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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.

� Generalitat IOWl-ltiWIJj de Catalunya



excurstonisme U<·,irsll

Ludà/ic benvingut!
Ja podem parlar com una realitat del projecte de funció social de les Entitats UEC.
Ens hem proposat concretar el que fa més de 75 anys venim fent de forma
absolutament desinteressada i que, quasi sense voler-ho, ha esdevingut la nostra
forma de ser en el medi que coneixem, que és l'excursionisme. Efectivament, la

integració de persones en els grups de muntanya és una pràctica que fem

contínuament, ja que els diners mai han estat un impediment per formar cordada

entre companys. Ara, però, ens proposem anar més lluny amb la Fundació Ludàlia.

La Fundació Ludàlia té per objecte potenciar i desenvolupar activitats de lleure per a

les persones disminuides psíquiques, ells prefereixen autodenominar-se disminuits
intelectuals. Els que practiquem l'excursionisme sabem prou bé que si es vol assolir
un objectiu el fet de voler-ho i sonmiar-ho forma part del camí. Els ludàlics han
somiat amb la muntanya, volen ser excursionistes i nosaltres els ajudarem.
A partir d'un curs d'iniciació a la muntanya els ensenyarem el nostre lèxic i els
coneixements elementals del nostre món; superat aquest curs els acompanyarem
amb un tutor a les sortides de les Entitats UEC. Acompanyats per un monitor de la
Fundació Ludàlia superarem les necessitats tècniques del Ludàlic. Els Ludàlics,
persones de 18 a 45 anys, de ben segur ens ensenyaran com superar les dificultats

complementant l'activitat de l'excursionisme amb el toc humà que de vegades es

começa a perdre.

Des de la presidència de la UEC estem convençuts que el projecte de la Fundació
Ludàlia i la UEC servirà per demostrar que la discapacitat intelectual no està renyida
amb l'excursionisme, així doncs: Benvingut Ludàlic i posa't la motxilla que comença
l'excursió!

Pere Sauret, president de la UEe

>.

Que Déu ens doni

un bon son

En aquest número de la revista Excursionisme que teniu entre mans comptem amb
la collaboració del doctor Estivill. El popular metge del son ens fa tot un seguit de
recomanacions per dormir bé a la muntanya. Consells que ens poden anar bé per
a grans alçades o països llunyans com ara la índia, us recomanem també una ruta
doble a les fonts del Ganges, o bé més a prop, com poden ser els camins vius que
ha recuperat l'entitat Depana i que també els teniu ressenyats a continuació. Per
acabar, i en ordre invers ja que obre el número 358 de la revista, una història

personal sobre Verdaguer directe de les fonts que el van conèxier. No tot està

planificat en aquest vida com llegireu tot seguit.
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Aquest és un viatge cap al passat,
de retorn als orígens. Un viatge
cap a un temps en què els homes
vivien a la muntanya i de la mun·

tanya, passant mesos als llacs i

camins dels Pirineus, collint

plantes, pasturant els ramats,
pescant truites, en un entorn pri.
vilegiat però alhora físicament

molt exigent.

En aquell temps en què la muntanya era

un lloc de treball i el pirineïsme no exis

tia, un home extraordinari, un poeta, un

aventurer, descobrí per als catalans uns

paisatges bellíssims, de somni, amagats
i a l'ensems propers, immortalitzant-los

per sempre en els extraordinaris versos

del Canigó, l'oda als cims per excel·lèn

cia. Parlo, és clar, de Mossèn Jacint

Verdaguer.

La ruta que aquí descriuré, inèdita en les

cròniques del gran escriptor, ens duu a un

moment concret de la travessa verdague
riana per les terres dels dos Pallars, quan
l'excursionista treballador i l'excursionista

de lleure van coincidir. Era l'any 1883.

Comencem l'excursió sortint de la Torre
de Cabdella, on hem passat la nit, ja al cor

de la mateixa Vall Fosca. Observant les

imponents muntanyes que s'alzinen sobre
nosaltres i la frondositat dels arbres que
rodegen i tanquen el riu Flamisell a amb
dós marges, mentre les ombres esdeve

nen senyores de les valls, entenem el per
què d'aquest nom: fosc és el color dels

arbres, com ho són els pobles, encaixo
nats en una vall pregona, privats del sol

per cims com el Subenuix o el Peguera,
propers als tres mil metres d'alçada.

Aquesta és la terra dels meus avantpas
sats per línia paterna, i per ells he vingut
fins aquí. Conec bé aquestes muntanyes,
que he trescat sovint amb pare i oncle,
però la ruta que avui realitzo a través del

temps i de l'espai no l'havia fet mai en els

meus 38 anys. I mentre la preparo, me

n'adono per atzar que Verdaguer tenia la
mateixa edat quan la realitzà. I fou preci
sament l'atzar el que dugué Mossen
Jacint cap a aquesta ruta, ja que el que ell
buscava era un accés a la Vall de Boí i,
mal aconsellat, acabà a la Vall Fosca. Allí
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Estany de Colamina, just per sobre de la ruta que va seguir Verdaguer
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hi trobà l'imponent conjunt d'estanys coro

nats per l'immens Estany Tort, un dels
més grans del Pirineu.

Poc abans de l'estany Gento, ja remuntada
la vall, el camí salva per l'esquerra un con

trafort rocallós. De seguida s'arriba a una

bifurcació. Un trencall cap a ponent indica

Vall de Rus, mentre que cap a llevant, amb

prou feines visible, hi ha assenyalat l'estany
Tort. Però Verdaguer no disposava ni tan

sols d'un cartell, segurament només comp
tava amb les indicacions que li havien anat

donant els habitants d'aquestes contrades
mentre remuntava el Pallars fins al seu

mateix cor.

Els nostres passos segueixen el camí fet

pel mossèn de Folgueroles i ens guien
cap al mar de muntanya que és l'estany
Tort, una massa d'aigua blavíssima que
resplendeix suaument sota el sol d'estiu.
Pel camí trobem l'antiga via fèrria que es

va emprar per dur material i fer les dife
rents preses i equipaments dels llacs.

"Quan l'excursionista
treballador i l'excursionista

de lleure van coincidir.
Era l'any 1883"

L'estany Tort de Verdaguer devia ser quel
com impressionant de veres. Immens, llarg
i revirat com és, no disposava de cap ele

ment artificial que espatllés la seva bellesa
i serenor. Sense vies fèrries, sense preses i

sense les baixades i pujades de nivell que
deixen a la roca aquella marca blanca que
esguerra els seus encants, sens dubte que
aquell paratge muntanyenc devia elevar

l'esperit d'un habitant de la boirosa i plana
terra d'Osona.

En aquest punt és on Verdaguer i jo
coincidim de nou. No només en l'edat,
sinó en el temps històric. El mestre s'en

frontava a l'embat de la tempesta, que
en aquestes alçades no es pot menyste
nir. Sense arbres ni recer, qualsevol ele-

• ment metàl-Iic o objecte que sobresurti
de la resta pot ser l'objectiu d'un llamp, i

no val a badar. Per això, uns pescadors
de truites li van recomanar que els

acompanyés fins a una cova a la roca a

tocar del llac on podrien aixoplugar-se
durant la nit. Verdaguer els va seguir.

Arribo a l'estany Tort i cerco la cova.

Pregunto als excursionistes que baixen de

l'estany de Neriolo i em comenten que n'hi

ha una, però aquesta no apareix. Arribo al
final de l'estany i ja veig el següent, plante
jant-me ja de fer la volta sencera al primer
al no trobar l'amagatall. AI final d'un petit
coll apareix davant meu una gran balma
rocallosa, una immensa pedra caiguda
dels cims cap als prats que separen els

estanys. La rodejo i crec veure-hi un parell
de llocs de recer on haurien pogut fer-hi

6 excursíonísrne
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L'estany Tort

un bivac, amb bastant males condicions,
per cert. Els fotografio decebut i em dispo
so a tornar una mica moix.

pescadors, pare i fill, segur que es van

interessar per les vivències i aventures

d'aquell senyor de ciutat que de tan lluny
venia per conèixer el seu territori. Qui
sap, potser algun vers del Canigó es va

inspirar en aquelles converses.

Verdaguer, acompanyat del capellà
d'Oveix que l'ajudà en aquell periple per la

vall, pernoctà junt amb els pescadors,
pare i fill. Aquests, que vivien a Espui, al

cap de la Vall Fosca, Ii explicaren que
passaven els estius als estanys d'a

questes contrades pescant truites que
després duien cap a França, a Banyeres
de Luixon, tot creuant la Vall d'Aran en

una única i esgotadora jornada. Mentre

sopaven un brou amb all seguit de trui

tes fregides a cor què vols, Verdaguer
escoltava molt interessat les històries
contades a la vora del foc sota el caliu

d'aquella confortable cova, mentre a fora
la tempesta guanyava en violència. Els

Quan acabo de donar la volta a l'immens

rocall, ja de retorn a la vall, descobreixo
finalment la cova que estava cercant. El
meu esforç no ha estat eixorc. Aprofitant un

espai buit que quedà quan la roca caigué
sobre el terra, es va construir una petita
paret de pedra que amb els anys s'ha millo

rat tot unint les juntures dels carreus amb

ciment. Més que d'una cova natural, es

tracta d'una cabana-cova noucentista, amb
elements com ara un foc de terra amb un

ganxo per penjar-hi olles o un curiós forn

antic, fet de metall i excavat a la roca, amb



una porta ferrenya i amb una tanca. Tant un

element com l'altre no segueixen una lògi
ca actual, donat l'ús habitual de fogonets
per escalfar. El refugi, al qual s'hi accedeix

cap cot per acabar gairebé a la gatzoneta a

causa de la seva poca alçada, conté també
dos bancs de pedra. El terra, absolutament

pla, és fet amb bones lloses. L'extrem opo
sat a la porta d'entrada també conté una

paret de pedra que tanca verticalment el

que altrament seria una cova amb un sos

tre allargassat, cada cop més baix. Tot ple
gat dóna un aspecte de vivenda a un espai
que no deixa de ser un buit entre dues

roques.

"L'atzar dugué Mossèn Jacint
cap a aquesta ruta, ja que el

que ell buscava era un accés a

la Vall de Boí i, mal aconsellat,
acabà a la Vall Fosca"

La conversa entre els religiosos i els pes
cadors portà aquests últims a preguntar
se per què el poeta havia triat aquells via

ranys per dirigir-se cap a Boí. Els

pescadors sabien que la ruta més fàcil

passava per Senterada i pels ports de
Perbes i de Viu, molt accessibles, doncs
amb prou feines assoleixen els 1300 i

escaig metres d'alçada. La marrada havia
estat considerable, però quedava una dre
cera que els homes de muntanya conei
xien bé: l'accés pel port de Rus, molt més

assequible que el tresc per les altes valls

que duen a Boí per la collada de Dellui o

el coll dels Gabatxos, propers ambdós als
2700 metres d'alçada.

L'endemà, atès que encara continuava la

tempesta, els dos pescadors van oferir-se
a guiar els religiosos muntanya avall fins a

l'accés a l'esmentat port. Allí Verdaguer
seguiria el seu viatge personal entre la lite
ratura i la muntanya cap als meravellosos
monestirs de la vall de Boí, on de ben

segur que trobaria repòs espiritual.

I els pescadors, qui eren, què fou de les

seves vides? Us puc dir del cert que van

viure una vida llarga i plena. El vailet, que
comptava només onze anys en el
moment de produir-se aquesta trobada,
explicava al capvespre de la seva vida, ja
amb 83 anys i després d'haver estat pare
i avi, com de sorpresos n'havien quedat ell
i son pare d'aquell encontre amb el cape
llà de la plana que gosà pujar els immen
sos enfilalls de roca pirinencs fins al cap
damunt dels seus cims.

Tan sorprès com jo, quan el meu oncle em

contà que aquells pescadors de casa

Còfia d'Espui que conegueren el geni no

eren sinó el meu besavi i rebesavi per línia

paterna. Aquesta és la seva història, i amb
l'excursió que he descrit em retrobo amb
els meus orígens i amb el mestre i en

recullo la flama.

Acabo el trajecte a la Pobla de Segur,
igual que ho fa el riu Flamisell, que s'uneix
al Noguera Pallaresa en aquest aiguaba
rreig on també conflueixen els meus dos

llinatges. Si decidiu continuar la ruta ver

dagueriana, però, podeu seguir el curs del

Noguera Pallaresa aigües amunt, en

direcció a Sort, i ben aviat trobareu el

Congost de Collegats, on la muntanya es

tanca i el sol s'esvaeix. En aquest indret hi
ha l'Argenteria, un degotall que brolla de

la roca tot afaiçonant-la capriciosament. Si
us hi atureu un dia d'hivern de força neu,
entendreu el perquè de tan il-lustre nom:

els caramells de glaç es despengen,
afuats, brillants com la plata polida, i ales
hores el poema de Verdaguer, als seus

peus, pren sentit:

De cim en cim va de Rubió a Pentina,
i, sota Bresca en Collegats, li ensenya
la rica Argenteria que en la penya
parà algun geni amb enciseres mans.

Cortinatges de tosca i brodadures,
cascades d'argent fos en l'aire preses,
garlandes d'heura en rics calats suspeses,
d'alguna fada finestró diví,
de lliri d'aigua i de roser poncelles,
com ulls closos de verges que hi somnien
tot hi és blanc, com los coloms que hi nien

papallones gentils d'aquell jardí.
Canigó. Cant IV. "Lo Pirineu"

Retorno a casa tot pensant en allò que
els meus avantpassats van aportar a

Verdaguer. Més enllà d'estalviar-li la
còlera dels cels en forma de tempesta, li
transmeteren una altra visió de la mun

tanya, potser menys idíl-llca, potser més
vital, més real: la muntanya com a lloc de
treball. I Verdaguer, què va aportar-nos?
Als catalans, l'estima per l'excursionisme
com a forma diferent d'entendre les alça
des, en un sentit més místic, d'esbarjo i

contemplació. Als meus avantpassats i a

mi, que duem el blau dels llacs i el bru i
blanc dels cims a la sang, allò que ens

donà fou l'enaltiment envers la nostra llen

gua i la literatura.

· Mapa 1 :25000 Montsent de
Pal/ars L1essui. Editorial Alpina.
· Mapa 1 :25000 Sant Maurici.
Editorial Alpina.
· Temes del Pal/ars-9. Mossèn
Cinto Verdaguer al Pal/ars. Revista
Lo Raier, 1983
· Diari La Mañana de Lleida. El

poeta Verdaguer en viaje de estu
dios por tierras del Pal/ars, 1958.
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Vista dels prats des de dins de la cova

Via fèrria, avui en desús, que permetia transportar materials



La volta al Cadí és un gran repte
personal. En aquest escrit us la

presentem dividida en seccions

per poder-vos-la explicar millor.

Tanmateix, si us animeu a fer-la,
al lloc web WWw.callrisca.com

podreu baixar-vos el track i tenir
tota la informació detallada del

recorregut: text i fotos.

L'itinerari que us proposem surt de Cal

Trisca, una casa rural situada a Nas

(Bellver de Cerdanya), i fa tota la volta al
Cadí.

La personalitat del Cadí està marcada per
dues cares ben diferents: la cara nord és
un autèntic trencacames i la cara sud és
un espai immens. Els contrastos i les sen

sacions són forts. D'una banda gaudireu

de boscos de pi roig i de pi negre, traves

sareu torrents i prats alpins, de l'altra, gau
direu de vistes espectaculars tot creuant

la cara sud de la serra.

8 excurslOmsme

",;;8

Entrantal Cadí,
uCercant lelTes salVatges"
Us sentireu com John Dunbar a "Ballant
amb llops" anant a l'oest a cercar terres

salvatges.

Començareu la ruta seguint el Camí
dels Segadors, senyalitzat com a de PR.

Antigament, aquest camí era utilitzat pels
segadors per anar de Gòsol a Bellver de

Cerdanya. Us dirigireu a la cara nord del

Cadí, de manera molt progressiva i suau.

En aquest inici del recorregut, us trobeu al
vessant est del serrat de les Avetoses, a la
vall de Ridolaina, i pugeu a buscar els prats
de Madastre. En el prat superior gaudireu
de les millors vistes del Comabona. Més
endavant, i per sender ben marcat, flan

quejareu a prop de la cara nord i arribareu
al prat d'Aguiló, situat a 2.037 m d'altitud.

Un dels indrets més espectaculars d'a

quest tram és el torrent del Tancalaporta,
un barranc amb molt caràcter situat sota

el Pic d'Aguiló.



Els Collets,
"la treDcacames"
En les properes dues seccions us sen

tireu com "Cúltim mohicà" caminant

lleugers sota e/s boscos, creuant

torrents i prats a/pins.

Des del prat d'Aguiló fins al collet del
Tossal del Puig serà un constant pujar i
baixar entre els 2.000 m i els 1.850 m,
per acabar baixant al coll de Jussana
situat a 1.777 m. Passareu per colls

bonics, feréstecs, harmoniosos, gran
diloqüents... De tot tipus i un darrera
l'altre ... Com una gran desfilada!

Des del refugi del prat d'Aguiló us diri

gireu cap al torrent de l'Avellanosa
però sensa acabar-hi d'entrar, i resse

guireu un sender penjat enmig d'un
tram escarpat. Més endavant, passa

reu pel marcat coll de l'Estenedor. Tot
aquest tros de la ruta, des de prat
d'Aguiló fins al prat de Cadí, es coneix

amb el nom d'EIs Collets.

Text i fotografies de Jaume Ganges i Marta Bosch

Alçada màxima: 2.612 m - Alçada mínima: 1.442 m

Desnivell acumulat: 3.693 m - Distància: 50.83 Km

2800

�------------------.--------------------------------

a 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

Des del prat de Cadí anireu a buscar la
tartera del Llitze, flanquejareu cap al coll
del Tossal del Puig i seguireu fins al coll
de Jussana, un dels prats alçats més
bonics d'aquesta part central de la
Serra.

Tota aquesta secció enganxada a la
falda nord del Cadí és un lloc de pastu
res on el bestiar ha marcat molts camins

i els arbres caiguts han creat zones caò

tiques. Tanmateix, el camí sempre és
prou evident i amb moltes fites.
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Les tres canaletes,
uEI caos ordenat"

En aquesta secció gaudireu d'estar

caminant just per sota de la roca

Dreta, la roca Grossa i la roca del
Gònac, la part més feréstega del Cadí.

També, aquesta és la part de la cara

nord on trobareu els boscos més vells:

podreu veure boixos altíssims i troncs
de pins espectacularment gruixuts o ja
assecats.

En aquest tram, el bosc està més brut i la

progressió és més complexa, això no obs

tant, l'itinerari manté una bona direcció, una

línea de marxa perfecta que ens voreja la

cara nord. Enllaçareu camins vells amb
trams desbrossats amb d'altres de perduts
o trams de pistes velles, però no passareu
per colls tant marcats com els anteriors. Us
aconsellem estar alerta al track perquè
passareu per algun tram curt d'enllaç de
camins i algun sender sense fitar, tot i així,
la progressió és ràpida.

Creuareu la canal de l'Aigua i la canal
Torriscada i arribareu al coll de Basses

(terra vermella). Una pista forestal us

portarà fins al coll de Mont-Ros i des

prés de creuar el torrent de la Molina
assolireu el coll dels Castellassos.

Pujant a la cara sud del Cadí

Pi centenari

De la cara nord a la cara sud,
uCircumval'lació oest"
Us sentireu com David Bowman a

"2001: una odissea a l'espai" quan
marxa cap a un altre món.

Fareu un canvi de vessant progressiu
i elegant. És el moment de fer desni
vell i conquerir els cims, d'entrar en un

altre espai. És un moment de noves

sensacions i de nous paisatges. És un

moment de grans descobertes i de

grans canvis.

L'itinerari va a buscar el coll del Pradell,
remunta el torrent Gran i creua el bosc.

Després va a buscar una zona oberta,
de tartera i, finalment, fa una diagonal
llarga i ascendent per entrar a la cara

sud. La inclinació del terreny se suavitza
i guanyareu perspectiva per poder veure

la Torreta del Cadí.

1 O excursíonisme
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la cara sud del Cadí,
"l'espai infinit"
Us sentireu com Dersu Uza/a en e/s

grans espais de /a taigà siberiana.

A la cara sud del Cadí el paisatge canvia
radicalment. L'espai té una nova dimensió
i l'horitzó és més lluny que mai. Gaudireu
del paisatge del Berguedà i, sobretot, del
seu emblemàtic Pedraforca.

En aquest tram podreu relaxar la nostra
atenció en l'itinerari (i en el track!), en

tant que la ruta, sovint sense sender,
sempre és evident i a vista.

Passareu per sota del cap de la Fesa i
arribareu al cim de la Torreta de Cadí.
Sense perfilar del tot la carena, ja que
això allargaria l'itinerari, us acostareu al
coll del Gònec, al puig de les Gralleres,
al coll de la canal Baridana, al coll del
Llitzer, al coll de la canal del Cristall i al

pic de Costa Cabirolera. Passareu a

tocar del cortal dels Corti Is i remuntareu
la coma del mateix nom. A prop del pas
dels Gosolans trobareu la font Tordera i,
tot resseguint la baldana del Comabona,
arribareu al coll del Tancalaporta.

Torreta de Cadí

De la cara sud a la nord,
"Circumval·lació est"
En les dues properes seccions, us senti
reu com "Lance/of' a "Excà/ibur" cava/cant
com cavallers triomfants i p/ens d'honor.

Abandonareu la cara sud del Cadí després
d'un curiós joc de canvi de vessants.
Tornareu als paisatges de pastures i bos
cos, i tindreu la sensació d'estar tancant el
cercle. Ara tot el que us resta és clarament
de baixada.

Des del coll del Tancalaporta fareu un

còmode flanqueig per sota dels Terrers i

arribareu al pas del Bou, flanquejareu per
sota del serrat de la Muga i baixareu a bus
car el Pla de les Creus, tot passant per sota
del Terrers. Després de creuar el prat, troba
reu de nou el torrent del Tancalaporta. A par
tir d'aquí, resseguireu el mateix itinerari del

principi del recorregut, que us portarà al cor

tal de l'Oriol i, seguidament, a Cal Trisca.

Cortal i coma dels CortHs

Cadí sud a l'alçada del coll del Llitze Coma dels CortiIs

excursionisrne 11
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Text de Depana i fotografies d'Antoni Plans

I '

L'any 2001 DEPANA va iniciar

un projecte anomenat: CAMINS

VIUS, la volta al Parc Nacional.

Aquest projecte consistia en la

recuperació per al senderis

me dels camins històrics en

l'entorn del Parc Nacional

d'Aigüestortes i Estany de

Sant Maurici (Pallars Sobirà,
Vall d'Aran i Alta Ribagorça).

CAMINS VIUS és una iniciativa de

turisme de natura que permet recupe
rar, valorar, senyalitzar i conservar els
camins històrics de l'entorn del Parc
Nacional d' Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici per al senderisme. Una
xarxa de camins que passen per l'Alta

Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Val
d'Aran i el Pallars Jussà.

Per dur-la a terme s'ha prioritzat la
rehabilitació per al trànsit no motoritzat
d'un seguit de camins tradicionals, una

bona part dels quals tenen un origen
més que rnil-lenari, i la resta són pre-

- Recorregut de Camins Vius

_ Parc Nicionai
Zona'dé pertfèñca de protecciO

. Parc Naturai

".'El P.llN1 DE SUI'.R� Ma, I
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sents des de l'època medieval; camins

que havien comunicat els pobles i les
valls que envolten el Parc Nacional i per
on, des de sempre, havien transitat

viatgers, pastors, traginers, soldats,
carrabiners, contrabandistes, i per des

comptat, veïns.

Així doncs, la rehabilitació i adequació
dels camins s'ha finalitzat, ara DEPANA

impulsa una nova fase del projecte, que
permeti garantir i promoure l'ús públic
dels camins que conformen el sender
de circumval-Iació.

i

CAMINS VIUS, la volta a peu al Parc
Nacional. Per què?

Els camins tradicionals tenen, avui dia, un

elevat valor cultural i històric, però també
ens permeten conèixer la natura i els pai
satges de les nostres contrades. Aquests
antics camins són un element patrimonial
i d'identitat del territori. Per això, és impor
tant que es conservin perquè les genera
cions actuals i futures en puguin gaudir.

Les noves formes de lleure a la natura,
especialment el senderisme, permeten
donar ús i valor social a aquests camins,
sovint abandonats i malmesos. El reconei

xement d'aquests nous usos pot convertir
los alhora en un factor de dinamització eco

nòmica de les comunitats de muntanya.

/'

CAMINS VIUS, la volta a peu al Parc
Nacional és una proposta que ha consistit
en la recuperaeió dels camins que s'utilit
zaven antigament a la zona d'influència
del Parc Nacionál. TQt plegat, amb l'objec
tiu de mantenir i rehabilitar aquest patri
moni històric que representen aquests via

ranys i fer possible un turisme de senders
de qualitat, que contribueixi a la conserva

ció dels mateixos camins i a l'activitat
sooioeconòrnica local.

,
.
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Què et pot oferir CAMINS VIUS?

Uns senders arranjats i senyalitzats per a la

pràctica del senderisme, que posen a l'a
bast de tothom la possibilitat de descobrir
els valors naturals, culturals i paisatgístics
de la zona. Concretament, CAMINS VIUS
ofereix 238 quilòmetres de camins tradicio

nals per recórrer i que ens garanteixen
conèixer els paisatges humans i naturals
dels recorreguts, i descobrir la història i la
cultura que expressen; camins que comu

niquen les sis valls qU,e acullen I'actué!ll Parc

Nacional: les valls d'Aneu, la vall d'Assua,
la vall Fosca, la vall de Boí, la vall de

Barravés i la val d'Aran, a través de tres

ports històrics: el pòrt de Vielha, el port de
la Bonaigua i el port de Rus.

La volta a peu al Parc Nacional es podrà
cobrir en etapes de 7 a 9 dies de marxa,

d'acord amb l'itinerari escollit i la forma físi
ca del senderista.

Cada etapa finalitza en una població, cosa

que ens permetrà pernoctar en establi

ments hotelers a refugis i aprofitar per
conèixer i gaudir amb intensitat dels pobles
i llogarets que visitarem, així com deillegat
cultural de l'art romànic. Per tant, la iniciati

va CAMINS VIUS està previst que dinamit
zi social, econòmica i culturalment la zona.

Volta al Parc Nacional en 7 jornades
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LES DADES DE
CAMINS VIUS

• Dels 238 km de senders que for

men part de la xarxa Camins Vius,
135 km. ja pertanyien a altres xar

xes de senders dels Consells
Comarcals de l'Alta Ribagorça,

-Pallars Jussà, Pallars Sobirà i
Conselh Generau d' Aran i del Parc
Nacional.

• La resta, 103 km, no estaven inte

grats en cap altra xarxa i és en

aquests on s'ha actuat amb més
intensitat.

• S'ha actuat intensament en 39 km

de camins: s'han obert trams nous a

s'han fent treballs importants de
rehabilitació i consolidació.

• En 110 km s'hi ha actuat puntual
ment amb treballs de desbrossada,
retirada de pedres, consolidació de

petits murs, etc.

• S'han invertit 401.000 en la

millora dels senders.

• S'ha respectat tota la senyalització
existent en els camins dels Consells
Comarcals.

• S'han senyalitzat per primer cop
trams instal-lant un total de 130 sen

yals direccionals, 250 estaques de

seguiment i 13 cartelleres ubicades
als nuclis de població més impor
tants. En aquesta actuació s'ha
invertit 74.102 .

• S'han adaptat dos trams (4 km a

Espot i 1,5 km a Senet) per a perso
nes amb discapacitat reduïda i dis

capacitats visuals. S'hi han invertit
uns 300.000 .

Trobareu més informació a:

www.caminsvius.org
www.parcsdecatalunya.net
info@caminsvius.Qrg

Aquesta iniciativa rep el suport de:

11m Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient

1\\ 1lJ i Habitatge



Ltekkin9s
a d_es #onts Jed_ .¿janges
Text i fotografies de Pasqual Garriga

Fent amics sikhs mentre recuperem forces camí del Hemkund

�em dues propostes de petit trekking a les fonts del riu més

sagrat de l'índia, el Ganges. Un a la zona de Badrinath i l'altre a

la font més sagrada de totes, Gangotri. Són propostes senzilles

de quatre i tres dies de marxa respectivament que ens poden
servir d'iniciació al trekking a I'Himàlaia, i ens permetran con

templar cims propers al set mil metres. Poden també ser l'objec
tiu essencial d'un viatge a l'índia ja que per completar les dues

activitats necessitarem prop de dues setmanes.

_._._._._.-

¿. Ganges,
un riu, tres fonts

El riu Ganges és la deessa Ganga per als

hinduistes, i aquest caràcter sagrat és el

que marcarà de principi a fi el seu curs.

Amb una longitud de 2.510 km i una conca

de 900.000 km2 aquest riu recull la major
part d'aigües que flueixen al sud de
I'Himàlaia. A diferència d'altres rius, no es

reconeix un únic punt com el seu naixe
ment sinó que són tres llocs sagrats els qui
ostenten tal honor. A vol d'ocell els tres
santuaris es troben relativament propers
entre si. Possiblement la font més sagrada
sigui Gangotri on neix el riu Baghirathi, al

peu del Shivilng. A uns 35 km al sud-est
trobem el santuari de Kedarnath on neix el
riu Mandakini. Per últim, uns 40 km més a

l'est trobem Badrinath, població i santuari
on neix el riu Alaknanda, als peus de
Kamet, un cim de 7.781 m. A la població
de Rudraprayang, s'uneixen els dos últims
rius i poc després a Deoprayang, 210 km

aigües avall de Gangotri s'uneixen el

Baghirathi i el Mandakini donant així naixe
ment definitiu al Ganges. Més avall d'a

quest punt trobem la primera gran ciutat
del curs del Ganges: Rishikesh. Una ciutat
envoltada d'una aura de misticisme on

milers de peregrins fan cap cada dia a fer
les seves ofrenes a la deessa Ganga, on

començaran i acabaran les nostres dues

propostes.

Rishikesh és una ciutat de 85.000 habi
tants, força tranquil-ta i agradable de visi
tar. És coneguda com la capital mundial
del ioga. S'hi pot accedir des de Nova
Delhi en tren però la dificultat d'aconseguir
bitllets fa recomanable anar-hi en auto
bús. El trajecte dura unes set hores comp
tant la parada per dinar. AI nord de la ciu
tat trobem una gran concentració de

temples i d' ashrams, distribuïts entre els
nuclis de Swarg Ashram i de Lakshman
Juia. Els ashrams són centres d'espiritua
litat hindú on gent d'arreu del món va a

practicar el ioga i la meditació en règim
d'internat a uns preus més que mòdics.
En aquesta zona trobarem peregrins dis

posats a iniciar el camí de les fonts del

excursiorusrne 15
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Ganges i sadhus o homes dedicats a la
vida contemplativa que viuen de l'almoi

na i van mig nus o nus del tot. També
reconeixerem pels seus turbants força
sikhs de camí cap al santuari del llac de

Hemkund, un dels nostres objectius. En

aquesta àrea de la ciutat, en la qual es

barregen olors d'encens, de marihuana i

d'excrements de vaca, veurem i viurem,
si ho volem, l'essència mateixa de l'hin

duisme. També és la zona on trobarem

hotelets de classe turista on allotjar-nos
cada cop que passem per la ciutat, que
seran tres si volem fer els dos recorre

guts proposats. També hi trobem algun
restaurant on podrem menjar força bé,
amb garanties de qualitat i una mica al

gust occidental.

_iZa Vall de les Flors i el
llac sagrat del Hemkund

Prop de Badrinath proposem quatre dies
de marxa a peu que ens han de dur a

dos llocs ben singulars: la Vall de les
Flors i el llac sagrat dels sikhs, el

Hemkund.

"El riu Ganges és la deessa

Ganga per als hinduistes, i

aquest caràcter sagrat és el

que marcarà de principi a fi
el seu curs"

Dia 1 . Per apropar-nos a l'àrea agafa
rem un dels molts autobusos que surten
a partir de les sis del matí de Rishikesh
direcció Joshimath. Encara és negra nit

quan ens enfilem a un autobús petit però
ple a vessar de sikhs. Seiem al fons, una

mica elevats sobre una trentena de caps
amb turbant. L'estampa és insòlita. AI

llarg del dia descobrim l'amabilitat i la
desinteressada hospitalitat dels segui
dors d'aquesta religió. El sikhisme va néi
xer com a religió monoteista a finals del

segle XV a la regió del Punjab, al límit
amb el Pakistan, de la mà del guru
Nanak i dels seus deixebles. Avui en dia
té uns 26 milions de seguidors concen

trats en el Punjab però també escampats
per molts països de la Commonwealth i

nordamèrica. Fem una primera parada
en un punt elevat de la carretera al seu

pas per Deoprayang i això ens dóna l'o

portunitat de contemplar el punt exacte

on, per la unió dels rius Baghirathi i
Mandakini, neix el riu Ganges pròpia
ment dit. No és que l'autobús pertanyi
als sikhs però en ple més d'agost, que
és quan hi anem nosaltres, és l'època
en què més peregrins van al seu llac
sagrat. És per això que una acurada

organització els facilita el viatge. Després
de cinc hores de carretera parem a

Karanprayang a dinar i aquí els nostres

companys i ara amics de viatge insistei-

16 excursiorusme
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Sikhs fent camí cap a Ghangaria

xen a convidar-nos a dinar al menjador
on la seva organització els ofereix menjar
de franc. Asseguts al terra ens porten un

plat de llenties i aigua per beure. És sen

zill però és el que ells mengen i els ho

agraïm. La carretera més aviat estreta
recorre el vessant escarpat d'una profun
da vall alpina amb vistes vertiginoses. AI

cap de vuit hores de carretera arribem a

Joshimath, porta d'entrada als Parcs
Nacionals del Nanda Devi i de la Vall de
les Flors. Joshimath es troba a 1.845 m

enlairat sobre la confluència de dues
valls. És un poble gran de muntanya amb
nombroses botigues, hotels i llocs per
menjar bé on fem nit.

Dia 2 . Ben d'hora prenem un nou auto

bús direcció Badrinath. AI cap d'una hora

parem a Govind Ghat, baixem com ho fan
tots els sikhs. En aquesta població situada
a 1.828 m a la confluència de dos rius ini

ciem la caminada cap a Ghangaria, prime
ra etapa cap als nostres objectius. Aillarg
de quasi 14 quilòmetres (4 a 5 hores) puja
rem més de mil dos-cents metres per un

ample camí empedrat que centenars de
sikhs de tota edat i condició física enfilen
amb més fe que estil. Pensant en ells hi
ha improvisats llocs en els quals prendre
un te o un refresc. També són nombrosos
els portadors de mercaderies que van a

peu i les petites caravanes de cavalls de

El poble de Ghangaria entre boscos i prats alpins



càrrega. El camí transcorre en tot moment

paral·lel al cabalós riu Bhuinder Ganga ..

Travessem el poblet de Pulna i fem cap a

Bhuinder (o Bhyuntar) a 2.563 m des d'on
admirem el cim del Hathi Parbat de 6.727
m. A partir d'aquí els darrers cinc-cents
metres d'ascensió són més costeruts fins
que perden pendent prop de Ghangaria.
Poble de muntanya situat entre gegantins
avets a una altura de 3.084 m. L'entorn és

preciós, el poble no. El poble s'alça aillarg
d'un únic carrer central al voltant del qual
trobem petits i rudimentaris hotels de

muntanya, llocs on menjar i un gran centre
d'acollida per als peregrins sikhs. Triem
hotel i un cop mstal-lats i reposats gaudi
rem de l'ambient de far west que s'hi res

pira. Trobem un estudi fotogràfic on l'amo
ens mostra meravelloses fotografies de
la Vall de les Flors i de la fauna de mun

tanya dels voltants que amb anys i pacièn
cia ha aconseguit retratar: l'ós negre de
I'Himàlaia, el lleopard de les neus o les
blue sheeps (cabres blaves). De fet ens

diu que de nit no és gens estrany que
algun ós s'acosti al poble a regirar les
escombraries d'hotels i restaurants.

Dia 3 . La Vall de les Flors fou descober
ta el 1931 per un alpinista britànic extraviat
retornant del cim del Kamet. Va quedar
encisat per l'enorme diversitat i concen

tració de flors de muntanya que hi va

poder observar. Li va donar el nom de
Vall de les Flors i la va donar a conèixer
a través d'un llibre. El 1982 fou declara-

"Rishikesh és una ciutat de
85.000 habitants, força

tranquil-ta i agradable de
visitar. És coneguda com la

capital mundial del ioga"
Dia 4 . En el llibre sagrat dels sikhs, el
Granth Sahib, el guru Govind Singh expli
ca com en una vida anterior ell havia
meditat a la riba d'un llac envoltat per set
cims nevats. Algun sikh va trobar que el
llac de Hemkund encaixava amb la des

cripció i per això s'hi va construir un tem

ple a 4.300 m d'altura. S'ha de dir que en

aquesta regió totes les altures ballen
d'uns mapes a altres. Segons altres fonts
està a 4.200 m i pel meu altímetre ajustat
a Ghangaria no arribava als 4.100 m, en fi,
tot un misteri. Sortim pel mateix camí del
dia abans, però abandonem la vall princi
pal per anar-nos enfilant cap a l'est a una

vall lateral que amaga el llac. El camí és
evident i a trams empedrat. Passem per
una bonica cascada i iniciem una intermi
nable successió de llargues ziga-zagues
amb vistes cada cop més espectaculars.
AI llarg del camí de sis quilòmetres s'hi
succeeixen les tea houses on poder
parar a reposar. És un espectacle ver

gonyós per no dir denigrant veure com

sikhs amb bon poder adquisitiu i cap
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Temple sagrat dels sikhs a la riba del Hemkund

da Parc Nacional i al cap de sis anys
Patrimoni de la Humanitat. Això sol és
motiu més que suficient per acostar-nos
hi en una senzilla jornada a peu. L'entrada
a la vall és de pagament i es troba un qui
lòmetre més amunt de Ghangaria. Només
obre de 6 h a18 h d'abril a octubre. Anar-hi
abans del juliol seria una pèrdua de temps:
és massa d'hora i no hi ha flors. El millor
mes per anar-hi és l'agost tot i ser època
monsònica. Paguem l'entrada al punt de

control, el camí baixa aillit del riu i el creua

per un únic pont i ens endinsem aillarg de
dos quilòmetres més de suau pujada en

aquesta ampla i multicolor vall. Trobem els
cims que envolten la vall, alguns de més
de sis mil metres, tapats pels núvols.
Seguim un evident sender que s'hi endin

sa, al fons distingim una gran glacera que
alimenta la seva capçalera. No tenim altra
feina que anar observant flors. Ja de torna
da a Gangharia ens trobem amb un grup
de documentalistes hindús que graven un

reportatge sobre la regió pel Discovery
Channel. Proposen simular una trobada
amb mi per donar peu a una curta entre
vista sobre qui sóc i què m'ha portat a la
vall. És una experiència inoblidable; envol
tat de tècnics de so, càmeres i reflectors,
responc les preguntes del conductor del
documental. En acabar l'entrevista ell mira
a càmera i prossegueix: " Com ha dit en

Pasqual ...

"



condició física és fan pujar al coll de joves
portadors que s'ofereixen a pujar-los fins
al llac entre esbufecs. Quina peregrinació
és això? El millor, donada l'altura en què
ens movem, és agafar un ritme lent però
constant. D'aquesta manera en poc més
de tres hores ens plantarem al llac. El

gran temple respon a una arquitectura del

segle XX. És de forma més aviat hexago
nal i curiosa. Ens conviden a descalçar
nos i a visitar-lo amb respecte. Com a

agraïment ens ofereixen una massa inde
finida i anguniosa a base de fruita. Davant
del temple els peregrins segueixen el ceri
monial de la purificadora triple immersió

completa en les gèlides aigües del llac.

Els cims que envolten eillac s'acosten als
cinc mil metres. És un típic llac de mun

tanya força gran i rodó. La nostra vena

excursionista ens empenya voler recórrer
tot el seu perímetre i triguem gairebé una

hora. Després ens enfilem per un vessant
fins a la cota 4. 500 m per tenir una pers
pectiva del conjunt. En retornar al temple
retrobem l'equip del Discovery Channel i

ens ofereixen un plat de llenties calentes

que ens van d'allò més bé per entrar en

calor i agafar noves energies abans de

retornar a Ghangaria.

Dia 5 . Desfem catorze quilòmetres de

baixada fins a Govind Ghat, mil dos

cents metres de baixada que recorrem

en unes tres hores i mitja. Arribats de
nou a la carretera prenem el primer auto
bús que en una hora i mitja més puja fins
al poble de Badrinath situat a 3.122 m.

És la llar de Vishnu, per tant el seu tem

ple multicolor és dels més sagrats de
l'hinduisme. El poble ha crescut arraulit

al voltant del santuari i a tocar del caba
lós riu Alaknanda que neix pocs quilòme
tres més amunt. Cada any, entre maig i

finals d'octubre quan la neu ho permet,
hi fan cap desenes de milers de pere
grins vinguts d'arreu de l'índia. Els
carrers són plens de botiguetes amb els

productes que els peregrins i visitants

ofrenaran a Vishnu dintre el temple.

També hi ha una àmplia oferta de llocs

on menjar i dormir. Lluny del que podem
pensar és un poble amb molta vida,
moviment, colors i soroll. Després de
visitar l'interior del temple i d'haver dinat,
sortim vall amunt cap al poble de Mana

que dista quatre quilòmetres. Prop d'a

quest poble brolla amb força el riu.

Caminant una hora per pista planera ens

plantem al poble de Mana. Ens sobta

descobrir-hi una arquitectura ben dife

rent, amb cases fetes de pedra i teula
des de pissarra, d'estil tibetà. La nom

brosa gent que trobem pels carrers és
indubtablement d'origen tibetà i practi
cant del budisme. I és que darrere les

muntanyes que tanquen la vall a molts

pocs quilòmetres a vol d'ocell hi ha el
Tibet. Encara un parell de quilòmetres

El poble de Badritnath amb el santuari al centre sobre el riu Alaknanda
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més amunt de Mana hi ha la surgència
de Vashudhara on de forma sobtada
brollen les aigües del riu amb una força i
cabal extraordinaris. S'entén que aquest
sigui un dels bressols del Ganges. Allí
mateix trobem un sadhu, mig nu fent
vida d'ermità en un forat de la roca.

Tenim la impressió que poca de la gent
que s'apropa a Badrinath acaba d'arribar
a aquest punt. AI caure la tarda ens hem

d'afanyar a retornar al nostre hotel de
Badrinath.

Dia 6 . Aquest dia no té més història

que passar un altre cop deu hores en un

autobús fins a Rishikesh. Com que sor

tim amb el vehicle ple des de Badrinath
aquest cop no hi ha gaire sikhs a bord i
els trobem a faltar.

�angotri i Tapovan

Dia 1 . El poble de Gangotri només és
accessible per carretera de maig a octu

bre i per fer-ho cal una llarguíssima jorna
da d'autobús. Cal dir que els paisatges
són fabulosos i que durant una bona part
del trajecte circulem per grans valls plenes
de terrasses de conreus. Passades unes

cinc hores parem a dinar a Uttarkashi,
darrera població important de la vall, on en

època hivernal acaba la peregrinació a les
fonts del riu Baghirathi. A partir d'aquí el

paisatge i la vegetació esdevenen cada

cop més alpins. Com és habitual en època
de monsó acabem aturant-nos un parell
de vegades a causa d'esllavissades de
terra. Això és un fet molt habitual arreu de



Fent camí cap a Tapovan arribant a Chirbasa

I'Himàlaia i el govern indi ja té prevista
aquesta circumstància, amb personal i

maquinària a punt per intervenir en infinitat
de llocs. El cas és que una de les esllavis
sades és important i ens té aturats més de
dues hores. Passades les deu de la nit
arribem a Gangotri a 3.140 m. Molts pro
pietaris de petits hotels ens esperen per
oferir-nos allotjament als seus establi
ments. Donada la relativa proximitat dels
hotels ens prenem la molèstia de visitar
ne un parell abans de decidir-nos per un

hotel econòmic i força rònec. Tant se val ja
que només és qüestió de passar la nit.

Dia 2· Sabent que avui hem de caminar
unes 4 o 5 hores decidim visitar el poble.
Gangotri significa "Ganges girat al nord"
ja que en aquest tram inicial s'encara al
nord-oest. S'estructura al llarg d'un llarg
carrer principal ple de llocs on menjar i
,dormir que va del final de la carretera al

petit santuari. Aquest fou construït el segle
divuit pel comandat gurka de la regió,
Amar Singh Tapa. A mida que ens acos

tem al petit temple els llocs de menjar
donen pas a botigues de records, meda
lletes, rosaris i tota mena de coses per fer
hi ofrenes. Per un pont travessem el riu i

podem així admirar la profunda gorja que
les aigües han tallat a la roca de tons
ocres sobre la qual està construït el poble.

El trekking clàssic consisteix a recórrer els

prop de vint quilòmetres que separen el
santuari del front de la glacera de

Gangotri, punt on sorgeixen les aigües.
No cal dir que per algú entrenat i en forma
es podria anar i tornar en un sol dia però
val la pena dedicar-n'hi tres, pujar fins als

prats de Tapovan i gaudir de l'espectacle
dels cims que envolten la glacera. Sortim
de Gangotri seguint en tot moment un evi
dent camí, que discorre entre pins per la

marge dreta de la vall. Passem un control

policial on ens pregunten quants dies
tenim previst dormir per sobre d'aquest
punt i ens cobren per avançat en concep
te de permís. La vall és ampla i eillit del riu
ple de grans blocs de pedra que donen
testimoni de la força amb què pot baixar

l'aigua. El camí puja progressivament, en

onze quilòmetres guanyarem sis-cents

cinquanta metres de desnivell. A les tres
hores de camí arribem a un llogarret ano

menat Chirbasa, "el bosquet de pins" en el

qual se'ns ofereix una zona d'acampada
al costat d'uns establiments precaris on

poder comprar alguns queviures i begu
des. No fa gaire goig i seguim encara una

hora més fins a Bhojbasa, a quasi 3.800
m. És un lloc d'aspecte militar i poc acolli
dor entre el camí i el riu on a més d'un
ashram hi ha un centre d'acollida per a

peregrins que ofereix menjar vegetarià i
lloc on dormir en amples tendes militars.
Trobem un grup de catalans amb qui com

partim vivències i passem una bona tarda.
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Dia 3 . Seguim vall amunt per l'evi
dent camí. A mida que la vall va girant
apareixen majestuoses les tres torres

nevades dels Baghirathis, que culmi

nen a 6.856 m. Les veiem treure el cap
entre els núvols. A la seva dreta haurí
em de veure la piràmide del Shivling
però no estem de sort. Ens avancen

grups de peregrins hindús amb vesti
mentes de color taronja, descalços i

amb el mínim equipatge. En el punt on

es fa visible el front de la glacera tro

bem un petit altar en honor a Brahma,
Visnu i Shiva les tres grans divinitats

hinduistes. Trobem pintat a la roca un

text: "Naixement del Ganges el 1968",
estem a uns dos quilòmetres del nai

xement actual! A mida que anem avan

çant se succeeixen aquests missatges
1974, 1979, 1984 ... que fan evident

que la glacera de Gangotri està recu

lant a gran velocitat. Cal dir que amb

uns vint-i-cinc quilòmetres de longitud
és la més llarga de I'Himàlaia indi. És
per això que els divuit quilòmetres dels

que parlen les guies s'han convertit en

uns vint. Admirem la paret de gel d'una

cinquantena de metres que forma el
front de la glacera. Sota seu d'un gran
forat anomenat Gaumukh, la boca del

bou, brolla amb un cabal extraordinari
el riu Baghirathi. Els peregrins hindús

compleixen amb el cerimonial de ban-
Improvisat temple al punt on neix el Ganges sota els pics dels Baghiratis

Ramat de blue sheeps (cabres blaves) ens visiten a Tapovan

El Ganges al seu pas per Rishikesh
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yar-se al riu i fer tres ràpides immer

sions a les seves gèlides aigües abans
d'iniciar un llarg camí de tornada a

casa. Els occidentals seguim amunt

remuntant el pedregar que cobreix

aquest mar de gel. No calen grampons
ni mapa, el camí és evident i marcat

per grans fites que ens van portant cap
a la nostra dreta fins al peu d'un corriol
inestable i molt costerut. Remuntem

gairebé dos-cents metres sobre la
morrena lateral de la glacera. Arribem
així esgotats i esbufegant als 4.460 m

dels prats de Tapovan. El millor és la
vista cap a la glacera: és un mar de gel
cobert de pedres i pedretes de prop de
dos quilometres d'amplada, un caos

ben complicat de travessar. Tapovan
és un gran pla herbat suspès entre
dues morrenes laterals, la de la glace
ra de Gangotri i la que baixa del pic
Meru. L'aigua hi corre neta. Trobem un

parell de senzilles cases de pedra en

les quals resideixen vells ermitans que
passen aquí l'estiu. Veiem que en una

d'elles hi ha instal-lades dues noies

occidentals, però no gosem interrom

pre ni la seva pau ni la seva vida con

templativa. Sabem que no hem vingut
en la millor època i això ens priva de

l'espectacle sublim de la contemplació
de mítics cims, com el Shivling, el

Kedarnath, o el Meru. En canvi el con-



junt dels Baghirathis es manté més
aviat destapat. Després de plantar la
tenda i dinar anem a visitar el campa
ment base d'una expedició coreana

que està intentant obrir una nova ruta

a la cara nord-est del Shivling (6.543
m). Hi ha força gent, ens reben amb
total amabilitat i ens conviden a beure

una cervesa amb ells. Després trobem

una placa en memòria de l'alpinista
navarresa Míriam Garcia morta amb
dos companys l'any 1990 mentre

escalaven el Meru. El missatge és
senzill i commovedor: "

Hola! soy
Míriam me quedé aquí a vivir y ser

feliz .... sé feliz. Agur."

Dia 4· Uns estranys sorolls ens des

perten. En treure el cap fora de la peti
ta tenda veiem, a escassos metres, un

ramat de cabres salvatges de l'Hirnàlaia,
les blue sheeps. Pel capbaix deu haver
n'hi una vintena que en detectar la nos

tra presència s'allunyen tranquillament
donant-nos així l'oportunitat de retra
tar-les. Dedicarem el dia a retornar a

Gangotri pel camí de pujada. Necessitarem
en total unes sis hores. Arribats al front de
la glacera retrobem els peregrins mig
nus i precàriament equipats. El dia ens

reserva una molt grata sorpresa, ja
que a mida que s'allunyen els núvols

apareix la meravellosa piràmide del

Shivling permetent-nos així contemplar
una de les muntanyes més boniques
del món. Arribem a Gangotri a primera
hora de la tarda, i això ens dóna temps
de reposar i visitar el santuari. La
màxima afluència de peregrins és des

prés de la posta de sol. El temple
il-lumlnat per llànties d'oli i espelmes
s'omple d'homes i dones, vells i joves
vinguts d'arreu de l'índia que esperen
ordenadament el moment de fer la
seva ofrena davant la petita pedra de
forma fàl-lica que simbolitza la divini

tat. Alguns d'ells s'apropen a continua

ció a les aigües del Baghirathi i fan
tres ràpides immersions purificadores i

renovadores.

Dia 5 . De nou passarem una llarga jor
nada dintre un autobús. Contemplem
algun dels trams més engorjats i

espectaculars de la carretera que a

l'haver arribat de nit ens havíem per
dut. Cada cop que l'autobús es creua

amb algun vehicle que puja i s'atansa

vertiginosament al buit se'ns encon

geix el cor. No podem evitar pensar:
les nostres vides estan en mans del
conductor. No hi podem fer res, però
ens reconforta la sensació que d'aquí
dalt nosaltres també tornem cap a

casa amb l'esperit renovat i amb l'àni
ma purificada i en pau, molta pau.

Trekking 2

Trekking 1
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Dormir bé a la muntanya
Dormir bé és essencial per a

qualsevol activitat. Avui en dia
sabem que el son és com una

fàbrica, on reparem i restaurem

tot el que necessitem per tenir
un bon dia, tant en l'aspecte
físic com en el psíquic. Això

significa que aquesta fàbrica,
el son, ha de "funcionar" un

nombre determinat d'hores.

Concretament entre 7 i 8 quan
som adults. Això es particular
ment bàsic quan es tracta de
fer-ho a la muntanya.

una sensació de mal descans. No és
el mateix dormir que descansar. Els
trencaments del son fan que no acon

seguim arribar a les fases més profun
des del son, en les quals restaurem

sobretot, el nostre estat físic. Això
condiciona una pèrdua en la potència
física que necessitarem a l'endemà

per assolir el nostre objectiu.

Tothom s'ha trobat amb un company
roncador, tant en el refugi com a la

tenda. Els taps disminueixen el 70% del

soroll del ronc. També són útils pels
trons i altres sorolls inesperats, com

companys que s'aixequen a mitja nit o

es mouen dins la tenda.

"Són moltes les
circumstàncies que

poden alterar el
nostre son quan som

a la muntanya"

Cal doncs tenir molt en compte que la

temperatura de la nostra tenda a la

muntanya, ha de ser entre 18 i 22

graus o millor dit, dins del nostre sac

de dormir. Useu guants i mitjons si el
fred és intenst. Tot el que calgui per
mantenir la temperatura suggerida. En

els refugis de muntanya podeu contro

lar millor la situació.

La llum és una altra situació que hem

de controlar. És importantíssim que la

foscor sigui absoluta per descansar

profundament. Avui en dia sabem que
la foscor fa que la glàndula Pineal del

nostre cervell, secreti una hormona, la

Melatonina, que indica al nostre rellotge
biològic que hem de dormir. Per tant és

important dormir amb un antifaç. També

barat i fàcil de trobar a les farmàcies o

botigues amb articles de viatge. Si la

llum de la matinada arriba al nostre cer

vell inhibeix la secreció de Melatonina i

el cervell es desperta de forma natural.

Aquesta situació no és molt freqüent a

la muntanya, normalment perquè l'hora

de sortir de la tenda és sovint quan surt

el sol, però cal conèixer la circumstàn

cia i poder-la controlar.

El soroll és una variable que condició

na el son. Actua amb el mateix meca

nisme que el fred o la calor, és a dir,
provoca microdespertars dels quals
nosaltres podem no ser-ne cons

cients. Només notem una sensació de

malestar a l'endemà, si al nostre

entorn hi ha hagut sorolls durant la

nit.

Recordo molt bé els meus anys de

Minyó Escolta: passar fred dins la tenda

i dormir poc o, millor dit, despertar-me
moltes vegades amb l'esquena desfeta
i fet pols. La pujada es feia difícil ...

Són moltes les circumstàncies que
poden alterar el nostre son quan som a

la muntanya i cal conèixer-les bé per
tal d' evitar-les o minimitzar-les. Per això és molt recomanable dormir

sempre amb taps a les orelles. No és
incòmode i ens hi podem adaptar ràpi
dament. Els mes recomanables són
els de goma escuma, barats i que tro

bareu a totes les farmàcies. Permeten

escoltar el despertador sense dificultat

però eviten els sorolls més molestos

per l'oïda i així assolir un son més pro
fund i reparador.

La temperatura n'és una de molt impor
tant. Avui sabem molt bé que una tem

peratura massa calorosa o massa freda
altera el son. Tant una condició com l'al

tra, provoquen microdespertars. Aquests
petits despertarts sovint són de curta
durada i el nostre cervell no els recorda

l'endemà, però són suñcients per donar

La Melatonina també és de gran ajut al
moment d'anar a dormir. Prendre una

dosis de 5 rnilHqrams una hora abans

d'anar a dormir, ajuda a conciliar el son
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Text de Dr. Eduard Estivill
Director de la Clínica del Son Estivill, de l'USP Institut Universitari

Dexeus i Coordinador de l'Unitat de Son del Hospital General de Catalunya

Fotografies d'Excursionisme

de forma natural. La Melatonina és un

producte totalment inocu i sense efec
tes secundaris. De fet és un potent
antioxidant, recomanable per a tothom.
Actualment no es comercialitza a les
farmàcies, no perquè estigui prohibida
sinó per temes de guerres comercials
entre les farmacèutiques. És un produc
te molt barat que no interessa als labo
ratoris. La podeu aconseguir a través
d'Andorra (farmàcia Meritxell) i la
demanda es pot fer per Internet. Tan

sols cal demanar Melatonina de 5 mg.
No cal recepta.

La superfície on dormiu també es bàsi
ca. En els refugis sol ser més conforta
ble. A les tendes sol ser més complicat.
Sempre que pugueu utilitzeu un mata
làs inflable. Cal inflar-lo en funció del
vostre pes. Una persona més prima el

pot necessitar menys inflat, el contrari

que una amb més pes.

"Cal tenir molt en

compte que la

temperatura de la
nostra tenda a la

muntanya"

Quan dormim, no solament reparem i

restaurem tot el nostre estat físic, sinó
també el psíquic. És bàsic assolir un

son continuat i profund per afrontar
amb ànim i decisió el nostre objectiu de
l'endemà. Però encara és més impor
tant, controlar tots els detalls de la nos

tra sortida, abans d'afrontar-la. Avui en

dia sabem, que els estats de tensió i

preocupació acumulats durant el dia,
poden donar un mal son. De fet, l'estrès
i l'ansietat diürna són les primeres cau

ses de mal dormir. Pot retardar el nos

tre son, fraccionar-lo o fer que sigui
massa curt. Tot això es pot evitar con

trolant o minimitzant aquests factors del
dia anterior.

Cal preparar molt bé la sortida, sabent
condicions meteorològiques, com

panys de sortida i tots els mínims
detalls del que pugui succeir. És bàsic
doncs fer una planificació acurada de

l'objectiu. El dia abans cal portar uns

horaris regulars de menjar i dormir. És
important deixar dues hores entre el

sopar i l'hora d'anar a dormir.
Qualsevol activitat relaxant serà ade

quada per desconnectar el nostre cer-
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vell de la activitat del dia. Llegir, escol
tar musica, parlar, etc.

També es bàsica l'alimentació del

sopar. Un àpat amb verdura, amanida,
pasta i derivats làctics, formatge o

iogurt és el més indicat. Eviteu l'alcohol.

Molta gent l'utilitza com eina per des
connectar. El cert és que dóna un lleu

ger estat de sopor que pot afavorir la

son, però avui en dia sabem que el son

que assolim amb l'ajuda de l'alcohol

serà sempre molt superficial. Per tant

és totalment desaconsellable. El mateix

passa amb qualsevol tipus d'estimulant,
com el te, el cafè o la xocolata en quan-

.

titat desmesurada.

Finalment, en casos que sigui molt

complicat assolir un bon descans,
també és útil utilitzar algun inductor del

Nit a Vik, Islàndia
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son. Sempre i que el consum sigui
esporàdic, el dia abans de sortir, .o els
dies de travessa, podem prendre'l
sense problemes. En aquests casos es

tracta d'un consum intermitent o "a

demanda", tal com es coneix en el mon

mèdic i no deixa addició, tolerància o

dependència. Sempre és millor utilitzar

aquest fàrmac que una nit de mal son.

"Tothom s'ha trobat
amb un company

roncador, tant en el

refugi com a la tenda.
Els taps disminueixen el

70% del soroll del ronc"

El més indicat és el Zolpidem (nom
genèric) Stilnox (nom comercial). És un

fàrmac de vida mitja curta. Això vol dir

que dura a la sang només 4-5 hores.

L'endemà, encara que no dormiu les 7-

B hores recomanables, no tindreu cap
efecte secundari de ressaca. Cal recep

ta, però el metge de capçalera us el pot
receptar si expliqueu aquests argu
ments, recalcant que l'ús és esporàdic.

Les altres substàncies que es venen

sense recepta no són recomanables, o

bé perquè són ineficaces o bé perquè el
seu efecte dura massa hores i això pot
representar una disminució de l'alerta a

l'endemà. I recordeu, necessiteu els
cinc sentits per assolir el vostre objec
tiu. Això només ho aconseguireu si dor

miu bé la nit abans. Bona sortida.



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

Esqui de Muntanya.

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

EsquI de Muntanya.

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

al S. de "estany d'Airoia.
o Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat: 12 places
• Activitats: Muntanya, Escalada,

Esquí de muntanya, Travesses.



Text i fotografies de Francesc Sànchez

lli NlUNTliNl/li DE """RBRE•
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Els Andes són una serralada que s'estèn per gran part del continent ameri

cà, de Veneçuela fins a la Patagònia. A la frontera entre Argentina i Xile tro

bem el Cerro Marmolejo, de 6.110 metres, un cim d'accés llunyà ja que sem

bla que mai l'arribis a tenir a l'abast. A prop Trobem el volcà San José de

5.878 metres, parada obligada en el nostre trajecte.

28 excursiomsme
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El trajecte que realitzem en vehicle per

aproximar-nos a la vall del "Estéreo

Marmolejo" se'ns mostra ridículament
curt en comparació a les dimensions

de la muntanya. Les estivacions del

gegant resten lluny, molt lluny. Abans

de finalitzar el trajecte motoritzat, poc
abans d'arribar a l'inici de la senda, li

comento a I'Andy, el guarda del refugi
Lo Valdés:

- Andy, No hi ha manera que aquesta
bèstia de quatre rodes ens porti més
amunt?

Andy estaciona el 4 x 4 en el lloc on

neix el polsós corriol i després de bai-

xar del cotxe em dóna una plantofade
ta a les cames i em respon amb el típic
accent anglès:

- A partir d'aquest moment, l'únic

transport que tens són aquestes
cames.

Observo la motxilla endarrerint per uns

absurds segons l'inici del suplici.
- Estimats filferros fibrosos ... em dic
a mi mateix... ha arribat l'hora de la
veritat.

Pas rere pas iniciem la llarga marxa.

Hem refet una i una altra vegada les

motxilles, cada vegada amb la intenció

de treure quelcom imprescindible, fins

que hem arribat a la conclusió que res

és innecessari. Malgrat tot, el pes es

deixa notar. Un vell truc fa que el

volum no sigui excessiu: fa temps que,

sigui quina sigui l'ascensió, portem
motxilles de 50 a 55 litres de capacitat,
així ens evitem carregar-nos en excés,
ja que el que no té cabuda doncs ...

simplement "no té cabuda".

Poca estona després arribem a les
immenses planúries conegudes com

la "Engorda de San José". Els vulcanò

legs sostenen que aquest immens crà
ter va ser, fa moltíssims anys, una

gegantina caldera, una mena de llac

Panoràmica des de dalt del Marmolejo

de lava incandescent. Dos rius fan

meandres entre les planúries, obli

gant-nos a submergir-nos a les fredes

aigües fins a una mica més amunt dels

genolls. Som a la primavera i aquests
rius s'han de traspassar a primera
hora del matí. Més tard el desgel els fa

guanyar cabal i es converteixen en un

perill potencial.

A partir dels 2.600 metres comencem

a trepitjar neu. Ja no abandonarem
el paisatge glacial fins a ser per
sobre dels 5.400 metres d'alçada.
Incongruència dels Andes. El vent a

les alçades és el culpable.

Llit nevat del riu

Llarga marxa. Caminem sobre el llit

nevat del riu. L'aigua rugeix a intervals,
audible a les nostres orelles, invisible

sota els nostres peus. La caminada

transcorre amb la idea que hem de

dosificar les forces. A estones ens atu
rem per desfer neu, descansar, hidra
tar-nos i prendre un piscolabis. Avui
només és el primer dia dels que neces

sitarem per pujar aquesta gran mun

tanya en estil alpí. Primera nit en el que
acostuma a ser el campament base

estival, a 3.400 metres. Davant nostre

contemplem l'espectacle mineral del

gran cim d'ataronjades parets que van

sortir de l'anonimat gràcies a I'espec-

tacular cascada de gel fòssil i de serac

de la Senda Real, oberta dos anys
abans del nostre viatge i que va des

aparèixer la temporada següent de ser

escalada i divulgada. A l'estiu les mules
arriben a aquest campament i sol ser

habitual que diversos grups de mun

tanyencs coincideixin en aquest cam

pament base. Ara, fins on la vista arri

ba, tot està cobert de neu i soledat, i

aquesta darrera és tan absoluta i té tal

magnitud, que fins i tot el vent sembla
ser absent. La fosca aviat serà total,
però la neu sembla voler retenir encara

una tènue il-luminació blavosa. Magna
soledat.
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Segon dia de marxa. La jornada que
resultarà més dura després del jorn del

cim. Hem de pujar a l'aresta per una

interminable pala de neu que a la part
alta arriba a tenir 45 graus d'inclinació.
És l'únic tram amb una mica d'inclinació
de l'ascensió del Marmolejo per la qual
cosa es considera la seva via normal.

La part final de la pala, el cansament, la
monotonia del terreny, el pes de la mot
xilla i els penitents es barregen en una

mena de còctel desagradable i impropi.
Per fi assolim l'aresta i tan bon punt hi

som localitzem els replans on s'acostu
ma a instal-lar el segon campament.
Una vegada muntada la tenda i després
d'un fugaç sopar, gaudim d'una posta
de Sol bíblica. Som a 4.200 metres d'al

çada i el nostre mirador privilegiat fa

que ens considerem uns grans privile
giats. Els alpinistes no ho volem, però

Cel rogent

Vistes nevades

Cel amenaçant

30 excurstomsrne
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Escalada en gel

el nostre camí per les altes muntanyes i

la nostra dansa per les verticals parets
és el que més s'assembla a la llibertat
del vol. Ens fonem en l'escalfor del sacs

de plomes, dins de la fràgil crisàlide de
la petita tenda. Fora, la nit és glacial.
Per sort el temps continua essent
excel· lent i el fantasma del "viento blan
co", etern enemic dels muntanyencs
que vénen a aquestes contrades, enca

ra no ha fet acte de presència.

"Aquest immens cràter va

ser, fa moltíssims anys,
una gegantina caldera,

una mena de llac de lava
incandescent"

Tercer dia, aquest és un jorn de trànsit.
Ens sentim en bona forma. Ens anem

aclimatant prou bé i avui dormirem a

5.000 metres. Arribem al solitari "campa
ment tres" amb diverses consignes secre

tes que ens ronden pel cap: per fi s'ha
acabat pujar carregats i demà és el dia
del cim. Avui hem dosificat l'esforç de
manera intelliqent. Ens hidratem, men

gem i tornem a beure. L'emplaçament
d'aquest campament és indescriptible
ment salvatge. En un indret com aquest
l'home tan sols es pot sentir un gra de

pols en tanta infinitat. Més enllà d'on arri
ba la vista, tot són onades de grans mun

tanyes. AI fons, molt lluny, es pot veure

l'Aconcagua i el seu vessant sud.
Reconec la muntanya perquè vaig ser-hi
fa més de vint anys, primer sota el preci
pici i després al cim. La posta de sol

comença amb tints gòtics i acaba sent

èpica. Em concentro perquè les meves

retines retinguin cada instant tan efímer.
Els colors, les imatges, les tonalitats, can

vien a una velocitat lenta però constant i

la vertiginosa caiguda de la temperatura
fa que aquest crepuscle resulti impossible
d'oblidar. Em sento conforme amb mi

mateix i feliç en un indret com aquest, tan
remot i solitari, i em plau sobre manera

poder compartir-ho amb un vell amic i

haver arribat fins aquí lleugers d'equipat
ge i sense haver fet un pas enrere.

Quart dia. Jorn del cim. Comencem a

caminar abans que el sol despunti i

trenqui la gèlida línia de l'horitzó. Avui
el vent, sense ser fort, sí que ens fa una

desagradable visita. Estem al seu

regne i som nosaltres els intrusos. Un

gran plateau de neu conegut com la

glacera del Marmolejo dóna pas a unes

pales de poca inclinació que ens per
meten arribar al con pedregós que sus

tenta el cim. Per sort la neu és força
abundant i oculta totalment les esquer
des de la glacera fins al punt que hem

deixat els baudriers i la corda a la

tenda. Volem anar lleugers i avui sí,
notarem la manca d'aclimatació i els

darrers mil metres de desnivell. Dit i fet,
hores més tard caminem de manera

pesada, respirant en excés i notant l'es

bojarrat bombeig del cor. Els dos conei
xem aquesta sensació per haver-la

experimentat prèviament en més d'una
ocasió. És el preu de pujar a un sis mil

sense una aclimatació prèvia adient.
Els darrers metres, com no podia ser de

cap altra manera, es fan inacabables,
una veritable prova per a tossuts. Em
ve a la memòria la dita de la família de
Shackleton, el famós explorador polar
de la dècada del 1910: "Vencerem per
insistència" .

Pocs metres abans de pujar el darrer

pendent ens posem a riure pels desco
sits. Fa dos dies érem dos muntan

yencs vigorosos i meticulosos, dosifi-



cant esforços i procurant-nos una

excel-lent hidratació. Ara semblem dos
avis de I'lnserso als quals se'ls ha

escapat l'autobús i no els queda cap
altre remei que continuar caminant. Sis
hores després d'haver abandonat la
comoditat de la tenda, estem trepitjant
l'aspre espai del cim. El vent és des

agradable i la permanència al cim és la

justa i imprescindible per fer les fotos
de rigor. Estem dalt del Marmolejo, a

6.110 metres sobre el nivell del mar, el
sis mil més astral del planeta. Cal bai
xar, baixar i baixar. Perdre alçada és el
millor antídot contra l'atordiment fruit de
la manca d'aclimatació. Baixar a la
recerca d'oxigen, baixar a la recerca de
la nostra tenda, veritable bombolla amb

fragàncies de llar enmig d'un planeta
inhòspit. Baixar per assaborir la mel de
la victòria. L'important no és el que
puges, si no com ho puges i, sobretot,
com ho arribes a baixar.

"Estem dalt del

Marmolejo, a 6.110
metres sobre el nivell
del mar, el sis mil més
austral del planeta"

Vessant oest del volcà de San José
5.878 metres Milers, milions, trilions de

penitents per tot arreu! Fins allà on arri
ba la vista formen una filera aquests fan

tasmes glaçats. A la nit se succeïen un

darrere l'altre, com les onades d'un oceà
sense vores. Més tard la nit lletosa del
matí ha confirmat el que sospitàvem:
definitivament ens hem perdut i hem

optat pel pitjor "camí". De poc ens han

servit les minses explicacions que ens

va donar un guia que baixava amb un

parell d'andorrans d'un intent frustrat de

fer cim. Per molt que ens va advertir

que en un cert punt havíem d'abandonar
l'aresta i anar a la recerca dels "valleci

to", amb la foscor de la nit ens hem pas
sat de llarg. Hem tingut por de ficar-nos

enmig de la glacera i les esquerdes de la

nit, sense lluna i sense corda, i al final
hem anat a parar de ple al mig dels
extensos camps de penitents.

Aspecte acabat de llevar

Observo amb certa angoixa aquesta
filera infinita de sagetes glaçades.
Estàtics fantasmes sense ànima, les
dents gegants de tots els taurons del
món s'han donat cita en aquesta maleï

da muntanya. Un exèrcit imparable.
Una croada medieval. Els russos a la

porta de Berlín. Àtila i els huns a les

portes de Roma. L'esgotament ens està
fent dubtar. AI fons, darrere les intermi
nables fileres de penitents, veiem les

roques salvadores. L'aresta és un

immens detritus on totes les pedres
semblen tenir vida pròpia. Es mouen,
ballen, perden l'equilibri, però a nosal
tres ara ens sembla un indret merave

llós. Com a mínim, no hi ha penitents!

Hores abans, enmig de la més negra
de les foscors, havíem superat una

rampa de 45°-50° d'inclinació amb el

paupèrrim auxili del bastó. El piolet es

va quedar al refugi Lo Valdes, per allò
de minimitzar el pes. Llavors ja
haguéssim hagut de ser conscients

que érem al trajecte erroni, però en

aquell moment el més important era

seguir escalant sense perdre l'equili
bri. Destrepar per un terreny tan incli
nat i ple d'escates de penitents ens va

semblar, com a mínim, una alternativa
temerària.

L'horari s'ha escapat, han passat les
hores i la nostra intenció de pujar
aquest gegant mitjançant l'estil "non

stop" es va diluint lentament, com les

ombres incolores de l'albada.

Cinc hores i tan sols hem guanyat mil

metres de desnivell! - es lamenta en Jordi.

Malgrat tot fem una pausa, mengem,
bevem i reemprenem la marxa per l'a
resta horitzontal. Guanyem distància,
però no alçada. Caminem com dues
ànimes en pena.

Hores més tard el cansament ens venç.
En Jordi es ressent d'una mala digestió.
El pa de motllo que vàrem menjar ahir

portava més de 15 dies caducat i el del
final de la bossa era verd com un sac

de peres. És evident que ho hem inten-

tat, però no arribarem molt més lluny.
Vàrem sortir ahir al migdia de poc més de
2.000 metres sobre el nivell del mar, ens

vàrem passar la tarda descansant i hidra
tant-nos i a l'una de la matinada hem

reemprès l'ascensió sense haver conciliat
el son. Volíem guanyar desnivell de
manera ràpida però la realitat ha estat

ben diferent. Els culpables són els maleïts

penitents. Quasi estem a 5.000 metres

d'alçada, portem més de 3.000 metres

guanyats i són menys de 1.000 els que
ens separen del cim. Un cim que avui ja
no trepitjarem.

"L'aresta és un immens
detritus on totes les

pedres semblen tenir
vida pròpia"

Mitja volta i retorn a l'agonia. Penitents,
penitents i més penitents. Si al menys
pogués trencar-los amb el piolet! Però el

piolet continua guardat a diversos quilò
metres de distància, a l'habitació de Lo

Valdes, i els penitents estan durs com

una pedra. "Perquè nassos no ha sortit
avui el sol amb la mateixa força que dies

anteriors! Si més no trencaríem a l'atzar

alguns dels incomptables peons blancs

que ens barren el pas". Les queixes no

serveixen per res. Baixem lents, atents,
amb passos asimètrics i equilibris
amorfs. "No s'acaben mai, penitents,
penitents i més penitents. M'agrada molt
la neu, però en aquest moment odio
amb totes les meves forces els peni
tents. Veus el final de la barrera? No ...

tranquil ... ja arribarà el moment en què
donaràs l'esquena a l'últim penitent.
Baixo sense pensar més enllà dels pro
pers vint metres. Penitents, penitents i
més penitents. Fa 30 hores que sóc des

pert, segur que quan em posi a dormir ...

somiaré amb penitents!

Tenda de campanya



_muntanya

Figuera de moro
Família: Cactàcies
Espècie: Opuntia ficus-indica

De la figuera de moro en castellà en

diuen chumbera o nopal i de la seva figa
higo chumbo o tuna. És tracta d'un cactus

de gran alçada i pes que pot arribar fins a

5 metres d'alçària. Les tiges són carnoses

de forma el-ltptíca, aplanades, de color

verd, anomenades pales o cladodis, que
es troben superposats els uns als altres i

estan proveïdes d'espines. Els cladodis

prenen la funció fotosintetitzadora ja que
les fulles són molt menudes. Floreix entre

maig i juliol i les flors són grosses i d'un

color groc molt viu. El fruit, la figa, és una

baia espinosa, vermellosa quan és madu

ra de fins a 9 cm. La figa de moro és
comestible i un cop pelada, es menja fres
ca, però també se'n prepara xarop i arrop.

És una planta originaria de Mèxic cultivada
i naturalitzada en els terraplens càlids al

costat del mar. Actualment està present a

gairebé tot ellitoral mediterrani on ha esde

vingut subespontània. És una planta que
ha escapat al control i s'ha convertit en una

planta invasora que pot causar problemes
a la vegetació autòctona. A Canàries per
exemple han envaït superfícies enormes a

partir del conreu per a la producció de cot

xinilla d'on es treia un colorant per a tintu

res. És una espècie perillosa per els eco-

sistemes naturals i seminaturals als territo
ris on no és autòctona.

50.000 hectàrees, i el seu cultiu ha estat

molt important i de gran tradició i simbolis

me per a les poblacions i cultures indíge
nes des de les èpoques prehispàniques,
per les seves qualitats alimentàries i medi
cinals. Actualment segueix sent el recurs

natural més important a les zones àrides i

semi-àrides d'aquest país.

Com el seu fruit es comestible cada dia
són més els països que la conreuen. El

90% de la superfície dedicada al cultiu
comercial es localitza a Mèxic seguida
d'Itàlia i Sud-Àfrica. A Mèxic ocupa prop de

Lluís Catasús

www.paKocrestas.com

portal de muntanya i aventura. iiib res, viatges, material, audiovisuals
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Mont Blanc l'altra història

P oques coses es poden explicar del
Mont Blanc que una persona mínima

ment aficionada a la muntanya i a l'alpi
nisme no sàpiga a aquestes alçades,
però rebuscant en les entranyes dels lli

bres encara es poden trobar històries i

curiositats poc conegudes com la que ara

ens ocupa.

L'ascensió al Mont Blanc de 4.810 metres,
punt culminant dels Alps, i durant molts

anys d'Europa fins a la descoberta del

Mont Elbruz al Càucas que amb 5.642

metres el supera abastament, és conside

rada el punt de partida del que avui hom
coneix com a alpinisme. Lògicament un fet
decissiu com aquest no pot romandre

exempt de la polèmica, sovint lligada als

instints més baixos de la condició humana,
com són la gelosia o la vanitat.

L'any 1760 un adinerat científic suís ano

menat Horace-Bénédict de Saussure origi
nari de Conches, a prop de Ginebra, arribà
a Chamonix oferint una bona recompensa
al primer que escalés el cim d'aquella
muntanya magnífica que veia a la llunya
nia des de la finestra de la seva habitació.

No fou fins després de vint-i-sis anys de

temptatives infructuoses, que aparegué
el doctor Michel Gabriel Paccard amb

una proposta ferma i seriosa d'assolir

l'objectiu. Nascut a la mateixa vall de
Chamonix i format acadèmicament a

·cavall de Torí i París, Paccard estava molt

interessat a poder fer estudis baromètrics

en altura. D'aquesta manera contractà al

jove Jacques Balmat, conegut caçador i

recel-lector de minerals de la comarca,

perquè li fes de guia. Un cop fets els pre
paratius s'encaminaren cap a la muntanya
carregats de menjar, mantes per a la nit i

els instruments de mesura de Paccard.

Després d'una nit infernal a la muntanya,
el 8 d'agost de 1786 a dos quarts de set

de la tarda els dos muntanyencs assoliren

el cim. Un cop retornats a Chamonix sans

i estalvis, la seva ascensió fou considera

da extraordinària gràcies a la precarietat
del material emprat i a la gran quantitat de

llegendes i supersticions que en aquella
època envolcallaven la muntanya.

Fins aquí, doncs, arriba la història bella i

coneguda de la primera ascensió al Mont

Blanc. El distingit muntanyenc i escriptor
britànic Eric Shipton, però, es feu ressò
dels fets que s'esdevingueren durant els
dies posteriors a l'escalada. Segons
Shipton, Balmat, lluny d'estar agraït de

l'oportunitat que el Dr. Paccard li havia
donat per haver volgut compartir amb ell

Emuntanya

aquella gesta, va sucumbir a la populari
tat que aquells fets li otorgaven anome

nant-se ell mateix com a l'únic protago
nista de l'ascensió i consecució del cim.

Tot plegat, però, no hagués estat de

gran trascendència amb motiu del cercle
reduït en el qual Balmat es bellugava, si
no hagués comptat amb la participació
interessada de l'influent periodista suís i

alpinista fracassat Marc Theódore Bourrit,
el qual era considerat una autoritat en tot

allò que es referia al Mont Blanc. Bourrit

encegat per la gelosia no volia admetre
de cap manera el triomf de Paccard, així

que anà a cercar Balmat i junts organitza
ren una confabulació per desacreditar el
doctor. Ràpidament s'estengué la versió

que Paccard, desentrenat i abatut, havia

estat una pesada càrrega per a Balmat,
el qual no havia tingut més remei que
abandonar-lo a mig camí del cim, de
manera que Balmat hauria estat l'únic a

posar els peus al sostre dels Alps. El més

sorprenent de tot plegat és que
Saussure, gran coneixedor de les activi
tats i de la credibilitat de Paccard, tampoc
va fer res per ajudar-lo en la gran quanti
tat de textos que posteriorment va escriu
re sobre el Mont Blanc. De les seves Ile-

tres se'n desprèn que en el fons ell també

envejava al doctor per allò que havia

aconseguit.

Curiosament, el modest Paccard enlloc

d'enfrontar-se a tot aquell conjunt de difa

macions sobre la seva persona, afrontà la
situació amb una gran dignitat i tempe
rància, i se centrà en l'estudi de les

mesures científiques que havia pogut fer

al cim de la muntanya. No obstant l'ob

jectiu d'editar un llibre amb el relat de

l'ascensió i dels estudis científics realit

zats no el pogué dur a terme, per culpa
de la manca d'aportacions per a la seva

publicació. Sens dubte la versió de

Bourrit havia aconseguit l'efecte desitjat, i

Balmat era considerat l'únic vencedor

sobre el Mont Blanc.

Sortosament, alguns historiadors no s'a
cabaren mai d'empassar el relat de

Bourrit, i no s'aturaren ni un moment en la
recerca de proves i documents a l'ombra
de Balmat fins que pogueren demostrar

la veritat sobre tot aquell assumpte.
Gràcies a ells, Paccard finalment ocupa
ria el lloc que es mereix a la història del

Mont Blanc i de l'alpinisme.

excursionisrne 33
vb



Banda ampla a tots els indrets del país
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Prova pilot per dotar d'lnternet de
banda ampla els refugis

d'alta muntanya

Governació, en col·laboració amb I'SMC, impulsa aquesta
prova pilot, emmarcada en el pla Catalunya Connecta, per
dotar de connectivitat d'lnternet de banda ampla als refugis
d'alta muntanya de Colomers (Salardú, Val d'Aran), Ernest

M�lIafré (Espot, Pallars Sobirà), Pla de la Font (la Guingueta
d'Aneu, Pallars Sobirà), Saboredo (Tredós, Val d'Aran),
Ventosa i Calvell (Boí, Alta Ribagorça), Era Honeria

(Canejan, Val d'Aran) i Conangles (Vielha e Mijaran).

El conseller de Governació i Administracions Públiques,
Jordi Ausàs, ha presentat la prova pilot per dotar d'lnternet
de banda ampla set refugis d'alta muntanya de l'entorn del
Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i de la
Val d'Aran, al refugi de Conangles (Vielha, Val d'Aran),
aquest dimecres, 21 de juliol.

A l'acte de presentació també han participat el síndic d'Aran,
Francés Boya; el director del Servei Meteorològic de

Catalunya (SMC), David Rodríguez; el director general de
Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions, Josep
Ramon Ferrer, i el coordinador territorial de Governació a

l'Ait Pirineu i Aran, Josep Ardanuy.

Governació, en col-laboracíó amb I'SMC, impulsa aquesta
prova pilot, emmarcada en el pla Catalunya Connecta, per
dotar de connectivitat d'lnternet de banda ampla als refugis
d'alta muntanya de Colomers (Salardú, Val d'Aran), Ernest

M�llafré (Espot, Pallars Sobirà), Pla de la Font (la Guingueta
d'Aneu, Pallars Sobirà), Saboredo (Tredós, Val d'Aran),
Ventosa i Calve II (Boí, Alta Ribagorça), Era Honeria

(Canejan, Val d'Aran) i Conangles (Vielha e Mijaran).

Amb l'accés a lnternet de banda ampla, aquests refugis d'al
ta muntanya de la demarcació de l'Ait Pirineu i Aran podran
millorar aspectes de la seva gestió del dia a dia, a més d'ac
cedir en temps real a les prediccions meteorològiques del

SMC.

A partir del mes de setembre, després d'avaluar aquesta
prova pilot en aquests refugis, s'estendrà aquest servei a la

ciutadania, que serà disponible per als usuaris que el vul

guin contractar de manera particular.
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Durant la seva intervenció, el conseller Jordi Ausàs ha expli
cat que aquesta prova pilot "és un pas més en el procés
d'extensió de la Banda Ampla que estem duent a terme a

Governació des de fa 4 anys", un desplegament que ja s'ha
dut a terme en la seva pràctica totalitat, i que "ha dut la
Banda Ampla a indrets del país que, fa molt poc, no tenien
accés a les noves tecnologies ni perspectives de tenir-ne".

Set refugis de muntanya d'Aigüestortes i la Val d'Aran
tindran accés a lnternet de Banda Ampla

"Governació està fent un esforç molt important a les zones

no urbanes, a indrets en els que difícilment arriben les inver
sions privades, per garantir que les zones rurals tinguin
eines que evitin la seva despoblació i els ajudin en la seva

promoció econòmica", ha assegurat el conseller Jordi
Ausàs.

Segons el conseller Jordi Ausàs, "aquesta prova pilot respon
a la voluntat de Governació d'universalitzar el servei de

Banda Ampla, de fer arribar aquest servei a tothom i

equiparar les oportunitats de la gent, visquin a on visquin, i
la voluntat del SMC de fer extensives les seves magnífiques
eines informatives als refugis, contribuint a fer més segura
la muntanya".



Les persones que vulguin col-lcboror amb la
revista cal que es posin en contacte amb nosaltres:

Con.ell de redacció de la ravl.ta Excur.lonl.me
Gran Vio de les Corts Catalanes, 576, 1-2
08011 Barcelona
excursionisme_uec@yahoo.es

per Ramon Boter de Palau

Conceptes de glaciologia
(Segona part)

Seguint amb els conceptes de glaciologia, que vàrem iniciar en

aquesta mateixa secció de la revista Excursionisme del número
356 del maig-juny del 2010 continuem definint conceptes de gla
ciologia. Abans, però, volem aclarir que el mot en castellà "glaciar"
equival en català a glacera i gelera. Per tant, admetem que en l'an
terior article de glaciologia vàrem cometre una errada al tractar el
mot "glaciar" com si fos un mot en català. Us demanem disculpes.

Glacera rocallosa: És una congesta de gel recoberta per material

d'erosió, que fa que el glaç no sigui visible. No té moviment.

Aquests materials d'erosió a sobre del gel poden ser de diferents

mides, des de blocs gegants fins a tarteres de pedra petita. Una de
les glaceres rocalloses que més s'han estudiat a la Península és la

del Corral del Veleta, paratge al vessant nord del Pico Veleta de
Sierra Nevada. Les glaceres rocalloses també se les coneix amb el
nom de Glaceres Negres.

Les típiques parts dels glaceres alpines o de vall, ordenades des

de la part superior, situada a major altitud, fins a la part inferior són:

El circ glacial: Depressió rocosa, a la part superior de la glacera,
on s'acumula la neu.

Llengua glacial: Extensió del gel que prové del circ i es desplaça
muntanya avall. La llengua glacial pot progressar, restar en equilibri
o retrocedir, segons si l'acumulació és superior o inferior a la fusió.

Front glacial: Ellímit inferior de la glacera. Per sota de les glaceres
hi circulen torrents d'aigua. És en el front glacial on aquests torrents

conflueixen hi formen un riu.

Les glaceres no avancen a la mateixa velocitat en tota la seva

extensió l, a més salven importants desnivells, per aquests motius

el gel es trenca formant esquerdes radials, laterals, transversals,
etc. Els seracs també són esquerdes, però que tenen la particula
ritat que són molt fondes i formen grans torres de gel. S'originen en

els punts on la glacera avança amb major velocitat i on els desni

vells són més importants. Les rimaies són esquerdes permanents,
paral-eles a la paret superior del circ. Les rimaies a l'hivern estan

cobertes i tapades de neu i a l'estiu estan obertes.

Congesta de neu: És una acumulació temporal de neu sobre el

terra, però que pot sobreviure més d'una estació astronòmica. La

congesta si té un bon gruix de neu pot superar, fins i tot, l'estiu. Les

congestes de neu es formen per acumulació de neu degut al vent o

bé per importants acumulacions de neu fruit de les allaus. El mot

congesta en castellà equival a "nevero". Una congesta en castellà
també pot ser un "ventisquero", paraula gairebé sinònima a "neve

ro", però amb un matís. Els "neveros" es formen per acumulació de

la neu dels dipòsits d'allaus i els ''ventisqueros'' es produeixen fruit

de l'acumulació de la neu pel vent. Quan es fan inventaris de les

glaceres en un massís les congestes de neu no es tenen en consi

deració, ja que no estan formades per gel sinó per neu.

amb la col·laboració del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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llers de la Vila de Gràcia

Assaigs:
dimarts i divendres de 20 a 23 h
CI Trilla 18
Metro L3 Fontana
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� La Virgen de
la Peña
Hoya de Huesca

�==� +/- 440 m

li . ruta cultural senzilla pel que fa a l'orientació.
• tot l'any, però és preferible evitar els mesos demés calor.

• •••• Reino de Mallos. Esc. 1 :40.000 Ed. Prames

L1&1!l!Ia:! hem d'anar fins a Osca i circumval-lant la ciutat prosseguir
direcció Pamplona per la carretera A-132. Dotze quilòmetres més
enllà en superar el nucli d'Esquedas trobem el trencall a mà dreta

cap a Bolea que és a cinc quilòmetres. Sense entrada Bolea
prosseguim direcció Loarre i Aniés. Trobem el trencall cap Aniés
al cap de tres quilòmetres.

rmtitmmlla gestiona l'empresa Loarre Turismo activo.
www.castillodeloarre.es de Setmana Santa fins al Pilar el santuari
obre de 10h30 fins les 14h amb una entrada de 2, combinable
si es vol amb la visita al castell de Loarre i amb l'escola-museu
de Linás de Marcuello. La resta de l'any cal convenir l'hora i
només obren a grups. El primer diumenge de maig s'hi fa una

important romeria.

� Punta Fulsa

Sobrarbe
•• activitat en dos dies. 3h a 3h 30 min pel primer dia i 2h

pel segon.

eüitmlli1l!JB +/-1.465 m, 905 m el primer dia i 560 m el segon.
a • els darrers 500 metres són per un terreny pedregós i
molt costerut, força esgotadors.

•• • descripció feta per època en que el cim no té neu, de juny
a novembre

• ••• • Bachimala. Esc. 1.25.000. Ed. Alpina.
L1&�a:! cal anar al poble de Bielsa, per la A-138. Un quilòmetre

abans del poble hi ha una pista que surt a la dreta travessa el riu
Cinca, segueix paral-íela al riu fins passar a tocar del cementiri de
Bielsa i per un nou pont travessa el barranc del Cao. La pista
comença a guanyar altura, passats dos marcats zig-zags, segueix
pujant dintre el bosc fins a un nou gir marcat d'on surt una pista ara

a l'esquerra, cap a la cota 1.200 m. Seguim aquesta pista, que
s'endinsa cap el barranc del Cao en direcció nord-est ,fins al seu

final a la cota 1.400 m.

� Els grans masos
del Garraf

Garraf / Alt Penedès

�[f!limll aproximadament 4 h

cœtmlimmlt 250 m.

a • cal anar amb cura amb l'orientació. Seguint la darrera
edició del mapa de l'Alpina, no hi hauria d'haver cap problema

•• • tot l'any però sempre es preferible evitar els mesos més
calorosos de l'estiu.

• ••• • Massís del Garraf. Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina
UGt�e¡:;¡,."tII sortirem del poble d'Olivella al qual hi podem accedir des

d'un trencall de la BV 2111 que uneix Sant Pere de Ribes al
Garraf amb Sant Pere Molanta, prop de Vilafranca del Penedès.
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Aniés amb 140 habitants és un poble sense

gaire interès llevat de per la seva gran
església parroquial d'origen romànic. Des del

poble enlairat sobre la comarca a 760 m al

peu de la Sierra Caballera ja podem veure

l'ermita de la Virgen de la Peña cap el nord
est i el majestuós castell de Loarre cap al
nord-oest. Sortim del poble per una evident
pista que encara el Santuari entre camps d'o

liveres, pins replantats i camps abandonats
reconquerits per les alzines. AI cap de 30
minuts a mig revolt de la pista se n'ajunta una

altra per l'esquerra que és per on baixarem
més tard. La pista en bon estat (de fet
podríem venir amb cotxe si ho volguéssim)
guanya altura fent tres llaçades dintre el bosc
mentre s'atansa al peu de la cinglera. Parem
a una font que brolla a peu de pista mentre
observem el vol de voltors i un parell de cor

dades escalant el que semblen unes vies evi
dents i equipades. Superem la vertical de l'er
mita i poc més enllà trobem l'inici del corriol
que hi porta. S'enfila pel cingle de manera

sorprenent. AI segon revolt d'aquest corriol hi
ha una nova font quasi seca. El corriol esde
vé una escalinata ben traçada i conservada

que en quinze minuts ens situa per sobre l'er
mita. Per entrar al recinte hi ha una llarga
escala tallada a la roca en forta baixada, pen
jada al buit però ben protegida. Paguen l'en
trada al responsable de l'empresa gestora i

ens fa una petita visita guiada. L'església és
del s. �III amb molts afegits dels segles XVII i
XVIII. Es va construir allí perquè el cingle hi

fa una balma on brolla l'aigua tot l'any. La lle
genda explica que és perquè el senyor del
castell de Loarre perseguint un falcó seu que
s'hi havia amagat va trobar-hi amagada una

talla de la Verge Maria. A l'altre costat de la
balma s'hi arrapa el que en diuen la Santeria,
la gran casa de l'ermità de tres plantes on

destaca una magnífica col-lecció de terrissa
del segle XVIII. A la segona planta encara

avui com des de fa segles s'hi aplega bona
part de la gent que cada primer diumenge de
maig pugen en romeria fins aquí. El darrer
gran atractiu del conjunt són les vistes sobre
tata la comarca de I' Hoya de Huesca que
gaudirem del mirador de la tercera planta.
Sortint del recinte no tornarem avall sinó que
anirem a un gran prat que hi ha sobre el cin

gle, que ofereix una vista espectacular del

conjunt. D'allí seguint la pista que hi fa cap
seguirem en direcció nord oest perdent altura
tot passant per unes curioses balmes for
mades a la roca d'aglomerat anomenades
Las Cuevas Pulidas. Pista avall enllacem amb
la de pujada.

Pasqual Garriga i Martí
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Es tracta la via normal a aquesta magnífica
muntanya que viu a l'ombra de la seva veïna
la Punta Suelza. Val la pena preveure fer nit
a la riba del solitari llac del Cao, ja que el
desnivell és important i l'entorn s'ho mereix.
1 r dia. Des del final de la pista es veu el cim i
s'intueix quin és el barranc a seguir. Cal trav
essar el riu ja que de seguir recte amunt
aniríem als llacs de Barleto. Així doncs
creuem el riu i tot seguit el torrent del Cao.
Comencem a trobar fites que ens fan remu

ntar la vall. Tenim el riu a la dreta, després
les fites ens fan baixar al llit del riu, el traves
sem i per l'altre vessant reculem uns metres
abans d'enlairar-nos de nou. Aquest canvi de
vessant pot ser confús, atenció!. Seguim
guanyant altura per aquesta solitària i estreta
vall entre un magnífic bosc de pi negre.
Tornem a travessar el riu, passant-lo a tenir
de nou a la nostra dreta. Cap a la cota 2.100
m

, la vall fa una inflexió perd pendent i s'eix
ampla tot donant pas a uns magnífics prats i
encarant la vermellosa muralla que uneix la
Punta Suelza amb la Punta Fulsa. A la cota
2.308 sota la muralla hi ha enclavat el gran
estany del Cao. Hi plantem la tenda. 2n dia.
Resten només cinc-cents seixanta metres

fins el cim però el terreny és força redreçat.
Encarem la base del cim per pendents her
bosos, esquitxats de pedregars despresos de
més amunt. Cap a la cota 2.500 m una

barra rocallosa que ocupa tot el vessant sud
del cim sembla tancar-nos el pas. A mida que
ens hi acostem es veu que no és tan dreta i
podrem superar-la resseguint el terreny deli
cat que passa sobre una evident feixa de
pedres blanques en sentit ascendent
cap a l'esquerra. Superat això resten
encara uns tres-cents metres pel
vessant pedregós i una mica
descompost, caldrà anar amb
cura d'on trepitgem. La

pedra és vermellosa i

fosca, és un entorn
ben singular i esgo
tador. Arribats al
cim de la
Punta Fulsa a

2.858 m (2h
des del llac)
gaudim de la
visió del ves-

sant nord
amb eillac

d'Ordiceto als nostres peus. Tornarem al
cotxe desfent el camí de pujada.

Pasqual Garriga i Martí

,�COlladO
de Ordlceto

._-,�tanyd'Qrdlceto
(2.369m)

Collado ...............
Suelza ,

._�-------------------------------------------------------------------------
Olivella és un encisador poble penjat sobre un

petit cingle amb una bonica església, un bar
restaurant, i una oficina d'informació del Parc
Natural. En sortim carretera avall reculant uns

cinc-cents metres fins trobar una pista direcció
nord cap a cal Montaner, masia habitada amb
conreus al voltant. Intuïm sobre nostre les runes

d e l'antic castell d'Olivella (senyera) dalt d'un
turó dominant la riera de Begues que és la que
anem seguint en suau ascens. Dintre un atapeït
bosc de pins la pista abandonada esdevé
caminet i fa una baixada cap al llit de la riera que
travessem. Retrobem una bona pista i fem cap a

les vinyes que s'estenen sota la més bonica i
impressionant de les masies del Garraf: Santa
Susanna (1 h 15 min). Es tracta d'un conjunt de
cases amb aire de petit poble, arraulides a un

espero de roca que li dona una situació domi
nant sobre la plana del voltant. Trobem marques
del GR 92.3 i les seguim cap al sud-est. El camí
puja poc més de dos-cents metres en quaranta
minuts. Avancem primer per una fondalada i
després de revoltar la cota de la Llaureda
seguint una carena amb vistes sobre els típics
"fondos" del Garraf. A la cota 395 m. fem cap a

una bona pista que ve de l'avenc de l'Esquerrà
per on passa el GR 5. Si ho volem podem pujar



Barcelonès

Rcifa López Martin

Col. Azimut Comarcal Senderisme, 3

Cossetània edicions, març 2010

225x120 mill; 119 pàg. c%r

er Marc Janeras i Casanova

L 'alt Solsonès, rases i cims
Maria Dot, Francesc Garrigós i Raimon

Rovira

Col. Azilllllt, 111

Cossetània edicions, abril 20.10

225x'/20 1'/1/'/'/; 200 pàg. b/n

Serres de Cardó, del Boix i del Coll de l'Alba
[oan J Tiron Ferré

Col. Azim/lt, '/12

Cossetàuia edicions.íuuv 20'10

225x'/20 /1111/; '/62 pàg. bh/

De l'editorial Cossetània ens arriben dos nous volums de la

collecció Azimut. Per una banda, 35 itineraris gue ens

descobreixen la part alta del Solsonès, un espai del gual encara es

poden descobrir molts racons poc coneguts. Són un munt de

serres prepirinengues gue configuren un terreny complex i

espectacular. D'altra banda, 26 itineraris cobreixen les serralades

gue s'estenen entre Tortosa i Rasquera, espai realment

desconegut a la majoria d'excursionistes, malgrat les possibilitats
gue presenta. Finalment, hi ha uns apunts d'altres tipus d'activitat

gue s'hi poden fer: escalada, espeleologia, grimpades i descens de

barrancs.

El dia 20 d'abril es va presentar aquest
llibre a la seu del Museu de l'Esport
Melcior Colet de Barcelona, acte

patrocinar pel Consell Assessor per al

Desenvolupament Sostenible (CADS).
L'objecte d'aguesta obra és de mostrar

en imatges els efectes del canvi

climàtic sobre la glacera de l'Aneto,
una de les pogues glaceres gue

queden al Pirineu, però ben

emblemàtica. En geologia els canvis

són molt lents a ulls humans, però
hi dinàmigues com la glacial gue
són ben visibles als gui saben

observar amb detall. A l'autor no se

li escapa cap diferència entre les

ascensions fetes als anys 80 al massís

de la Maladeta amb un clar

La glacera d'Aneto

jordi Cam ins just
Besa&Keops, abri/ 2010

225x120 11'l111; 167 pàg. ector

ambient glacial, i la situació actual, exemplificada pel fraccionament de la glacera
Superior d'Aneto ocorregut el setembre de 2009. El treball de Jordi Camins és ben
ilIustratiu de l'esperit científic romanent en l'excursionisme, de les dades valuoses

gue podem aportar un col-lectiu gue recorrem incessantment les nostres

muntanyes, les estimem i, per tant, les observem amb deteniment i en sabem veure

l'evolució.

Si el mes de maig presentàvem la nova

collecció comarcal de BTI, en aguest cas

parlem de la serie anàloga de senderisme. Així

doncs, els 41 volums cobriran les comarques

catalanes, després dels tres primers números

dedicats a l'Alt Empordà, la Cerdanya i el

Barcelonès. En aquest cas trobarem 17

excursions a peu per Collserola, la serralada de

Marina i Montjuïc,

excursíonísme 39
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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 relacionats amb l'art de l'escalada.

1. Tros de corda a cinta plana amb els dos caps nuats a cosits entre si en forma
d'anella, que s'utilitza per a assegurar-se, penjar material, etc.

2. De nom Ray, aquest nord-americà va ser l'inventor a perfeccionador a la
dècada dels 70 dels encastadors mecànics que es regulen mitjançant un sistema
de molles (comercialment conegut com a ''friend'').
3. Corda auxiliar de menys de 8 mm de diàmetre.
4. Pitó de dimensions reduïdes i de fulla prima. Per facilitar la seva couocacío
s'utilitza el burinador.
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5. Nus fet amb un cardina al voltant d'una corda d'escalada i amb un mosquetó
interposat, que resulta adequat per a I'autoassegurament en ràpels i per a

l'acció de remuntar una corda. Va ser inventar durant la dècada dels 50.

6. Talabard que lliga el tors i les cames de l'escalador.
7. Nus fet amb un cardina prim sobre una corda, sempre més gruixuda,
que permet de progressar sense que aquest retrocedeixi. Aquest nus el
va inventar un escalador austríac de nom Karl.
8. El mosquetó va ser inventar cap el 1860 pels bombers de Munich

(Alemania), però aquest escalador alemany de nom Otto té el mèrit de
ser el primer en utilitzar-lo en l'escalada.
9. M'he permès certa llicencia ja que el seu nom correcte en català seria

ancoratge d'anella. Es tracta d'un ancoratge d'expansió que en ser caragolat
engrandeix una anella interior que el deixa fixat a la roca.

10. Descensor en forma de número.
11. Bloquejador mecànic amb puny, comercialitzat com a marca registrada
per una empresa.
12. És un animal de companyia, però en el món de l'escalada es refereix
a un calçat molt ajustat que cobreix el peu i el turmell i que s'adapta bé
a la roca a fi de facilitar l'escalada.
13. De nom Emili, aquest italià va idear un sistema de ràpel.
14. Aquesta pols s'empra per a evitar la transpiració de les mans.

15. Anella d'acer a d'aliatges lleugers, de formes diferents, per la qual es

passa la corda a el forat d'un pitó.
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Solucions del Concursionisme 357:
1.Couttet 2.França 3.Dufour 4.Bonatti S.Les Droites 6.Finsteraarhorn 7.Zumstein 8.Jungfrau 9.Herens f O.Vincent 11.Paradis 12.Balmat
13.Almer 14.UIAA 1S.Croz

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans
del 30 de setembre, 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 electrònic per
participant. Entre les respostes correctes se sortejarà 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 guanya
dor. El guanyador del concursionisme 357 dedicat als quatre
mils alpins principals és Josep Maria Montaner. A la pàgina
web de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar
les respostes a les preguntes del número anterior.

40 excursíonisrne
358
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Tractament tèrmic de la fusta

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

Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

www.timgad.com
casellas@timgad.com

>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 s'eus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.

Tractem i certifiquem d'acord
amb aquesta normativa i et

lliurem el material entre 6 i 24

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

2 i 3 d'octubre
de2010

Inscripcions a la web de la
Unió Excursionista

de Catalunya de Sants

www.uecsants.org
Col·laboren:

Ajuntament de Barcelona

Sants-Montjuïc

� Secretariat d'Entitats

V Sants-Hostafrancs-Bordeta
�'r Federació d'Entitats

�.I Excursionistes de Catalunya
FEEC Federació Catalana d'Alpinisme i Escalada

- ANE.TO
100% NAruRAL

M
L\LTL\QUOTA

rètols œ
Otesa

ratioform
EMBALAJES' i\W

FIATC
ASSEGURANCES

It
"
..SANTS

PANRico'dOnuts'

CLUB CAMINS
ESPORTIUS
DE SANTS

Unió Excursionista de Catalunya de Sants· CI Jocs Florals, 51-53
Horari: de dilluns a divendres de 19 a 22 hores (dimecres tancat)

Tel.: 93 332 54 94· Fax: 933311012· wwwuecsants.orq- santsmontserrat@uecsants.org


