. Si no coneixes bé
el lloc on vas, la boira és el pitjor enemic.

Si, a més, vas amb nens petits tota pre
caució és poca. No és només el perill
inherent al fenomen meteorològic mateix

sinó que si volem que els infants tinguin
un bell record de la muntanya, és difícil

que ho aconseguim si han de passar un

dia sencer sense veure res i patint fred.

Cim de los Horcados Rojos, al fans I'Urrieliu

En sortir de Potes, porta d'entrada als
Picos de Europa des de Cantàbria, sem

blava que podríem tenir un bon dia. En
canvi en arribar a l'estació inferior del

telefèric de Fuente Dé, la boira tapava
completament les muntanyes. No obstant

això a la taquilla ens diuen que la boira és

oscil-lant, puja i baixa al llarg del dia,
sovint deixa lliure l'estació superior i, més

amunt, segur que el dia és fantàstic. No

sabem si és una estratègia comercial

però ens decidim a pujar.

T ..

Camí del Puerto de Aliva

Baixar per les tarteres és un motiu de diversió

excurs iomsrne 9
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Poles, cenlre hislòric

Durant els tres minuts i mig del viatge de

pujada no sortim ni un moment del núvol

espès on som i a l'estació superior -on hi

ha el refugi del Cable- el panorama és el

mateix. Ens abriguem tot el que podem i

sortim a caminar, sobretot per fugir de la

munió de turistes que amb cada nou viat

ge van omplint la sala d'espera.

Sortint del refugi del Cable agafem una

pista molt ben marcada en direcció nord

cap al Puerto de Aliva. Afortunadament,
tal com ens havien anunciat, al cap de
cinc minuts de caminar amb visibilitat

reduïda, la boira desapareix com per art

d'encantament i un dia resplendent ens

saluda. Als nostres peus la vall és un mar

de núvols espectaculars i, mirant amunt,
el cel d'un blau intens ens convida a

seguir endavant.
El nostre objectiu inicial era el Collada
de los Horcados Rojos (2.344 m), un

bon mirador cap al massís de Los
Urrieles amb el seu buc insígnia
l'Urriellu, el famós Naranjo de Buines.
L'excursió no és molt exigent: un desni
vell de 450 m, una distància d'uns 4 km i

una mica més de dues hores (només la

pujada). Una excursió factible per a uns

marrecs de 5 i 7 anys que estan acostu
mats a anar per la muntanya.

AI cap de vint minuts de caminar per una

pujada suau però sostinguda deixem la

pista i agafem un sender a l'esquerra en

direcció al refugi de la Cabaña Verónica. El

camí s'enfila suaument per sobre dels

petits estanys (hoyos a pozos) de Lloroza i

per sota de pics encrestats. La Peña
Olvidada, la Peña Vieja, los Picos de Santa

Ana; muntanyes agrestes, amb parets ver

ticals impressionants, solitàries, silencio
ses, gairebé despullades de vegetació.
Només rocalla i tarteres i, encara, una mica

de neu. Avui ens mostren la seva magnifi
cència amb un posat amable i benèvol.

Aprofitem el regal.

El camí és ample i ben marcat. Sense

pèrdua possible. Cap a l'hora i tres quarts
deixem a l'esquerra el camí que ens

menaria cap al refugi rnetàl-lic de la

Cabaña Verónica. Nosaltres seguirem
mitja hora més pel camí que, per sota de
les roques vermelloses de la Torre de los
Horcados Rojos, ens condueix cap a la

collada, la nostra fita.

Des del Collado de los Horcados Rojos la
vista en direcció nord és magnífica.
L'Urrieliu com una panotxa gegant destaca
en l'horitzó entre molts altres cims. Des

d'aquest punt la Torre de los Horcados

Rojos (2.506 m) és només a 150 metres
de desnivell. Mentre la canalla descansa i

fa un mos val la pena enfilar-s'hi pel fàcil
vessant occidental per completar l'excursió
amb un cim, tot i que cal fer atenció en

algun pas de grimpada.

La baixada es fa pel mateix camí. Si
voleu podreu tallar alguna marrada dei
xant-vos anar per les fines tarteres. Un
motiu més de diversió per a petits i grans.

Arribant al refugi del Cable la boira torna
a fer acte de presència. Els turistes que
han pujat per veure el paisatge no han
vist res més que núvols mentre estaven
envoltats d'un ambient gèlid. Nosaltres,
en canvi, hem tingut un dia assolellat i

agradable. Entre una cosa i l'altra no hi

havia més de 50 metres de desnivell.
Paradoxes de la muntanya.

Camí del Puerto de Aliva
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El Massís Central és el més abrupte
dels tres que componen el parc i s'hi tro
ben les majors altituds: Torre Cerredo

(2.646 metres), el cim més alt dels

Picos, Naranjo de Buines (2.519
metres) a el Pico Tesorero (2.570
metres). El Massís Occidental és el més
extens, i en ell s'entremesclen alts cims,
com la Peña Santa de Castilla (2.596
metres), amb prats, fagedes, rouredes i

bruguerars. En aquest massís se situen
els famosos llacs de Covadonga. AI

Picos de Europa
Conèixer els Picos de Europa vol dir
endinsar-nos en un dels massissos
més visitats de l'Estat espanyol, al
llindar entre les comunitats d'Astúries,
Cantàbria i Castella i Lleó.

Els Picos de Europa es divideixen en

tres massissos: Central, Oriental i
Occidental (aquest últim conegut com

els Picos de Cornión). Els massissos
Central i Occidental estan separats
pel canyó a gola del Cares de 1,5 km
de profunditat. La seva composició és

principalment de pedra calcària.

La major part de la regió és protegida
com a Parc Nacional. Es va crear el
1918 com Parc Nacional de la
Montaña de Covadonga, sent el primer
Parc Nacional d'Espanya. Ha estat
declarat per la UNESCO Reserva de
la Biosfera. Les seves 65.000 ha el
converteixen en un dels majors espais
protegits de l'estat.

Massís Oriental, de menor extensió i

altitud, contrasta la duresa de la roca

amb els verds pasturatges.

El parc està travessat per quatre rius
canalitzats en profundes gorges: el

congost de la Hermida, pel riu Deva; el

congost dels Beyos, pel riu Sella; la

"Garganta Profunda", per on discorre
el riu Cares, i els congosts de La India,
per on passa el riu Duje. Existeixen
nombrosos miradors des d'on contem

plar la seva bellesa. Una bona opció
és utilitzar el telefèric de Fuente Dé

(Cantàbria), amb el qual es puja fins a

una altura de més de 1.800 metres
sobre el nivell del mar.

També és una opció interessant pren
dre el funicular que va des de
Poncebos fins a Buines, el qual, des

prés de la seva creació, va trencar amb

els anys d'aïllament que durant els
hiverns sofria aquest llogaret asturià. El
Parc Nacional deis Picos de Europa
ofereix múltiples itineraris, per a tots els

gustos i capacitats (turisme actiu, sen

derisme, rutes 4x4 ... ). Destaquen la

pujada als llacs de Covadonga, la ruta
del Cares i fins a més de 30 itineraris

que es poden trabar en la web oficial
del parc:

• http://wwwpicoseuropa.net
·http://reddeparquesnacionales.mma.e
s/parques/picos/home_parque_picos.
htm
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EL MASsís DEL TOUBKAL
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Atles és la serralada més gran i important del

Nord d'Àfrica, un complex entramat de mun

tanyes. Valls i massissos que s'estenen al

llarg de més de 2.300 quilòmetres de longitud,
i que comparteixen tres països. És al Gran
Atles Marroquí on trobem els massissos més

importants i les muntanyes més altes i impo
nents. El massís del Toubkal n 'és el represen
tant més altiu i gran. Aquest article ens pre
senta les grans possibilitats que té Atles. Tan
a prop de casa nostra l, a la vegada, tan miste
riós i diferent. El massís del Toubkal és una

proposta per a l'estiu i l'hivern, l'hivern o l'es
tiu, sempre diferents, sempre canviants .



Text i fotografies de Carles Gel

alpinisme i aventura en el cor de l'Aties

A la vall d'imlil i als seus voltants, hi ha la
concentració més important de cims alts
de tot Atles: una seixantena de muntan

yes de 3.000 metres i uns quinze 4.000

que, sens dubte, ompliran els sentits de
tots aquells que s'endinsin en el cor d'a

questes muntanyes berbers. El massís
del Toubkal és un paradís, i escalar al
bell mig d'aquestes contrades, envoltats
de cims altius i feréstecs és realment
una experiència extraordinàriament gra
tificant i atractiva.

Cada serralada és diferent, i l'Aties no té
res a veure amb els Pirineus, i encara

menys amb els Alps o el Caucas.

Senzillament, és un altre món. Vaig des
cobrir les muntanyes del Gran Atles a

l'hivern. Vaig pujar dues vegades el

Toubkal (4.167 m) per la via normal a

finals del mes de desembre del 1999,
amb molt de fred i la muntanya totalment
coberta per una capa de gel. Dies des

prés, recordo que vaig escalar en solita

ri una agulla de més de 3.800 m, una

escalada hivernal preciosa. Aquell
mateix dia, la meva companya quebe
quesa pujava també en solitari al Ras

(4.083 m) per l'aresta. Va ser una bona

presa de contacte i me'n vaig anar amb
molt bons records, sense sospitar, però,
que amb el pas dels anys aquelles mun

tanyes es convertirien en fonamentals

per a mi.

Anys més tard, vaig tornar a escalar el

Toubkal a l'hivern, també amb molt de
fred i amb una neu extraordinàriament

gelada. Aquesta vegada vaig anar-hi
amb dos clients. Des d'aleshores, he
anat força vegades a l'Aties, sobretot al
massís del Toubkal i a les muntanyes
que envolten Imlil, ja que l'ofici de guia
sovint em porta a retrobar-me amb
aquelles terres i muntanyes. Per a mi
l'Aties té molta màgia i encís, i per això
m'agrada tant i em té el cor robat.

"A la va" d'imlil i als
seus voltants, hi ha la

concentració més
important de cims alts

de tot l'Aties"



EL MASsís DEL TOUBKAL
A L'ESTIU

Cal destacar que les rutes normals deis

quatremils de la regió del Toubkal no són

pas difícils i, per tant, es poden assolir
sense massa complicacions. L'aridesa

extrema del terreny i muntanyes rocallo

ses, permeten un contrast espectacular,
brutal i genuí, que destaca damunt la

plana del desert. A ple estiu, les muntan

yes del Gran Atles no tenen gens ni mica
de neu ... potser alguna congesta sota els

cims més alts i prou.

La via normal del Toubkal, que amb els
seus 4.167 m d'altitud és el sostre de

l'Aties, és una ascensió tècnicament sen

zilla. Es troba a l'abast de molts muntan

yencs i alpinistes habituats a caminar, que
siguin capaços de superar gairebé 2.400

m de desnivell positiu repartit en dues eta

pes, que és el que hi ha entre el poble
d'imlil i el cim.

L'ascensió al Toubkal és molt ràpida, tant,
que caminant a un pas normal, trigarem
unes 3 hores a coronar aquesta muntan

ya. Per això, jo sempre recomano als
meus clients que combinin l'ascensió del
Toubkal amb els tres cims que formen el

Toubkal Oest (4.032 m, 4.025 m i 4015

m); també es pot combinar amb altres

Cresta Est, Nord-Est de l'Adrar Tamalaroute (2.724 ml

14 excurs ionisrne
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La Judith Jordà als darrers metres de la via de la Jud de la Cara Nord, Nord-Oest del Triangle de Mzik (2.633 ml

puntes secundàries i cims que hi ha pels
voltants. Per exemple, una activitat força
completa és fer la travessa del Toubkal.

És a dir, pujar per una vall i baixar per
una altra de diferent, fent que el punt de
sortida sigui el mateix que el d'arribada.

D'aquesta manera, a part dels cims

anteriorment esmentats, podrem assolir

d'altres d'importants i poc coneguts, com

per exemple, I'lmouzzer (4.010 m) i els
dos Tibheirine (3.910 m i 3.906 m).
Aquesta activitat que jo tinc com a clàs

sica, ens permetrà assolir gairebé una

desena de cims en només unes 7 a 8

hores.

"Jo sempre recomano

als meus clients que
combinin l'ascensió del

Toubkal amb els tres
cims que formen el

Toubkal Oest"

El Ras (4.083 m) i el Timezguida (4.089 m)
són els altres grans clàssics del massís.

Totes dues muntanyes es poden enca

denar sense gaire complicacions. La via

normal del Ras és molt estètica, i mal

grat alguns passos aeris damunt d'una
bonica i ferma aresta de 11/11+, és a l'abast

de molts excursionistes que no escalen



més representatives dintre de l'escalada

pura. Prop d'aquí, la cara Nord del

Tazaghârt (3.980 m), ofereix algunes de

les millors escalades del Gran Atles. Es

tracta d'un vessant impressionant.

habitualment. Del Ras al Timezguida no

hi ha més que una passejada per sobre
dels 4.000 metres.

Toubkal, Toubkal Oest, Ras i Timezguida
són els 4.000 més clàssics i petjats. No
obstant això, són pocs els alpinistes que
s'aventuren a assolir d'altres cims alts,
com per exemple els Akioud (4.030 m i
4.015 m), elsAfelia (4.043 m i 4.040 m), a

el Biiguinnousenne (4.002 m). Molt pocs
alpinistes! Es tracta d'ascensions que
sovint transcorren per camins estrets i

terrenys descompostos. Sovint s'ha d'es
calar una mica ... per tant molts muntan

yencs se'n desdiuen. En aquests cims

sempre hi estarem sols.

De 3.000, n'hi ha molts i d'interessants un

bon grapat. El Bou Ouzzal té quatre cims,
sent el més alt el Pic Sud (3.884 m). Es
tracta d'un cim que es puja sense cap difi
cultat i que té unes vistes excepcionals
damunt del massís i el llac d'Ifni. La tra
vessa integral dels quatre cims de Sud a

Nord comporta passos d'escalada fàcil de
111/111+. Seguint amb els 3.000 fàcils desta
caríem l'Aguelzim (3.650 m), una muntan

ya que s'aixeca a prop dels refugis i que
pot assolir-se en poques hores. El millor

que té aquest cim són les vistes extraordi
nàries damunt de la vall d'imlil.

Dos dels cims més difícils són el Dit de
Tadat (3.837 m) i el Tadaft (3.900 m), en

què totes les vies són d'escalada i mai

baixen del 11I+/IV. Es tracta realment de

dos cims estètics i preciosos que val la

pena assolir.

D'arestes i crestes, també n'hi ha moltes

i algunes són molt espectaculars, per
exemple, la cresta Oest i Nord-Oest del

Toubkal, que té prop de 1.000 m de des

nivell i que fou recorreguda per primera
vegada fa més de 70 anys pels france

sos. Una altra aresta interessant és la
Cresta Sud-Oest de la Tête d'Ouanoums

(3.970 m), que és molt més difícil que la

primera. La travessa deis tres Clochetons

(3.963 m) és també una preciosa escala
da de III/IV. És molt visible tot pujant al
Toubkal per la via normal.

En l'apartat de les arestes recomano la
travessa Toubkal- Aiguille d'Ifni (4.100 m)
-primer i segon cim de l'Atles- que pre
senta un seguit de pujades i baixades
aèries i espectaculars de III i IV i algun
que altre ràpel. Aquesta travessa inte
ressa a ben pocs alpinistes i escaladors.

Poques són les persones que han pujat
al cim de l'Aiguille d'Ifni.

De parets, n'hi ha força i de molt altes,
com per exemple la cara Sud i Sud-Est
del Toubkal Oest, la paret Est de l'Akioud
i la cara Sud del Bou Ouzzal, entre les

I EL MASsís DEL TOUB
KAL A L'HIVERN ...

Amb l'arribada del fred, el massís del

Toubkal es converteix en un veritable

congelador. A l'hivern, aquestes mun

tanyes ens deixaran descobrir els seus

secrets, secrets blancs de neu i glaç en

forma de corredors, cascades i parets
de terreny mixt. Gràcies a les pertorba
cions procedents de l'Atlàntic, les mun

tanyes ràpidament es cobreixen amb

un bon mantell de neu. Un dels itinera

ris més clàssics del massís és el corre

dor Nord-Est del Ras, una canal d'uns

400 metres de desnivell amb una incli

nació de 40°/50°. Es tracta d'una via

molt estètica que tot sovint es baixa

amb esquís. A l'esquerra d'aquesta
canal hi trobarem el corredor Est Nord

Est, una via molt més llarga i complica
da que també porta al cim del Ras, i

que sol estar glaçada fins ben entrat el

mes de juny.

Paret Nord, Nord-Oest del Triangle de Mzik. Pel seu bell mig obrírem les vies de la Jud i el Somni d'Àfrica,
la primera de gel i la segona de roca

L'embassament d'Oukaïmeden al febrer del 2010. Darrera destaca el Jbel Oukaïmeden (3.273 m)
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Entrada del corredor per on transcorre la Via de la Jud al Triangle de Mzik (2.633 m)

A la Tête d'Ouanoums (3.970 m), cenere

tament en el vessant que mira als refugis,
s'hi han obert itineraris veritablement difí
cils i salvatges, gairebé sempre damunt
de terreny mixt. El mateix succeeix als

Afella i el Biiguinnousenne, on s'han obert

rutes tècniques que tenen un desnivell
considerable i on els descensos per les

rutes normals mai són fàcils.

les rutes han estat obertes pels france
sos, però també n'hi ha diverses de cata

lanes, obertes sobretot per la gent de
Manresa. No obstant, fora d'aquest mas

sís i als voltants d'imlil hi ha la possibilitat
de fer molt bons recorreguts, alguns fins i

tot excel-lents, com per exemple la paret
Nord-Oest de l'Aksoual (3.915 m), un

inclinat vessant que té prop de 1.800

metres de desnivell i a més és força estètic.
La paret nord del Toubkal requereix esca

lada mixta. Es tracta d'un vessant força
dret, que ens permetrà gaudir del piolet
tracció i arribar escalant fins gairebé el

cim ... quin luxe! Però sense cap mena de

dubte, la paret més alpina de totes és la

cara Nord del Tazaghârt (3.980 m), un

immens i vertical vessant on hi ha més
d'una vintena d'itineraris de tot tipus,
inclosos difícils corredors de fins a 600

metres de desnivell. Fins i tot, la via nor

mal d'aquesta muntanya és una senyora
ascensió! En aquesta paret, la majoria de

El triangle rocós de Mzik (2.630 m), pre
senta a l'hivern una cara Nord força incli
nada on s'hi han obert algunes vies amb
un desnivell d'uns 200 metres. Es tracta
d'una opció excel· lent per a dies en què el

temps és insegur.

Deixant de banda la vall d'imlil, als voltants
de les pistes d'esquí d'Oukaïmeden hi ha
bones i interessants opcions, per exemple
la cara Sud-Oest del Jbel n'Ouhattar

(3.267 m), un inclinat vessant que presenta
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itineraris assequibles de fins a 500 metres

de desnivell. L'aproximació és relativament
curta i el descens rapidíssim.

L'Angour (3.616 m) presenta opcions
excel-lents tant a l'estiu com a l'hivern.
La seva paret sud té uns 700 metres de

desnivell i és completament vertical. Els

francesos han obert algunes vies. El
vessant occidental és menys conegut,
però també força vertical i salvatge, un

terreny perfecte per a l'escalada mixta.

L'aproximació es fa des de les pistes
d'esquí. Fa poc (finals de febrer del

2010), la meva companya, la Judith
Jordà i jo, obrírem dues vies: una al Jbel
n'Ouhattar que transcorre pel bell mig
de la cara Sud-oest, i que anomenàrem
Via del Nico, de 400 metres de desnivell
i uns 40° d'inclinació força mantinguts, i

la segona l'obrírem i l'anomenàrem Via

de la Jud, i que es troba a la part de la

dreta de la cara Nord del Triangle rocós
de Mzik, i que té prop de 180 metres de

desnivell i 45°/50°. El temps no va ser

gaire bo, però aprofitàrem totes les oca

sions que se'ns presentaren.

El massís del Toubkal a l'hivern o a l'es

tiu! Un munt de sensacions que prome
ten i força, tan a prop i a la vegada tan

desconegut! El Gran Atles és un bonic

descobriment: us ho garanteixo... i a

més crea addicció.

PER SABER-NE MÉS

Quan anar-hi:
Sense neu la millor època correspon als
mesos de juny, juliol, agost i setembre,
mentre que per fer-hi hivernals els
mesos de desembre, gener i febrer són
els millors, tot i que el fred és molt
intens. Març i abril són els millors per a

l'esquí de muntanya.

Amb qui anar-hi:
Carles Gel organitza tots els mesos de

l'any activitats guiades arreu de l'Aties,
ja siguin individuals o amb grups
reduïts: ascensions, travesses, escala
da en roca, esquí de muntanya, ascen

sions i escalades hivernals, esquí de

pista, trekking ...

Per a més informació:
Tel mòbil 649 188391
Tel fix 972 727 545 (Ribes de Freser)
E-mail: carles_gel@hotmail.com
www.pirineos3000.com

Un llibre d'interès:
Toubkal 121 itinerarios, de David Taurà
Riera (Ediciones Desnivel), 2008.

Un mapa interessant:
Toubkal, Alto Atles Marroquí, 1 :40.000,
Editorial Piolet, 2008.



Més informació

L'ascensió al Toubkal (4.167 m)
Sempre que no hi hagi neu, la ruta
normal del Toubkal no presenta cap
dificultat tècnica destacable. Serà
bàsic tenir una resistència física nor

mal i estar mínimament aclimatat. La

via normal per fer l'ascensió al
Toubkal transcorre per I'lkhibi Sud, un

barranc més o menys estret que arriba

fins a les portes del cim mateix. La
inclinació del pendent és notable en

tot moment.

Itinerari: per a totes les ascensions

que hi ha en aquest circ, prendrem
com a punt de partida qualsevol dels
dos refugis situats als peus d'aquests
gegants de 4.000 metres: ja sigui el

refugi del CAF (3.207 m) o el refugi Le
Mouflon du Toubkal (3.195 m), un al
costat de l'altre. Des d'imlil se sol trigar
entre 4 i 6 hores, per un camí molt

còmode, tot i que el desnivell és de

prop de 1.500 metres.

Des de qualsevol d'aquests dos refu

gis ens dirigirem en sentit lleugera
ment Sud-Est, agafant un camí força
ben marcat que, després de travessar

el torrent i de superar un tram força
planer, es planta sota el primer gran
pendent del Toubkal. No obstant això,
aquest tram no presenta cap dificultat

destacable, ja que el camí -ample i

perfectament marcat- dibuixa una llar

ga diagonal de dreta a esquerra, fins

que s'arriba a unes grans roques. A

partir d'aquí el pendent és força més
suau. El camí serpenteja per entre uns

blocs que tenen diversos metres d'al

çària, endinsant-nos de ple dins de
I'lkhibi Sud. La vall cada vegada és
més estreta. Guanyats un centenar de
metres de desnivell, es veu la cresta

del cim. A la dreta ens queden els ver

ticals pendents de la Tête d'Ouanoums
i del Toubkal Oest.

Després de superar una part força
més suau, ens dirigim vers el següent
esglaó rocallós. Aquest només té uns

50 o 60 metres de desnivell, però és
molt més dret que el primer. Existeixen
diversos camins i senderons, però per
a mi, el millor és el de la dreta, perquè
després de fer una diagonal ascen

dent, puja per entre grans blocs (II),
evitant la tartera que ens quedarà
alguns metres a l'esquerra. Amb tot, el

terreny és força dret.

Una vegada superat aquest tram, l'as
censió al Toubkal passa a ser un pas
seig a gran alçària. Després de remun

tar un pendent cada vegada més suau,
arribem al Tizi n'Toubkal (3.971 m), un

coll molt ample que separa el Toubkal

deis tres Toubkal Oest o Petits Toubkal.

Des d'aquest punt les vistes són

impressionants. Girem a l'esquerra, i
si no us voleu acabar de desgastar, us

aconsello que agafeu el camí de més
a la dreta, o sigui el que transcorre per
la cresta. És senzill i d'aquesta mane

ra evitem la tartera. Ascendim per
aquesta aresta -elegant i fàcil- i des

prés de fer la característica travessa

(aèria però fàcil), per sota d'uns gen
darmes de roca característics, assolim
els amples i suaus pendents superiors
i, ràpidament el cim del Toubkal (4.167
m), sostre de l'Aties. Sempre que no

hi hagi calitja, gaudirem d'unes vistes

impressionants en totes les direc
cions. El descens es fa per la mateixa
ruta.

FITXA TÈCNICA
(Del refugi al cim)

Horari aproximat: de 3 h a 3 h i 30
min per fer l'ascensió, i poc menys
de 2 hores pel descens. Total de 5 h
a 5 h i 30 min

Dificultat: cap sense neu, tot i que el

pendent és notable

Desnivell positiu acumulat: prop
de 1.000 metres

Època recomanada: de juny a finals
de setembre

Material: bastons

la Judith Jordà a la sortida de la Via del Nieo al Jbel N'Ouhattar (3.267 ml
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Text i fotografies de Marcel Puig i Puig

Als límits del Vallès i el Bages tro

bem el Parc Natural de Sant

Llorenç del Munt i la serra de

l'Obac que, forma part de la serra

lada Prelitoral Catalana i constituït

per dues unitats perfectament
diferenciades que s'uneixen al

coll d'Estenalles.
D'esquerra a dreta, el Paller de Tot I'Any, la Roca Salvatge i el Castellsapera
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L'Alzina del Vent, un arbre espectacular prop del coll de Boix. És un dels símbols més admirats de la Serra de l'Obac

AI Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i la Serra de l'Obac tenim,
doncs, d'una banda, el massís de

,Sant Llorenç del Munt, que assoleix la

seva màxima alçada a la Mola amb

1.102 metres i de l'altra, a l'oest del

primer i separat d'aquest per la riera
de les Arenes, la serra de l'Obac amb
sostre al cim del Castellsapera de 939

metres.

La Mola de Sant Llorenç del Munt és
amb tota probabilitat un dels cims

més visitats de Catalunya, fenomen
atribuïble tant a la seva indiscutible

bellesa, a la poc difícil accessibilitat, a

les formidables panoràmiques que
ofereix així com, al fet de trobar-se a

les proximitats del territori amb més
densitat humana del país. Totes aques
tes circumstàncies han convertit el

massís, des de fa molts anys, en el

marc ideal per a les primeres expe
riències muntanyenques de genera
cions d'aficionats tant a l'excursionis
me com a l'escalada.

La serra de l'Obac, malgrat reunir

pràcticament tots els atractius de la

muntanya veïna, és potser un xic

menys coneguda i, sobretot els dies

feiners, és possible circular pels seus

innombrables viaranys i recórrer i
admirar els seus boscos, monòlits,
turons i cingles amb absoluta solitud.
La serra de l'Obac és també el testi
moni de fets històrics transcendents i

protagonista, com Sant Llorenç del
Munt, d'innombrables rondalles, lle

gendes, contes i mites.
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EL CAMí RAL:
UN CAMí LLEGENDARI

De totes maneres, un dels principals
atractius de l'Obac i que no té Sant

Llorenç el constitueix el fet que per la seva

principal carena passa el llegendari Camí
Ral que des de I'época medieval unia

Barcelona amb el Bages, tot travessant
Santa Coloma de Gramanet, Sabadell,
Terrassa i el Pont de Vilomara, essent en

el seu temps una via de comunicació vital

per al desenvolupament del país i origen
de pobles com Matadepera.

Avui en dia, una gran part del traçat d'a

quest mític camí ha desaparegut engolit
per càrreteres, autopistes i l'irrefrenable
creixement de les taques urbanes: i, de

fet, l'única part d'aquesta via que avui es

pot recórrer són els poc més de 14 quilò
metres que carenejant per l'Obac unei
xen el mas de la Barata, a Matadepera, i

el Pont de Vilomara, sense travessar

cap nucli urbà, ni tan sols carretera a

pista asfaltada.

És un exercici absolutament enriquidor
admirar les boscúries de l'Obac tot cami

nant per aquest sender, abans de ferm

ample i empedrat, i imaginar el tràfec

que no fa gaire més de cent cinquanta
anys es desenvolupava no només a tot
el traçat del camí sinó també a la resta
de la serra. No parlem pas de temps
molt remots, ja que fins a mitjans del

Rajoles amb la imatge de la Verge a l'Obac Vell

20 excursionísrne
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HOSTALSIBANDOLERS

Vista des del Turó de les Tres Creus (930 m) segona màxima altura de la Serra de l'Obac

Un trànsit tan intents per un camí tan llarg
requeria de l'equipament necessari per
proveir els viatgers, perquè cal tenir en

compte que per recórrer tot el Camí Ral
eren necessàries no menys de tretze
hores. És per aquesta necessitat que van

néixer a l'Obac les masies-hostals de la
Barata, al terme de Matadepera, dels
Hostalets del Daví, al terme de Rellinars i
de Sant Jaume de Vallhonesta, avui al
terme de Sant Vicenç de Castellet.

Aquests establiments donaven acollida i

menjar a viatgers de tota condició, tragi
ners i cavalleries. Avui dia els dos darrers
resten enrunats sobre la carena i són tes
timonis muts d'un passat de vida intensa.
A Sant Jaume de Vallhonesta es conser

ven encara, a la part inferior de l'edifici,
les grandioses cavallerisses, mostra
indiscutible de la importància de l'indret.
Recórrer els murs silenciosos a bé seure

en un pedrís i tancar els ulls permet, amb
un mínim de sensibilitat, percebre olors i
sorolls d'altres èpoques, imaginar episo
dis de gresca i de disbauxa i, també, de
successos lamentables, de crims i robato
ris, ja que, com relatarem més tard, a

alguns dels hostalers se'ls atribuïen

escrúpols més aviat minsos.

segle XIX el Camí Ral mantingué la seva

utilitat i indiscutible importància. Foren
l'obertura de la carretera de can

Massana l'any 1835 i, posteriorment,
l'entrada en funcionament del ferrocarril
de Terrassa a Manresa el 1859 els fets

que determinaren la definitiva pèrdua del
seu protagonisme.

Fins llavors, el Camí Ral del coll de Daví,
la construcció del qual s'atribueix a pre
sos condemnats a treballs forçats, fou el

protagonista d'infinitat d'històries i lle

gendes i testimoni durant segles de fets

rellevants i de commocions polítiques i
socials de la nostra terra. Per allà hi pas
saren pobres i rics, reis i plebeus, cler

gues, metges i remeiers, ramats i rama

ders, comerciants, militars, el transport
de correu i els traginers a bast de totes
les èpoques amb les mercaderies prò
pies de cada moment. Amb tota probabi
litat també hi passaren, cap a la fi de la
seva llarga història, llana i cotó des del

port de Barcelona fins a les primeres
indústries tèxtils de Sant Vicenç de
Castellet i de Castellgalí i, en sentit

invers, vi i aiguardent produïts per les

vinyes del Bages pel consum de la crei
xent massa obrera de les noves ciutats

industrials prop del litoral.



El Camí Ral, doncs, era una ruta llarga i

freqüentada, però també farcida d'acci
dents geogràfics i d'indrets feréstecs en

el seu pas per la serra de l'Obac.
Ambdues circumstàncies afavoriren el
fenomen del bandolerisme dels segles
XVI i XVII i l'aparició de bandolers de

gran renom popular com en Perot

Rocaguinarda, en Gabriel Torrent de la
Goula, àlies Trucafort, en Sastre Domingo,
en Jeroni Ramona i sobretot del mític i

enigmàtic Capablanca.

"Poc més de 14

quilòmetres que
carenejant per l'Obac
uneixen el mas de la

Barata, a Matadepera,
i el Pont de Vilomara"

De vegades és difícil destriar la histò
ria de la llegenda, però la creença
popular donava com a certa la col-labo
ració d'alguns hostalers en els fets
delictius, ja que, segons es diu, anun

ciaven als saltamarges aquells viat

gers que en llurs hostals feien massa

evident el gruix del moneder. Els colls
de Daví o del Correu, de la Morella o

de Gipó eren els indrets preferits pels
malfactors per treure els pedrenyals i

realitzar les seves emboscades.

Posta de sol des dels Alts de la Pepa

La Casa Nova de l'Obac, edificada entre 1786 i el1811 i dissenyada per l'arquitecte italià Domenico
Bagutti

Als colls hi solia haver encreuaments de

camins i, per tant, eren els punts més
transitats i amb més possibles víctimes.
AI mateix temps, oferien als bandolers

diverses direccions per fugir i accedir a

les coves i balmes més amagades, gene
ralment voltades d'espessa vegetació,
que feien servir d'amagatalls. Els colls,
però, també eren utilitzats per les autori
tats per escarmentar i dissuadir els lladre

gots, ja que era freqüent trobar-hi penjat
d'una gàbia el cap o alguna part del cos

d'algun bandoler enxampat i esquarterat.
Un indret, doncs, d'ús múltiple.

El Camí Ral i tota la serra de l'Obac
foren també testimoni d'episodis de la

guerra del francès, de les guerres car

lines, de la guerra civil i de la crua

postguerra que, en termes generals,
afectaren a tot el territori. És per això

que volem centrar el relat en les especi
ficitats pròpies de la serralada i la seva

influència, que hom considera determi

nant, en la transformació de les nos

tres contrades i la seva transició cap a

la societat moderna.

LES FONTS D'ENERGIA

És ben cert que avui la Serra de l'Obac
té una rica massa forestal, essent l'alzi
nar el bosc més característic del massís,
majoritari a les zones altes i les obagues
i confraternitzant amb roures i pins en

altres punts. Aquesta riquesa fou en

temps pretèrits un autèntic motor dina
mitzador de l'economia i rebost de mol
tes generacions anteriors a la nostra. El

carbó i la llenya foren fonts d'energia
imprescindible i molt preuada, fins al

punt que el seu consum massiu va pro
vocar al nostre país períodes amb
escassetat de combustibles vegetals.

Els segles XVIII i XIX foren èpoques de
veritable desforestació, tant per l'incre
ment de les superfícies conreades com

per la demanda creixent de carbó, fusta i

llenya per a usos domèstics i també dels

preindustrials, com la metal-lúrqia, els
forns de pa, de calç, de vidre i de cerà
mica, sense oblidar la construcció en els
nuclis urbans. Ben segur que, més tard,
també les primeres màquines de vapor
de les fàbriques terrassenques es

movien amb l'energia resultant de la

combustió de la llenya, que provenia en

una part important de la serra de l'Obac.

Avui dia encara és possible distingir en

alguns indrets i pel color de la terra el

que foren places dedicades a l'obtenció
de carbó vegetal mitjançant la combustió
lenta de la llenya, amb la tècnica tradi
cional de la pila carbonera. El carbó, en
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aquells moments, era més valuós que la

fusta per la major potència calorífica i,
també, per ser més lleuger i fàcil de

transportar.

El bosc, doncs, era font de vida i llen

yataires i carboners hi passaven part
important de l'any i, amb ells, els
muls i mules que els estudiosos de l'è

poca consideren com la primera font

d'energia de la Catalunya del segle
XVIII, perquè moltes de les activitats,
com les primeres fàbriques cotoneres,
eren mogudes a sang. Amb tota pro
babilitat foren animals cabdals en el

desenvolupament del Principat, que el

1818 tenia un cens de més de 100.000
muls equivalent, en termes aproximats,
a un d'aquests animals per cada deu
habitants.

Després, amb l'arribada del vapor i de

la força hidràulica i més tard de l'elec
tricitat i el petroli, l'energia de sang va anar

desapareixent, mantenint-se només en

aquells terrenys agrícoles on el relleu

impedia la mecanització. Segons l'Institut
d'Estadística de Catalunya (I'ldescat), el
1999 existia a Catalunya un cens de 700
mules i ases, si bé només el cinquan
ta per cent amb algun tipus d'activitat

. productiva. Onze anys després, pro
bablement el nombre sigui encara

inferior, però llocs com l'establiment
de restauració al cim de Sant Llorenç
del Munt, a falta d'altres alternatives,
es segueixen proveint diàriament grà
cies als admirats equins.

L'ATAC DE LA FIL·LOXERA

Totes aquestes activitats i d'altres,
com els pous de glaç i els forns de

calç o de vidre, donaven a la serra de
l'Obac un tragí permanent, difícilment

equiparable a la solitud dels nostres
dies. El tràfec i sorolls no eren només
a les alçades de la serralada sinó
també a les zones baixes i mitjanes,
amb l'expansió de la vinya i l'olivera,
que van exigir la construcció de fei
xes de pedra per tal d'aprofitar les

possibilitats del sòl. Recórrer aquests
indrets ens permet descobrir entre la
boscúria parets de pedra seca escul

pint les feixes dels vessants. Les

parets -que amb les barraques de

vinya constitueixen tot un art popular
s'enfilen muntanya amunt i donen fe
de l'aspror del territori i de la duresa
del conreu.

El cultiu de vinya fou molt estès als

segles XVIII i XIX i va omplir de terras

ses aquest territori accidentat. La Casa
Nova de l'Obac és un dels edificis més

singulars del Parc Natural; avui és pro-
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Vista de la Serra de l'Obac nevada, amb Montserrat al fons



pietat de la Diputació de Barcelona i

allotja el Centre d'Interpretació del Parc

Natural de Sant Llorenç del Munt i la

serra de l'Obac. Cal saber, però, que la

construcció d'aquesta gran casa pairal
entre 1786 i el 1811 -substituint l'Obac
Vell, actualment en ruïnes- està relacio
nada amb la prosperitat de l'època grà
cies a l'auge de la producció vitícola,
originada tant per la demanda deis
nuclis vallesans i el mercat barceloní,
com les exportacions cap a terres
americanes.

"Un dels principals
atractius de l'Obac el

constitueix el fet que per la
seva principal carena passa

eillegendari Camí Ral"

També la destrucció de la vinya fran
cesa per la fil-loxera va esperonar
encara més el sector vitícola, amb el
creixement del conreu i la construcció
de magnífics cellers a les cases page
ses més importants de la serra de

l'Obac. Curiosament, al final seria l'es
mentat insecte, que parasita en massa

els ceps i succiona la saba fins matar

los, qui acabaria amb les favorables

expectatives i desmentiria aquells que
pensaven que els Pirineus eren una

barrera infranquejable.

La fil-loxera, detectada inicialment a

Anglaterra el 1863 i el 1865 al continent

europeu, s'escampà amb virulència com

una taca d'oli i malgrat la disposició d'una

línia de defensa consistent en la destruc

ció de les vinyes entre el Rosselló i

l'Empordà, va seguir la seva marxa impa
rable. El 1883 penetrà a les vinyes del
Vallès i cap al 1900 tot Catalunya va que
dar delmada. Amb el desastre, el cultiu

decaigué ràpidament i encara que es

replantés en alguns indrets amb peus
americans, la vinya, en aquestes contra
des de l'Obac, es perdria quasi definitiva
ment. Les noves ciutats industrials i la
revolució tecnològica tocaven a la porta.

Hem intentat fer un resum dels valors

ecològics, paisatgístics i sobretot cul
turals i històrics de la serra de l'Obac,
que cal preservar amb cura, estimació

i dedicació. És evident que la declara
ció de Parc Natural per l'Administració
ha contribuït a mantenir en la majoria
d'indrets la seva puresa, però no és

menys cert que determinades actua
cions de les mateixes administracions
han malmès, potser definitivament,
altres paratges del mateix Parc. Així,
per a nosaltres, resulta difícilment jus
tificable la polèmica pista de Mata

Rodona, dins de l'àrea de màxima

protecció del Parc, o el cimentat de

l'abans bucòlic camí entre la Casa
Nova de l'Obac i l'Obac Vell. No vol
dríem que un excés de zelo la neces

sitat de justificar determinades estruc

tures ens convertís la zona en un

autèntic parc urbà.

Per les seves altures més moderades,
alguns consideren la serra de l'Obac
com la parenta pobra en relació la veïna

muntanya de Sant Llorenç del Munt. Res

d'això, ja que la seva riquesa és abundo

sa i inqüestionable i val la pena compro
var-ho. Fem-ho amb els sentits ben des

perts i descobrirem que, ben mirat, les

pedres parlen i són quelcom més que
una simple matèria mineral.
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Roca Salvatge, a la dreta, el Castellsapera, màxima altura de la Serra de l'Obac amb 932 m
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Us proposem una ruta que si bé només
ens permetrà recórrer un tram del Camí

Ral, possibilitarà el coneixement d'al

guns dels indrets més característics de

la serra de l'Obac. Podrem admirar
carenes i vessants, algunes de les

imponents cases pairals, seguir la petja
dels bandolers, tocar els murs d'un
antic hostal i descobrir, coberts pel
bosc, els bancals i barraques de pedra
seca dels antics cultius. Tot això, amb
excel-lents vistes sobre Montserrat l,
nord enllà, del Pirineu. El punt d'inici de
l'itinerari és Rellinars.
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La masia Casajoana

Rellinars: Arribem a aquest poble del
Vallès Occidental per la carretera B-

122 que uneix Terrassa amb Castellbell
i el Vilar. Els antecedents històrics de
Rellinars es remunten als segles X i XI.

Durant tota l'edat mitjana la població
vivia en gran part en masos dispersos
pel territori, de tal manera que no fou fins
al segle XVI que s'inicià el creixement
del nucli urbà, en part per la necessitat

d'agrupar-se davant l'amenaça que sig
nificava el fenomen del bandolerisme al
Camí Ral. A partir dels anys 70 del segle
passat, després del gradual procés de

despoblament produït per la fll-Ioxera, la
funció residencial converteix Rellinars en

un poble d'estiueig i creixen les urbanit
zacions disseminades. L'1 de gener del
2009 tenia un cens de 713 habitants,

màxim històric. És un territori abundant

en fonts pel fet d'estar envoltat per nota

bles elevacions.

Iniciem el recorregut a l'aparcament situat a

la part posterior de l'església parroquial
moderna, obra del 1835 i dedicada a Sant
Pere i Sant Fermí. Des del mateix aparca
ment tenim una exceí- lent vista de les mag
nífiques masies de cal Gibert de Baix i de

Dalt i de les Ferreres, testimoni de l'impor
tant passat agrícola de l'entorn. Les

Ferreres, que té annexa una capella dedi

cada a Sant Felip Neri construïda el 1660,
conserva a les parets de la gran saIa-men

jador unes pintures dedicades a la guerra
del francès i atribuïdes a un monjo cartoixà
acollit a la casa cap al 1811. El Museu
Comarcal de Manresa hostatja unes

còpies d'aquestes pintures que es van

encarregar a Francesc Cuixart el 1897.

Ja a peu, continuem en direcció nord

per la pista, que es bifurca al cap de

pocs metres. Agafem la de la dreta, antic
camí de Rellinars a Mura, ampla i ben
cuidada i que seguint senyals de color
blanc ens portarà en una hora fins al coll

de la Morella, ja dalt de la carena, on

enllacem amb el Camí Ral. Es tracta de
no abandonar la via principal, deixant-ne
d'altres a dreta i esquerra, i la simple
intuïció ens guiarà fins a l'esmentat coll.
Per si amb això no en tenim prou, només
caldrà, per estar ben orientats, seguir
amb la vista el traçat d'una línia d'alta
tensió que s'enfila per la carena i passa
just pel coll de la Morella.
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Ruïnes dels Hostalets del Daví, un dels antics hostals del Camí Ral

3 min. Font del Ginjoler. La trobem a l'es

querra de la pista i per un corriol que vore

ja uns conreus.

25 min. Masia de Casajuana. Aquesta
important casa pagesa està considerada
com la més antiga del terme de Rellinars; hi

ha documents del 1434 que ja en parlen.
És recomanable situar-nos al pla de la
casa, reposar uns minuts i gaudir de les

extraordinàries vistes de Montserrat.

Després d'uns minuts de descans repre
nem la marxa per la mateixa pista passant
pel costat d'un antic cobert amb un safareig
al seu interior. Seguim el camí principal, en

alguns moments en forta pujada i en un

petit tram bastant estret i cimentat.

1 h. Coll de la Morella. És una important
cruïlla de camins, amb senyals indicadors.

Ja som dalt de la carena i enllacem amb el
Camí Ral que, cap a l'esquerra, ens porta
ria primer a Sant Jaume de Vallhonesta i

després fins al Pont de Vilomara. Nosaltres
anem cap a la dreta o llevant agafant ja la
fresada traça del Camí Ral que en aquest
indret és ample i solell.

1 h 15 min. Hostalets del Daví. Les ruïnes

d'aquest antic hostal constitueixen un dels

punts de més interès del recorregut, tant

des del punt de vista històric com de l'es
trictament paisatgístic. Cal aturar-se uns

minuts, recórrer i tocar les parets de les

antigues estances i deixar córrer la imagi
nació. Expliquen les antigues cròniques
que es coneixia com l'hostal de la mort pels
robatoris i crims a viatgers rics i també par
Ien d'episodis de gresca i disbauxa vincu
lats amb una determinada hostalera. Els
Hostalets estan situats a uns 650 metres

d'altitud, en un indret on la carena s'obre i

eixampla oferint un imponent panorama de
tota la serra de l'Obac.

1 h 35 min. Avenc del Camí Ral.
Continuem la marxa pel Camí Ral, deixant
a la dreta una bassa -antic abeurador

ampliada i reconstruïda per fer-la servir en

cas d'incendis forestals. El camí travessa
un espès bosc amb predomini de l'alzina,
l'arboç i plantes enfiladisses que li donen
un caire selvàtic i passa per un tram amb
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l'empedrat original, el més llarg i ben con

servat de tot el camí. Arribem a I' avenc del

Camí Ral, que s'obre allargassat a la dreta

del camí i no està protegit. Amb uns set
metres de fondària, era especialment temut

pels viatgers a l'estar situat al mateix camí i,
per tant, calia anar amb molta cura si no es

volia patir algun ensurt. Les creences popu
lars afirmen també que alguns bandits hi

havien llençat gent prèviament assaltada i

assassinada.

1 h 55 min. Coll de Daví. Rep també el

nom de coll del Correu pel fet que el correu

en destinació a Vacarisses o Rellinars es

desviava en aquest lloc. És una cruïlla de
camins. El Camí Ral continua de dret cap a

l'Hostal de la Barata, el camí de l'esquerra
baixa cap al torrent de la Cansalada i el de
la dreta, que és el que agafem, cap a

Rellinars. �indret és solitari i feréstec i, en el
seu temps, fou un dels preferits dels ban
dolers del Camí Ral per cometre les seves

malifetes. Si continuéssim cap a la Barata,
no molt lluny d'aquest coll trobaríem un tren
call a mà dreta que ens portaria a la font del

Lladre, situada en una balma voltada d'es

pessa vegetació i que, com indica el seu

nom, era utilitzada pels proscrits per a fer-se
fonedissos. En el mateix coll, doncs, ens

desviem per la sendera de la dreta, que
baixa en fort pendís per terreny pedregós i

aixaragallat, fins a arribar a un camí carreter

que seguim a la dreta. Continuem per
aquesta pista fins a arribar a les proximitats

de la casa pairal de la Boada. El camí és

planer i molt agradable, entre un magnífic
bosc mixt i resseguint la falda del Castell de

Bocs, un emblemàtic doble cim de formes
arrodonides.

2 h 25 min. La Boada. A un centenar de

metres d'aquesta magnífica casa pairal
abandonem la pista que seguíem, que gira
a la dreta, i continuem cap a l'esquerra tot

vorejant l'edifici i els seus annexes. En

aquest punt les vistes del Castell de Bocs i

del penyal del Paller de tot l'Any són mag
nífiques. Ara la pista és ampla i continua pel
costat d'altres edificacions, algunes enru

nades, tot baixant decidida cap al torrent de

la Barbotera que mor a la riera de Rellinars.

Deixem a l'esquerra camins que ens porta
rien a la surgència d'aigua de la Barbotera

i a la font de la Saiola i passem prop de la
font dels Llaminers.

2 h 55 min. Font dels Carlets. És una de
les més conegudes del sector. El cabal és
abundós i surt per les escletxes de la roca a

la paret d'un petit cingle. Es troba a la dreta,
uns metres endins, just abans que la pista
traspassi el torrent, que a partir d'aquest
punt pren el nom de Riera de Rellinars. Un

cop visitada la font, reprenem la caminada

per la pista de procedència, traspassem la
riera i, uns metres mes enllà, prenem un

camí a la dreta que ressegueix el marge
esquerre de la riera. AI cap d'uns minuts
veurem a l'altra banda un camí carreter, al

qual pujarem sense problemes tot traspas
sant la llera de la riera. Seguirem el camí

cap a l'esquerra en direcció a ponent.

3 h 12 min. Després de deixar enrere, ara

a la nostra esquerra, la paret de la presa
construïda, per regular el cabal de la riera
-obra no gaire antiga i inservible des del

primer moment per l'evident esquerda que
la fereix de dalt a baix- arribem a les fonts
de Rellinars, un espectacle sorprenent pels
nombrosos brolladors que, després de

temps de pluges, brollen incansables sobre
la riera.

3 h 30 min. Plaça de l'església de
Rellinars.

Sant Pere i
Sant Fermí

(Rellinars,
casc urbà)

• Hostalets
delOaví

Font de
Carlets
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vessant sud del Costabona



fins i tot, renunciant a l'aparentment
inaccessible, al seminal Turó de Montgat,
tot comunint la malvestat amb el crit de

"Catalunya, Associació, Excursió i

Ciència, sadolleu-nos de la vostra essèn
cia!". Ai làs! Només aquell trist bany dins
el mar, envoltats de terres, ens feu obli

dar, per un breu instant, el nou desencís.

A l'Albarda Castellana, cultisme toponí
mic, gaudírem de l'èxit abans d'hora.

Ara, avui, una corda us ajudarà a grim
par els darrers metres fins al punt més
alt. A què penseu: "Ah!, però si el tot

són-penes que ha escrit aquest relat de
misteri d'estar per casa ja ha pujat!",
"l'esotèric, el críptic, l'enigmàtic relator
ha fet aquests cent cims! Doncs no! I

ara! M'ho va dir el meu fill que amb sis

anys hi va pujar ahir, diumenge. Però la

corda a la que s'agafà no era, ni és, la

que es trencà aquell funest dimarts

(crec que no s'escau explicar de nou

perquè un dia laborable). Llavors, cai

gué en Reinhard sobre en Ricardo,
aquest sobre en Gaston, i aquest,
sobre I'escolanet que aquell dia lliurava

a l'abadia i que s'havia infiltrat en el

nostre patètic grup. És clar que ell no

sabia que ho era. Vaig ser espectador
de la tragicòmica escena des de les

rampes terroses inferiors, fins que no

vaig voler veure més, i cloguí els ulls,
El Carlit

Sant Martí de Tagamanent

Massís de Besiberri
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tot fent un glop de les Aromes que, con

vençut dels seus efectes miraculosos,
havia adquirit feia una horeta i escaig.

AI Cap del Verd el torb feia udolar el
bosc que cobreix la suau carena que
s'estén sobre aquell coll, el nom del

qual no vull recordar. Pensareu: és clar,
l'escenari d'una altra miserable excur

sió. Dues paraules només: esquís i

volar. Però també podrien haver estat:

motxilla i rodolar. O: blanc i blanc, però
realment estaria fent trampes, és una

sola paraula, no cal dir-ho.

Us podria enumerar dotzenes de mun

tanyes a les que hem gosat anar, però
perquè parlar d'aquelles incursions que
sempre foren rebutjades. I als confins

de la nostra pàtria, al Montlude, a les
torres magnífiques de Madeloc a

Cabrenç, al Montmeneu, a la Fita Alta a

al Tossal des Tres Reis, no gosàrem ni

atansar-nos. Reflexioneu i responeu, si

us plau, quina motivació ens podria
haver empès a recórrer aquells llargs
camins si l'esperança i la confiança ens

havien abandonat feia massa temps?

En fi, el darrer pensament fou per l'an

dorrà Alt de Juclar. Fixeu-vas-hi, l'em
boirament del nostre cervell ens conduí
a la superstició, a l'absurd, i, sincera

ment, cansats, al desastre absolut i pro
fund. Tres quilos de mantega robats al



El Pedraforca

Punt de Trobada (ja érem delinqüents,
a banda d'inútils conqueridors), havien

de ser el nostre amulet, el nostre porta
dor de sort. Na Pepeta, diguem-ne,
besàvia d'en Henry, ens ho havia acon

sellat. Però oblidàrem el sortilegi, que
ara, lot a la mà, i sobre un rocam inde

sitjable, rellegeixo en aquest paper
mullat: "porta mantega si no vols estar

de pega però vigila amb la duana que
et farà passar gana". Resumint, només
donàrem una volta completa al cim,
arriscant-nos sobre espadats esgarrifo
sos i tornàrem a les palpentes a aquell
refugi fa poc inaugurat, amb les mans

buides, però, això sí, mastegant la grei
xosa substància.

No! el cim que havíem d'assolir no era

aquest! Enlairats, sobre un mar de

núvols que ens negava la visió d'allà
d'on veníem, el capvespre ens havia
ofert visions estranyes de muntanyes
conegudes, fins i tot d'extraordinària
ment llunyanes d'aquell racó en el no

res. En un mateix pla podíem veure

amb una nitidesa sorprenent el

Montfalgars i el Grony de Miralles; en

una altra direcció, el Gran Tuc de
Colomers i el Matagalls, a la mateixa
distància! Llavors trontollaven els nos

tres principis físics, naturals, ètics i la
nostra minsa saviesa doncs tot era

possible. Vaig voler creure, tot escri

vint les darreres paraules, que final

ment assoliríem tots aquells objectius,
simbolitzats com triangles vermells

sobre un mapa del nostre país. AI bai

xar les parpelles, però, el meu fillet

aparegué, somrient però inquiet entre

núvols de formes i colors impossibles,
com els que un matí ventós de tramun

tana veiérem junts cobrint el Puig
Neulós. Comprenguí finalment, gaire
bé adormit, que des d'aquella darrera

cota veia un futur lluent i el meu passat
que es diluïa. I aquell era el sentit de la
nostra presència en aquell pou. I el

pèndol era la nit que ens embolcallava.

I si heu llegit fins aquí, estigueu segurs

que sou els únics que ho heu pogut
fer, doncs haurà estat el vent del cim

ignorat, el que fa 101, el carter que us

haurà dut aquest missatge.

Punta de I'Aigua
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INI muntanya

Joh n Ba II o per què hi ha revistes de muntanya

E I 22 de desembre de 1857 un grup de

dotze persones es reuniren a l'hotel

Ashley de Londres per fundar l'Alpine Club

(AC), que es considera com el primer club

de muntanya de la història. Som a l'edat

d'or de l'alpinisme, llavors liderat pels
muntanyencs britànics, que fins aquell
moment feien ascensions sense cap
estructura que els aglutinés. L'AC va néi

xer pel desig d'alguns d'ells de crear una

entitat que els permetés reunir-se per
intercanviar informació sobre ascensions
realitzades i preparar-ne de noves. El pri
mer president fou el naturalista i polític
irlandès John Ball, que ocupà el càrrec
des del 1857 fins el 1860. John Ball

(Dublín, 1818 - Londres, 1889) començà
la seva carrera política el 1846, essent

parlamentari de la Cambra dels Comuns

(1852-1857) i Subsecretari d'Estat per les

Colònies (1855-1857). Durant aquest perí
ode impulsà a donà suport a iniciatives de

Isard
Família: bòvids
Espècie: Rupicapra rupicapra
Subespècie: pyrenaica

L'isard a camussa és un mamífer remu

gant de la subfamília dels caprins típic d'al
ta muntanya. En castellà se'l coneix amb
els noms de rebeco, sarrio, gamuza a

camuza

La camussa (nom que s'aplica d'una

manera general a totes les diferents

subespècies) és d'origen asiàtic i es troba
a Europa des del pleistocè mitjà, fa uns

350.000 anys. Actualment es troba distri
buïda per les principals serralades de la

meitat sud d'Europa i de l'Àsia Menor, en

altituds superiors als 1.500 m. A Catalunya
se'n comptabilitzen prop d'uns 15.000

exemplars distribuïts arreu dels Pirineus, i

fins i tot a la Serra del Cadí.

És un animal de mida mitjana amb una

alçada de 70-80 cm i un pes de 25-50 kg.
Ambdós sexes tenen unes banyes primes
que es dobleguen cap enrere a la punta
formant un ganxo. El pelatge es curt i can

via de color segons l'època de l'any; cas

tany clar durant la primavera i l'estiu i fosc
a l'hivern. És molt característica la presèn
cia d'una banda clara que s'estén per la

part superior de la cara, per la mandíbula i

pels costats del coll.
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caràcter científic, com per exemple, l'ex

pedició que John Palliser realitzà als lla

vors inexplorats territoris de l'Oest del

Canadà, a la campanya de catalogació de

la flora de les diferents colònies de l'Imperi
Britànic. Essent president de l'AC fou edi

tor de la revista "Peaks, Passes and

Glaciers" que fou el preludi de l'actual

"Alpine Journal", i per tant la primera revis

ta de muntanya de la història. Entre 1863 i

1868 publicà els diferents volums de la

prestigiosa "Alpine Guide", on es descriuen

excursions a zones llavors desconegudes
com els Alps del Delfinat, de Graies, de

Llombardia, d'Austria a Dolomites. Just al

volum dedicat a les Dolomites narra la seva

ascensió al Monte Pelma (3168 m), que es

considera com la primera "escalada" a les

Dolomites. Com a naturalista feu impor
tants campanyes a l'Atlas del Marroc (1871)
i a Sud Amèrica (1882), en les que catalogà
un gran nombre d'espècies vegetals (per
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John Ball, English climber, first President of the

Alpine Club, 1858-60, President's Portrait, 1888

aquest motiu és autor botànic). També feu

contribucions a la Meteorologia, la Geografia
i la Geologia. La Serra, el Pas i el Pic de Ball

(3.311 m) a les Muntanyes Rocalloses, així
com el Passo i la Cima di Ball (2.783 m) a les

Dolomites ens el recorden.
Manel Canales

La seva distribució altitudinal oscil-la entre

els 1.000 i els 3.000 m seguint el ritme de
les estacions. Durant l'hivern busquen
refugi i davallen fins al nivell del bosc on

s'alimenten de brots de coníferes. Mentre

que a l'estiu es concentren a les parts més
altes i s'alimenten de herbàcies, gramínies
i lleguminoses.

Les femelles amb els adults més joves i

les cries formen grups i ramats de 5-30 a

més individus. Els mascles es mantenen

separats dels ramats fins al període de zel

que s'esdevé al voltant de novembre. La

gestació dura cinc mesos i entre abril i

maig les femelles pareixen una a dues
cries. Poden viure fins els 18 anys.

Lluís Catasús i Cols

L'isard és un animal àgil i ràpid que es

mou molt lleuger per congestes, pedre
gars i penya-segats i pot fer salts de fins a

sis metres de longitud i quatre d'alçada.
Posseeix unes adaptacions anatòmiques
que el capaciten per a moure's amb tanta

facilitat per l'alta muntanya. Sota les peü
lles tenen una membrana interdigital que
forma un coixinet esponjós. Quan la neu

és tova, separa els dits i la membrana

impedeix que s'enfonsi, mentre que quan

avança sobre el gelo les roques, tanca els
dits i les seves peülles dures i afilades s'a
ferren a la superfície i l'ajuden a evitar
relliscades. Tanmateix tenen també un cor

de mida molt gran que produeix un nom

bre elevat de glòbuls vermells que li per
met adaptar-se a grans altituds.



Emuntanya

Les Torres del Pa i ne i els seus homes

El massís de les Torres del Paine, també
anomenat Grupo Paine, es situa a l'alçada
del paral.lel 51 de latitud sud a la Patagònia
xilena. A 400 km al nord de Punta Arenas i

2.500 km al sud de la capital Santiago, les
Torres del Paine constitueixen la última ele

vació important dels Andes abans del seu

enfonsament definitiu cap a I'Antàrtida. La
seva peculiar i jove orografia escolpida pel
gel i les condicions meteorològiques extre

mes d'aquest lloc del planeta, ha fet que el

Parque Nacional Torres del Paine sigui
declarat Reserva de la Biosfera per la
UNESCO des de l'any 1978.

Els cims del Paine tot i tenir altituds modes

tes si les comparem amb altres cordilleres,
les seves cotes màximes es mouen entre

els 2.000 i els 3.000 metres aproximada
ment, es caracteritzen per allotjar algunes
de les parets més altes i difícils del món.
Els vents violentíssims i humits que venen

de l'oceà Pacífic i el gel acumulat provinent
dels camps de gel continental s'han enca

rregat durant milions d'anys d'erosionar

aquest massís granític fins a presentar-nos
l'aspecte actual que tantes passions des

perta entre els alpinistes. D'entre totes les
seves puntes, un grup de tres monòlits en

destaca pel seu aïllament, altura i verticali

tat: són les veritables Torres del Paine.
Orientades en diagonal d'est a oest, la
Torre De Agostini o Torre Sur (2.850 m), la
Torre Central (2.800 m), i la Torre Monzino

o Torre Norte (2.600 m), s'aixequen al bell

mig del parc.

Els primers escrits sobre les Torres es

remunten al 1879 quan el tinent Rogers es

refereix a elles com a Cordillera de los

Baguales durant unes campanyes d'explo
ració a la regió d'Última Esperanza.
Segons Rogers el nom de Paine prové de

la similitud d'aquestes muntanyes amb
unes altres de la propera Argentina ano

menades així mateix. Posteriorment el

salesià De Agostini portà a terme fins a tres

exploracions durant els anys 1917, 1929 i

1943. A la primera exploració De Agostini
recorregué el sector més meridional resse

guint el riu Serrano fins al Monte

Balmaceda. L'objectiu de la segona explo
ració era estudiar la naturalesa real del
massís sobre la que el capità Moyano s'ha

via pronunciat al 1884 assegurant que el
seu origen era de tipus volcànic. De

Agostini arribà fins a l'amfiteatre central del

Paine i certificà que a la composició de les

roques no hi havia cap traça de vulcanis

me. Finalment, l'última exploració s'extén

pel vessant més septentrional del grup res

seguint tot el riu Paine fins aillac Dickson.

Acomplerts fins aquest moment gairebé
tots el objectius geogràfics i cartogràfics,
ara arribava el moment dels escaladors i

de les grans campanyes per ascendir tots

aquells cims inhòspits.

Tornant als textos de De Agostini, aquest fa
esment de l'ascensió portada a terme l'any
1937 pels alpinistes bavaresos Hans Teufel

i Stefan Zuck sobre el Paine Chico, durant

la qual fou descoberta i batejada la cresta

del Cerro Almirante Nieto (2.640 m). Al

1955 s'assolí de la mà dels alpinistes xilens

Luis Kranl, Sergio Kunstermann, Ernesto

Payá i Ricardo Vivanco, la Cumbre Central

del Paine Grande (2.730 m). Quedava

pendent, però, l'ascens de la Cumbre

Principal (3.050 m) punt culminant de tot el
massís i que fou assolit al 1957 per un grup

d'alpinistes de l'escola italiana liderats pel
reconegut Guido Monzino.

Monzino, però, anava al darrera d'un

objectiu més llaminer: un dels tres monòlits

que constitueixen les Torres del Paine.
Abandonada la idea d'escalar la Torre Sur

després d'un primer intent, els seus esfor

ços es concentren en la Torre Norte que
assoleixen el 16 de gener de 1958 gràcies
a una dura escalada no exempta de grans

dificultats. El cim rep el nom de Guido
Monzino des d'aquell dia.

Cinc anys més tard totes les mirades es

centren sobre la Torre Central, la més impo
nent i difícil, on dues cordades, una anglesa
liderada per Bern Page i una italiana encap

çalada per Giancarlo Frigen, es disputen el
cim en un entorn més que competitiu.
Finalment el premi se l'emporten els angle
sos de la mà de la cordada formada per
Chris Bonington i Donald Williams que tre

pitgen el cim al capvespre del 16 de desem

bre de 1963. Els italians s'hauran de confor

mar amb la segona ascensió de la torre
unes hores més tard que els anglesos.

Encara quedava, però, un seriós proble
ma per resoldre: la Torre Sur, la més alta

de les tres. Els homes del CAl de Monza
no dormien tranquils des que els angle
sos els passaren al davant a la Torre

Central, de manera que començaren a

mirar-se la tercera torre. La constància i

la tenacitat portaren a Armando Aste i

els seus homes fins al cim el 9 de febrer
de 1964 a través de l'elegant ruta de l'a

resta nord en la que hagueren de supe
rar difícils trams d'escalada de VI grau i

uns quants passos d'artificial.
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Acte institucional del 75è aniversari de
la VEe de Mataró

El passat dia 11 de juny, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de

Mataró, es va celebrar l'acte institucional dels 75 anys de la
UEC de Mataró. L'acte va estar presidit per l'Il-lm. Sr. Alcalde de
la Ciutat de Mataró, Joan Antoni Baron, el Regidor d'Esports,
Ivan Pera, el president de la UEC Agrupació, Pere Sauret i el

president de la UEC de Mataró, Ramon Boter de Palau. El con

ferenciant de l'acte va ser el Dr. Francesc Roma i Casanovas.
Sota el títol "E-excursionismeS 2.0. L'excursionisme català a

l'inici del segle XXI", Roma exposà la seva visió de l'excursion

isme actual i obrí uns quants interrogants de cap a on anirà l'ex
cursionisme del futur. Entre els assistents a l'acte hi havia direc
tius de la FEEC de la FCF, els membres de la Junta Directiva de
la UEC de Mataró, el president d'honor de l'entitat, el Sr. Josep
Beltran, així com també els expresidents Benaiges, Floriach i

familiars dels ex - presidents Subirachs, Aymat i Arís.
Ramon Boter de Palau

La Junta de la UEC de Mataró amb l'alcalde la Ciutat de Mataró, el regidor d'Esports i el president de la

UEC - Agrupació.

Alfons de Ros Fortuny, el primer "100 cims"
El dia 16 de maig de 2010, Alfons de Ros Fortuny, soci de la
UEC d'Horta va recollir el reconeixement ofert per la FEEC als

federats que acaben el repte dels "100 cims". En la II Trobada
dels "100 cims", celebrada a Montserrat, van ser 31 els federats,
que van rebre aquest guardó.

El repte dels "100 cims" és una proposta de la FEEC que va

començar el dia 1 de juliol de 2006 i que no és cap concurs ni

competició; es tracta només d'una proposta per tal de conèixer
les nostres contrades tot practicant l'excursionisme.

El nostre consoci es va assabentar d'aquesta iniciativa per la

plana web de la FEEC i en un bon principi no li va interessar

gaire. De fet, ens explica que és un muntanyenc col-leccionista
i ha fet els "3.000" del Pirineu, els cims de la Cerdanya, els cims

d'Andorra ... Per això, després d'un temps va anar madurant la

idea, va veure que la proposta dels "100 cims" era assolible i s'hi
va començar a dedicar. No va fer cap planificació, anava allà on

li venia de gust i en funció de les notícies meteorològiques, atès

que buscava l'indret on hi havia previsió de bon temps.

34 excurs ionisrne
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Els cims els ha assolit solo en companyia: però cap de les per
sones que l'han acompanyat participa en el repte dels "100
cims", ni tan sols la seva companya. Algunes vegades s'ha
plantejat les sortides per pujar alguns dels cims del llistat de la
FEEC com un mitjà per a d'altres objectius, com va passar quan
el seu objectiu era fer el Tour del Montblanc. En aquest cas, els
cims propers a Barcelona li van servir d'entrenament.

Va decidir posar-se a acabar el llistat quan va saber que seria

pare. De tota manera, ara que ja ho és, segueix pujant els cims
deillistat (fins als 175 que hi ha, encara té feina). Considera que
amb el repte dels "100 cims" com en altres dels reptes
muntanyencs que s'ha proposat, ha descobert indrets molt inter
essants. Per a ell, l'activitat de muntanya és una combinació d'e

sport i afició que permet conèixer indrets que sempre tenen

alguna cosa d'interessant, com ara mateix quan està assolint els
turons que envolten la vila del Vallès on resideix.

Des d'aquestes planes, aprofitem per felicitar-lo, ja que és el

primer soci de la UEC que aconsegueix el repte.
Joan M. Vives i Teixidó



Com ja sabeu I'APPEC facilita l'accés a la lectura als joves de
18 anys amb subscripcions a les revistes que formen part de
l'Associació de publicacions periòdiques escrites en català

(APPEC). Entre les més de 150 capçaleres que formen part de

l'entitat els joves que s'han acostat als Quiosc.cat han selec
cionat algunes, entre elles l'Excursionisme. A veure si trobeu la

capçalera que teniu entre mans i que sosté el nostre ex-direc

tor, en Jordi Martorell.

FE D'ERRADES:
En el número 352, en l'article de Panamà de Roberto Blasi, quan es cita en Pedro, a l'inici de l'article, es fa referència a en Pedro

G.Méndez Carbajal, del Grup d'Activitats de Muntanya de Panamà, i un article seu, que Roberto Blasi també cita, titulat "Excursió
a Las Lagunas del Picacho de San Carlos" publicat en el butlletí número 207 de l'Agrupació Excursionista de Granollers el gener
desembre de 2007.

Les lesions dels peus
L'estiu és el moment ideal per fer excursions per la muntanya. Per
tant cal preparar-nos bé per no tenir cap incident que espatlli les
nostres caminades. Un dels aspectes més importants és tenir cura

dels nostres peus.

Les lesions que apareixen més freqüentment als peus quan
anem d'excursió són les torçades de turmell, les butllofes i les

ferides als dits i a les ungles. El principal motiu d'aquestes
lesions és el calçat. S'ha de procurar portar unes bones botes
de muntanya i utilitzar-les bé.

Per causa de les irregularitats del terreny són molt usuals les con

tusions dels lligaments del turmell. Aquestes poden consistir en

una torçada, un esquinç o una ruptura. Si algú pateix un trau

matisme al turmell és millor que no es tregui la sabata fins que no

arribi ailloc on el podran guarir perquè, si no, no es podrà tornar a

calçar per culpa de la tumefacció i el dolor que patirà al peu. Per
això es recomana no continuar caminant i immobilitzar-lo al més
aviat possible. Si es tracta d'una lesió lleu es pot utilitzar un embe

natge elàstic. També van bé els medicaments antiinflamatoris o

els massatges. La millor manera d'evitar aquestes torçades és fer
servir unes botes altes que subjectin bé el turmell.

per Concepció Arnau

Per culpa d'unes botes noves que s'adaptin malament al peu
poden aparèixer les butllofes, lesió produïda per un aixecament de

l'epidermis com a conseqüència d'una cremada, del fregadís, etc.,
que conté inicialment un líquid serós i després pot contenir sang o

pus. Quan es forma una butllofa molt gran es pot punxar amb una

agulla estèril, però si la butllofa es rebenta sola és important nete

jar-la amb aigua i sabó o amb una solució antisèptica i després
tapar la ferida amb un material que no sigui adhesiu.

L'ungla encarnada als dits dels peus és un trastorn que consisteix
en la penetració d'una vora o totes dues de l'ungla en la pell de la
vora unguial i en facilita la inflamació. Aquesta alteració ve donada

pel fet de dur un calçat massa ajustat que pressiona la pell contra

l'ungla. Per tant les botes que fem servir han de ser prou folgades
i còmodes igualment com els mitjons.

Evitem, doncs, aquestes molèsties quan anem d'excursió utilitzant
un bon calçat!

amb la cot-teoorscto del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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Castellers de la Vila de Gràcia

Assaigs:
dimarts i divendres de 20 a 23 h

CI Trilla 18
Metro L3 Fontana

\



� La Mesa de los
tres Reyes
i la Tabla ��
Jacetània

�1lm[ID 3h 30 a 4h per l'ascensió.
lo 1.115 m.

I . excursió sobre terreny accidentat, de fàcil orientació però
delicat i perdedor en cas de boira.
• o • Linza, 96 places, a 1.345 m, propietat de l'ajuntament d'Ansó.
A l'hivern és base d'una estació d'esquí de fons. Tel. 974348289.

•• • descripció teta per condicions d'estiu, sense neu, de juny a

novembre.

• •• •• Valles de Ansó y Echo. Ese. 1 :25.000. Ed Alpina. Valles
de Ansó, Echo y Aragüés. Ese. 1 :40.000. Ed. Pirineo.
• o cal anar a Huesca, d'allí seguir direcció Pamplona per la A·132
fins a la cruïlla de Puente la Reina. Seguim cap a Pamplona ara per la
N·240. Arribats al poble de Berdún trenquem cap al nord direcció Ansó.
Seguim vall amunt passant de llarg el poble i el càmping de Zuriza fins
trobar al seu tinall'aparcament del refugi de Linza.
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Eij Cresta Peiraforca�
Roc Colom Cerdanya

•• per la cresta unes 5 a 6h. L'aproximació des del cotxe és d'unes 3h a 3h 30
min. Si es fa tot en un dia cal comptar amb una llarga jomada de més de 12h en total.

Cúœ�rBll: del cotxe al cim són 1.175 m, però a l'aresta farem moltes pujades i

I • l'aresta té una qualificació alpina de BD+, en general domina el 1110

però a l'agulla del Gegant trobem passos de IVa

•
o

• una corda de 60 m hauria de ser suficient, 4 friends, tascons i unes

quantes bagues .

• o • per escurçar l'aproximació podem dormir a la cabana de Campcardós
a 2.030 m. 4 places com a refugi lliure tot i que la podem trobar ocupada per
un pastor alguns dies d'estiu.

CCUf.jjiEiŒl'§I!tm�.� agost de 1933 per Andreu Xandri i Albert Casanelles,
l'aresta NE del Roc Colom fou escalada el 1899 Per Ussel i Marfaing.
•• • juny-octubre. Fins ben entrat juny podem trobar neu en alguna canal

protegida del sol.

• ••• • 22490T. Bourg Madame/ Col du Puymorens/Pic Carlit.
Esc.1 :25.000 de I'IGN Francès o bé Tossa Plana Puigpedrós. Mapa guia
d'Hivern. Esc. 1.25.000. Ed. Alpina
: • •• • • Cerdanya, d'Agustí Jolis i Maria Antonia Simó. Editada pel C.E.C.
A tota Cresta de Manel Borrell i Enric Faura. Collecció Azimut, núm. 32.
Cossetània Edicions.

o deixem el cotxe en un estacionament a l'entrada de la vall de Campcardós,
passant per sota la via del tren en un petit túnel a l'entrada del poble de Porta.

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

�Posets per
l'aresta de los Veteranos
Vall de Benasc

: ,
,

DGimimJ! 5 a 6h per l'ascens.

O(!ltm]¡lrmli +/. 1.480m.

I . ascensió qualificable de PD, amb passos de II per terreny
descompost i un ràpel recomanable. En qualsevol cas no és una excursió
no exempta de perill, força llarga i amb gran desnivell.

•
o

• Corda, baga de ràpel, arnés i casc recomanable per superar la
bretxa Carrivé. A la baixada piolet i grampons poden ser necessaris fins i
tot imprescindibles segons l'estat de la gelera del Posets .

• o

• refugi d'Estós. Propietat de la FAM. 115 places. Situat a 1895 m a

la Va I d'Estós. 974344515.

,=�����.�Albino Sánchez i Michel Simonet, l'abril de 1.957.
e •• . descrit per ser efectuat en condicions de poca neu. De juliol a

octuore

'=�llPosets
- Perdiguero .Esc. 1 :25.000.Ed Alpina.

D Posets - Perdiguero 2. Josep de Tera i Camins. Guies del
ontblanc-Martíri.

�=o�com a punt de sortida de l'ascensió haurem d'accedir a la vall de
Benasc i remuntar posteriorment la vall d'Estós des de l'aparcament passat
el Pont de Cuera a 1.240 m. a fins el refugi situat a 1.895 m. (2h30 min).



a l'Est destaca la verticalitat de la baixada cap
el circ francès de Lescun i el petit llac de Lhurs
800 metres sota nostre. Baixant per la carena

oriental fem cap sense gaire dificultat al Pic de
la Tabla de 2.423 m, una evident espatlla de la
Mesa abocada encara més sobre la vall de
Lescun. Des d'aquí tornem per on hem vingut
fent drecera sota la Mesa.

Pasqual Garriga i Martí

Les valls aragoneses a l'oest de Canfranc són
una veritable meravella paisatgística, que no

hauríem de deixar de visitar. Com a mostra de
la bellesa d'aquest sector proposem l'ascensió
al cim més alt de Navarra, tot i que l'ascendi
rem pel vessant aragonès. Precisament el nom
de la Mesa de los Tres Reyes prové del fet que
en el cim d'aquesta muntanya conflueixen els
antics regnes de Navarra, Aragó i Bearn, de
forma tal que al seu cim podien reunir-se els
tres monarques al voltant d'una taula i restar
cadascun al seu regne.

Sortim del refugi de Linza per un camí direcció
NE que ens ha de portar cap al Collado de
Linza (1.935 m). No té pèrdua i ofereix un petit
descans a la cota 1.600 m on trobem un gran
pla i la cabana de Linza. Arribats al coll (1 h 30
a 1 h 45 min) s'obre davant nostre la vasta

panoràmica de la Foya de la Solana, una acci
dentada depressió calcària tancada davant
nostre pel cim en forma de proa de vaixell de la
Mesa de los Tres Reyes. Més a prop tenim cap
a l'est el cim del Petretxema de 2.371 m que si
estem de bon humor podríem afegir a la jorna
da tot i que allargant-la força. Del coll de Linza

avancem cap el nord baixem per tornar a pujar
i passem després prop d'una petita cabana
metàl-llca. Encarem a continuació un petit mur

sense dificultat abans d'entrar definitivament a

una mena de barranc que encara a l'E el coll
d'Escoueste. Cap a la cota 2.060 m deixem el
camí del coll per encarar els pendents que ens

atansen a la Mesa, i que ens deixen a un coll
de 2.368 m entre el nostre objectiu i el pic Alto
de Budogia. D'aquest nou coll ens resta remu

ntar fins el cim pel seu vessant sud seguint
qualsevol dels nombrosos corriols que s'enfilen
per terreny pedregós fins la Mesa de los Tres
Reyes 2.448 m. Sent com és el
sastre de Navarra no ens pot
sorprendre trobar al seu cim
una estàtua de San
Francisco Javier, i una

rèplica en metall del
castell de Javier. Les
vistes cap el
Petrachema són les
més maques. AI nord
destaca el proper Pic
d'Anie de 2.507 m situ
at dintre França. Cap
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La cresta que uneix aquest dos modestos
cims arrecerats al vessant nord del
Puigpedrós té la reputació de ser la més
bonica del Pirineu Oriental. Motiu més que
suficient per anar-hi. Remuntem la vall per un

ampli camí evident seguint el GR7. Arribats a

la cabana de Campcardós (2h) hem de
deixar el camí i passar el riu per una pas
sarela propera. Sense camí evident encarem
el Peiraforca que ocupa una posició aïllada al
mig de la vall. Ens apropem a la base del
cim per pedregars i nerets, terreny poc
agradable. A la cara E descobrim una evident
canal d'herba que puja fins a la dreta del cim
del Peiraforca al que arribem grimpant. (3h a

3h 30 min). Contemplem ara la cresta i al
fons l'esvelta agulla del Roc Colom. Cal
estar habituat a grimpar i moure's per terre

ny vertical amb seguretat per tal d'anar des
encordats i progressar a bon ritme. Passem
pel cim sud i anem perdent altura posant
constantment les mans (II) fins una bretxa,
pugem una agulla (111-), que desgrimpem,
evitem la següent flanquejant-la; pugem un

nou bloc on trobem un bivac. Sota aquest
cim trobem el primer ràpel d'uns 25 a 30 m

fins una bretxa. Estem al peu de l'Agulla del

Gegant, la part més complicada ja que ens

obliga a passos de (IV) en un llarg que porta
a una reunió amb burils i un pitó. Sota el cim
de l'agulla hem de trobar l'inici d'un doble
ràpel de 20 i 30 m. Som al planer i ample coll
del Gegant. En sortim per una paret fàcil (III)
que ens du al pic de la Fam. Planer i esmolat
que acaba sobre la Bretxa de la Fam Iniciem
la baixada entre dos blocs característics i
trobem el doble ràpel fins al fons de la
bretxa. Davant tenim un mur vertical.
Sortim de la bretxa baixant per l'es
querra fins una plataforma d'accés
a una redreçada xemeneia de Port d'Envalira

(III), després esdevé descom-

�
posta amb algun neret.
Retornats a l'aresta trobem un

nou mur (III) i un flanqueig
_/per la dreta i una canal per

recuperar el fil de l'aresta.
Fins el peu del Roc Colom ja
totes es elevacions són evita
bles per l'esquerra. A mida
que ens apropem al Roc
Colom veiem la seva escala
da més fàcil del que sembla
va. Són unes plaques que

superem per adherència (11+) i després
pugen una curta xemeneia de (III) que
podem fer en "ensamble". Roc Colom 2.686
m (8 a 9h). Per sortir del cim ho farem en un

doble ràpel a l'aresta S del cim que ens

deixa a un coll de d'on podem desgrimpar i
iniciar el llarg i merescut retorn.

Pasqual Garriga i Martí

PAS DE LA CASA

-�-------------------------------------------------------------------------
Sortim del refugi seguint cap a l'E el camí que
mena al Port de Gistaín a de Chistau, de
2.577 m. Ho fem tot seguint el GR11 envoltats
de pins i de prats. Arribats al coll (2h), a si
volem una mica abans, ja podem desviar-nos a

la nostra esquerra (S) per anar a cercar l'aresta
que separa les valls de Gistaín i Estós i que
baixa del pic de Veteranos. L'absència de
vegetació és absoluta. Som a un món mineral,
àrid, d'esquistos que per franges van canviant
de color, entre el negre els vermells oxidats i
el quasi blanc d'una característica franja que
constitueix I'avantcim del pic deis Veteranos.
L'aresta va girant cap el SE deixant-nos veure
tota la ruta d'avui, fins el Posets i les Espadas.
Superant petits bonys arribem finalment al
blanc cim deis Veteranos de 3.125 m (4 a 4h
30 min). En aquest cim s'ajunta l'aresta que
puja des del Pic Royo 2.816 m que hauríem
pogut seguir. Des d'aquí contemplem als nos
tres peus la Coma de la Paül per on discorre la
via normal al Posets des d'Estós, que és per on

baixarem. Seguim l'aresta ara en baixada i

després en suau pujada fins al Pic de Los
Gemelos de 3.160 m, batejat en honor als ger
mans Ravier (30 min des dels Veteranos).

Seguint l'aresta fem cap a una bretxa força ver

tical, anomenada Carrivé, que és la màxima
dificultat de l'itinerari. Pot desgrimpar-se cap el
vessant O, però la poca qualitat de l'esquist fa
aconsellable un ràpel fins al fons de la bretxa a

3.125 m. Situats en aquest punt caldrà guanyar
l'aresta del davant pel mateix terreny fràgil, cal
anar amb cura. Finalment l'aresta esdevé cal
cària, sòlida i de qualitat. La seguim cap al sud
passant per un gran nus d'arestes a 3.210 m.

Des d'allí perdem uns 20 m d'altura i
fem cap a un callet a depressió on

s'ajunta la ruta normal que puja al
Posets des de Viadós. Fem cap
finalment a la punta N del Posets
de 3.321 m i al cim pròpiament dit
de 3.375 m segona cota de tot el
Pirineu. Vèrtex geodèsic de
primer ordre amb vistes cap a

tots els grans massissos de
3.000 m que l'envolten. Per
baixar hem de tornar a la punta
N i d'allí trobar la xemeneia que
baixa per la paret E del Posets.
L'entrada a la xemeneia no és
gaire evident, però acostuma a

haver-hi una fita que la marca tot i que
descomposta (atenció a la caiguda de pedres)
i ens deixa a la gelera del Posets. D'allí, ja
sobre neu, (pot ser necessari l'ús de grampons)
anirem cap el NE al coll de la Paül que ens
dóna accés a la coma de la Paül per on tornem
a Estós.

Pasqual Garriga i Martí



er Marc Janeras i Casanova

Terres de l'Ebre,
vida i colors
Vicent Pellicer

Col. Khroma, 6

Cossetània edicions, març 2010
230x240 mm; 129 pàg. color

Els Pirineus de cap a

cap - 50 etapes
Marta Viladot i Daniel Calleja
Col. Khroma, 5

Cossetània edicions.jebrer 2010

230x240 mm; 117 pàg. colot;

Presentem dos volums nous de la collecció Khroma, uns llibres fotogràfics
efectius, sense opulències innecessàries. El primer és una idea molt

encertada, un tribut necessari a les gran travesses que recorren al llarg dels

Pirineus. No és una guia de ruta, que ja n'existeixen, sinó una invitació o una

evocació de! GR-11 transpirinenc. Amb molt encert ens presenten una visió

sintètica dels Pirineus en 50 etapes, a doble pàgina cadascuna. Així, d'un cop
d'ull obtenim un perfil longitudinal fotogràfic de la serralada.

El segon és una sorprenent aproximació plena de color a les Terres de l'Ebre,
organitzat en quatre blocs: el de!ta, la vall, la plana i el Port. Uns curts textos

en versió trilingüe (català, castellà i anglès) introdueixen reflexions personals
de l'autor que ben seguit cedixen el protagonisme a la fotografia, a

l'espectacle de la natura, i molt especialment a les aus, les afortunades de tenir

una visió global d'aquest espai tan ric.

Conjunció de muntanyisme i vida
Antoni Torras i GÓI'I'lez

La Busca edicions.jebrer 2010

240x170 /'11m; 128 pàg. color

La nostra activitat a muntanya és 100% experiència vital. No és un exercici mecànic, sinó

un acte de voluntat, actitud, deèisió ... I tota aquesta vivència personal, però compartida,
senzilla i humil, però noble, l'exposa amb fluïdesa aquest amic de la UEC, principalment
de forma versada. L'edició amable en fa agradable la lectura, per aturar-nos a pensar en

els records, en els projectes que potser no seran reaIitat, però que ens fan somniar. Qui
més qui menys fem fotografies de les nostres excursions, però allà queden apilades ... és
interessant l'exercici que fa l'Antoni Torras de decantació del pòsit que guarda de les

muntanyes de la seva vida, en el fons, una altra forma d'excursió introspectiva.

El camí Català de Sant Jaume
Joa,·, Fiai Boada

Col. Azi/'l1ut Turisme, 8

Cossetània edicions, maig 2010

225x120 mm; 107 pàg. color

Enguany és any Jacobeu, i el carni de Santiago encara acollirà més pelegrins del què ja és

habitual. Una opció pels catalans és posar-se en ruta des de casa i creuar tot el nord de la

peninsula Ibèrica. Aquesta guia recull els dos camins principals des de Catalunya, ambdós

amb origen el monestir de Montserrat. Un traçat més al nord enllaça amb el carni

aragonès prop de Jaca, i l'altre més al sud enllaça amb e! cami francès a Logroño.

L'autor, que és un bon coneixedor dels camins que condueixen a Santiago de

Compostela, ens ofereix una guia de mà molt ben editada aprofitant e! grafisme i colors

per presentar la informació de forma molt pràctica i clara, amb esquemes diferents.
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per Lluís Catasús i Cols

En aquesta ocasió no es tracta d'encertar el nom de la fotografia
sinó de completar els mots encreuats tots ells relacionats amb els

quatremils alpins principals. La fotografia correspon al Gran
Paradiso de 4.061 metres situat a Itàlia.

1. El 17 de setembre de 1784 amb el seu company François Cuidet va pujar
el Dôme du Goûter i varen encetar la llista deis quatremils alpins principals.
2. En té 24, però és el país alpí que té menys quatremils principals.
3. Aquesta punta es la més alta del massís del Monte Rosa.
4. El 1957 juntament amb Toni Gobbi va ser el primers en escalar l'últim i
més difícil deis quatremils principals, el Grand Pilier d'Angie.
5. És el quatremil principal més baixet els Alps
6. És el cim més alt del massís de l'Oberland
7. El primer d'agost de 1820 es va pujar per primer cop aquesta punta de
4.563 metres que es troba entre Itàlia i Suïssa. Precisament rep el nom d'un
dels primers escaladors
8. El seu nom alemanyes pot traduir per "soltera" a "verge" va ser escalat

per primera vegada pels germans Meyer d'Aarau el 3 d'agost de 1811.
9. Aquesta dent té 4.179 metres

10. Aquesta piràmide té més de 4.000 metres
11. De nom Marie va ser la primera dona en pujar el Mont Blanc el 14 de

juliol de 1808. Té un carrer dedicat a Chamonix.
12. Acompanyava A Paccard en la primera ascensió al Mont Blanc
13. De nom Chistian aquest guia de muntanya pertany a l'època daurada de
la conquesta alpina i es possiblement l'home que té més primeres a

quatremils alpins. Edward Whymper, Adolphus Warburton Moore, Leslie

Stephen, Gottlieb Samuel Studer, Francis Fox Tuckett i William Auguste
Coolidge varen llogar els seus serveis com a guia.
14. Aquesta organització internacional va publicar en el butlletí número 145
del març de 1994 la llista oficial dels quatremils principals alpins.
15. Aquest famós guia francès va morir el 1865 en el descens de la primera
al Cerví. Un dels esperons de les Jorasses porta el seu nom.
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jarà un lot de llibres de muntanya valorat en 50 euros. En el

proper número de la revista sortirà publicat les solucions i el
nom del guanyador. El guanyador del concursionisme 356
dedicat a Montserrat és Ursula Balduzzi, enhorabona. A la

pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu
consultar les respostes a les preguntes del número anterior.

1. Conglomerat 2. Jeroni
14. Mometa 15. Romeu

:.._ .._ I 4. Semir 5. Barbe 6. TIM 7. Barberà 8. Teresina 9. Pirates 10. Pany 11. Costa 12 Frigia 13. Benedictins

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del
31 de juliol, les solucions de com a mínim de 12 mots
encreuats a l'adreça electrònica del concurs:

concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre
nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu elec
trònic per participant. Entre les respostes correctes se sorte-
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Les persones que vulguin col-lcboror amb la
revista cal que es posin en contacte amb nosaltres:

Consell de redacció de la revista Excursionisme
Gran Vio de les Corts Catalanes, 576, 1-2
08011 Barcelona

excursionisme_uec@yahoo.es

Tractament tèrmic de la fusta

www.timgad.com
casellas@timgad.com

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

Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

>fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus
de materials
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TIMGAD INFORMA
L'entrada en vigor de la
normativa NIMF-15 des de 1'1
de juny obliga a tots els

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.

Tractem i certifiquem d'acord
amb aquesta normativa i et

lliurem el material entre 6 i 24

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

Hipòlit Lázaro. 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
Iluchesports@eresmas.com

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ



 


