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editorial

Excursionisme

La revista que tens entre les mans és el resultat del treball desinteressat d'un grup
de socis de la UEC que composen l'equip de redacció i també de tots aquells que
hi contribueixen amb articles i fotografies. l.estorç d'uns i altres configura la revista
Excursionisme.

És absolutament necessari disposar d'un caràcter de ferro per produir la revista
Excursionisme, ja que dient-ho d'una altra manera és nedar contra corrent, essen

cialment per dos motius: en primer lloc perquè és una revista de contribucions vo

luntàries amb grans dosis de professionalitat i en segon lloc, perquè la producció
minoritària en català, per a molts, ja estaria fora de circulació engolida pels grans
mitjans i llengües forànies.

La UEC constituí la seva primera Junta Directiva el 29 de maig de 1931 i el juny
apareixia el butlletí format per tres fulls i una fotografia a la portada. Des d'aleshores,
sempre ha estat present entre nosaltres, i, naturalment, en català, menys durant el

franquisme que va haver de publicar-se en castellà per imperatiu legal, però, poc a

poc, es va anar introduint el català, aprofitant les escletxes que oferia el règim. A partir
de l'abril de 1975, el butlletí s'anomenà Excursionisme.

t'excursíorusme a casa nostra ha anat acompanyat d'un sentiment de lluita per pre
servar la cultura catalana, però ara més que mai considerem necessària la contri
bució decidida per part de la UEC en la defensa de la llengua catalana amb fets
concrets i la revista Excursionisme que llegeixes n'és un d'ells.

No pretenem confeccionar un document literari, però el que sí que volem és trans
metre la guspira de la il-lusió de nous reptes i aventures. És per això lector, que res

seria útil sense la teva lectura, ja siguis soci de la UEC, subscriptor o lector puntual; si
no fóssim capaços de fer-te somniar el teu proper objectiu, el nostre esforç quedaria
reduït a uns grams de tinta. Desitgem estar cada dia més a prop teu, conèixer-te i
lliurar-te aquesta revista que lluita per sobreviure i difondre en llengua catalana expe
riències d'excursionisme.

Pere Sauret
President de la UEC Agrupació Esportiva

De la neu ols volcans
Som a punt de començar la primavera i encara tenim un peu a la neu mentre pen
sem com gaudir més i millor de l'aire lliure. En aquest número us oferim la visió dels
corredors de neu del Pirineu d'en Carles Gel. Hi trobareu diverses rutes pels Pirineus
Orientals, Andorra i la Catalunya Nord per gaudir de ple de la neu de les nostres

muntanyes. Els que preferiu veure el mar teniu dos articles per triar, el que us propo
sa l'Eduard Martínez, amb una sortida al Parc Natural d'Urkiola, o bé, un article de
la Gemma Albet a les Illes Canàries, una ruta pel Parc Natural del Timanfaya. Com

ja comença a ser habitual en la nostra revista hi podreu trobar noves sortides per
fer en BD, una ruta pels camins occitans d'en Xavier Saleta. Un altre habitual, en

Pasqual Garriga, ens porta fora de les nostres contrades, per conèixer el massís de
l'Ortles-Cevedale, entre altres activitats que anireu trobant a mesura que passeu les

pàgines.



(:AIVII NS occrraas
l�lJ1� 131·1· 1)1: LA 'fALL I)'AI�AN AL IVII:I)111:1�I�ANI
Text i fotografies de Xavier Saleta

Canal du Midi al seu pas per Tolosa

Sembla mentida però a aquelles hores a Vielha (o Viella)
feia una mica de fresca, en un principi havíem de sortir de

Les, però l'oferta de la Mercè per anar a passar una bona
vetllada a casa seva ens va fer desistir. La Mercè ens

acompanyaria amb la nostra furgoneta fins a Cierp-Gaud,
petit poblet a uns 15 km de la frontera i després conduiria
la furgoneta fins a casa. És una sort tenir amics així.

Un cop vam treure tot el que necessitàvem portar ens

vam acomiadar i vam carregar les alforges. La ruta va co

mençar així que vam entrar al poble per una rotonda, on

es veien les marques del dibuix d'una bicicleta a l'asfalt.
Vam entrar al poble encara adormit i sense haver esmor-
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zat. No vam haver de buscar gaire per trobar el bar per
esmorzar perquè tan sols n'hi havia un. Prenem croissants
i un cafè amb llet i en marxa!

Seguírem les marques de carril bici durant uns 3 km,
fins a trobar un pont que havíem de creuar i ja tinguérem
l'entrada a la ruta ciclable de la Garona, ara tan sols cal
dria seguir els senyals.

Indicarem els horaris de la ruta però la veritat és que són
molt relatius, ja que dependrà de les parades que feu tant

per menjar com per aturar-se a gaudir del que anem tro

bant al nostre davant.



CierI) Gaud

(Gièrp e Gaud) -

Saillt lVIart()I'}'
(Sent IVlarti>I'i)
7'1 km - 5 a 6 hores

La pista és demolt bon fer, entre camps
de blat de moro i gira-sols. Per un mo

ment va sortir el sol però els núvols van

anar guanyant terreny, no feia ni mica de
calor. Arribàrem a la primera parada, a

uns 18 km de la sortida, a la preciosa
abadia de Saint-Bertrand-de-Commin

ges (Sent Bertran de Comenge), val la

pena fer la pujada per fer-hi una visita. La
ruta a partir d'aquí segueix el marge dret
de la Garona, sempre entre camps de

cultius i petits pobles; ara ja no era tan

planera perquè anàrem fent constants

pujades i baixades, però en general era

força planer. La pista ciclable aprofita
moltes carreteres secundàries per les

quals no hi passa ningú, així com camins

agrícoles que han estat asfaltats.

El dia s'estava posant negre i decidírem
anar a dormir a l'hotel del bonic poble de

Saint Martory (Sent Martòri). l.hotel és
al mateix centre, i tot ell respira un aire i

regust d'antic i descuidat, però pel preu
valla pena.

Saillt IVlart()r},
(Sent IVlartc)I'i) -

Cal'b()lllle (Carbona)
!i6 km - 2 a !i hores

\

Si ahir feia fred l'endemà en feia més,
però per sort el dia era clar. Ens férem
el petit dejeuner en el bar de l'hotel tot

ple de banderes i banderins d'un equip
de rugbi i seguírem endavant amb la
mateixa tònica del dia anterior. Vam anar

trobant entrades per travessar el riu i

anar cap a l'altre cantó per visitar alguns
pobles. Aquesta part de la ruta utilitza a

estones una carretera secundària molt

poc transitada però amb algun tram de
forta pujada. A partir de Cazères (Ca-

Entre camps de gira-sols pel tram de la Garona

seras), tornàrem a creuar el riu deixant
enrere els boscos frondosos per entrar
en el pla, el riu el teníem a tocar. No serà
fins a Saint-Julien (Sent Jolian) que vam

fer un gir radical i vam entrar a l'interior,
a Salles-sur-Garonne (Salas de Garo

na), bonic poble nàutic. Ja érem a tocar
de Carbonne (Carbona), i veiérem la

primera parella que feia la ruta en sentit

contrari, això no semblava el Camino de

Santiago. A Carbonne (Carbona) havíem

d'agafar el tren fins a Tolouse (Tolosa).
Aquests últims 30 km fins a la capital oc

citana no estan adaptats per a les bici
cletes i, per tant, es recomana agafar el

tren, totalment adaptat per portar-hi les
bicis sense cap tipus de problema buro
cràtic, quina enveja!

S'ha acabat el primer tram occità de la

Garona; la veritat és que va ser una ruta

força planera i de molt bon fer, tret de si
es porten remolcs ja sigui per a canalla,
paquets o gossos. El Consell General de
IAlta Garona està fent un esforç per po
tenciar els seus pobles i finançar el seu

desenvolupament amb aquestes vies
ciclables, amb la intenció de crear una

via per a bicicletes que vagi de la capital,
Tolouse (Tolosa), fins al cor del Pirineus,
a Bagnères de Luchon (Banhèras de

Lushon).

Vam arribar a Tolouse (Tolosa) a una

bona hora per buscar lloc per dormir i

restar-hi un dia per poder fer el turista, la
ciutat bé s'ho val.
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Tolouse (T()I()sa)
castetnaudary
(castèínòu d'Arr i)
65 km - 5 a 6 hores

Sortírem de Tolouse (Tolosa) ben d'hora.
Sota els ponts del Canal du Midi hi havia

força gent amb els seus gossos dormint.
El dia s'aixecà fred i a punt de ploure.
De fet ja plovia quan encara no havíem
sortit de la ciutat. Sort dels grans pla
taners que ens protegiren de l'aigua. El

camí l'anàrem fent pel marge dret del

canal. El camí és una ruta totalment ci

clable plena de gent fent esport; prop
de Saint Agne (Sent Anha), quasi a to

car de Tolouse (Tolosa) i quan el camí
es va fent corriol, vam canviar de cos

tat prenent, de nou, una bona pista. La
ruta és tranquil-Ia i es fa a bon ritme.
Vam deixar la pluja al darrere i vam co

mençar a entreveure el sol. De tant en

tant ens aturàrem a mirar el trànsit de

barquetes a les rescloses i tot el que
comporta. Els pobles sempre ens que
daven apartats del canal només a cada

enclosa hi teníem un petit xiringuito per
beure o menjar. Un cop passat el Port

de Lauragais (Port de Lauragués), en

el denominat Seuil de Nairoze (Seuil de

Naurouze), indicadors d'un obelisc, no

saltres canviàrem de costat per anar pel
marge dret. Allà hi ha les marques d'un

GR, que és un corriol que més endavant

s'anirà convertint en una pista de terra.

Arribàrem a Castelnaudary (Castèlnòu
dArri) i anàrem a buscar el càmping mu

nicipal que es troba a l'altre costat del

riu. Un càmping molt tranquil amb dret a

cuina i menjador, quina joia.

caetelnaudarv
(Castèln<)u d'AITi) -

Trebes rrrèbes)
56 km - 4 a 5 hores

El sol ja començava a picar ben d'hora,
però teníem la satisfacció de començar
la ruta seguint els arbres del canal; si el
dia anterior ens protegien de la pluja ara

ho feien de la calor.

Sortírem del poble, primer per la banda
dreta per, després d'una estona, canviar
de banda. Pel camí anàrem trobant gent
amb la qual ja havíem coincidit altres
dies i fèiem petar la xerrada i explicàrem
anècdotes del viatge. La pista de terra

es va convertint en corriol el que fa que
la cosa sigui més amena. Les barques
van passant i no faltaven les saluta
cions; érem prop de Carcassonne (Car
cassona), nosaltres ja hi havíem estat i
a més a l'estiu potser no és un bon lloc

per anar, sobretot per la gentada. Se

guírem cap a Trèbes (Trebes). Aquest
tros el férem per una via asfaltada per la
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Cami de Port la Nouvelle pel marge esquerre de la Garona

banda dreta del canal. Ens dirigírem al

càmping que el trobàrem bastant carre

gat de gent; sort que tenia piscina!

lAude. La nostra fita era arribar al bonic

poble de Le Somail. Un cop arribats,
el primer que férem fou anar a l'oficina

de turisme per veure si trobàvem al

gun càmping. La resposta fou afirma

tiva però aquest es trobava en un po
blet a 3 km, Mirepeisset (Mirapeisset).
Aquests 3 km per terres sense protee
ció d'arbres i amb el vent que bufava

sense parar ens faria suar de valent.

Primer vàrem anar a la botiga del po
ble a comprar provisions i la veritat és

que tenien poca cosa, però bé vam fer
el que vam poder. Ens decantàrem per
un pot de cassolette que amb la gana
que teníem ens el vam menjar encara

que fes calor. Per sort el càmping tenia

piscina i això sempre ajuda. El poble
està mig deshabitat però a la nit ens

va sorprendre una "macro" festa que va

durar fins a la matinada, que estrany?
Lendemà al matí semblava que no ha

gués passat res.

Trebes (Trèbes) -

IVlil'epeisset
(IVli rapeisset)
55 km - 4 a 5 hores

Érem al bell mig del País Càtar, les terres

de vinyes eren molt més freqüents, els

plataners del costat del canal donaven

pas als grans pins, el vent bufava de
tramuntana i ja no ens va deixar en tot
el que restava de recorregut, semblava

que ja sentíem l'olor del mar.

Seguírem pel marge dret per resseguir,
per l'esquerra, la resclosa de Marseille

te i tornàrem a trencar a la resclosa de

IAiguille. Érem entre el canal du Midi i

Primer tram asfaltat del canal du Midi



lVIirepeisset (IVlirapeisset)
- Narb()nne (Narb()na)
2a l'ln - 2 hores

En el denominat Port de Cesse, poca
estona després de sortir de Le Somail,
dèiem adéu al Canal du Midi per agafar
el canal de la Ribona. Vam canviar la
direcció que feia dies que seguíem per
anar cap al sud, per la riba esquerra, tot

seguint unes marques de circuit BTT; ara

ja baixava una mica més. Tot arribant a

Sallèles-d'Aude (Salèlas dAude) i sobre
el pont del poble férem un gir cap a la
dreta. Quan vam arribar a la resclosa de

Gailhousty el canal travessa lAude i hi
havia una mica de marrada. Deixàrem el

costat dret pel qual baixàvem per passar
a l'altra banda i, per darrere dels edifi
cis de la resclosa i just al costat d'un pi,
prenguérem un corriol per anar a trobar
un pont d'una antiga via de tren que vam

haver de travessar. Actualment quasi no r
hi passen trens. Un cop superat el pont, r

vam baixar per un mur inclinat que ens

col-locava de nou al canal.

En cas de portar algun tipus de remolc,
no es pot fer servir aquesta ruta i s'haurà
de fer una mica de volta. Des de Sallèles
dAude (Salèlas dAude) vam anar a bus
car la carretera 01118 fins a Cuxac-dAude

(Cuxac dAude) i des d'aquí teníem dues

opcions: agafar la 0369 o la 013, totes
dues són carreteres que ens podien faci
litar el pas del riu Aude.

Ara tan sols ens quedava la recta final cap a

Narbonne (Narbona) que pocs quilòmetres
abans d'arribar a la pista ja es transforma
en carril bici. Vàrem seguir el canal fins a

l'oficina de turisme i agafàrem informació

per anar a fer una visita per la ciutat.

Narb()nne (Narbona)
P()rt ta N()uvelle
20 l'ln - "I a 2 hores

Potser és la part més bonica del recorre

gut. Sempre seguint el marge esquerre
del canal vam anar travessant tota la ciu
tat fins al punt que ja vam trobar la ruta
ciclable. Quedava poc per arribar al mar,

per un moment ens va fer la sensació que
estàvem pedalant pel Delta de l'Ebre. AI

fons, a la llunyania, hi podíem veure els
Pirineus i la silueta del Canigó i al fons de
tot se'ns retallava la silueta de la catedral
de Narbonne (Narbona). Sentíem encara

la tramuntana ja habitual d'aquests dies i

de mica en mica la pista es transformava
en una recta que passava per entremig de

l'Estany de Bages i l'Estany de IAyrole, for
mat per una entrada al mar; l'única terra és
la pista per la qual vam passar.

AI fons ja vèiem el mar i el Port-la-Neuvelle,
típic poble de costa. Abans d'anar a l'estació

per agafar el tren que ens va portar a Port

bou, vam anar cap a la punta on hi ha el far

per fer-nos la foto de final de trajecte.

Garona

.

• •••
SI. Gaudens

Cierp Gaud ••
,' Liac

'. de Gery

Luchon. "\
Le�'

VALL D'ARAN
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i

Informacions d'interès

Transport: per arribar a Les

(Val d:4ran) es pot agafar la línia
Barcelona - Les amb l'empresa
d'autobusos ALSA (antiga Alsina

Graells) www.alsa.es. a la pàgina
web us faciliten informació de com

portar les bicicletes. De Les fins
a Cierp-Gaud, tenim 15 km per

carretera.

Pel transport ferroviari a França
podeu consultar els horaris i preus

a la pàgina web www.sncf.com.
En gairebé tots els trens hi podreu

pujar les bicicletes. De Pon-te
Nouvelle podreu anar fins a Portbou

sense baixar del tren.

Dificultat: baixa, tot el recorregut
transcorre per camins amples de

terra i asfaltats; només hi ha alguns
trams de corriols que poden dificul
tar la marxa de remolcs, però hi ha

molta gent que els utilitza.

Època recomanable:
tot l'any menys l'hivern.

Cartografia: podeu demanar de
franc a l'oficina de turisme de

Tolosa, www.toulouse-tourisme.com.
el plànol del Canal du Midi, molt
útil i per la part de la Garona La

Haute-Garonne à vélo au fil de l'eau
editat pel Comité Departamental

du Tourisme de la Haute-Garonne,
www.tourisme31.com

El temps: consulteu la pàgina web
www.meteofrance.com

Allotjaments: hi ha molta oferta en

càmpings, hotels, albergs ... us donem
els que nosaltres vàrem fer servir:

Saint Martory: Bar-Hôtel-Resto Chez
Kiki 0561972333

Castelnaudary: Càmping municipal
0468237479

Irebes:

Càmping a l'Ombre des Micocouliers,
www.campingmicocouliers.com

Mirepeisset: Càmping du Val de
Cesse 0468461494

Distància:
aproximadament 326 km.
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Text i foto_grafies de Pasqual Garriga i Martí

El poc conegut massísde l'Orties
Cevedale, situat al cor mateix del
Parc Nacional del Stelvio, ric en

cims i refugis, constitueix una

destinació excepcional per a la

pràctica de l'esquí de muntanya
- a Itàlia denominat esquí-alpi
nisme--. En aquest massís ens

mourem entre dues cultures tan
diferents com són la italiana de
l'alta Llombardia i la sud-tirolesa,
de parla alemanya. Una travessa

enriquidora tant en el vessant es

portiu com en el cultural.

fI massís de l'OrtIes -

Ceuedale
El Parc Nacional del Stelvio ocupa una

superfície de 131.000 hectàrees, nou

vegades més que el Parc Nacional

dAigüestortes i estany de Sant Maurici.

Protegeix una gran part de l'alta Valltellina
a la Llombardia i la capçalera de la Val Ve

nosta a Vinschgau a la regió del Trentina
Alto Adige que constitueix el denominat
Tirol italià, Tirol del sud a Süd-Tirol.

El massís de l'Ortles-Cevedale ocupa
el cor del parc i, en una àrea no gaire
extensa, d'un radi d'uns quinze quilòme
tres, concentra els seus cims més alts,
els seus grans i acollidors refugis, i les
seves llargues i inacabables glaceres.
Trobar aquesta oferta en un espai tan li
mitat és un luxe i permet plantejar moltes
travesses diferents al mateix temps.

Val a dir que el punt de partida és fer la
travessa tot fent cims, grans cims. Hem
de descartar el cim més alt, l'Orties de
3.905 m, ja que queda una mica des

penjat del nucli central del massís. Així

doncs, ens plantegem ascendir a la resta

dels grans cims com són el Gran Zebrù
de 3.861 m, el Monte Pasquale de 3.553

m, el Cevedale de 3.769 m, el Palan de
la Mare de 3.707 m i la Punta San Matteo
de 3.678 m.

La manera d'enllaçar-los en el nostre cas

depengué finalment de l'ordre de reser

ves de nits en els refugis. Per Setmana
Santa els refugis són molt plens i no vam

aconseguir, per exemple, reservar una

primera nit al refugi Branca.

Pel que fa a la meteorologia el mas

sís de l'Orties està sovint afectat pels

grans fronts provinents del centre i
l'oest d'Europa i quan els núvols s'hi

enganxen s'hi poden quedar dies des

carregant neu. Nosaltres hi vam anar

sabent que no teníem el bon temps ga
rantit. La meteorologia finalment ens va

impedir fer un parell de cims però, tam

bé ens va oferir dies radiants per poder
tancar el circuit previst inicialment.

Per iniciar la travessa cal anar fins a

Milà, seguir per autopista a Lecco, re

muntar la riba oriental de Lago di Como
i després remuntar tota la llarguíssi
ma Valtellina passant per Sand rio i

arribant a Bormio. Un cop allí, encara

hem d'afrontar els darrers 13 quilòme
tres que remunten la Valfurva fins a la
cota 2.170 m, on es pot passar la nit a

l'acollidor hotel-refugi del Ghiacciaio dei
Forni.
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Jaetapa
Refugi forni-Refugi Branca-Monte

Pasquale (3.553 mJ- Refugi Piuini

(+ J .375 m/-853 mJ

Només sortir del refugi Forni intuïm una

pista que va seguint la vall per l'esquerra
i deu portar al refugi Branca. La majoria
de traces, però, encaren la vall pel seu

punt més baix. Canviem de vessant pas
sant per sobre el mur d'una petita pre
sa i enfilem l'est per la part baixa d'una

ampla vall on fan cap les diverses llen

gües del l'enorme glacera de Forni. De

moment, distingim al seu capdamunt la

Punta Taviela de 3.612 m. A mesura que

pugem distingirem la Punta San Matteo

de 3.683 m, el nostre objectiu del darrer
dia. A la cota 2.300 deixem el llit de la

vall i encarem a l'esquerra els pendis
sos que porten al refugi Cesare Branca,
enlairat sobre una llarga morrena lateral
amb vistes privilegiades sobre els cims

que tanquen al sud el massís de l'Orties.
Arribats al refugi a 2.487 m saludem el

guarda i sense perdre gaire temps anem

per la vall de Rosole. És una pujada sos

tinguda de gairebé mil metres que, per
ser el primer dia, ens costa més del que
voldríem. Els núvols ens tapen la visió
del coll al qual ens dirigim, però, per sort,
seguim les traces d'altres grups. A partir
deis 2.950 m progressem sobre la glace
ra de Rosole i a estones apareix el gel.
Sota el coll anònim que separa el Monte

Pasquale del Monte Cevedale ens hem

de posar els esquís al coll i calçar els

grampons, ja que els darrers metres, tot

i no ser drets, són de gel viu. Arribats al
coll de 3.423 m els núvols s'aixequen i

ens deixen veure d'una banda, els suaus

pendents ben nevats que ens porten al
cim de Monte Pasquale i, d'altra banda,
el gel viu que haurem de trepitjar per
sortir del coll. Mentre esquiem cap al

cim del Monte Pasquale de 3.553 m els

núvols ens cobreixen de nou impedint-

Sortint de la Marteller Hütte amb el Cevedale al fons

nos així gaudir del panorama d'aquest
cim avançat. Retornats al coll baixem
els primers metres sobre gel viu amb

grampons i piolet. Arribats a la neu resta

una formidable baixada de 800 metres

per sobre de la glacera de Cedee. Hem

d'evitar baixar massa a l'esquerra, ja que
faríem cap a la més redreçada i esquer
dada glacera del Pasquale. El refugi Pi

zzini és un gran edifici poc atractiu per

fora, però acollidor i funcional per dintre.

El cuiner fa meravelles, tant és així que
aprenem una nova frase en italià: Com

plimenti al cuoco!, felicitats al cuiner!
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Refugi Pizzini amb el Monte Pasquale

2aetapa
Refugi Pizzini - 6ran Zebrù (3.86 J mJi
tornada (+/- J.J60 mJ

Aquesta és la gran ascensió de la tra

vessa, la més difícil i la que ens fa més

respecte. Pels tirolesos aquest cim és el

K6nig-Spitze, és a dir, pic del Rei a pic
Reial per la seva silueta imponent. Cal

sortir del refugi en direcció nord, passar
a l'esquerra d'un gran ronyó de roca si

tuat al mig de la vall i superar un gran
corredor de neu que desemboca, a la

cota 3.460 m, a la gran pala de neu que
cobreix el vessant est del Gran Zebrù.

Aquesta pala de neu fa 40º durant els pri
mers 300 metres i els darrers 100 metres

fins al cim són de 45º. Normalment es

fan a peu i només els més agosarats la
baixen esquiant. Sigui com sigui tots els
nostres temors queden en no res quan de
bon matí ens alcem i veiem que està ne

vant intensament. No sortim amunt; toca

esperar. Als volts del migdia comença a

escampar. AI voltant del refugi tenim uns

25 centímetres de neu pols fresca i no

la volem desaprofitar. Ens crida l'atenció

un edifici situat a la vora del Passo del
Zebrù un coll que s'obre a l'oest. "Foque
gem" sobre neu de primera i en menys
d'una hora som a l'esmentat coll a 3.001

m. Darrere seu s'obre la gran vall de Ze

brù, de la qual pren el nom el cim. Més al

nord del coll arribem al que era el refugi
bivac Passo del Zebrù a 3.010 m i que el



temps ha malmès. Acabem de pujar fins
a un petit cim arrodonit a 3.020 m i enca

rem el pendent que porta de nou al refu

gi Pizzini. Els sis companys que formem
el grup coincidim en trobar que aquesta
neu recent és potser la millor sobre la

que hem esquiat mai: una neu pols seca

i lleugera que ens fa gaudir d'allò més.
Tant és així que arribats al refugi, tres de
nosaltres tornem al Passo del Zebrù per
repetir l'experiència.

30 etapa
Refugi Pizzini-Refugi Casati-Marteller
Hütte (+ 750 m/-SSOm)
De nou el dia s'alça ennuvolat tot i que no

neva. Anirem al refugi previst però pel dret
sense fer cims ni grans voltes per les valls
laterals. Encarem a l'est els pendents que
porten cap a la'tmia divisòria de la Vall
de Cedec, de la vall tirolesa de Martello
Martelltal. És una gran balconada sobre
la qual hi ha el refugi Casati. La pujada
la fem seguint, sense problemes, el que
és el camí d'estiu ja que és el camí més
directe tot i que els darrers metres fins al

Passo del Cevedale com que són molt
rocallosos i redreçats els fem amb els

esquis a l'esquena. Arribats al Passo del
Cevedale a 3.266 m la boira ens impedeix
veure el refugi que tenim a tocar. Hi arri
bem en pocs minuts i resulta ser un edifici
enorme de quatre plantes que ofereix 190

Refugi de Marteller Hütte

places! Optem per esperar a veure si el

temps millora. Des d'aquí tenim dues op
cions per anar a parar al refugi de la Mar
teller Hütte. Una és fer la Cima Pozzo o

Butzenspitze de 3.300 m, al vessant nord

de la vall, abans de baixar. t'altra és més

llarga i consisteix a pujar al proper Sul

denspitze, baixar al refugi Città di Milano

a la vall de Sulden i finalment tornar a la

Martelltal pel Passo del Madriccio. Men

tre esperem que s'aixequi la boira van

arribant grups d'esquiadors tirolesos que
remunten la vall. Els serveix d'orientació
un agut senyal acústic que cada minut
emet el nostre refugi. Un dels que puja
ens comenta que s'han trobat els núvols
a partir de la cota tres mil i, que per sota,
la visibilitat és correcta. Decidim tirar avall
dintre l'espessa boira, esquiant per sobre
la glacera de Langerferner. Efectivament
acabem situant-nos sota els núvols i

baixem sense complicacions fins a la cota

2.400 m. Allà unes traces ascendents as

senyalen on trobarem el nostre objectiu, la

Marteller Hütte penjada a 2.610 m sobre

un lateral de la vall. Ens posem de nou les

pells de foca i fem una darrera intensa pu
jada a aquest acollidor refugi de fusta, al

qual arribem mentre torna a nevar.

Constatem que el guarda només par
Ia alemany, com la majoria de clients. A

l'hora del sopar el menú és ben tirolès i

mengem carn de porc acompanyada de

xucrut, la típica col fermentada pròpia de '

la cultura germànica.

lla etapa
Marteller Hütte-Cima del Passo

de la lIedretta JUta (3.116 m)
Suldenspitze (3.376 m)-
Refugi Casate ( + J .1100 m/-711O m)

Finalment tenim el cel serè. Tres-cents

metres més avall distingim el refugi Nino
Corsi (o Zufallhütte). Encara més avail a

2.050 m distingim un parell de grans ho

tels al final d'una carretera. Hem de tor

nar al refugi Casati remuntant la glacera
del Cevedale, però abans volem pujar
la Cima Venezia. Aquest cim de 3.386
m es troba en una vall lateral dominada

per una glacera penjada, la Vedretta Alta.

Hem sortit els primers així que el nostre

grup obre traça sobre la neu caiguda la

tarda i la nit anteriors. Guanyem altura

ràpidament, però, desconeixedors de la
ruta, errem el camí, i això que portem
un nodrit grup de seguidors. Intuïm que
no anem bé en no fer cap a la glacera
i sí a un coll a 3.153 m. Per fi entenem

l'errada, som al Passo de la Vedretta Alta

decidim pujar el cim que té al costat, que
el mapa assenyala amb la cota 3.226 m.

El cim del Passo de la Vedretta Alta do
mina la glacera del mateix nom tancada
a l'est per la Cima Venezia i la Cima Mar

motta que deixem per a una altra ocasió.
En comptes de tornar per on hem vingut
baixem sense dificultat cap a la glacera
i esquiem avall el que hagués hagut de
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ser el nostre camí de pujada. Esquiem
fins ben a prop de la Marteller Hütte. Allí
encarem cap a l'oest la vasta glacera
del Cevedale, que en un llarg recorregut
ascendent d'uns cinc quilòmetres ens

porta de nou al refugi Casati. Mentre
al-lucinern sota un sol de justícia amb

l'extensió d'aquesta glacera deixem, a la

nostra esquerra, una altra igual de gran,
la Vedretta de la Forcola que es despen
ja de la Cima Cevedale. Arribats de nou

al Casati ens instat-lem i gaudim, avui sí,
de les vistes cap al Monte Cevedale o

el Gran Zebrù. Havent descansat i dinat,
ens adrecem en grup en menys de trenta

minuts a la propera cima di Solda o Sul

denspitze de 3.376 m, el tercer cim de la
travessa que ens ofereix vistes cap a la
vall de Sulden.

Sa etapa
Refugi Casati-Monte Ceuedale (3.769
m,-palon de la Mare (3.703 m'-Refugi
Branca (+960 m/- J .725 m'

Aquesta serà sens dubte l'etapa reina en

què ascendirem els dos cims més alts
de la travessa. Sortim del refugi Casa
ti encarant els amplis pendents cap al
Monte Cevedale. Fa un fred que pela; al

refugi el termòmetre marca 13 graus ne

gatius i a més fa airet. De lluny ja veiem

que el cim no és pas nevat sinó que és
cobert per una glacera. A mida que ens

hi atansem la neu deixa pas al gel i a

la cota 3.650 m ens acabem calçant els

grampons. Guanyem el llom de la mun

tanya, deixem els esquís i encarem els
darrers metres de fina aresta nevada
i ascendent fins al Monte Cevedale de
3.769 m sota un vent cada cop més mo

lest. Arribats al cim i fetes les fotografies
de grup contemplem de ben a prop el
Monte Pasquale des-cents metres per
sota nostre. Malgrat el fred intens estem

molt satisfets ja que des del dia en què
no vam poder pujar el Gra Zebrù dúiem
una espineta clavada. Desfem carena

fins als esquís i encarem la baixada cap
a la feréstega Vall de la Mare. Esquiem
fent una gran diagonal en direcció sud
tot mantenint-nos per sobre d'algunes
barres de sèracs. Avancem direcció el
Palon de la Mare però abans haurem
de fer una esquiada per un fort pendent
que ens deixarà a la cota 3.260 m. Tor
nem a posar les pells de foca i enfilem
el Coll de la Mare de 3.442 m. Aquest
coll ens deixa veure la gran glacera que
es despenja cap el nord del Palon de la
Mare. Sempre sobre una àmplia glace
ra sense dificultat anem guanyant altura
fins assolir, sota un sol radiant, el cim del
Palon de la Mare de 3.703 m. Les vistes

cap al San Matteo el nostre objectiu per
l'endemà o el Pizzo Tresero són impa
gables. AI cim trobem gent que puja des
del refugi Branca, així doncs la baixada
no tindrà pèrdua. Baixem per una glace-
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com ja havíem comprovat la primera nit.
No ha sortit tot com esperàvem però ens

donem per més que satisfets amb els
cinc cims assolits i pel fet d'haver com

pletat la travessa.

Aquella tarda de Divendres Sant visi
tem la localitat de Bormio seu habitual
de competicions de la Copa del Món

d'Esquí. Aprofitem també per visitar la
fàbrica d'esquís de muntanya Skitrab.
Finalment, anem a dormir a un càmping
a la riba del Lago di Como. t'endemà tor
nem a casa contents i satisfets amb la
feina feta.

f

ra sense nom, primer encarant el nord
oest per acabar girant cap als 3.400 m

cap al sud-oest. La glacera acaba a la
cota 3.023 m deixant pas a una estreta
coma on esquiem com si fóssim en un

tub. Finalment aquest tub ens aboca a

sobre una àmplia morrena lateral de la

glacera de Forni que ens porta directa

ment al refugi Cesare Branca. El confort

d'aquest refugi és màxim: tot són habita
cions de dues i quatre persones per te
nir una màxima privacitat. t'arnbíent ben
italià del menjador resulta del tot acolli
dor. Després de sopar contemplem de

tingudament la Punta San Matteo mentre

mentalment anem traçant el camí de pu
jada que farem l'endemà.

6aetapa
Refugi Branca-

Punta San Matteo (3.678 m'
Refugiforni (+ 1.200 m 1- 1.500 m'
És l'últim dia i de nou el temps ens juga
una mala passada. Després de dos dies
de bonança de nou tenim el cel tapat i

cauen quatre volves. No tenim temps
per perdre, l'ascensió al San Matteo és

llarga i cal sortir amunt tot confiant que
més tard escampi. Amb més fe que con

vicció tirem carregats cap amunt seguint
la morrena lateral per la qual havíem
baixat el dia anterior. Després amb una

curta baixada ens situem sobre la glace
ra de Forni i encarem el ronyó de roca de
l'Isola Persa. Cap a la cota 2.700 m ens

rendim a l'evidència: lluny d'afluixar, la
nevada s'intensifica. No tenim més remei

que girar cua i anar 500 metres més avall

cap al refugi Forni on tenim els cotxes.
Arribats abans del migdia encarreguem
un dinar de fi de festa. El menjar a base
de productes de muntanya és de primera

LLISTAT DE REFUGIS

En general obren tots de març a maig
per la temporada d'esquí.

· Rifugio Pizzini Frattola. 2.700 m.

120 places. CAl de Milà. Tels. 0039
0342935513 a bé 00390342945618

· Marteller Hütte. 2.610 m. 50 places.
Tels. 0039 3355687235 o bé 0039
3403942032

· Rifugio Casati. 3.254 m. 190 places,
Tels. 0039 0342 935507 o bé 0039
0342945759

· Rifugio Cesare Branca. 2.487 m. 70

places. CAl de Milà. Tels. 0039 0342
935501 o bé 0039 0342 935350

· Rifugio Albergo Ghiacciaio dei Forni.
2.178 m. Tel 0039 0342 935365 o per
mail al info@fomi2000.com

· Rifugio Città di Milano. 2.573 m. 45

places. Tels. 0039 0473 613002 o bé
00390473613024

CARTOGRAFIA
· Orles - Cevedale. Esc 1 :25.000.

LEd. Tabacco
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RUTA LITORAL
PEL PARC
NACIONAL DE
TIMANFAYA
Text i fotografies de Gemma Albet
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Potser una de les illes Canàries més

turístiques i, a la vegada, menys

coneguda per l'excursionisme és
l'illa de Lanzarote. Us vull propo
sar una interessant travessa pel
litoral del Pare Nacional de Timan

faya. Aquest parc no tindria raó de

ser si no fos per les erupcions vol

càniques que van tenir lloc entre

els anys 1730 i 1736. Gairebé una

tercera part de l'illa va quedar so

terrada per la lava basàltica. Tanta

violència volcànica fa que parlem
d'un lloc únic en el món. La lava

ha modelat un paisatge absoluta

ment exclusiu i un veritable mu

seu del vulcanisme.
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Panoràmica del Parc Nacional de Timanfaya

La Ruta del Litoral que vàrem fer l'agost
del 2010 és l'única excursió d'accés lliu

re que es pot fer pel Parc Nacional, és
a dir, sense haver d'anar amb un guia
del parc. Encara que l'excursió té unes

sis hores de durada i que no té gens de

desnivell, és força complicada per la in

solació i per la incomoditat del terreny
volcànic anomenat malpaís.

En molts trams de l'excursió no hi ha

camí sinó que es camina per unes laves
anomenades aa, que són un tipus de
lava molt aspra, rugosa i intransitable;
també hi ha la lava llisa amb certes ru

gositats, anomenada pahoehoe, que pot
cedir fàcilment.

Vàrem deixar l'automòbil al bonic poble
de Playa del Paso. Tot just començar a

caminar ens vàrem trobar el típic paisat
ge volcànic, anàrem seguint un corriol no

gaire definit amb fites a vegades de difícil
visualització. AI cap d'una hora i, després
de flanquejar un penya-segat, arribàrem
al Parc Nacional. Allà el paisatge era

extraordinari, el corriol que vàrem anar

seguint corre paral-lel a l'Oceà Atlàntic
al costat d'uns impressionants penya
segats i des d'on es poden veure un se

guit d'illots.

En aquell indret l'única vida que es troba
és la dels ocells marins, ja que hi ha un

grau molt elevat de salinitat que no per
met que hi creixi cap tipus de planta, ni

tan sols els líquens que poblen l'interior

del parc.

El corriol pedregós ens va fer patir, so

bretot pels nostres turmells, i l'únic con

sol va ser que al costat del corriol tro
bàvem boniques pedres volcàniques
amb incrustacions d'olivina, considerada

un tipus de pedra semipreciosa.
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El senderó continua en paral-lel al mar,

al llarg del qual vàrem anar passant per
diverses zones com El Caletón, Las Pla

yitas, els ressalts de La Baja de los Can

grejos, Las Tres Puntas i Laya Vieja.

Reprenent el camí, ens vàrem endin

sar en el pahoehoe durant 45 minuts,
sense cap mena de camí. Sort de les

nombroses fites que ens guiaren fins a

retrobar-nos novament amb el corriol. El

litoral enfila en aquest indret la direcció

nord-est. Més tard vàrem travessar una

zona de lava semblant a una calçada i

més endavant vàrem passar pel costat

d'una de les bombes volcàniques més

característiques d'aquest recorregut.

Després de dues hores de camí vàrem
arribar als primers trams de pahoehoe
que ens van portar a la Playa del Co
chino: aquest lloc és una petita i ferés

tega platja rocosa amb còdols; el més
característic són unes piscines naturals

que s'omplen amb les marees. Va ser

un dels pocs llocs on ens vàrem trobar

una mostra de l'escassa vegetació que
hi ha a l'illa, com la uvilla de mar, que és
una espècie d'arbust endèmic. Allà en

trobar-nos a meitat de l'excursió vàrem

parar per descansar i aprofitar per fer
un mas.

Vàrem continuar el camí fins arribar a

una zona coneguda com Caletón Estre

cho, deixant enrere el Callao de la Mesa,
i flanquejant ellímit del parc fins a sortir a

la Playa de la Madera, final de l'excursió,
lloc on ens esperava el taxi que ja havia

estat concertat i que ens va conduir fins

l'indret on havíem iniciat l'excursió.



Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries
977267 128 / 617 808 816 www.refugicoro.com

· Altitud: 1.090 metres
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro
· Comarca: Baix Ebre
· Capacitat: 50 places
· Activitats: rnuntopyq, travesses, excursions, BD, engorjats, natura,
escalada, espeleoloqio

Refugi de REBOST
Bagà
608736714/615874761 wwwrefugirebost.cat
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BD, escalada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC

686 541 983 guillemclaveria@gmail.com
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 30 place;
· Activitats: travesses, passejades, BD, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646 744 669 / 972 145 107 www.xaletuec.com

· Altitud: 1.505 metres
· La Molina, al Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia

Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres
· AI nord oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BD, senderisme, espeleologia

Refugi IICINQUANTENARI"
Estany de Baborte (lliure)
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 1 6 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi MATARÓ
Va" de Gerber (lliure)

· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 1 6 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi GRÀCIA
Estany d'Airoto (lliure)
· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, .01 S. de

I' estany d'Airoto
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 1:2 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

Caseta del GARRAF
(Obert només la temporada d'estiu)
933329454
· Altitud: a nivell del mar

· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 14 places

Refugi de PUIGCERCÓS
680 178940 wwwrefugi.contacontescat

· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre l'Hostolet i

el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BD, pesca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Butlleta de subscripció
Se subscriu a la revista excursionisme (sis números l'any)

per l'import de 15 euros anual

Nom Cognoms _

DNI Adreça postal
_

Població
_

Comarca. Codi postal _

Tel. Fax Correu electrònic
_

Oadesbancàries DDDD DDDD DD DDDDDDDDDD

Signatura Oata
_



Els Pirineus Orientals són un sector força privilegiat de la

serralada, i tant al vessant sud com al nord, hi ha zones

i sectors amb un potencial enorme, que tenen itineraris
a l'abast de tothom, rutes que amb el pas del temps han

En aquest treball us presentem una acurada descripció de
les principals zones d'escalada hivernal-i d'altres molt més

desconegudes- d'aquesta part de la serralada, d:4ndorra al
massís del Canigó.

Text i fotografies de Carles Gel

"A tots els companys que hivern rere hivern, m'han acompanyat arreu dels Pirineus perseguint somnis per
fer-los realitat';

Catalunya no és un país de glaç però, en canvi, si que és
una terra de muntanyes; amb bones parets i amb corredors

i rutes de neu que poden arribar a tenir una gran dificultat
i un desnivell considerable.

esdevingut clàssiques i molt freqüentades, i d'altres amb

poquíssimes repeticions. Als indrets més amagats encara

hi queden un bon grapat d'itineraris inèdits, desconeguts,
que esperen la primera ascensió ...

1 8 excursionisme
361



Les muntanyes i els massissos més orien

tals dels Pirineus són un indret molt adient

per a les ascensions i les escalades per co

rredors, canals i vessants de neu i gel. Hi ha
indrets que són històrics, idonis, perfectes
per a les grans curses sobre la neu. El ves

sant nord de la serra del Cadí n'és segura
ment el millor i més destacat exemple de

qualitat i quantitat. No obstant això, també
hi ha d'altres indrets prou majestuosos i

interessants com per exemple el circ dels

Pessons, el sector del Grau Roig-Pas de la

Casa, el circ de Cambredase i el massís del
Gra de Fajol. Aquesta darrera muntanya és,
molt probablement, la que té els corredors
més freqüentats de Catalunya.

Ara bé, si el que us crida l'atenció és la so

litud i els indrets molt poc o gens coneguts
a l'hivern, endinseu-vos per exemple al circ
de l'Estanyet, la Vaileta Seca, l'alta vall de

Carançà, les muntanyes del Conflent i, fins
i tot, el massís del Canigó. Allí hi descobri
reu un munt de possibilitats i un món solitari
a l'abast de quatre privileqiats moguts per
l'afany de l'exploració i el descobriment.

En aquest article no es pretén parlar de

grans escalades, ni tampoc de rutes extre
mes i d'itineraris exclusius, al contrari, es vol

parlar d'excursions a l'abast de tothom.

Fugint de l'elit i del seu entorn, en aquest
escrit us presentem itineraris d'iniciació,
de rutes curtes o llargues, però que no

passen d'una dificultat mitjana. Itineraris

per començar a moure's sobre aquest te

rreny, d'altres de perfeccionament- que,
sens dubte, ens faran gaudir del pirineïs
me hivernal.

Recordeu que, als Pirineus Orientals, es

poden realitzar ascensions d'aquest ti

pus, generalment des de primers de des

embre a mitjans de maig, és a dir, gairebé
mig any d'ascensions i escalades fantàs

tiques!

ANDORRA

El circ deIs Pessans

Aquesta zona es troba molt a prop de

Grau Roig. Hi ha moltes possibilitats ja
que gairebé totes les rutes -incloent
hi les normals- s'aventuren per co

rredors de ben variada dificultat. En

aquest indret hi ha més de 25 itineraris

prou interessants com per a dedicar-hi

atenció, sobretot en muntanyes com

el Montmalús, el Pic de Ribuls, el Pic

deis Pessons i el Pic del Cubil. Rutes
no gaire altes, de 150 a 250 metres de
desnivell com a màxim; itineraris envol
tats d'uns paisatges de postal que ens

faran tornar-hi una vegada i una altra.
Les aproximacions són sempre un xic

llargues i cal portar les raquetes o els

esquís.

Ascensió del corredor nord-oest del Pic Negre d'Envalira (Andorra)

Rutes d'interès: el corredor nord-oest i el
corredor Occitània del Pic de Montmalús,
la canaleta de IÀliga del Pic de Ribuls, el
Corredor sud-est del Pic del Cubil i el co

rredor nord i el Corredor deis Andorrans

del Pic deis Pessons.

Grau Roig - El Pas de la Casa -

Port d'Envalira
Extens sector que inclou algunes de les

muntanyes més boniques i feréstegues
dAndorra, per exemple el Pic Negre
d'Envalira, que presenta diverses rutes

magnífiques i imponents, com el Gran
Corredor Central i el Corredor Nord

Oest, ambdues vies situades al vessant
de Grau Roig. AI Pic Blanc, al Roc dels
Isards, al Serrat de l'Esquella, al Bony
d'Envalira, al Pic de la Menera i al Pic
del Port de Fontnegra també hi ha bons

recorreguts d'iniciació i perfeccionament,
rutes que van deis 150 als 300 metres de
desnivell. Algunes d'aquestes vies són
molt clàssiques.

La millor ruta: el corredor Oriol Majó de la

nord del Pic deis Pessons.

El circ deIs Colells
És molt més petit que el dels Pessons, però
també és força interessant. Hi ha un bon

grapat d'itineraris assequibles, entre els

quals destacaríem el Corredor de la Mar
ta del Pic dels Colells -que és el més difícil
dels oberts fins ara-, el Corredor del Gen
darme del Pic de la Portella dels Colells, i

el més interessant de tots: el corredor nord
oest del Pic de Serra Seca. Hi ha moltes

possibilitats d'obrir-hi itineraris nous.

Als voltants del Port d'Envalira, concreta
ment als vessants del Pic Maià, s'hi han
obert alguns itineraris en neu i glaç.

excursionisme 1 9
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Rutes d'interès: els dos corredors nord

del Bony d'Envalira, el corredor central
del Pic Blanc d'Envalira, el corredor nord

del Pic de la Menera, el corredor Kar

mele del Serrat de l'Esquella i el Gran
Corredor Central i el corredor de la Pirà

mide del Pic Negre d'Envalira.

CATALUNYA NORD

Pimorent
Es tracta d'una de les millors zones dels
Pirineus Orientals. La influència atlàntica
i els vents del nord es mostren sempre
capritxosos amb aquestes muntanyes.
Tant al Pic de la Vaileta, com a les Pun

tes de la Vinyola, hi ha força rutes i algu
nes d'aquestes són realment difícils.

Les vies més assequibles les trobarem

al Pic de la Mina de Pimorent i en l'altiu
Pic de Font Freda. El circ que formen

aquestes muntanyes és majestuós i a

primera vista sembla que tot sigui més
difícil del que realment és. Però si us hi

fixeu detingudament, veureu que al Pic

de la Vaileta hi ha algunes línies de poc
compromís, sobretot en els corredors de
més a l'esquerra.

Rutes d'interès: els corredors de la cara

nord del Pic de Font Freda, el Corredor

Central del Pic de la Mina i els corredors

de l'esquerra de la cara nord del Pic de

la Vaileta.

Cambredase
Més que interessant! Cita obligada per
als amants de les curses sobre neu i

glaç. El circ de Cambredase, orientat cap
al nord/nord-oest, és un dels indrets més

salvatges i extraordinaris de la serralada.
Els desnivells són moderats i en alguns
casos arriben als gairebé 300 metres.

Tret de dues a tres rutes, la resta pre
senten una certa dificultat tècnica que
s'incrementa quan hi ha poca neu i hi

apareix el terreny mixte. A Cambredase
hi ha una de les vies més boniques, ele

gants i estètiques de tota la serralada;
el corredor del Vermicelle, una veritable

meravella de la iniciació.

Rutes d'interès: el Gran Couloir nordi
nord-oest, el corredor del Vermicelle i el
Corredor Gigoló.

La millor ruta d'iniciació: el Vermicelle

Vall de Campcardós
Interessant regió on les aproximacions
solen ser molt llargues. Les raquetes a els

esquís són imprescindibles. En aquesta
llarguíssima vall hi ha coses interessants

però que sovint resten en l'oblit. Pocs
són els alpinistes que s'endinsen per
aquesta zona.
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Darrers metres del corredor del Vermicelle, al Pic de Cambredase

Panoràmica de l'extraordinari circ de Cambredase (Alta Cerdanya)



A la cara nord del Puigpedrós i al Peira

forca és on hi ha les rutes més interes

sants.

L:Estanyet - Carançà - El Conflent
Aquesta regió va esdevenir molt clàs
sica entre els anys cinquanta i setanta.

En aquella època es van obrir la majo
ria dels itineraris. Des d'aleshores, però,
són pocs els pirineistes que, hivern rere

hivern, s'acosten a aquestes històriques
contrades. És cert que les aproximacions
són feixugues i llargues, sovint perillo
ses, però el plaer i la felicitat d'ascendir

per vies obertes pels millors pirineistes
de l'època, també és sinònim d'orgull i

de motivació. Els esquís o les raquetes
són imprescindibles.

A la Torre d'Eina, als Pics dels Racons,
al Pic de l'Infern, al Pic Rodó ... hi ha bo

niques rutes i vies per tots els gustos;
itineraris d'iniciació, i molts més de per
feccionament i de dificultat moderada.

Rutes d'interès: el Couloir GAM de la
Torre d'Eina, el corredor Est de IAgulia
de I'Hereuet, el corredor GAM del Pic

del Racó Petit, el corredor Científics i el

corredor dels Francesos del Racó Gros i

els diferents corredors de la nord del Pic

de l'Infern, així com els corredors i les lí
nies de la paret nord del Pic de la Dona.

Les millors rutes d'iniciació: el corredor

Directe de la cara nord del Pic de l'Infern
i el corredor GAM de la Torre d'Eina.

Massís del Canigó
Poques rutes de neu i gel i la majoria
complicades. A l'aresta est de la Pica

n'hi ha algunes. La més assequible és
el corredor de la Bretxa Durier, estètica
i recomanable. Obrint una estreta canaleta a la cara nord/nord-oest del Roc de la Portella (Conflent)

Canal del Cristall i canal de l'Ordiguer (Serra del Cadí)

CATALUNYA

La Cerdanya
El gran altiplà de la serralada! Plana im

mensa plena de llum i de colors!

El Cadí és la gran joia ceretana. En

aquesta zona hi trobarem altres possibi
litats; per exemple a les muntanyes dels

estanys de la Pera, als Engorgs, a Cap
del Rec i a Malniu. Rutes gairebé des

conegudes, molt poc freqüentades i amb

possibilitats d'obrir-hi nous itineraris.

A l'altra banda, a la Masella, al sector de

Coma Oriola, també hi trobareu bones
vies, destacant-hi els corredors que pu
gen a la Tossa de Das per la cara nord.

Rutes d'interès: el corredor Central del
Pic de Sirvent, les canals que hi ha a la
Tossa Plana de Lles i el corredor Sinatra
de la Tossa de Das.
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Serra del Cadí

Segurament la millor proposta de Cata

lunya, o potser no?

El vessant nord del Cadí és exemplar,
majestuós, preciós i un llarg etcètera de

qualificatius.

Els corredors solen tenir un bon desnivell,
sempre per sobre dels 400 metres. Hi ha

desenes d'itineraris, molts d'assequibles
i d'altres força difícils. Grans clàssiques
del pirineisme català. Els descensos

també es fan per canals, de vegades pe
rilloses, sobretot després d'una nevada o

quan fa molta calor. No recomano que al

Cadí hi feu la vostra primera canal.

Rutes d'interès: la canal de l'Ordiguer,
la canal del Cristall, el canaló Baridana,
la canal Llitze, la canal Baridana, la ca

nal Amagada, totes al sector central de
la serra.

Algunes joies: el corredor Sàbat, la ca

nal de l'Est, la canal Sense Nom.

Núria - Coma de Vaca
A les muntanyes de Núria sovintegen al

guns corredors i canals interessants, així
com cares força dretes. En tenim a l'Olia
de Núria i, també, a Coma de Vaca, un

lloc més tranquil i menys massificat.

Ara bé, aquestes muntanyes no són pas
conegudes per les seves ascensions

tècniques, sinó per l'esquí de muntanya i

les ascensions amb raquetes.

Els esquís i les raquetes són imprescin
dibles per aproximar-nos a les rutes.

Rutes d'interès: el vessant sud-est del

Puigmal, les pales del Pic d'Eina i del

Noufonts, els corredors del vessant nord

oest del Balandrau i els corredors del

contrafort sud-est del Puig de Tirapits.

Ull de Ter
El Gra de Fajol concentra la majoria de

les rutes que hi ha a IAlta Vall del Ter.

Als vessants dels dos cims hi ha rutes

tècniques i algunes d'iniciació molt inte

ressants. Atesa la relativa proximitat amb

les grans ciutats catalanes i a la còmoda

aproximació, és un dels indrets més fre

qüentats i massificats de Catalunya.

Les rutes del Gra de Fajol Petit no supe
ren els 200 metres de desnivell, mentre

que al Gra de Fajol Gran arriben als 300.

Rutes d'interès: el corredor Occidental
i la canal del Príncep del Gra de Fajol
Petit i el corredor central del Gra de Fajol
Gran són les vies més assequibles.

La joia, sens dubte, és la canal Estreta,
davant del refugi, que és segurament
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l'itinerari més clàssic del Pirineu Català.
Es tracta d'una canal molt estètica i be

llíssima, de gran interès.
BIBLIOGRAFIA D'INTERÈS

Coma de l'Orri
En aquesta vall hi trobarem alguns itine

raris sobre neu i també algunes casca

des interessants i no és un lloc massa

freqüentat.

· Pirineus. Del Canigó al Carlit, de Pako

Sànchez (autoedició). 2004.

· Pirineus. Serra del Cadí, de Xaxi Cullell i

Carles Giralt (autoedició). 2006.

· Corredores de Andorra, de Pako Sànchez

Desnivel. 2009.

Rutes d'interès: els corredors del Cim
de les Borregues.

· Corredores del Pirineo. Carançà-Núria
UI/deter, de Pako Sànchez Desnivel. 2010.

Sortida de la Canal Estreta del Gra de Fajol Petit, una de les més clàssiques de Catalunya
(Ull de Ter)



Sortida de l'estètic corredor del Vermicelle de Cambredase (Alta Cerdanya)

ANÈCDOTESIRECORDS

Els anys passen però els records i les
anècdotes queden. N'hi ha moltes, però
en voldria explicar algunes que m'han

marcat, per exemple quan amb el meu

company Albert Rovira vàrem obrir la Via
Oriol Majó, un corredor de neu situat al
contrafort rocós que hi ha immediata
ment a la dreta de la cara nord del Pic
dels Pessons, a Andorra. Recordo que
després d'una bonica aproximació de poc
més de dues hores i mitja arribàrem al

peu de la via. Només es veien els primers
120 o 130 metres; un bonic i estret corre

dor de 50º/60º que no semblava oposar
gaire dificultat. Carregàrem els esquís a

la motxilla i ens endinsàrem en aquell es

tret passadís de neu. Escalàvem sense

corda, amb dos piolets a les mans i els

grampons als peus. Sense cap proble
ma vam escalar el tram que vèiem des
de baix però la sorpresa va ser nostra en

comprovar que el corredor girava cap a

la dreta i després de remuntar una ram

pa gelada de 50º/55º, moria a sota d'una

paret completament vertical de 25 metres

d'altura ... Uf! ... Recordo aquells moments

com uns instants molt delicats. No hi ha
via volta enrere, vàrem seguir escalant i

pocs minuts després ens enfrontàrem a un

tram molt difícil i perillós. Vaig construir una

petita banyera on cabíem tots dos, i poc
després l'Albert es llançà a escalar aquell
llarg vertical sense cordes. Jo al-lucinava
veient com superava els darrers metres,
trencant la cornisa i sortint a la cresta. Sota
nostre s'obria un buit de 200 metres. La via
va quedar en tan mal estat que li vaig dir

que em tirés la corda, perquè jo em veia

incapaç d'escalar allò en solitari. Després
d'escalar aquell tram ens dirigírem cap al

cim del Pic deis Pessons (2.864 m), una

gran muntanya.

La via porta el nom del que va ser el nos

tre amic Oriol Majó, un alpinista de Mata
ró que va morir el 5 de març del 1988 a

la cascada Celestí dels Cingles de Costa
Freda. Aquell dia jo era allà i em marcà

per sempre més. Ja han passat uns 20

anys des que obrírem la ruta.

Records del Vermicelle, la meva canal
favorita? Potser sí, ja que l'he pujada
gairebé 30 vegades. Aquest corredor és

per a mi una de les vies més estètiques
dels Pirineus Orientals, una joia de neu

malgrat la seva moderada dificultat. Està
situada en un marc incomparable i sal

vatge com és el circ de Cambredase, a

la Catalunya Nord.

La Rolling Stones significà molt per a

nosaltres i una alegria immensa. Obrir

aquest itinerari de 500 metres de desni

vell i sense cordes, al bell mig de la pa
ret nord del Puig de la Canal Baridana

(Cadí), significà per a nosaltres, l'inici
d'un alpinisme de més dificultat i molt
més pur. Aquesta via marcà un abans i un

després. Una manera diferent d'entendre
el pirineïsme. El 21 d'abril del 1985 tots
érem molt joves i vèiem els riscos i els

perills d'una manera diferent a com els

veiem ara.
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PIRENES EPIC TRAIL
Text i fotografies de Joan Batlle i Carme Calafell

Pirenés Èpic Trail és una ruta de muntanya circular, des del Pont de

Suert i enllaçant, per la seva banda de ponent, les valls de Barravés, Be

nasque i Chistau. Després arriba, en la seva cota màxima, sobre Cerier,
al coll de Besibé, a 2.290 m, i envolta el massís de Cotiella i les serres de

Chia, Punta Llerga i Gallinero. Tot seguit arriba al refugi de Biadós, en el

Parc Natural de Posets-Maladeta i, finalment, al coll de Besibé amb els

imponents paisatges dels Pirineus Centrals com a teló de fons.

Aramón, l'empresa organitzadora, en fa la publicitat, amb tota la raó del

món, com una "gran ruta en BTT, dura i d'alçada, en el cor dels Pirineus

Centrals, que es pot fer entre 3 i 5 dies ':

Proposem el recorregut de 5 dies, deixant el de tres per als especia
listes de la BTT, així com l'opció de fer-ho en 4 dies, sumant les dues

últimes etapes.

DIA 1
,

PONT DE SUERT - SEIRA. 49 KM.

DESNIVELL 1.406 M

Inici per senders de muntanya, ciclables

però ja amb fort pendent. Es passa pel
poble abandonat de Gabarret fins a Bo

nansa, i per carretera també es passa
pel coll del mateix nom. Després d'un
breu descens es continua per una pista
amb fort pendent que va degenerant fins
a convertir-se en un recorregut dur i difí
cilment ciclable, però en un entorn me

ravellós de bosc que arriba al collet de

Selvaplana des d'on comença una llar

ga baixada, només trencada per alguns
bamps, en direcció al poble de Seira, on

fem nit. De fons tenim l'impressionant
massís de la Maladeta i els Possets.

DIA2

SEIRA - PLAN. 70 KM.
DESNIVELL 1.680 M

Malgrat la llargada i l'ascens acumulat,
aquesta és possiblement l'etapa més còmo
da. Després d'un descens inicial comença
una pujada llarga, mantinguda, però relati

vament fàcil, fins arribar al coll de Cullivert,
per una pista que inicialment és asfaltada.

Allà comença una llarga baixada, primer per
senders de muntanya i, més endavant, per
pistes, davant la imponent imatge del Mont

Perdut, el Cilindre i les Tres Sorores. Seguim
camí avall i traiem tot el rendiment al GPS
fins a arribar a Lafortunada, per carretera a

la vall de Gistau i finalment a Plan.

La bellesa del recorregut continua essent

màxima. Paisatges imponents i solitaris

dels Pirineus Centrals i del Parc Natural

de Posets-Maladeta.

En el tram final de carretera es passa per
sis túnels, alguns d'ells llargs i foscos; és
necessari portar frontal i llum posterior a

la bicicleta.
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Cap al coli de Sahaún

Des de Cerier. Al fans el Perdiguero

DIA3

PLAN - VILLANOVA. 58 KM.
DESNIVELL 1.761 M

Inici en pujada per pistes, fins al re

fugi de Biadós amb vistes espectacu
lars del Posets, massís de Cotiella, el

Bachimala i la Punta Suelza.

El camí continua de forma còmoda,
travessant boscos, collets i prats fins

a la part final. La pujada al port de

Sahaun es fa per un camí que costa

una mica de trobar i cal estar atent a

les indicacions del llibre de ruta i del

GPS. El pendent és llarg, fort, cons

tant i de pedalada difícil. Només les

vistes espectaculars i l'entorn me

ravellós fan que un no es pregunti
què està fent pedalant per allà dalt.
El tram final de baixada és per pista
ampla, ràpida i còmoda fins a Villano

va (novament cal estar atents en els

trencalls, sort del GPS!).



Cap a Cerier Baixada des del Coll de Besibé cap a Cas
tanesa i el Pont de Suert

Des del coll de Selvaplana. Baixada cap a

Seira

Port de Suert
Aramónbike
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DIA4

VILLANOVA· CERLER. 23 KM.
DESNIVELL 1.040 M

Etapa de "descans'; curta i per camins

molt ciclables tot passant pels pobles de

Sos, Sessué i Ramastué sota el Posets i

el Perdiguero amb arribada en baixada a

la població de Cerier.

Passant pel coll de Besibé. Estació d'esquí
de Cerier

DIAS

CERLER . PONT DE SUERT. 48 KM.

DESNIVELL 1.109 M

És possiblement l'etapa més dura

però més bonica i espectacular de

tota aquesta travessa. Linici és en

fort pendent, opcional per carretera
o pista de muntanya, fins a l'estació

d'esquí de Cerier i seguint per pis
tes, amb una forta pujada del 13%

de mitjana, fins al port de Besibé.
Iniciem la baixada muntanya a tra

vés o quasi, per la part dreta del ba

rranc, amb trams un xic delicats so

bretot si hi ha boira o mal temps. Es

passa per un refugi de pastors on

es retroba la pista amb llarga baixa

da, que ens porta a Fontchanina i

Castanesa i, després de la darrera

pujada creuant el coll de la Forca,
s'arriba al punt final de la travessa,
el Pont de Suert.

Extret de www.aramonbike.com

Sortida: Pont de Suert

Arribada: Pont de Suert

Recorregut total: 235 km

Ascens acumulat: 6.500 m

Altura màxima: 2.287 m (coll de Besibé)

Aquesta ruta de muntanya és exigent
però molt bonica i molt recomanable per
a ciclistes entrenats, que busquin gaudir
dels paisatges de muntanya autèntics.
És més dura que la ja coneguda Pedals
de Foc però en un entorn, creiem, molt
més impressionant i solitari.

La utilització deillibre de ruta i dels tracks

pel GPS que proporciona l'empresa or

ganitzadora així com el suport logís
tic i de transport de l'equipatge més
els excel·lents hotels de final d'etapa,
fan que el seu recorregut sigui molt

comfortable, excepte en situacions de
mal temps, que poden convertir alguns
trams d'aquesta ruta en difícils, o si més

no, força compromesos.
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Una de les propostes més atractives és
l'ascensió a IAnboto, màxima elevació
de la província de Biscaia amb els seus

1.317 metres. Aquest pot ser, doncs, el

complement perfecte d'una escapada
familiar i cultural a Bilbao.

El Pare Natural d'Urkiola.
Ascensió a l'Anboto
Text d'Eduard Martínez

Fotografies de Mercè Gili i Eduard Martínez

Des de la inauguració del museu Gug
genheim l'any 1997 fer una escapada a

Bilbao s'ha convertit en un fet, si no ha
bitual, almenys gens estrany. La remo

delada ria del Nervión i el Casco Viejo
són altres atractius que, conjuntament
amb l'oferta gastronòmica de qualitat o

el popular txiquiteo (anar de tapes), con

viden a conèixer la ciutat.

De l'entorn proper de Bilbao és ben co

neguda la bellesa de la costa cantàbri

ca. La ruta entre Sopelana i Mundaka

per la carretera de la costa, les platges
de Bakio i Gorliz, els pobles de Plentzia

i Elantxobe o l'ermita de Sant Juan de

Gaztelugatxe, encimbellada al capda
munt d'una petita illa on només és pos
sible arribar-hi a peu, són indrets amb

un encant notori com ressenyen la ma

joria de guies turístiques.

En canvi, el visitant potser no coneix

tant les immenses possibilitats de fer

muntanya, però l'oferta és variada i cap
tivadora. A pocs quilòmetres de la ciutat

de Bilbao es poden trobar molts itinera

ris ben assenyalats que queden fora de

les rutes seguides pels turistes i que ens

permetran completar la visita, predomi
nantment arquitectònica i cultural de

Bilbao, amb la descoberta d'uns paisat
ges ufanosos on tots els colors del verd
-com diu el cantant- hi són presents.

entre el Cantàbric i el Mediterrani.

t'Anboto és un cim cònic format per
calisses blanques. És impressionant
el canvi perfectament retallat entre els

prats ubèrrims i l'aspra roca dels últims

metres.

LAnboto és el cim culminant de la serra

d'Urkiola, un massís calcari que sobre

surt imponent entre ondulacions més
suaus i que és també divisòria d'aigües

Urkiola en basc vol dir indret de bedolls.

No en trobareu pas gaires de bedolls.

Només alguns replantats que malviuen

als contraforts. La serra d'Urkiola i el cim

Vista des del camí de San Juan de Gaztelugatxe
excursionisme 27
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Fageda San Juan de Gaztelugatxe Pujant a l'Urkiolamendi

de IAnboto han jugat un paper important
en els mites primitius de la societat bas

ca. Prop del cim, la deessa Mari, perso
nalització de la terra i dels meteors (plu
ja, vent, boira ... ) i reina de tots els genis,
té la llar en una cova. A la falda hi ha el

Santuari dels Sants Antonis, dedicat a

Sant Antoni Abat i a Sant Antoni de Pà
dua. Situat al centre geogràfic del País

Basc aquest és un centre espiritual i reli

giós molt concorregut. L'inacabat i impo
nent edifici actual imita l'estil medieval,
però és de principis del segle XX.

La ruta típica per a l'ascensió a IAnboto,
la que descriurem, comença al Santua

ri dels Sants Antonis. Per arribar-hi cal

agafar l'autopista E-70 de Bilbao a 00-

nostia i prendre la sortida 17 a Durango.
D'allí cal agafar la carretera BI-623 en

direcció a Otxandio. Ben bé al capda
munt del port d'Urkiola, a mà esquerra,
hi ha la desviació que mena al santuari

esmentat. Lexcursió comença al pàr
quing.

A l'extrem sud-est del pàrquing una ca

dena impedeix el pas de vehicles per
una pista asfaltada. Just en aquest punt
a l'esquerra comença un corriol que
s'endinsa en una suau però sostingu
da pujada per dins del bosc. AI cap de

poca estona se supera una filferrada

per un botador i el camí continua, poc
definit, fins a buscar l'ample llom de la
carena. El corriol passa entre una plan
tació de coníferes (Iawsonianas), des

tinada a l'explotació forestal. La traça,
de vegades, es perd però la direcció del
camí és evident. Després d'una mitja
hora s'arriba al cim de l'Urkiolamendi

(1.101 m), cim pla i arrodonit des del qual
hi ha una magnífica vista de IAnboto.

Seguint en direcció sud-est el corriol

davalla fins al Collado de Asuntze (880
m) on es retroba la pista asfaltada que
s'ha deixat en sortir del pàrquing. Abans

d'arribar-hi caldrà tornar a travessar la
tanca del bestiar a través d'un altre bo
tador. A la dreta del coll hi ha la font de
Pol-Pol amb uns bons dolls d'aigua. Tot
el voltant de la font té un fort color de



Des del cim la vista és ampla i magnífica. Onatge prop del camí que recorre la costa

Destaca en direcció sud-oest la immen-

sa mola del Gorbea, cim culminant del
País Basc.

Garbea

rovellat que indica l'origen ferruginós de
les seves aigües.

AI Collado de Asuntze hi ha un rètol que
indica 44 minuts fins a IAnboto. No feu

cas del temps senyalat i continueu per
la pista. Deixeu un refugi a mà dreta i, al

cap d'uns 20 minuts, un altre rètol (amb
la indicació de 35 minuts a IAnboto) as

senyala el corriol de pujada fins al cim

on arribareu, si aneu lleugers, en tres

quarts d'hora ben bons.

l.ascensió final és espectacular. El co

rriol s'endinsa de seguida en una es

clarissada fageda amb uns fajos poc
desenvolupats que semblen néixer de la
mateixa roca. Tot és aspre i fred. El camí
dreturer s'enfila sense contemplacions
fins al coll Agindui, balcó sobre la vall
dAtxondo, una de les més boniques del
País Basc. Des d'aquí per arribar al cim
de IAnboto només cal seguir la cresta,
fàcil si no està mullada ni glaçada.

Per descendir és aconsellable baixar pel
mateix lloc o per la imponent paret sud
fins al coll de Zabalaundi. Un cop arribats

a la pista -s'hi arriba pels dos camins

esmentats- és interessant fixar-se en les

pedreres de marbre abandonades i en la

presència de dolines (enfonsaments del

sòl), accidents geològics poc habituals.

Teòricament també hi ha dòlmens i al
tres construccions prehistòriques, però
no en puc donar fe.

Passat el Collado de Asuntze cal continuar

per la pista que ens conduirà en uns 3 km
fins al santuari on hem aparcat el vehicle, i

on hi ha un parell de restaurants per refer
se adequadament de la caminada.

Així doncs, tingueu-ho present; si feu
una escapada a Bilbao reserveu-vos,

almenys, un dia per deixar-vos perdre
per les seves muntanyes. La sortida serà

completa!

Anboto Font de Poi-Poi

Museu Guggenheim de Bilbao



N-230

(VALL D'ARAN)

...
Tossalde

Miravet 1.299m
(LLEIDA)
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Fitxa tècnica

Situació: terme municipal de Bonansa

Grau de dificultat: D

Horari: 2 h 30 min

Orientació: est

Desnivell: 200 m

Recorregut: 470 m

Any d'inauguració: 2009

Via equipada per: Escola Catalana de

Muntanya (http://www.emcat.net).
Cartografia: Alta Ribagorça. Escala
1 :50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya.
Material: a més a més de l'habitual,
cal una politja de cable d'acer si es

vol fer la tirolina. Aquesta tirolina no és

obligada i es pot evitar.

////////////////////////////////////////////

Com accedir-hi
Entrem a Pont de Suert, venint del sud

per la N-260 i girem a l'esquerra en di

recció al poliesportiu. Travessem el riu

Noguera Ribagorçana i, tot just passat
el pont, girem a la dreta. Passem el barri

dAragó i continuem fins a l'Escola de

Muntanya Catalana. Uns cent metres

després, tenim una zona d'aparcament
per deixar-hi el vehicle. Hi ha un cartell

informatiu de la via ferrada.

Comencem a caminar per un carrer as

faltat que, de seguida, es converteix en

una pista. Anem paral-lels al riu. Arribem

a un encreuament amb pals indicadors.

A la dreta, tornarem a creuar el riu per
un pont (només per a vianants) i seguint
recte anirem a una font. Nosaltres ens

desviem a l'esquerra. Comencem la pu
jada per una pista que després esdevé
un camí fins al començament de la via
on arribem en uns trenta minuts des d'on

hem deixat els cotxes.

Descripció de la via
Comencem amb un tram vertical fàcil,
equipat amb esglaons, i arribem a un

desviament que no està senyalitzat. Si
es continua recte amunt s'eviten dos

ponts tibetans força curts formats no

més per cables. Seguint a la dreta, un

petit flanqueig ens porta al primer pont
i després pugem una mica per passar el

segon pont. Un altre flanqueig més expo
sat permet reprendre la via. Ens enfilem

a una petita agulla. Caminem uns metres

per enllaçar amb un altre tram vertical i

superem un petit extraplom. Un replà ens

deixa descansar i gaudir tranquil-lament

El temps per realitzar tota la via és d'unes

dues hores i mitja.

Descens
Baixem per un camí ben senyalitzat.
Hem de vigilar de no relliscar a causa

del fort pendent i el terreny descompost.
Els trams més drets estan equipats per

ajudar-nos en el descens. Més endavant

empalmem amb el camí que hem utilit
zat a l'anada i retornem a l'aparcament.
Triguem una hora des de dalt fins als

cotxes.

Com a conclusió podem dir que es

tracta d'una via ben equipada i molt

variada. Està pensada per fer cursos

de vies ferrades. Permet assegurar
còmodament en els llocs més compro
mesos. La dificultat va en augment, re

servant pel darrer tram I'extraplom més

exigent. De tata manera, hi ha nombra

ses escapatòries per abandonar en

cas que algú no es vegi amb cor de
continuar. Si es fa completa no decep
ni als més experts.
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Travessant el primer pont (David Nuñez)

de la vista panoràmica. A la nostra es

querra trobem una possible escapatòria.
AI davant, s'alcen les altes muntanyes de
la Vall de Boí encara nevades i, a sota, el

riu Noguera Ribagorçana que baixa amb

força aigua.

Ens desplacem cap a la dreta per anar a

buscar un altre pany de paret. No tenim

esglaons i hem de fixar-nos en les pre
ses naturals. Un cop superada aquesta
bonica escalada, arribem a un ample re

lleix del terreny; hi ha un corriol per fugir
de la via, marcat amb senyals de pintura,
cap a l'esquerra.

Ara ve la part més complicada de la via.

Un mur vertical de roca, d'uns 30 me

tres. Tenim un fort extraplom que posarà
a prova les nostres forces. Prosseguim
amunt una estona més.

Finalment arribem a l'indret on està
instal·lada la tirolina d'uns 20 metres. Si
no volem fer-la, podem continuar per la
via equipada. De seguida veiem un bidó
amb eillibre de "piades" Baixem uns me

tres i trobem el camí de descens. A l'altra

banda hi ha el final de la tirolina.



Poulo Wiesinger
uicnt s'arriba al sisè Manel Canales

El trofeu Mezzalama és una prova
d'esquí de muntanya per equips que
se celebra un cop cada dos anys a les

glaceres del Monte Rosa. A l'edició de

l'any 1935 el cineasta Maria Craveri, hi

filmà la pel-neula Maratona Bianca, que
venia a ser un reportatge de la cursa

amb una mica de ficció. AI film es veu

com un membre de l'equip del famós

alpinista Giusto Gervasutti es lesiona

i és substituït per l'esquiadora Paula

Wiesinger, que es vesteix amb la roba

militar del lesionat, tot amagant que és
una dona, ja que en aquella època, a

la prova només hi podien participar els
homes. Tanmateix, el parany es desco
breix quan l'esquiadora passa per un

control mèdic i és desqualificada. Paula

Wiesinger (Bolzano 1907 - Kastelruth,
Seiser Aim, 2001) fou una escaladora i

Cirerer
Família: Rosàcies

Espècie: Prunus avium

esquiadora tirolesa. Dona avançada al
seu temps, fou una de les primeres a

superar un sisè grau, fins i tot com a pri
mera de cordada. AI final dels anys 1920

i principis dels 1930 realitzà nombroses

escalades a les Dolomites, quasi sempre
amb la seva parella, l'escalador bavarès

Hans Steger. Destaquen la Diretissima

a la paret Nord de la Cima Una (Dolo
mites de Sesto), la via Steger a la paret
Est del Catinaccio, a també la via Steger
a la Punta Emma (Catinaccio). A partir
de 1931, i durant tres anys, Hans i Paula

feren de guies del rei Albert I de Bèlgica,
amb qui realitzaren aventurades ascen

sions per les Dolomites, Kaisergebirge,
Karwendel, Dachstein, Alps Marítims a

Suïssa. Fins i tot Hans assessorà el rei

en la construcció d'un rocòdrom per al

palau de Stuyvenberg a Brussel-les, que

possiblement sigui el primer de la his

tòria. Paula també fou una pionera en el

món de I'esquífemení. Entre 1931 i 1936

fou 15 vegades campiona d'Itàlia d'esquí
en diferents modalitats, proclamant-se,
a més, campiona del món de la pro
va de descens de l'any 1932 a Cortina

d'Ampezzo.

Lluís Catasús

El cirerer és un arbre caducifoli poc alt,
de fins a 15 m d'alçada, força resistent al
fred i molt apreciat pel seu fruit, la cirera.

És un arbre conreat tot i que també el tro

bem en estat natural com a arbre silvestre
amb fruits força amargants (cirerer bord)
en molts boscos de muntanya mitjana
d'Europa i del nord d'Àfrica i Àsia Menor.

L'escorça és de color gris vermellós, llisa

i lluent que es desprèn en bandes primes.
Les branques són rígides i dretes. La fusta
és molt apreciada en ebenisteria. Les fulles
són ovalades amb el marge dentat, amb

nervis rectes i paral·lels, amb pilositat se

dosa a ambdues cares de les fulles joves
i sols en el revers de les velles. AI capda
munt del pecíol presenta una a dues peti
tes glàndules vermelles. Floreixen de finals
de març a principis de maig. Les flors, de
fins a 3 cm, són blanques i s'agrupen sobre

llargs peduncles formant ramells.

El fruit, la cirera, és una drupa roja d'aspecte
globós. La seva polpa és sucosa i de color

que varia des del groc fins al granat intens.
El seu consum es remunta a l'època dels

grecs i romans. A Europa trobem dos tipus
de cireres, de les quals procedeixen les

prop de 1.000 varietats: les cireres dolces
i les cirerers àcides a guindes. El primer
grup són cireres més grosses i dolces

32 excursionisme
361

ideals per a consumir directament a bé per
a elaborar melmelades i confitures. Les va

rietats més comunes són d'origen francès
a americà tals com I"'ambrunesa" a "pico
ta", la "burlat" i la "napoleó". Recentment
s'han introduït varietats que no necessiten

pol·linitzadors per donar fruit. En canvi

el segon grup són cireres més petites i
s'utilitzen sobretot per a elaborar licors i
salses. A l'Estat espanyol destaquen en

producció les províncies d'Alacant, Barce

lona, Castelló, Navarra, Saragossa i la co

marca d'El Jerte (Càceres). Els fruits que
s'obtenen a la vall d'El Jerte pertanyen al

grup de les picotes, que es caracteritzen

perquè de forma natural perden el pedun
cle durant la recol·lecció.

La cirera aporta poques calories i sí en

canvi quantitats significatives de fibra, i de
vitamines A i C. Peró sobretot destaca en

el contingut de flavonoides que li donen el

característic color roig. Aquests flavonoi

des són potents antioxidants que poden
retardar l'envelliment cel·lular i l'aparició
de malalties degeneratives. Les cireres

també s'utilitzen en medicina natural com

a diürètics.



-RETALLS DE
Grondes Jorasses

l' últim roblema al í Eduard Soler ,

Les Grandes Jorasses situades a l'extrem

nord-est del massís del Mont Blanc cons

titueixen un dels grups muntanyosos més

impressionants dels Alps. En un extrem

remot de l'aresta més llarga de totes les

que baixen del sostre dels Alps, s'alça un

massís amb entitat pròpia format per un

conjunt de cims dels quals cinc tenen més
de quatre mil metres. Cadascun d'aquests
cims per si sol no és d'una gran bellesa,
però, de la manera com es troben agru
pats constitueixen un dels retaules petris
més fantàstics dels Alps.

Les Grandes Jorasses s'aixequen més de

1.500 metres per sobre de la base forma

da per les glaceres de Leschaux i Mont

Mallet, pel nord, a França; i més de 2.600

metres per sobre la Val Ferret pel sud, a

Itàlia. D'est a oest les cinc puntes princi
pals són les següents: la Pointe Walker

(4.208 m), la Pointe Whymper (4.184
m), la Pointe Craz (4.110 m), la Pointe

Hélène (4.045 m) i la Pointe Marguerite
(4.065 m). També cal destacar la Pointe

Young (3.996) que tot i quedar-se a les

portes dels quatre mil tanca la muralla

per l'oest després de més d'un quilòme
tre de crestes.

Però el més característic i el que tot gran
alpinista cerca a les Grandes Jorasses és
la seva espectacular cara nord. Forma

da per una successió d'esperons roca

llosos i corredors glaçats que decreixen

d'esquerra a dreta. Aquesta paret no fou

vençuda fins al 1935, tot i que el recorre

gut més emblemàtic és l'esperó Walker,
el de més a l'esquerra, no fou obert fins
al 6 d'agost de 1938 per les 'Aranyes de

Lecco": Ricardo Cassin, Gino Esposito
i Hugo Tizzoni després de tres dies de

dura escalada.

La Walker, com tothom la coneix dins del
món alpinístic, ha estat etiquetada com

«la via extrema més bella dels Alps», i for
ma part de la tríada de les grans parets
alpines junt amb la nord del Matterhorn

i la nord de l'Eiger. Mentre el Matterhorn

atrau per la geometria perfecta de la mun

tanya i l'Eiger per la magnitud i l'aspecte
sinistre de la paret, a les Grandes Joras

ses, la Walker sedueix per la senzilla i al

hora elegant linialitat de l'esperó granític
per on discorre I� via en un marc incom-

parable.
.

La conquesta original de les Grandes Jo

rasses, no passa per aquesta cara nord,

sinó pel seu vessant sud més factible,
però igualment no exempt de perills i di
ficultats. La primera ascensió exitosa a

la muntanya correspon a Edward Whym
per acompanyat dels guies Michel Craz,
Christian Almer i Franz Biner, que el24 de

juny de 1865 assoliren la Pointe Whym
per, deixant per a més endavant l'intent

d'arribar al punt més alt del massís, com

a conseqüència de l'empitjorament sob
tat del temps i les condicions en què es

trobava l'aresta. Durant els propers anys
els intents d'arribar a la punta principal
se succeïren sense èxit, fins que el 30

de juny de 1868, el canadenc Horace

Walker, acompanyat dels guies i porte
jadors Melchior Anderegg, Johann Jaun i

Julien Grange, abandonaren l'itinerari de

Whymper poc abans d'arribar a l'aresta
cimera i obrint-se camí per la conca gla
cial de sota el cim arribaren a una aresta

parai-lela que amb menys dificultats els

portà directament al cim superior que ba

tejaren com a Pointe Walker.

La Pointe Hélène i la Pointe Marguerite
foren trepitjades per primera vegada el 22

d'agost de 1898 pel duc dels Abruzzos,
i batejades així en honor de la princesa
Hélène i de la reina Marguerite, ambdues
de Saboia. La Pointe Young fou assolida

per la cardada Ryan-Lochmatter al 1904
durant el primer intent de la travessa in-

tegral de les Grandes Jorasses i el seu

nom obeeix a la memòria de l'alpinista
anglès Geoffrey Winthrop Young, prota
gonista de la primera travessa integral
del massís completada el 14 d'agost de

1911. Finalment, la Pointe Croz fou asso

lida el 1909 per Eleonore Hasenclever,
Wilhelm Klemm, Felix Konig i Richard

Weizenbock. Rebé el seu nom en ho

menatge al guia Craz que acompanyà
Whymper en nombroses exploracions als

Alps i que morí tràgicament durant la pri
mera ascensió al Matterhorn.

Pel que fa a la conquesta de la cara nord,
calgueren més de quaranta intents durant

cinc anys i uns quants accidents mortals,
fins que la cordada alemanya formada

per Rudolf Peters i Martin Meier escala

ren l'esperó central de la paret fins a as

solir el cim de la Pointe Craz, el29 de juny
de 1935. Lesperó Walker, però, seguia
essent l'objectiu anhelat pels alpinistes
d'avantguarda. D'aquesta manera arribà
a peu de paret Ricardo Cassin després
d'haver fet tard a la primera de la nord de

l'Eiger. Cassin, considerat el millor alpi
nista del seu temps, abrí la via de l'esperó
Walker acompanyat d'Esposito i Tizzoni.

EI6 d'agost de 1938 tots tres trepitjaren el

cim de la Pointe Walker establint l'itinerari

més llarg, vertical i difícil fins al moment a

les Grandes Jorasses.
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La Molina acull els Campionats del Món de
Snowboard FIS 201 1
Del 14 al 22 de gener passats l'estació

d'esquí de La Molina va acollir els Cam

pionats del Món de Snowboard FIS 2011.
L'estació catalana es va convertir així en

la primera estació dels Pirineus en aco

llir acollir uns Campionats Mundials or

ganitzats per la Federació Internacional

d'Esquí.

Aquests campionats se celebren cada

dos anys i són, després dels Jocs Olím

pics, la màxima competició que es dispu
ta en aquest d'aquest esport. Comença
ren a disputar-se el1996 a Lienz, Àustria
i a La Molina han arribat a la seva 9a
edició. Hi ha hagut participants de fins

a 41 països diferents. Els resultats dels

representants espanyols han estat més

que discrets.

Aquests campionats es disputen en sis

modalitats diferents i totes elles en cate

gories masculina i femenina. Començaren
amb el Big Air celebrat al Palau Sant Jordi- ..

de Barcelona el dia 14 de gener després
de la cerimònia d'inauguració dels Cam

pionats. Ja a La Molina es disputaren
al llarg de la setmana el Snowboarder

Cross, l'Eslàlom Paral-lel Gegant, el Half

Pipe, i l'Eslàlom Paral·lel. A causa del fort
vent el penúltim dia s'hagué de suspendre
la competició i van quedar per al dissabte
22 les dues finals d'Eslàlom Paral-lel i la

final de l'anomenat Slope Style, prova que
entrava en competició per primera vegada
ens uns campionats mundials, a l'espera
de ser reconeguda en el programa olímpic
de competició.

deis Alabaus excepte la prova de Slope
Style que es disputà a la pista Estadi.

A banda d'una perfecta organitza
ció s'ha de destacar com a gran mèrit
de l'estació de La Molina la capacitat
d'haver aconseguint tenir totes les pis
tes de competició en un perfecte estat

malgrat l'escassetat de neu caiguda
aquest any. Des de novembre, gràcies
als canons de neu, han anat produint i

conservant la neu necessària per con

dicionar els diferents circuits de compe
tició. Aquests es concentraren al sector

Mireia Miró campiona del món d'esquí
de muntanya
A punt de tancar aquesta edició ens

arriba des d'Itàlia la grata notícia que
la Mireia Miró, sòcia de la UEC Grà
cia, s'ha proclamat doble campiona
mundial d'esquí de muntanya. Els

Campionats del Món s'han disputat
entre el 18 i el 25 de febrer a Claut
Vallcellina. El dia 22 es va proclamar
vencedora en la categoria de Verti
cal Race (cronoescalada) i dos dies

després ho va fer en la categoria de
cursa individual imposant-se a l'actual

campiona del món, la francesa Laeti
tia Roux, amb qui tantes vegades ha
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fet parella en curses per equips. Pel

fet de tenir només 22 anys es pro
clama de retruc campiona de Món en

categoria Espoir. Per últim, va quedar
subcampiona del món Espoir en la ca

tegoria Sprint, bronce en els relleus

femenins i bronce en la combinada.

Així, doncs la Mireia tornarà a casa

amb set medalles penjades del coll.

Enhorabona Mireia!

Val a dir també que l'inesgotable Kilian
Jornet s'ha endut els dos campionats
individuals en categoria masculina.

Pasqual Garriga i Martí

Un cop acabada la competició els cam

pionats van tancar-se amb una breu
cerimònia de clausura multicolor amb la

presència de les banderes dels 41 paï
sos participants. En aquest acte es va

reivindicar la capacitat organitzativa de
l'estació pensant ja en uns eventuals

Jocs Olímpics d'Hivern Barcelona 2022.

Pasqual Garriga i Martí



L'habilitat del moviment d'Arno Ilger

Fotografies per al calendari d'Excursionisme 2012

Al 2007, Sonnie Trotter, de Toronto, va

encadenar una via anomenada The

Path (5,14) 8b+ que es desenvolupa
va per un cingle de quarcita proa del
llac Louise, a Alberta. És una via fina i

extraplomada; té molt poca protecció,
tirades llargues i inclou un pas clau.

M'havia adonat que Sonnie té ten

dència a pujar més ràpid que la ma

joria d'escaladors i em preguntava si

aquesta qualitat el deuria haver ajudat
per escalar The Path. Vaig preguntar-li
sobre el pas clau i què va fer per poder
lo escalar. "Hi ha un punt de descans

segur abans d'arribar al pas clau'; em

va dir en Sonnie. "El passatge continua

cap a l'esquerra seguit d'una llarga
travessa que desemboca en una pla
ca llisa, gairebé tan llarga com un braç
fins a arribar en una presa de la mida
d'un llapis trencat. Només vaig acon

seguir posar-hi els dits. Just després
vaig balancejar els peus per sota del
meu cos i vaig creuar l'altre braç fins a

poder enganxar-me a l'altre microaga
fador. La posició del cos era forçada i

quedar-se quiet allà podia suposar una

caiguda. Havia de seguir movent-me.

M'agafava primer amb la mà esquerra i

després amb la dreta com si les preses

estiguessin cremant: m'hi agafava i em

deixava anar ràpidament':

Sonnie va ser capaç d'encadenar The

Path perquè es va plantejar l'ascens a

tota velocitat. Li vaig preguntar si fer

ho de forma més lenta i reflexiva hau
ria estat millor. "Em sembla que quan
ascendeixo al límit, o molt a prop del

límit, pujo millor si ho faig a un ritme
constant'; va explicar-me en Sonnie.
"Sembla que sigui l'única manera

d'escalar The Path. Necessitava tenir

l'impuls suficient per superar els movi
ments del pas clau. No era necessari

gastar més energia del compte, sinó

simplement mantenir certa continuïtat

en els moviments':

Moure's implica escalar contínuament,
cosa que per si mateixa proporciona
ritme i impuls. Per desgràcia, hi ha es

caladors que acostumen a pujar com si

cada moviment estigués separat del se

güent. Fan un moviment, s'aturen, pen
sen i, a continuació, fan el següent pas.
Això no és moviment. Moure's requereix
que cada moviment desemboqui en el

següent. Cal bellugar-se contínuament,
pujar una mica més ràpid que de cos

tum. Això permet que els moviments

aparentment separats flueixin formant

combinacions, i d'aquesta manera dis
minueix la interferència del pensament.
La ment pot dubtar que siguis capaç de
fer el següent pas, però si ho fas més

ràpid que ella i comences el següent
moviment abans que apareguin els
dubtes és més fàcil completar-ho. Una
tècnica senzilla que ajuda a pujar de
manera continuada és realitzar passos
més petits. Molts escaladors fan grans
passos i, a continuació, es donen im

puls amb les cames mentre tiren dels
seus braços. Això fa que l'escalada es

devingui molt atlètica i que gastin mas

sa energia. Fent passos més petits en

punts de recolzament intermedis, es

pot passar d'un moviment a l'altre de
forma àgil i ràpida. Fer petits passos
permet utilitzar punts de suport molt
més petits dels que utilitzaríem habi
tualment. En lloc de considerar el punt
de suport com una gran plataforma
des de la qual propulsar-te, es tracta

d'encadenar lleugerament una sèrie
de petits passos movent-se ràpida
ment mentre les mans són fixes en les

respectives preses. Així s'evita que re

llisquis, ja que el cos té un impuls cap
a dalt i no necessita tant recolzar-se

en presses intermèdies. Cal practicar
fins que aquesta esdevingui la mane

ra habitual d'escalar. Aquesta tècnica
d'escalada pot complementar-se amb
la pràctica d'altres com rock-overs o

high-steps.

Tots aquells que vulgueu participar en el calendari 2012 us re

cordem que necessitem les vostres fotografies abans del 24 de

juny de 2011.

Consell pràctic: escalada continuada

La majoria dels escaladors pugen mas

sa lentament. El propòsit de l'escalada

continuada és crear moviment. El mo

viment és més que la suma de mo

viments individuals. Els moviments

individuals han d'encadenar-se entre

si. El moviment continuat connecta

moviments individuals. Amb el movi

ment continuat s'obté ritme i impuls. El

moviment continuat també disminueix

la tendència de la ment d'interferir en

el procés de l'escalada. La ment rea

litzarà l'escalada per guanyar control,
però no obstant, és el cos i no la ment

el que ha de determinar com moure

el cos. Escalar continuadament per
met que el cos faci el que ha de fer.

t'escalada continuada dificulta que la
teva ment es perdi en altres pensa
ments i alenteixi l'ascensió.

Exercici: moure's de forma contínua
entre una posició i la següent. Moure's

una mica més ràpid de l'habitual, però
mantenint l'èmfasi en el moviment con

tinuat en lloc de fer-ho en la velocitat.

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

d'adjuntar el negatiu o la diapositiva que serà retornada pos
teriorment a l'autor.

Les imatges s'han d'enviar a la UEC de Gràcia, carrer Encar

nació, 131-133 a l'atenció de la revista Excursionisme. Es mirarà de garantir la diversitat de paisatges així com la

qualitat de les imatges.
Es poden enviar les fotografies que es vulguin relacionades
amb el món de la muntanya en format horitzontal. Les imat- Moltes gràcies a tots.
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Voco bu la ri dlesports dl h ivern Concepció Arnou

Us oferim un tast de vocabulari dels es

ports d'hivern tret del Diccionari d'Esports
d'Hivern que ha realitzat el TERMCAT
www.termcat.cat.

• Abalisament (baliza): Conjunt de dis

positius col-locats al llarg d'una pista o

d'una via per a guiar els usuaris i garan
tir-ne la seguretat.
• Banderó (banderín): Bandera petita
que es col-loca al capdamunt del pal
d'una porta per a facilitar-ne la identifi
cació.

• Cantell (canto): Bordó, generalment
rnetàl-llc, que envolta els costats de la
sola d'un esquí o d'una planxa de neu i

que serveix per a controlar-ne la trajec
tòria i aconseguir una millor estabilitat

• Decantador (canting): Regulador de
la inclinació lateral de la canya d'una
bota d'esquí o d'una bota dura de surf
de neu.

• Escarpí (botín): Part interior d'una

bota dura d'esquí o de surf, de material

tou i adaptable al peu.
• Forfet (forfait): Bitllet de preu fix que
dóna dret a utilitzar els remuntadors o

les instal-lacions d'una estació d'hivern

durant un temps determinat.

• Godilla (bede/): Tècnica d'esquí alpí
que consisteix a baixar encadenant virat

ges i semiviratges curts que descriuen
una successió de lleus desviacions res

pecte a la línia directa de descens.

• Helisurf: Pràctica esportiva que con

sisteix a aproximar-se amb helicòpter a

indrets d'alta muntanya de difícil accés i

baixar-ne fent surf.
• Impuls (despegue): Part inicial d'un

salt, en què l'esportista s'alça enlaire

• Jota: Figura aèria de salts acrobàtics

que consisteix a combinar un grataesque
na amb un gir lateral de malucs de 45º.

• Llevaneu (quitanieves): Màquina au

tomòbil amb un dispositiu per a apartar
la neu de la carretera.

• Manyopla (manopla): Guant en què
el polze és l'únic dit que té beina indi

vidual.

• Nas del trampolí: Extrem d'un trampolí.
• Ol-Il (ollie): Truc amb què s'eleva la

planxa de neu del sòl, que es duu a ter

me traslladant el pes del cos sobre la

cua de la planxa i aixecant tot seguit el

peu de darrere.

• Parafina (cera deslizante): Substància
sòlida blanca que s'aplica a les línies de
contacte de la sola d'un esquí de fons,
per a conservar-la i perquè llisqui millor.

• Quadricicle (quad): Motocicleta tot te

rreny de quatre rodes amb tracció total.

• Rudi (rudy): Figura aèria d'acroesquí
que consisteix a fer un mortal amb una

pirueta i mitja.
• Sot (gap): Caixa de salts amb una de

pressió que cal superar entre el pla inclinat
d'enlairament i el pla inclinat d'aterratge.

• Tamís (tamiz): Conjunt de cintes ame

ricanes que formen part del_cos d'una

raqueta de neu.

• Uniesquí (mono-esqu I): Cadira d'esquiar
per a discapacitats de les extremitats

inferiors, unida a un esquí amb un sis

tema d'amortidors, que es dirigeix mit

jançant la inclinació del cos i amb l'ajuda
d'estabilitzadors.
• Virolla (trompo): Maniobra d'enllaç
d'acroesquí consistent a fer girar lateral

ment, tot derrapant, un o dos esquís en

contacte amb la neu.

• Xicana (chicana): Successió de portes
verticals d'una competició alpina.
• Zúdnic (zudnik): Figura aèria de

bamps i de salts acrobàtics en què el
tronc de l'esquiador s'inclina uns 90º

cap endavant i avall, mentre les puntes
dels esquís, que es mantenen junts i

paral-lels, gairebé toquen la barbeta de

l'esquiador.

Us animem, doncs, que consulteu aquest
diccionari cada vegada que tingueu dub

tes de com s'escriu un mot dels esports
d'hivern en català.

amb la col-loboroció del Centre de
Normalització Lingüística de Bar
celona Delegació de l'Eixample

Un pou per la Tasta 20 de Març a les 9:00

Vine a caminar! Uneix-te a aquesta festa solidaria per ajudar a les nenes etíops
com la Tësîe a viure en un món mil/or. Fes de la teva passió per la muntanya una

forma d'ajudar els més pobres.

Obsequis per tots\ Camina amb nosaltres perquè elles no ho hagin de fer!

(�i coordines una secció de la_t!JYé! entitat, no dubtis en posar aquesta excursió a la vostra agenda)
Caminada d'uns 10 Km amb poc desnivell i apte per a tota la familia, per la zona de Can Masdeu a Collserola
Punt de trobada: Plaça de Karl Marx (Metro Canyelles L3-Verda i autobus, hi ha lloc gratuït per aparcar els voltants)
Preu inscripció: 7€ per persona (tots els beneficis obtinguts es destinaran al projecte Intermon-Oxfam Trailwalker)
Inscriu-te: envia un email amb les teves dades a daniel.carull@creaziones.com o trucan't al 669 1344 50
Més Informació a: uecintermonoxfam.wordpress.com o www.uec.cat

Organitzat per: Unió Excursionista de Catalunya (Agrupació). Coordinador: Daniel Carull (UEC de Sants)
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Pic de Finestrelles Pic de Núria

Pic d'Estaragne · Pic de Campbieil

Ripollès
• Horari: 3h a 3h 30 min per la pujada
• Desnivell: +/- 880 m

• Dificultat: amb neu suficient l'única dificultat destacable és

la pala, redreçada, que puja al coll del Roc de la Maula

• Material: a més del específic de l'esquí de muntanya cal dur

sempre l'equip de seguretat: ARVA, pala i sonda

• Època: de desembre a abril segons la quantitat de neu

• Cartografia: Puigmal Vall de Núria Ulldeter. Escala

1 :25.000. Ed. Alpina.
• Bibliografia: La Vall de Núria, Balandrau-Taga-Puigllançada
(excursions amb esquís) de Manel Broch i Francesc Xavier

Gregori. Publicacions de l:A.badia de Montserrat.

• Accés: el punt de sortida és el santuari de Núria al qual
s'accedeix amb el tren cremallera des de Ribes de Freser o bé

des de Queralbs.

t

Bigorra
• Horari: 4h a 5h només per l'ascens.

• Desnivell: dependrà del lloc on haguem de deixar el cotxe.

Des deillac d'Orédon són 1.155 m per l'Estarangne i 1.325 m

fins al Campbieil.
• Dificultat: llarga ascensió amb certa exposició a allaus sota

el coll d'Oredon. Cal anar-hi quan la neu està ben estabilitza

da. ME/BE S3
• Material: a més del específic per a l'esquí de muntanya cal

dur sempre l'equip de seguretat ARVA, pala i sonda.

• Refugi: el xalet-refugi d'Orédon, a 1.852 m en temporada
hivernal no és guardat, però té una part lliure que ofereix de 8
a 10 places.
• Època: de desembre fins a finals de maig. És una bona
destinació per a finals de temporada.
• Cartografia: Néuovielle Vallée d:4ure. 1.748 ET. Sèrie TOP
25 de I'IGN francès.
• Accés: cal passar el túnel de Bielsa que comunica la vall del

riu Cinca amb França. De baixada cap a la vall d'Aure, passat
Aragnouet, a l'alçada d� la central elèctrica de Fabian hem de

trencar a l'esquerra i començar a remuntar la carretera que
en forta pujada s'endinsa a la reserva natural de Néouvielle
fins on ens permeti arribar la neu. Com més tard hi anem més

amunt arribarem. Hi ha moltes àrees d'estacionament.
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La Vall de Núria ofereix molt més que el

Puigmal als amants de l'esquí de muntanya.
Proposem una ruta relativament curta que
permet enllaçar fins a tres a quatre cims del
sector nord-occidental de l'anomenada Olla
de Núria. Sortim del santuari cap el nord
oest seguint la pista d'esquí que segueix el
torrent de Finestrelles. Des d'aquí veiem el

Coll de Finestrelles i davant seu el caracte

rístic i punxegut Roc de Maula sobre una

dreta pala que haurem de remuntar. Hem

de deixar el torrent a la nostra esquerra i

remunta fins la confluència amb el torrent

de l'Embut que és la ruta normal cap al

Puigmal. Normalment el podrem travessar

esquiant. Trobem un pal indicador cap al Coll
de Finestrelles. Seguim flanquejant la vall
fins que a la cota 2.200 m hem de creuar

el torrent de Finestrelles. Aquí trobem una

petita coma força redreçada que constitueix

la màxima dificultat de l'ascensió. A la seva

part alta fem cap a una mena de coll sota

mateix del Roc de Maula a la cota 2.385 m.

Davant nostre s'obren dues comes: una que
encara el Coll de Finestrelles i una altra més
a la dreta, més tancada i de pendent sos

tingut per on seguirem pujant. Per aquesta
bonica coma fem cap al Puig de la Coma de
Finestrelles de 2.744 m. (2h 30 min). Domina
el Coll de Finestrelles i la vall de Segre al

Des de qualsevol punt d'estacionament,
cal seguir pujant per la carretera en

direcció aillac d'Orédon. A la cota 1.900 m

deixem a l'esquerra el trencall cap al llac i

cap al xalet-refugi. Nosaltres seguim recte

amunt per la carretera que va a la presa
de Cap de Lang. AI revolt marcat al mapa
amb la cota 2.079 m deixem la carretera

i entrem a la vall que cap al sud encara

el cim d'Estaragne i la cresta que l'uneix
al pic Méchant. Entre les cotes 2.200

m i 2.400 m el terrenyes redreça per
desembocar en un pla suspès com una

balconada sobre la vall. Ens hi enfilem pel
vessant esquerre més assequible. Arribats
a la cota 2.400 podríem encarar directa
ment els pendents del vessant nord-est

del pic d'Estaragne però la part alta és

exposada i redreçada. Nosaltres farem el
cim passant pel seu vessant oest. Per fer
ho encarem a l'oest l'evident pala de neu

que, arrecerada a la paret del Grand Pic,
puja fins al coll d'Estaragne. La ruta és
evident però té certa exposició a caigudes
d'allaus. Un cop al coll a 2.837 m consta

tem que aquest no és més que una de

pressió en la llarga carena rocallosa que
va del pic d'Estaragne al Grand Pic. Vist
des d'aquí el Pic d'Estaragne sembla in-
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vessant francès. Seguint sense problemes
la carena fronterera encadenem sucees

sivament els Pics de Finestrelles de 2.828

m, màxima cota del dia, el Pic de Núria de

2.794 m i, a tocar d'aquest, el Pic del Coll
d'Eina de 2.771 m. Es tracta d'una senzilla

progressió per àmplies carenes que després
del segon cim dominen al nord la vall d'Eina.

Seguint carena enllà ve la depressió del Coll
d'Eina de 2.662 m a la que ja no arribem.
Del darrer cim dominem al sud-est la

Coma d'Eina per on retorna-

rem a Núria. Per baixar

esquiaren cap al
sud l'ampli 110m

que separa
la coma de
la Llebrada

peron hem

pujat i la

d'Eina per on

baixem. De
fet seguirem
la línia lògica
i de menys
pendent. Pas
sem pel Pla
de Barraques
i ja sobre la
cota 2.500

m abandonem el 110m per decantar-nos al

nord-est cap al fons de la Coma d'Eina al

que arribem a una altura de 2.200 m. D'aquí
ja només resta seguir el fons de la vall se

guint el camí d'estiu deixant el riu a la nostra

dreta fins un darrer marcat pendent ja sobre

mateix del santuari.

PasqL_!al Garriga i Martí

accessible. Sortim del coll i ens decantem

cap a la vall de Cap de Long sense perdre
altura i encarem cap al sud el vessant

occidental del nostre objectiu. A mida que
ens hi acostem canvia la seva fesomia
i el seu costat oest es mostra finalment
accessible fins al cim a 3.006 m (4 a 5

h). AI vessant sud descobrim l'estació

d'esquí de Piau-Engaly. Perdent el
mínim d'altura imprescindible per
abandonar aquest cim podem
encarar, al sud-oest, les pales
que porten al cim del Pic
de Campbieil, força més
alt. De fet, amb els seus

3.173 m, es tracta del

segon cim més alt

d'aquest massís
darrere del Pic

Lang. Normal-
ment s'hi puja
des de la

presa de

Cap de Long
seguint tota la
vall i atacant-

lo pel cantó

oposat al que
fem nosaltres.

Malgrat això les pales orientades cap al

Pic d'Estaragne són ben senzilles i triga
rem uns 30 a 40 min a anar d'un cim a

l'altre. Per tornar esquiarem a plaer fins al

coll d'Estaragne i des d'allí baixarem per
on hem vingut.

Pasqual Garriga i Martí
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Vies ferrades, recorreguts i

passos equipats
Pep Mayo/as i Mique/ Soro

Editoria/ A/pina, desembre 2010

225 x 140 mm; 228 pàg. coiot

Aquest volum descriu, molt exhaustivament, les vies ferrades i camins equipats que hi ha
a les comarques de Barcelona i Girona (posteriorment sortirà el volum dedicat a les co

marques de Tarragona, Lleida i la Franja de Ponent). Els autors han fet un trebalilaboriós

recopilant tots aquells itineraris que tenen algun tipus d'equipament.

En la primera part de la guia hi ha una informació sobre I'estructuració dels itineraris i a

continuació hi ha unes planes dedicades a la història de les vies ferrades i els camins equi
pats, així com unes reflexions sobre aquests itineraris i la implicació que tenen en relació
a la propietat privada, el medi ambient i a d'altres usuaris de les parets. A més també es

donen unes nocions sobre la progressió en vies ferrades.

La segona part de la guia està dedicada a la descripció de 95 itineraris que ens donen
una visió de la diversitat dels equipaments atès que hi trobem des de vies ferrades fins a

passos equipats amb una corda a cadena. Hi trobarem des de itineraris molt populars
fins a itineraris que eren gairebé desconeguts. La guia acaba amb una breu descripció de

recorreguts que ja han desaparegut.

Sense cap mena de dubte és I' obra més completa que s'ha fet sobre aquest tipus
d'itineraris.



1.Disciplina d'esquí alpí practicada com a esquí forapista que
consisteix a fer un descens per pendents molt pronunciats i

d'un elevat grau de dificultat.

2. Modalitat d'esquí nòrdic que consisteix a recórrer gene
ralment grans distàncies sobre un terreny desnivellat, amb

pendents que poden ser forts però no continuats.

3. De nom William Cecil, precursor de l'esquí de muntanya al

creuar el Keiserpass (1.550 m) a Noruega l'any 1880.

4. En aquesta ciutat noruega que actualment s'anomena Oslo
es va celebrar el1892 el primer torneig internacional d'esquí.
5. De nom Arnold, autor del primer manual d'esquí The alpine
ski guides, Bernese Oberland (1920). Va fer moltes primeres en

esquí pels Alps (Dom, Eiger, Weisshorn, etc ... ).
6. Massa de neu que es desprèn i es precipita vessant avall.

7. Un dels pioners de la modalitat d'esquí extrem. El 1933

va descendir els 45 graus de la de l'est del Weisskugel i del

Schrankogel i la nord del Zuckerhutl.

8. Els primers Jocs d'Hivern es van celebrar el1924 en

aquesta població dels Alps francesos.

9. De nom Sondre, esquiador noruec pioner de l'esquí
modern. Va realitzar importants innovacions tècniques i

d'equipament, entre les quals destaquen noves fixacions i

esquís més curts per facilitar els girs. Se'l coneix com el pare
del Telemarc.

10. Els esquís més antics que es conserven tenen una anti

guitat de més de 5.000 anys i es van trobar en la població de

Rodoy situada en aquest país nòrdic.

11. Perxa desmuntable que s'utilitza per determinar el punt
exacte on està situada una persona colgada per una allau.

12. Material de pèl de cabra dAngora, o una imitació d'aquesta
roba, amb què es confeccionen algunes pells de foca.

13. Aquest comtat (fylke) de Noruega, que té com a capital
la ciutat de Skien, ha donat nom a una modalitat d'esquí.
Aquesta modalitat es caracteritza perquè el taló no va subjec
te a l'esquí, i en realitzar els girs es flexiona el genoll intern,
quedant l'esquí interior més endarrerit que l'exterior.

14. Aparell portàtil que combina l'emissió i la recepció d'un

senyal de ràdio utilitzat per buscar persones que han quedat
colgades per una allau.

15. De nom Josep Maria, fou un gran divulgador de la literatu
ra excursionista sobre els esports de neu i un dels impulsors
de l'esquí de muntanya a Catalunya. t'any 1921 va fer la
travessa amb esquís Núria-La Molina, i el1936 la va repetir
de nit. Un dels seus llibres més coneguts és Carnet d'un

esquiador (1930).

Solucions del Concursionisme 360:

1 Engorgs, 2 Aixopluc, 3 Tucarroya, 4 Cortalets, 5 Vall Ferrera, 6 Gerber, 7 Besiberri, 8 Saboredo, 9 Caro, 10 Malniu, 11 Renclu

sa, 12 Ulldeter, 13 Colomina, 14 UEC, 15 Baiau.

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

de març, les solucions, 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
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llibres de muntanya valorat en 50 euros. En el proper núme
ro de la revista sortiran publicades les solucions i el nom del

guanyador. El guanyador del Concursionisme 360 dedicat als

refugis és Salvador Viola Crespillo, enhorabona. A la pàgina
web de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar
les respostes a les preguntes del número anterior.



www.pirineos3000.com

CARLES GEL
ALPINISME PIRINEUS S.L. I GUIES D'ALTA MUNTANYA
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Properes Expedicions Guiades 2011:
- Etna (3.342 m) (Sicma) amb esquís i amb raquetes. 5 dies, gener i abri12011.
- Elbrus (5.642 m) (Càucas) 9 dies, març 2011.
- Cerro Marmolejo (6.110 m) (Andes de Xile) 11 dies, març 2011 ...

_ ..

- Cerro Bonete (6.758 m) (Andes Argentins) 15 dies, març / abril 2011: �- ,,--
- Toubkal (4.167 m) 6 dies, Setmana Santa 2011. ..-..

- A més, fem tot tipus d'activitats guiades arreu dels Pirineus i d'altres muntanyes.
- Audiovisuals i conferències

carles_gel@hotmail.com 649188391 1972 727545

Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ
- - -- --

Tractament tèrmic de la fusta

www.timgad.com
casellas@timgad.com

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

Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

>Fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus

de materials
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TIMGAD INFORMA
L'entrada en vigor de la
normativa NIMF·15 des de 1'1
de juny obliga a tots els

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.

Tractem i certifiquem d'acord
amb aquesta normativa i et
lliurem el material entre 6 i 24

Ctra. de Sentmenat, Km 4 I Carrer de la Mola, 7-9 I Apartat de correus 2 I 08213 Polinyà (Barcelona) I Tel.: 93 713 0265 I Fax: 93 713 34 04

Cal Trisca
Casil.J.'llml1 a Nas.
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Itineraris detmflk
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Quan correm al teu costat entre tota aquesta multitud, sense cap altra meta que
participar. Quan aplaudim un espectacle, una òpera o un concert. I especialment,
quan ens enorgullim de la nostra cultura i les nostres tradicions, com quelcom
nostre que cal defensar. Per això, i per moltes coses més, a El Corte Inglés ens

sentim un més a fomentar la cultura catalana i donar-li suport.

::J

�w (/)U
« w

�.J «
z z

.J U
O �w iñ a::O

'::J a:: a::w {5 w
a:: L � I-

� �
w w
O w El Corte Inglés organitza O

W El Corte Inglés, ir O
des de fa 33 anys (/) El Corte Inglés,I- O .� Z

Z ::J membre d'honor g El Corte Inglés, aquesta escola, on

� patrocinador des de

�
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