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Kayak + snorkel
Descobreix la flora i fauna del Cap de Creus des
del kayak i practicant snorkel.

Excursió familiar en kayak
Diversió a l'aigua amb familia i amics. Descobreix

la costa del Cap de Creus o els Aiguamolls.
Dificultat baixa I 2h d'activitat

Dificultat baixa I 3h d'activitat

Excursió ecokayak
Cap de Creus: cales, coves, esculls i els millors

paisatges.
Aiguamolls de l'Empordà: recorregut pel Fluvià

descubrint flora i fauna.

Dificultat baixa 14h (Cap de Creus) - 3h (Aiguamolls) d'activitat

Bases:

Llançà, Port de la Selva, Roses i Sant Pere Pescador



editorial

UECTurisme

És un fet que l'excursionisme a casa nostra i en el món sencer està evolucionant

cap a la professionalitat, per tant, cal que les entitats (clubs) sapiguem adaptar-nos
a aquesta tendència evolutiva i optar, sense perdre les essències, cap a formes que
aportin al teixit social propostes a l'alçada de les expectatives dels que pretenen prac
ticar l'excursionisme. Les entitats que com la UEC hem establert la nostra oferta des

de la collaboració desinteressada dels socis, hem d'emprendre accions fonamenta
des en la nostra forma de ser i adequar-les a la nova tendència per continuar com a

capdavanters de l'excursionisme català.

El turisme receptiu, en el nostre territori, està experimentant una demanda alternatíva,
en què la descoberta de l'entorn natural cada dia és més valorada. La UEC compta,
entre els seus associats, amb vocals experts en muntanya amb amplis coneixements

de la natura, cultura i itineraris del nostre país. Així, amb aquest potencial, la UEC
està en disposició de proveir serveis de suport al turisme alternatiu corresponent a

la creixent demanda.

És en aquesta direcció que la UEC Agrupació Esportiva crea el concepte UEC Turis

me, el qual es concreta amb un acord de collaboració amb la empresa Scenic Wal

king Barcelona pel desenvolupament d'itineraris a Collserola, Montserrat, Penedès
i Garraf. El fruit d'aquesta col-laboració obre una via als socis que volen iniciar-se al

món del turisme de muntanya, al mateix temps que ens ocupem de les persones que
pretenen aproximar-se a l'excursionisme per la porta del servei professional.

La iniciativa UEC Turisme emprèn els primers passos i pensem que serà un exemple
pel desenvolupament de les Entitats UEC, mentrestant, li donem el suport necessari

perquè així sigui.

Pere Sauret
President de la UEC Agrupació Esportiva

Amb més o menys diners

Estem de ple a la primavera i amb un peu a l'estiu. Tots fem plans per l'estiu malgrat
la crisi. En aquest número us proposem una sortida de somni al Kanja-La per als més

agossarats o els més formiguetes. És a dir, aquells que disposeu de temps per gau
dir d'un viatge llarg i els que no us podeu entretenir a somiar amb l'article d'en Lluís
Ferrer. També us oferim una proposta més propera, una visita o un descobriment per
a moles al Lluçanès. El consorci del Lluçanès us convida a un aniversari i a una ruta
històrica. Com que tot just hem celebrat Sant Jordi, a banda de felicitar els jordis i

les jardines també, us proposem nous llibres, en especial el d'en Kilian Jornet, que
trobareu ressenyat especialment en aquest número que teniu entre les mans. Gaudiu
d'un Excursionisme més a punt per l'estiu.



 



 



pista puja lleugerament seguint la riera

que queda a mà esquerra. En un revolt

important a mà dreta, deixem la pista
principal i continuem en direcció nord

oest per un camí ample. Passem sota el
Serrat de Planoguera i anem seguint la
ruta parallela en aquest punt a la car

retera fins a arribar al nucli de la Torre

d'Oristà.

Pel camins que travessen Santa Creu de Jutglar, encara és freqüent el pas de ramats

LA RUTA DELS 400 ANYS

Una de les propostes més innovadores

i atractives és la creació d'una ruta se

nyalitzada que uneix els pobles d'Oristà i

Lluçà i passa pels camins ramaders i rals

coincidint amb alguns dels punts més

importants i representatius de la història
del Lluçanès. AI llarg de la ruta s'aniran
trobant altres elements significatius, pa
trimonials i naturals del territori. De tots

aquests, se'n podrà llegir la informació
en el llibre de ruta que s'editarà per a

l'ocasió que inclourà el traçat de la ruta

sobre un mapa. La ruta té una llargada
de 17,5 quilòmetres i un desnivell acu

mulat de 570 m i es pot fer en qualsevol
època de l'any.

La seva inauguració oficial serà el 29 de

maig, amb la celebració de la Marxa dels
400. Una marxa no competitiva al llarg
de tota la ruta amb 400 persones.

MARXA DELS 400.

El dia 29 de maig es farà

una caminada popular
de 17,5 km, seguint la

ruta dels 400 anys. Es vol

aconseguir arribar als

400 participants.

6 excursionisme
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Punt de sortida: Oristà

La ruta comença a Oristà, terra de ban

dolers. El bandolerisme fou un fenomen

que, malgrat ser universal i conèixer
totes les èpoques, tingué una especial
repercussió al Principat de Catalunya i

al Lluçanès durant els segles XVI i XVII.

El bandolerisme era una activitat crimi

nal duta a terme per bandes armades

comandades per un capitost. Un dels

bandolers més reconeguts és Perot Ro

caguinarda, fill del Mas Rocaguinarda
d'Oristà. Nascut e11582, fill d'una família
rural benestant, fou un dels més cèle
bres bandolers de l'època. Entre el 1603
i el 1604 va formar quadrilla i ja el 1607
s'havia convertit en el cap bandoler més
notable i conegut. Tal fou la fama de Perot

Rocaguinarda que el trobem representat
a la literatura de l'època. Així apareix al

Quixot (cap. LX i LXI) i en un sonet del
rector de Vallfogona anomenat El millor

pillard del cristianisme.

D'Oristà a la Torre d'Oristà

t'inici de la ruta dels 400 anys, doncs, és

l'església parroquial d'Oristà. Seguint les

marques grogues del camí ramader, sor

tirem a la carretera entre Oristà i Olost i

en el km 10 caldrà deixar-la per trencar

per una pista a mà esquerra en direcció
el Molí del Solà. Creuem la riera Gavar
resa i seguint la pista principal passem
pel Molí del Solà; en aquest punt la

La Torre d'Oristà és un clar exemple de

població que ha nascut al voltant del
camí ramader. El carrer Nou, situat a

ponent de la carena i al sud del carrer

principal, es va formar a banda i banda

del que era el camí ralo ruta de la sal,
és a dir, el camí per on passaven els

traginers per portar la sal de Cardona

a Vic, camí també conegut com el camí

o carretera de Solsona, ja que aquest,
segons sembla, tenia el seu origen en

aquella població lleidatana. Hom asse

gura que aquest camí era el que anava

de Lleida a Girona.

La gent del lloc en veure les necessitats

dels qui anaven de pas, començaren
a edificar les cases a peu de camí per
oferir llit i cullera a traginers, comerci-

El Lluçanès, terra de pagesos i ramaders



ants, pastors transhumants, negociants
de bestiar i a persones que per diferents

motius es desplaçaven d'una població
a l'altra.

De la Torre d'Oristà al

Coll de l'Arç

Entrem a La Torre d'Oristà pel Carrer

Nou i agafem el primer camí a la dreta.
Pel carrer principal de la Torre d'Oristà,
enfilem la pista en direcció a la Casa
nova de Plabassí, sempre seguint les

marques grogues del camí ramader.

Un cop passada la masia caldrà vorejar
uns camps de conreu i després d'arri
bar sota la línia elèctrica i en un revolt
a mà dreta, ens enfilem pel corriol a mà

esquerra fins arribar, a la Creu Moixó i

després d'una curta pujada, arribem a

la Ramada encantada; una esplanada
al mig del bosc amb tot de pedres que
formen un paisatge tot curiós. Diu la lle

genda que un pastor molt descarat, just
a Pla Moixó, permetia que el seu ramat

pasturés tots els camps del voltant del

camí ramader, sense tenir en compte

la sembra. Un pagès, en veure que un

ramat li pasturava el seu conreu, molt

enfadat, va anar a retreure al pastor
aquest fet. I el pastor no va fer cas i va

engegar de mala manera al pastor, i fins
i tot va decidir quedar-se a dormir a l'es

planada amb el ramat. El pagès, davant
de tant maltractament li va dir...

- Tant de bo no us despertéssiu mai

més, ni vós ni el ramat!

Conta la llegenda que així mateix va

passar. AI matí pastors i ovelles, gos i

bastó s'havien convertit en pedra, és a

dir, tal com es van adormir al vespre,
varen quedar encantats en forma de

pedra. Així és com va ser castigat un

pastor malparlat que, per allà on pas
sava, tot ho malmetia. Des d'aquell dia

la revolta de pla Moixó es coneix com la

Ramada Encantada.

Després de la Ramada Encantada se

guim les marques grogues que ens

portaran per un corriol que vorejant el
Serrat de la Guineu, ens porten fins a la
caseta del Coll de l;A.rç i ja a la carretera
la masia de Coll de l;A.rç.

Del Coll de l'Arç a

Santa Creu de Jutglar

Creuant la carretera, agafem la pista que
surt per l'esquerra de la masia de Coll

de l;A.rç en direcció La Sala i seguim la

pista principal. Un cop creuada la riera

Lluçanesa, arribem a Santa Creu de

Jutglar, quilòmetre zero dels camins ra

maders del Lluçanès. Santa Creu de Jut

glar, atesa a la seva situació central dins

de la comarca, fou la seu tradicional del

Consell de Jurats del Lluçanès. Es reu

nien a l'antiga església de Santa Creu,
avui enrunada. La casa Gran de Santa

Creu de Jutglar va ser, fins no fa gaire,
lloc d'aturada de pastors transhumants i
de traginers. Es tracta del lloc on s'en

trecreuaven els camins més importants
del Lluçanès: el que duia de Puigcerdà
a Barcelona (el camí de França), el que
anava des de les valls del Cadí al Mont

seny, el camí de Berga a Vic i el camí ra

mader més important del Lluçanès que
venia de Poblet i anava fins a la munta

nya del Carlit. La bassa que hi ha just al

costat de la casa Gran servia d'abeura

dor dels ramats. El nucli de Santa Creu

AI llarg del camí ramader central trobarem banderoles indicatives

La bassa de Santa Creu, quilòmetre O dels camins
ramaders del Lluçanès excursionisme 7
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de Jutglar va néixer al segle XVIII, gràci
es a una recuperació demogràfica que
va viure el Lluçanès durant els segles
XVII i XVIII. D'altres pobles també són

originaris d'aquesta època (Santa Eulà
lia de Puig-Oriol, la Blava, Beulaigua ... ).
Tots ells són pobles que tenen una forma

allargassada, ja que aprofitaren l'existèn
cia d'un antic camí ramader

De Santa Creu de Jutglar a

les goles de Fumanya

Sortint de Santa Creu de Jutglar, i se

guint el camí ramader central el qual
coincideix amb la carretera BV-4342 ens

dirigim cap al nord, direcció Santa Eulà
lia de Puig-Oriol. Després de creuar un

alzinar, deixarem el camí ramader per
iniciar l'últim tram pel camí ral fins a Llu

çà. Passem per la casa de Fumanya i a

l'alçada de la riera Lluçanesa trobem les

goles de Fumanya, lloc de reunió de les
bruixes.

En parlar de bruixes, generalment la
fantasia i la llegenda es barregen amb

Santa Eulàlia
de Puig-oriol

la realitat històrica; la bruixeria no només
és poder ocult, pocions, conjurs, mals

averanys, morts ... També és una manera

d'entendre una època i uns costums. És
la por d'una població que vivia un temps
obscur, pobre, famèlic, un temps on la

religió tenia un paper molt important, i
on tothom volia explicacions per les des

gràcies de l'època. AI segle XVII a tot

Catalunya i a Europa, en un context de
crisi social, econòmica i religiosa, moltes
dones van ser acusades de bruixes. Van
ser interrogades i finalment, moltes, van

ser executades.

Els camps de cereal marquen bona part del paisatge del Lluçanès

Prats de
Lluçanès

Coll de I'

A diferència d'altres territoris, a Catalu
nya no va ser la Inquisició l'encarregada
de perseguir, interrogar, torturar i eliminar
les bruixes, sinó que van ser els senyors
i els tribunals locals els quals encarrega
ven a un professional caçador de bruixes

que determinés si una persona ho era o

no. A partir d'aquí, judici i forca.

Alguns dels delictes que se'ls imputa
va eren: donar mal a través de conjurs,
amb la mirada o amb aliments i ob
jectes embruixats, provocar accidents
al camp, als pagesos o al bestiar. Els
més temuts per a la població eren els
relacionats amb els fenòmens meteo

rològics: fer caure pedra, fortes pluges,
glaçades, boira. AI Lluçanès ens ha ar

ribat a través de la tradició oral multitud
d'històries de bruixes així com diversos

comportaments de la població per tal de
protegir-se de la bruixeria. Encara avui
podem visitar punts relacionats amb la



bruixeria. AI Lluçanès també hi va haver

processos de bruixeria i en concret 23
dones van ser acusades a Sant Feliu

Sasserra, i 6 d'aquestes van ser pen
jades entre el 1618 i 1648 al Serrat de

les Forques. Per a conèixer més a fons
el tema existeix el Centre d'Interpretació
de la Bruixeria a Sant Feliu Sasserra.

De les goles de Fumanya al

monestir de Lluçà

Creuem el pont que creua les goles de

Fumanya i enfilem per la pista que surt
a mà dreta. Tot seguint la pista principal,
acompanyats de les marques grogues,
passem per sota del Serrat de la Fe
nosa i finalment arribem a la casa del

Verdaguer. En aquest punt, el camí que
surt de l'esquerra de la casa, segueix
l'itinerari de la Reserva Natural Privada

del pantà de Garet, marcat amb unes

banderoles. Seguint aquest itinerari ar

ribem al pantà de Garet.

El torrent i pantà de Garet, situats a l'ex
trem oest de la finca de la Font, són al
sud-est i a menys d'un quilòmetre de dis
tància del nucli habitat del monestir de

Santa Maria de Lluçà, entre els masos

de Garet, el Verdaguer i la Font. La finca

de la Font acull un valuós paisatge en

mosaic. Hi trobareu correus extensius
de cereals de secà, marges amb oms,

arços i aranyoners, extensions d'alzinar

muntanyenc, roures de fulla petita, pas-

tures seques i codines. Hi ressalten el
torrent i el pantà de Garet.

El gestor de la finca (Pere Garet) i el
Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis

(Museu Industrial del Ter) tenen un acord
de custòdia des de finals de 2007 amb

l'objectiu de conservar i millorar l'estat

ecològic i la biodiversitat del torrent, el

pantà i el seu entorn, compaginant-hi
activitats agràries, forestals i turístiques
sostenibles. Aquest acord de custòdia

preveu que els usuaris de la casa de
turisme rural el Verdaguer, a la mateixa

finca, puguin efectuar una ecoaportació
per al seu sosteniment i participar en ac

tuacions vinculades a l'acord.

Abans de la restauració, el torrent esta
va molt modificat per l'activitat agrícola.
El pantà té les vores amb un pendent
suau i un cinyell extens de canyissar i

bogar. Cal destacar-ne les nàiades o

musclos de riu, les libèl-lules. els espi
adimonis i els peixos: la tenca. El pan
tà també serveix de refugi per a molts
ocells aquàtics: cabusset, ànec collverd,
polla d'aigua i bernat pescaire. Dissor
tadament, hi abunden espècies forànies
com el cranc vermell americà i la perca
americana o black-bass.

Després de la pujada des del pantà de

Garet, sortim a l'esplanada del costat
del Monestir de Santa Maria de Lluçà als

peus de la muntanya del Castell de Llu

çà. La primera menció documental de

Lluçà és del 905, quan el bisbe Idalguer
de Vic vingué a consagrar l'església de

Santa Maria. D'aquesta església primi
gènia no en queda res.

El que avui podem veure de l'església de
Santa Maria és l'edifici de base romàni
ca construït durant la segona meitat del

segle XII i que, segurament, va substi
tuir l'anterior. Durant els terratrèmols de
1428 i 1448, l'estructura del temple va

quedar molt malmesa, quan s'ensorrà el

campanar i molts dels seus murs. Bona

part de l'actual església és el resultat de
les reconstruccions realitzades durant
els segles posteriors.

El castell de Lluçà, avui en ruïnes, te

nia jurisdicció sobre una quarta part de
l'actual Lluçanès, territori que, per altra

banda, ha pres el nom del castell. Se

gurament ocupat des de l'antiguitat, no

tenim constància històrica de la seva

existència fins a principis del segle X. La

nissaga coneguda dels Lluçà comença
amb Sunifred I (t 988) i fins al segle XIII

senyorejaren la baronia els seus des
cendents. Aquesta família va tenir entre
els seus membres personatges il-Iustres,
d'entre els quals destaca Berenguer Su
nifred, bisbe de Vic (1079-1099) i primer
arquebisbe de la restaurada arxidiòcesi
de Tarragona (1091-1099).

Bernat de Saportella fou el primer mem

bre de la nova nissaga que substituí els

Lluçà el 1260. Personatge controvertit,
abraçà l'església dels Bons Homes (els
càtars) i s'enfrontà amb el rei. El conflicte
va desencadenar el setge i destrucció
del castell de Lluçà l'any 1279. Les runes

que podem veure avui del castell són de

l'edifici reconstruït després d'aquells
fets.

Els Fenollet, Peguera, Pinós i, finalment,
els Agulló foren les nissagues de Lluçà
que se succeïren en el temps, fins que
el 1611 Francesc Agulló vengué la baro
nia al rei i s'establí la sotsvegueria del

Lluçanès.

www.turisme.llucanes.cat
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UNA FERRADA AMB MOLT D'AMBIENT
Text i fotografies d'Andreu Amela

Avui us vull parlar de l'ascensió per via ferrada
al Jegihorn. En aquest cim del Wallis suís es pot
pujar de totes les maneres possibles: caminant

per la seva via normal sense gairebé dificultat
si tenim el pas segur, escalant qualsevol de les

abundants vies de la cara est i per una via fe
rrada.

1 o excursionisme
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Bavaresa a la variant de grau 5



La via ferrada en qüestió, està catalo

gada de grau 3, dins l'escala de dificul

tat de les klettersteigs (vies ferrades en

alemany) que és de 5 graus, excepte la
variant que evita el descens del callet de
l'aresta que porta al cim, la qual sí que
arriba a grau 5. Ja us en parlaré més
endavant. .. Per fer-Ia, com sempre, és

imprescindible experiència en alta mun

tanya, manca de vertigen i saber utilitzar

el material habitual de ferrada.

Què fa que mereixi recomanar aquesta
via ferrada? No és d'especial dificultat.
Sense menysprear res, n'hi ha moltes

i de molt maques que sense ser espe
cialment tècniques ens fan gaudir de la

muntanya, que en definitiva és el que
compta. No cal buscar sempre la màxi
ma dificultat, aquesta és subjectiva i de

pèn de molts factors, des del tècnic fins
al físic sense oblidar-nos mai del psico
lògic. Llavors què és aquest recorregut?

Una via ferrada? Un camí equipat? Una

aresta assegurada? Sí, es tot aixó, però,
sobretot és ... una meravella!

A la via ens trobarem envoltats de pre
ciosos cims del Wallis. Mentre anem pu

jant ens observen cims de més de 4.000

metres: el rocallós Lagginhorn (4.010
m); el seu germà petit el Fletschhorn

(3.993 m), al qual Ii manquen set me

tres per assolir la xifra mítica, però els
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Cota 3.150, el Lagginhorn entre boires
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compensa amb bellesa i severitat, de fet
l'aresta que baixa d'aquest cim és la que
forma el Jegihorn; el glacial Weissmi
es (4.023 m); podem veure 1:Alallinhorn

(4.027 m); i el grup de Mischabel, amb

1:Alphubel (4.208 m), el Táschhorn (4.490
m), el Dom (4.479 m) i totes les geleres
que en neixen i que es precipiten blan

ques i esplèndides cap a les verdes valls
del Sasstal. En resum, un contrast de co

lors espectacular que de ben segur serà
un regal per a la vista i l'esperit.

Ara que ja us he fet venir salivera, us

explicaré la part tècnica del recorregut.
Aquest cim el podem assolir en una mati
nal si fem servir la instal-lació del remun

tador que sortint de Saas Grund, ens

porta a Kreuzboden (2.397 m) i d'aquí
fins a l'inici de la ferrada en una hora

pel camí que porta al refugi Weissmies.
Es pot deixar el cotxe al mateix aparca
ment del remuntador, que evidentment
es paga a part. Trobarem indicacions. Si
voleu fer més activitats per aquesta zona

disposeu també, a més d'aquest refugi,
de la cabana Hohsaas.

La via està ben assegurada amb 1.000
metres de cable, pitons, grapes per als

peus i cinc escales, però seguint el mo-

�.

Fletschhorn (3.993 m) i Lagginhorn (4.010 m)

del de les vies ferrades suïsses. És a dir,
tret del cable que hi és en tot moment,
la resta de "ferro" només es troba en

els llocs necessaris, fent imprescindible
que s'hagi d'anar buscant sempre la mi
llor presa natural per progressar, tant de
mans com de peus. Això fa que el recor

regut sigui molt distret i entretingut.

Alternant entre canals, esperons, pla
ques inclinades i arestes aèries es va

guanyant altura i visió. Arribem a la cota
3.150 (1 h 20 min des de l'inici de la via),
i aquí assolim l'aresta principal. Un petit
descens cap al collet que segueix ens

porta fins al punt on hem de prendre la
decisió de seguir el recorregut original o

1 2 excursionisme
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bé ficar-nos a la nova variant, molt més

complicada.

Si decidim passar per la nova variant,
grau 5, ens espera un al-Iucinant pont
nepalès, una escala en forma de xarxa,
i un sector vertical molt dur i exigent on

només hi ha cable, fins arribar a contac
tar novament amb la via original.

Si és aquesta última l'opció escollida,
us trobareu una aresta estreta i un pas
en bavaresa horitzontal, que tampoc us

deixarà indiferents. Podeu agafar-vos al
cable de vida i traccionar en oposició
de peus, o bé fer servir la fina aresta

per a les mans i buscar petites preses

d'adherència per als peus. Aquest pas
és preciós!

Seguint pel fil de l'aresta ara ja de nou

guanyant metres en vertical, arribem
on s'ajunten les dues rutes per assolir
ja per un únic itinerari el cim. Transitem
per un caos de roques i una aresta molt
entretinguda cada cop mes aèria i ex

posada, que finalment ens mena al punt
culminant: 3.206 m, creu de fusta i vista
fantàstica, a uns 40 minuts des de l'inici
de les variants.

Per al descens només cal seguir les

marques blanques i blaves de la via
normal. No serà difícil que perdeu el
camí en un moment o altre, ja que pas
sem per un caos de blocs i un pedregar
considerables. Si tot va bé arribarem a

Kreuzboden en una hora i mitja aproxi
madament.

Cal recordar que com a recorregut d'alta
muntanya que és, només s'ha d'intentar
amb condicions climatològiques favora
bles, i que és recomanable sortir aviat,
ja que aquestes condicions poden can

viar ràpidament. Si aneu a Suïssa a fer
ferrades i muntanya, no us la perdeu ...

Us ho passareu molt bé!



Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries
977267128 1617808 816 wwwrefugicarocom
· Altitud: 1.090 metres
· Ports de Beseit i ol vessant nord del Caro
· Comarca: Baix Ebre
· Capacitat: 50 places
· Activitats: mu(lIa[1yq, travesses, excursions, BD, engorjats, natura,
escalada, espeleoloqio

Refugi MAS DEL TRONC

Refugi de REBOST
Bagà
608736714 I 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

686 541 983 gUillemciaveria@gmail.com
www.wm3 . camimasdeltroncl

· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 30 places
· Activitats: travesses, passejades, BD, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646 744 669 1972 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

. f!
�

�
,

.

.. -_,

.........._';-
'"

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, esqui de muntanya

Refugi MATARÓ
Vall de Gerber (lliure)

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

Refugi GRÀCIA
Estany d'Airoto (lliure)
· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de

I' estany d'Ai rota
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 1 2 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquÍ de muntanya, travesses

Caseta del GARRAF
(Obert nomésla temporada d'estiu)
933329454

· Altitud: a nivell del mar

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

Refugi de PUIGCERCÓS
680 178 940 www.refugi.contacontes.cat
· 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
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Butlleta de subscripció
Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números I'any)

per l'import de 15 euros anual

Nom Cognoms______________________ __
__

DNI Adreça postal
_

Població
__

Comarca
_

Codi postal
_

Tel. Fax Correu electrònic
_
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Signatura Oata
_



La imponent cara oest del Ganchenpo (6.387 m) domina la
Vali de Langtang

Kanja La)
trekkingal país tamang
Text i fotografies de Lluís Ferrer

El Kanja La (5.120 m) és un pas que co

munica la vall de Langtang amb la vall
d'Helambu, una àrea extraordinària i poc
coneguda de I'Himàlaia nepalès. Con
cretament està situat a la regió del Lang
tang National Park, al nord de Katmandú,
gairebé a la frontera entre Nepal i Tibet.
La senda que uneix ambdues valls era,
antigament, una ruta comercial entre els
dos països, en què es feia intercanvi de
sal del Tibet per mantega de iac i arròs
nepalès. Actualment, però, només és uti
litzada pels pastors tamang que cerquen
les millors pastures pels seus iacs (un
boví que habita les valls de I'Himàlaia) al
vessant d'Helambu.
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El trekking del Kanja La es pot dividir en

dues parts ben diferenciades. La primera,
tot resseguint el riu Langtang Khola des
de Syabru (1.460 m) fins a Kyanjing Gum

pa (3.850 m), es coneix com a trekking
de Langtang i té una durada de tres dies.
La segona part, des de Kyanjing Gumpa
(3.850 m) fins a Thimbu (1.580 m) a tra
vés del pas (5.120 m), és pròpiament el
trekking del Kanja La i ens pot requerir
quatre o cinc dies, en funció del nostre
estat físic i de l'aclimatació a l'alçada. Una
diferència important és que a la primera
part hi ha la possibilitat de dormir a lod
ges (cases d'hostes) i menjar allí mateix.
Si només fem aquest tram, podem portar

una motxilla petita i en tindrem prou amb
una bota de tresc lleugera o unes vambes
de córrer. Ara bé, si volem fer tot el recor

regut necessitarem més material perquè
a partir de Kyanjing Gumpa no hi ha allot

jament fins a Tarkeghyang, a tres dies de
camí. Tenda, un fogó, menjar, roba d'abric
hivernal, un bon sac de plomes i una bota
de tresc més robusta ens seran indispen
sables. AI llarg del camí trobarem aigua
amb facilitat que podrem utilitzar prèvia
potabilització amb tintura de iode o pasti
lles de clor. També caldrà tenir en compte,
en funció de l'estat de la neu al pas, l'ús
de piolet i grampons pels últims 200 me

tres d'ascens i primers 200 de descens.



Camí de Kyanging Gumpa, després d'intentar el Yala Peak (5.500 m)

ELs camins d'aigua de La

VaLL de Langtang
L'arribada a Syabru és d'aquelles que
fan història. Sortim de Katmandú, de

l'estació de Gongbu, a les 7 del matí
i viatgem durant 14 hores per uns pai
satges impressionants, dalt del sostre
d'un autobús ple a rebentar, per recór
rer 140km. Sí, una mitjana de 10 km/h.
La carretera és un camí de carro, en el
millor dels casos, que ressegueix sobre
un abisme de 1.000 metres el riu Trisuli

Ganga. Incomptables aturades dilaten
notablement el viatge. A mig camí, una

esllavissada s'ha endut la carretera i

hem de caminar durant mitja hora per
poder arribar a l'altre costat on ja ens

espera un altre autobús. Els portadors
esperen el seu torn per transportar les

pertinences dels passatgers cap a l'al
tra banda, salvant l'esllavissada, i gua
nyar així alguna rúpia. El nou autobús
rebentarà una roda i ens obligarà a atu

rar-nos, novament i ja de nit, a Dhunche.
Les dues darreres hores transcorren

enmig de la foscor més absoluta, sota
els estels de I'Himàlaia. A les 9 del ves

pre, molt cansats de tants sotracs, arri

bem a Syabru on sopem amb el Ram i

l'Umesh, uns nois nepalesos que hem

conegut durant el viatge. Un Ohal Baat
Tarkari (especialitat dels nepalesos hin

duistes a base d'arròs, sopa de llenties
i verdures amb curri) ens posarà a to.
Ells mateixos ens recomanen un lodge
on dormir i recobrar les forces.

r .,
FITXATÈCNICA
· Punt de partida: Syabru (1.460 m)
· Punt d'arribada: Thimbu (1.580 m)

· Punt més elevat: Kanja La (5.120 m)
· Dificultat: mitjana-a/ta
· Temps estimat: 9 dies

· Material necessari: autosuficiència

per a tres dies i dues nits Segons
l'època de l'any, grampons i pia/et
recomanables

Passat el High Camp comença la part més delicada del trekking
excursionisme 1 5
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1rDIA
SYABRU - RI MCfifiE
Desnivell: 1.000 m (1.460 m-2.460 m)
Horari: 6h 30min
Dificultat: baixa

Ens llevem tard, cansats del viatge, llar

guíssim, d'ahir. Esmorzem amb calma i
ens acomiadem dels companys de viat

ge de Katmandú que han vingut a treba
llar a l'obra que hi ha al costat del lodge
on hem dormit. Comencem a caminar a

les 10 del matí, fa força sol, l'aire és molt
humit i suem només iniciar els primers
passos del dia. Primeres sensacions amb
la motxilla a l'esquena. No hem pogut re

baixar gaire el pes i cadascú porta uns

16 kg. Entre el Francesc i jo ens repartim
la tenda, el fogó, els estris de cuina, la
farmaciola i el menjar, tot i que no ho ne

cessitarem fins d'aquí a uns dies. Hem
decidit deixar el piolet i els grampons a

l'hotel de Katmandú després de parlar
amb un guia que ens assegura que no hi
ha neu dalt del coll. Esperem haver pres
la decisió correcta.

El primer dia transcorre tranquil-lament
mentre anem remuntant el riu Langtang
Khola i els boscos de rododendres co

mencen a aparèixer. M'impressiona la

força del riu, la mateixa força que ha
obert al llarg de milers d'anys aquesta
profunda vall, esmicolant a poc a poc la

muntanya. Ens prenem la jornada amb
calma, és el primer dia i cal anar agafant
el ritme. Parem a dinar a Bamboo, a la

primera tea house que trobem. Molta xa

fogor i un paisatge exuberant ens acom-

L'autobús és la forma habitual de transport, ja que les línies ferroviàries són escasses
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panyen tot el dia, envoltats de boscos sub

tropicals d'alçada. La intenció és arribar
avui a Changtang (Lama Hotel), parada
anunciada pel primer dia a: totes les guies
que hem fullejat. Tot i així, quan passem
per Rimchhe (uns 30 minuts abans d'ar
ribar a Changtang), alguna cosa ens atu
ra. Lindret és molt bonic, només hi ha un

lodge amb sis habitacions, en concret
sis casetes adossades de pedra pinta
des de color blau, amb l'interior de fusta.
Dubtem uns instants, però la tranquil-litat
que s'hi respira ens acaba per convèn
cer, eilloc és encantador, petit i acollidor.
Previsiblement, Changtang estarà més
massificat. Així doncs, decidim donar per
finalitzada la jornada (6h 30min). El/od
ge Ganesh View Hotel és molt familiar, la
cuina i el menjador són en una edificació
construïda al costat de les casetes. La
cuina és de llenya, molt boruca, pintada
de blanc i al centre del menjador una es

tufa escalfa l'estança. La dutxa d'aigua
calenta, que s'escalfa amb energia solar
i està situada a uns 30 metres baixant pel
camí, és un autèntic luxe. Sopem d'hora
i entaulem conversa amb la resta d'hos
tes que queden meravellats amb la nos

tra magnífica cartografia, els mapes est



2nVIA
RIMCfifiE -

KANGTANG5U
Desnivell: 1.030 m (2.460 m-3.490 m)
Horari: 5h 15min
Dificultat: baixa

A les 6 comença el dia i nosaltres no

volem perdre'ns aquest moment màgic.
Esmorzem una truita amb pa tibetà i un

te, i a les 8 comencem a caminar. En

David i en John ens han recomanat un

lodge a Kangtangsu, just abans d'arribar

al poble de Langtang, la parada més po
pular del tresc. Nosaltres preferim dormir

en indrets menys transitats, de manera

que ja ens va bé. El dia es lleva blavís
sim i la humitat va disminuint conforme
anem guanyant alçada. Durant tota la

jornada ens trobem immersos entre bos
cos de rododendres que ens recorden
indrets màgics del Pirineu navarrès, la
seva frondositat, la molsa arreu, el so

tabosc exuberant. En definitiva, molta

vida i molta aigua baixant pels dos ves

sants de la vall fins al riu Langtang Khola

que recull cascades i rierols. La molsa

recobreix els arbres, de la soca fins a

les branques més petites, així com les

roques. És un paisatge molt bonic. El

riu ens acompanya, fidel, a la dreta del

camí, on segueix baixant amb una força
brutal. A partir dels 3.000 m i després de

passar un control de l'exèrcit, el paisat
ge canvia. El bosc s'acaba i comença
un sotabosc més sec, si bé és cert que
el vessant nord, més humit perquè no

hi toca tant el sol, encara conserva una

zona boscosa de coníferes. La jornada

avança amb rapidesa, només parem a

una tea house a prendre un te calent. Allí
coincidim amb una parella de bascos i

conversem una estona. Quan ens veuen

marxar tan carregats amb les motxilles

no poden estar-se de cridar-nos: madre

mía, nada de catalanes ... vosotros no to

sabéis, pero sois de Bilbao! Després de
caminar una estona més, arribem a lloc,
I'Ever View Point Hotel (5h 15min). Fa
un dia meravellós i la vista de la vall, riu

amunt, impressionant, ens deixa veure

els primers cims nevats. En aquest punt
la vall s'obre, i comença una vegetació
d'arbustos més pròpia de l'alçada on ens

trobem, 3.490 m. Just set metres per so

bre del Mulhacén, el cim més alt de la
Península Ibèrica. Deixem les motxilles,
triem habitació i demanem dinar. La tar
da serà plàcida i relaxada, llegir, escriu
re, conversar. Ens estirem a la terrasseta
del lodge a prendre el sol mentre ens

preparen el dinar. En aquest moment
no necessitem res més, la sensació de
llibertat és absoluta. Tot un luxe poder
contemplar aquest racó de món. Havent
dinat parlo una estona amb el propietari,
en Sandu Lama. M'explica que ell viu tot

l'any aquí dalt. A l'hivern hi ha pocs turis

tes, sobretot canadencs i japonesos que
vénen a fer esquí de muntanya. Ell ha fet
de portador a diferents expedicions al

Langtang Lirung (7.234 m) el pic més alt
de la vall, situat just darrere nostre, que
ara no podem veure perquè està cobert
de núvols. En Sandu és tamang, el poble
que habita la vall de Langtang, i també
és budista. La llengua tamang és pràcti
cament igual que el tibetà, m'explica. Els

tamang de les muntanyes són budistes

i oest Langthang Himal escala 1 :50.000

de l'editorial Alpenvereinskarte. Són l'es

trella del sopar i tothom vol fer-hi un cop
d'ull. En John i en David, dos anglesos
de Yorkshire ja entrats en la cinquante
na que estan de tornada de Langtang,
es mostren especialment entusiasmats

quan els expliquem que volem traves

sar el Kanja La, sobretot quan comen

tem que volem fer-ho sense l'ajuda de

cap guia ni cap portador. En John, que
és un gran coneixedor del país i de la

regió, ens adverteix dels dos principals
problemes, la ,boira i la dificultat de tro- Els núvols tapen el cim del Tsergo Ri (4.987 m)
bar el camí, sobretot després de creuar

el pas. Parlem una bona estona sobre la

situació política, que ha canviat molt du

rant els darrers anys des dels acords de

pau de 2006 entre la guerrilla maoista i

el govern, la revocació de la monarquia i

l'exili del rei el 2008. Després d'aquesta
agradable conversa, són les 9 i ens reti
rem a descansar. Cal començar a ajustar
l'horari. Llevar-nos a les 6 i anar a dormir
abans de les 9 del vespre serà la tònica

d'aquests dies. A aquesta època de l'any
a Nepal, el sol ofereix el seu escalf du
rant unes 12 hores, de les 6 del matí a

les 6 de la tarda.
El color taronja de la tenda contrasta amb el paisatqede-Keldanq Kharka, a 4.270 m

.
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(tot i que hi barregen certs elements de
l'antic culte B6n) mentre que els tamang
de les valls són hinduistes. És a dir, de

Syabru cap amunt són budistes. De Sya
bru cap avall són hinduistes. A la vall

d'Helambu, on ens dirigim, hi viuen xer

pes, també budistes, cosins dels xerpes
de la vall del Khumbu, a l'Everest. En
Sandu també m'explica que els tamang
van arribar del Tibet fa sis-cents anys,
que durant la guerra tibetanonepalí els

guerrers del Tibet venien a cavall i per
aquesta raó els nepalesos els anomena

ven tamang (tami: cavall, mang: soldat).
Li pregunto com és que el transport de

queviures, fusta, bombones de gas i tot
allò que sigui transportable i susceptible
de ser comercialitzat en aquesta vall, es

fa exclusivament amb portadors, per què
no s'utilitzen els iacs, sobretot tenint en

compte que Langtang en tibetà significa
la vall del iac. Em respon que el iac vol
fred, no li agrada ni la calor ni el mon

só, que quan arribem a Kyanging Gum

pa els veurem. De moment s'estan allà i
no baixen a les valls fins que el monsó
ha marxat del tot i el fred és més intens
amb l'arribada de l'hivern. Aleshores sí

que s'utilitzen els iacs per al transport.
En Sandu ha fet de portador al Kanja La
i ens presenta un company seu de Kyan
ging que és guia de muntanya, té un lod

ge, ha passat moltes vegades el pas i
coneix molt bé la ruta. Demà parlarem
amb ell sobre com travessar el Kanja La i

quines etapes podem establir. Cap a 2/4

La força del riu ha anat esmicolant la muntanya i creant agrestes valls
1 8 excursionisme
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El transport amb portadors és clau per abastir
els pobles de la vall de tot tipus de productes

de 4 una espessa boira comença a pujar
pel fons de la vall, de seguida ens envol
ta i ens amaga les muntanyes que tant

desitgem veure. La natura és capritxosa,
però també generosa. Potser demà tin
drem més sort.

3rVIA
KANGTANG5U -

KYANGING GUMPA
Desnivell: 360 m (3.490 m-3.850 m)
Horari: 2h 30min
Dificultat: baixa

Em desperto abans de les 6 i des del
llit veig que comença a clarejar. M'atan
so mandrosament a la finestra i miro a

fora. No hi ha ni un núvol, el cel és clar,
segur que es veuran els cims nevats.
Surto corrents i darrere ellodge, traient
el nas, veig la punta del Gengo Lirung
(6.581 m) i del Langtang Lirung (7.234
m). Ostres .... Quin tros de muntanya! AI
fons de la vall, a l'orient, la silueta fosca
de la cara oest del Ganchenpo (6.387
m) retalla el cel, contrastant la sortida
del sol. És un dels pics més bonics de
la vall, em recorda una mica la silueta
de la cara SO de 1f\lpamayo, als Andes
del Perú, probablement una de les mun

tanyes més belles del món. El Francesc
surt de seguida, així com altres hos
tes que s'han despertat i volen gaudir
d'aquesta magnífica visió matinal. És
un moment meravellós, gairebé màgic,
quan el primer raig del sol aconsegueix
sobrepassar el pic i, amb una carícia,
ens toca la cara.



Esmorzem tranquil- lament i sortim a les
8 del matí ja que avui tenim una plàci
da caminada, curta i amb poc desnivell.

Passem per Langtang, el poble més im

portant de la zona, situat en una gran es

planada a 3.500 metres d'altitud. Cases
de pedra i camps de conreu on habiten

homes i dones que treballen a l'aire lliure,
assecant gra. Contemplem la vida de la

vall al descobert, una vida dura de gent
humil. Seguint el nostre camí topem amb

una àvia i dos infants. La dona va molt

justeta de forces perquè ha de carregar a

coll un dels petits, d'uns dos anys. Ens fa

senyals i ens aturem, vol que carreguem
el petit una estona. Evidentment no ens

hi neguem i, a collibè, fem torns amb el

Francesc. La tasca solidària resulta ser

Fent un cop d'ull al paisatge que ens envolta, l'espectacular Langtang Lirung (7 234 m)

un bon entrenament tenint en compte que
als 16 kg de la motxilla cal sumar-li els
12 kg del petit tamang. AI cap d'una es

tona deixem l'àvia i els petits en una cru

ïlla i enfilem els últims quilòmetres d'una

jornada assolellada. Tal i com ens havia
dit en Sandu Lama veiem els primers iacs

que pasturen tranquil- lament pels voltants

de Kyanging Gumpa (3.850 m). Impres
siona trobar-se cara a cara amb aquests
animals de pèl llarg i banyes prominents.
Així, a 3/4 d'11 del matí trobem el Yak Ho

tel, el/odge del company d'en Sandu, on

decidim instal-lar-nos (2h 30min). Després
de dinar parlem amb ell de les etapes que
podem establir fins a Tarkeghyang. Ens
recomana fer la primera nit al Camp Base
i la segona a Keldang Kharka.

Els propers dos dies els dedicarem a

aclimatar-nos abans d'afrontar el Kanja
La, el poble de Kyanging ens serveix de

camp base. Així, el primer dia anem fins

a Langshisa Kharka (4.160 m), una pas
tura de iacs situada més a l'oest, remun

tant el riu. L.:experiència resultarà ser for

ça dura ja que no ens enduem aigua ni

menjar, calculem malament els temps i

acabem amb una insolació de cavall, ca

minant 6 hores, a bon ritme, entre anar i
tornar. Tot i així, la panoràmica i la solitud
valen molt la pena. El segon dia pugem
al Tsergo Ri (4.987 m) i intentem el Yala
Peak (5.500 m) però hem de recular a

5.300 m perquè els últims 200 metres

són un mur de gel infranquejable sense

material tècnic. Aquest segon dia fem

A partir dels 5.000 metres la presència de neu és constant
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una bona tirada de més de 8 hores i un

desnivell positiu i negatiu de 1.450 m. En
tornar al poble estem molt cansats des

prés d'una jornada dura però no tenim

cap símptoma de mal d'alçada. Molt bon

senyal tenint en compte que hem estat
uns 180 metres per sobre de l'alçada del

Kanja La. Durant aquests dos dies hem

pogut estudiar el patró de comportament
del temps. El sol surt a les 6 i el cel és
clar durant tot el matí, però a partir dé
les 3 de la tarda una boira espessa salta

la vall per sobre el Kanja La i el Naya
Kanga (5.844 m), i els núvols cobreixen
els cims nevats. A les 6 de la tarda és
fosc. Caldrà tenir-ho en compte. Estem

en forma i ens trobem a punt per afrontar
el nostre repte, el període d'aclimatació
ha acabat.

6èVIA
KYANCTINCT -

CAMP BASE
Desnivell: 500 m (3.850 m-4.350 m)
Horari: 3h

Dificultat: baixa

Després d'una bona dormida, que no

m'acaba de recuperar del tot del can

sament de la jornada anterior, i d'es
morzar pa tibetà amb doble de truita,
comencem a caminar a 2/4 de 8 del
matí. Ens acomiadem d'en Superman,
el cuiner del lodge que ens ha cuidat

aquests dies, amb una foto de record.

Desfem el camí que arriba al poble per
trobar un pont rnetàl-lic que creua el riu

Langtang Khola i dirigim els nostres

passos a la dreta, a Chhyona, un kharka
(casa de iacs), on preguntem si anem

en la direcció correcta. Evidentment en

lloc indica el camí. Un home ens orien
ta: és per l'altre costat, Ens hem equi
vocat després de creuar el pont i hem

seguit un camí erroni. Caldrà anar molt
alerta a partir d'ara. Tornem endarrere,
al pont, i ens mirem el mapa. El camí

que ens interessa deixa unes llacunes
a l'esquerra. Agafem el camí que surt

a l'esquerra però al cap d'uns 15 mi
nuts ens adonem que no és el camí bo,
estem deixant les llacunes a mà dreta.
Retrocedim una mica i tornem a mirar
el mapa per ubicar-nos. Finalment tro
bem el camí bo, un sender fressat que
puja moderadament i s'endinsa cap al
bosc. Tot i que el dia s'ha llevat clar, de

seguida que hem començat a caminar
uns núvols han enteranyinat el cel. AI

cap d'una mitja hora sortim del bosc i

seguim el camí fins a Ngegang Kharka,
una altra pastura de iacs, a 4.150 m. A

partir d'aquí el sender planeja.

Fem una aturada ràpida per beure una

mica i menjar quatre fruits secs i seguim
caminant per l'altiplà de roques fins que
el camí gira a la dreta per, tot seguit,
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La Vall s'obre per deixar pas a un entorn meravellós, just abans d'arribar a Kyanging Gumpa

enfilar a l'esquerra un pendent molt fort

que superem fent ziga-zaga. Un cop dalt
del coll, veiem el camp base (4.350 m)
una mica més avall, on arribem sense

problemes (3h). Trobem un bon lloc on

plantar la tenda i anem a buscar aigua
per cuinar una sopa. Comença a nevar

lleugerament, però finalment queda en

no res. Ens abriguem i la sopa ens re

vifa. AI cap d'una estona torna a nevar,
més fort, però no s'agafa. Ja té nassos

que fins avui haguem tingut un temps
tan bo i just ara que ens acomiadem
del benestar del lodge comenci el mal

temps. Fem una volta pel camp base,
mentre para de nevar i el cel s'aclareix.
Estem a una cara nord i es nota, el sol
no ens toca gaire. Comença a fer fred i

per escalfar-nos decidim anar a un tu
ronet des d'on les vistes semblen molt

boniques. t'escenari és immens, pri
vilegiat, superlatiu. Tornem i encenem

un foc amb quatre troncs mal cremats

que algú ha deixat, però no acaba de
ser el que necessitem, ens falta llenya.
Preparem el sopar i a les 6 de la tarda
es fa fosc, de manera que aviat entrem

a la tenda. Demà serà el gran dia, demà
creuarem el pas.

7èVIA
CAMPBAsE

KANJAlA
KElVANCT KHARKA
Desnivell: +770 m i -850 m

(4.350m-5.120 m-4.270 m)
Horari: 8h 15min

Dificultat: alta

A les 6 del matí ja no aguantem més,
després de gairebé 12 hores dins la ten

da, i sortim a fora. La nit ha estat molt

freda, tot i que dins del sac hem estat

al límit del confort. El tendal s'ha glaçat
per dins i per fora i el camp base està
cobert per un mantell de neu. Esmorzem
un brou calent, fruits secs, barretes i xo

colata mentre esperem que ens toqui el
sol. Fa força fred, però al cap d'una esto

na els primers rajos de sol ens tornen a

la vida. M'agrada gaudir de la senzillesa
de moments com aquests. Desmuntem
la tenda i deixem assecar al sol el ten

dal encara glaçat. Sortim a 2/4 de 8 sa

bent que ens espera una jornada llarga
i dura que es deixa notar des de l'inici,
les primeres rampes són molt pronun-



ciades. El camí va pujant molt empinat
fins a 4.800 m, tot i així ens hi plantem
en dues hores, caminant a bon ritme.
De tant en tant ens girem per observar

aquest racó privilegiat i solitari. El pai
satge és espectacular, darrere nostre

s'alça el Langtang Lirung (7.234 m) i

tota la serralada de Langtang. La silue
ta del riu al fons de la vall, diminut, ens

permet copsar les dimensions d'aquest
espai natural. Nosaltres no som res, tan
sols un parell de punts insignificants en

mig d'aquesta natura salvatge. El cel és
blavíssim i fa un dia molt bonic, gairebé
calorós. Entrem en una zona on el sen

der serpenteja entre un caos impressio
nant de roques que ens dificulta l'avanç.
El conjunt de roques està en molt mal
estat, molt descompost, tot i que apa
rentment està compactat per la terra

glaçada. Cada passa ha de ser calcu

lada, cada peu que movem pot desen
cadenar una petita allau de roques. No
ens agrada. Som conscients que estem
a un dia i mig de camí de qualsevol aju
da possible, de manera que no s'hi val
a badar. Una simple torçada de turmell i
tot se'n pot anar en orris. Aquí patim un

dels moments més delicats de la [orna-

_,." II·

Un cop acabat el tram caòtic de roques, afrontem la pujada final al Kanja La

L'espectacular cara sud del pas ens acosta a la Vall d'Helambu

Terrasses d'arròs a les cotes baixes, camí de Thimbu
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A la dreta, el Yala Peak, des del cim del Tsergo Ri

da. Hem d'anar amb compte, avancem

lentament, escrutant, prèviament, cada
roca amb els bastons telescòpics. Un

cop superat aquest tram arribem dalt de
tot de la vall i comencem a pujar sinu
osament fins al camp d'alçada, a 4.900
m. A partir d'aquí, el camí es perd entre
el caos de roques, tot i que algunes fites
ens orienten sobre la direcció que cal

seguir. De seguida comencem a trepitjar
neu, que està força dura perquè encara

no li ha tocat el sol. Ens ajudem d'unes
traces ben definides per seguir pujant.
El camí puja molt, ens falta l'aire perquè
hem passat dels 5.000 metres i cal tenir
en compte que en aquesta alçada hi ha
la meitat d'oxigen que a nivell del mar.

AI cap de poc les traces s'acaben a les

perdem i hem de ser nosaltres qui obri
una nova traça. Com que la neu està
dura no tenim gaire problema però uns

grampons tampoc no haguessin anat
malament. Ens recordem del guia i dels
seus consells ... Lúltim tram és molt pro
nunciat i anem pujant a bon ritme, sen

se parar, tot i que s'està fent molt dur,
els 16 kg de la motxilla i l'alçada es van

notant cada cop més. Aleshores veiem
el final de la pujada, un petit corredor,
curt, d'uns 45°. Això sí que no ens ho

esperàvem. Ha de ser per aquí, no hi ha

cap altre camí. No les tenim totes. Sense

grampons no ens queda més remei que
anar fent esglaons amb la punta de les
botes per obrir traça a la neu dura. Sort

que la neu no està gelada, altrament
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no haguéssim pogut pujar sense gram
pons. De la meitat del corredor surt una

traça a l'esquerra flanquejant una cres

ta força exposada. Intuïm que és per
aquí. El cor batega amb rapidesa, tots

els sentits en alerta. Continuem fins que
arribem dalt de tot. Ja hi som. El Kanja
La (5.120 m) (4h 45min). Tot plegat no

ens ho esperàvem així, ha estat molt
més dur del que ens pensàvem. Fa molt
de vent i el fred comença a fer-se notar.

Mirem a l'altre cantó i veiem una baixa
da molt dreta i amb mala pinta. Roca

descomposta i neu. Les dificultats en

cara no han acabat. Ens mirem i tenim
clar que hem de tirar avall ràpidament,
el temps està començant a canviar dalt

del coll. Ni pensem a assaborir aquest
moment, instintivament busquem la bai
xada per sortir d'aquest punt complicat.
Trobar el camí en aquest vessant pot
ser molt delicat. Ja hi haurà temps de

pensar en el que hem fet quan siguem
a Keldang. Comencem a baixar a poc
a poc i amb algunes dificultats per la

inestabilitat del terreny. Salvem els 100
metres més drets i arribem a un altiplà
de roques on fem una parada per men

jar. Obrim el mapa i ens orientem. Hem

de vorejar les llacunes i anar a buscar
la referència d'unes roques enormes.

Quan hi arribem, divisem una gran fita,
això ens tranquil-litza. Anem bé. Ens tro
bem amb una tartera enorme, pugem
una mica a l'esquerra i saltem de vall.
A partir d'aquí veiem molt clarament el



camí, està molt ben traçat i senyalitzat.
Ens espera una baixada força llarga fins
al fons de la vall on haurem de creuar un

riu. Baixem durant unes hores. És dur. El
cansament comença a fer-se notar, so

bretot a l'esquena pel pes de la motxilla.
Arribem a un gran altiplà amb diversos
ramals de riu per tot arreu. En creuem

uns quants. Quan només falta per creuar

l'últim tram, rellisco després de posar un

peu en una roca mullada i caic a l'aigua.
Genial, només faltava això. Surto del riu,
xop, gelat, cabrejat, odiant la maleïda

pedra molla i blasfemant a tort i a dret.
Tinc les botes, els pantalons i part de la
motxilla completament xops. El sac s'ha
mullat una mica també. En fi ... per sort
no m'he fet mal. Cap drama.

Una espessa boira ens envolta i enfilem
el camí que ens porta a una altra vall.
Durant una hora el sender puja i baixa, el

paisatge és espectacular. Anem saltant
d'una vall a una altra, la panoràmica em

recorda Escòcia. La boira ens cobreix i
el paisatge és fantasmagòric. Els prats
verds són molt bonics. La humitat em

cala els OSS0S, estic xop. Només vull ar

ribar. AI cap de poc, finalment, arribem
a Keldang Kharka (4.200 m) un assen

tament d'estiu de pastors (8h 15min). Hi
ha una cabana impracticable i prats per

tot arreu. Podem triar on plantar la tenda.

Estenc la roba al terra per si pot asse

car-se alguna cosa. Plantem la tenda i

cuinem una sopa amb raviolis. El Fran
cesc se'n va a descansar una estona i

jo me'n vaig a fer una volta, m'apropo a

l'altra banda de la vall seguint el camí. El
lloc és espectacular. Faig algunes fotos a

una stupa situada dalt d'un penya-segat.
La solitud em deixa astorat, és un racó

ple de màgia, ple d'energia i em sento
tan lliure que gairebé fa por. Res ni ningú
a molts quilòmetres. La boira puja per la
vall i m'envolta en qüestió de minuts. Fa
fred. Torno a la tenda i recullo la roba es

tesa al terra, que no s'ha assecat. Entro
a la tenda i al cap de poc, a les 6, com

sempre, es fa fosc. Repassem la jorna
da amb el Francesc i coincidim que el

Kanja La ens ha impressionat, ha estat

un dia molt dur. No ens l'esperàvem tan

exposat. Intentem anar a dormir, estem
rebentats i demà ens esperen més de 7
hores de camí fins a Tarkeghyang, penúl
tima etapa. Cap a les 9 del vespre sentim
uns trons una mica lluny. Obrim la cre

mallera i veiem els llamps que esberlen
la nit i ens ilíurninen. Tot un espectacle
acústic i lumínic. Per sort, la tempesta és

lluny però entrem les motxilles al tendal

per si de cas. A la 1 de la matinada es

posa a nevar, de forma suau.

La solitud és absoluta. Durant els dies que creuem el pas no ens trobem a ningú

La silueta del Ganchenpo s'alça just davant de Kyanging Gumpa

SèVIA
KELVANG KI-fARKA
-TARKEGI-fYAN G
Desnivell: +tOOO m i -2.500 m

(4.350 m-2.740 m)
Horari: 9h 15min
Dificultat: alta

Ens despertem cap a les 6, 12 hores

llargues dins la tenda, fa mandra sortir a

fora. Ha nevat una mica les últimes hores
i la nit ha estat freda. Una capa de neu

cobreix la tenda i la gespa. Fins a les 7
el sol no ens escalfa, i una vegada més
tornem a la vida. El dia es lleva blau i

serè. Esmorzem el caldo amb els raviolis

que va sobrar ahir, recollim i ens posem
en camí. La meva roba no s'ha assecat,
ni tampoc les botes. Em poso les malles,
que és l'única peça que ahir no se'm va

mullar, i les xancles. Millor passar fred
als peus de bon matí que caminar amb
les botes molles. Pugem i baixem d'una
vall a l'altra, sense guanyar o perdre al

çada, però sumant un desnivell conside
rable. Hem sortit de 4.200 m i al cap de 4
hores estem a 4.200 m. Psicològicament
és dur. El mapa indica que anem saltant
d'una vall a l'altra, mantenint-nos en al

çada. A migdia arribem dalt d'un coll, un

dels molts que passem, i parem a des
cansar. Sembla que a partir d'aquí ja no

més queda baixada. Hem fet aproxima
dament uns tODD m de desnivell positiu i
uns tODD m de desnivell negatiu. Segons
el mapa, tenim una baixada d'uns t500
m. Una bona caminada. Calculem que
ens queden unes 3 hores. El paisatge
canvia amb rapidesa i aviat ens envolta
una selva tropical d'alçada, molta hu
mitat, pedres plenes de molsa, camins
rierols. Després d'una patinada, entenc
la indirecta i em canvio les xancles per
les botes, encara humides. Comencem
a estar cansats i els genolls ens fan mal.
Baixem i baixem. Comença a ploure, un

lleuger plugim al principi, però de se

guida s'anima. Anem mirant l'altímetre,
no pot faltar gaire. Ja portem més de 7
hores i ens trobem a la mateixa l'alça
da que Tarkeghyang. Xops, cansats, co

mencem a trobar cruïlles tot sovint. Això
no ens agrada. És fàcil perdre's. Un pa
rell de cops hem de fer marxa endarrere.
Veiem un hort, això és bon senyal, ja es

tem arribant. La casa, que de fet és una

granja, està just darrere. Ens hi acostem

per preguntar on queda el poble. Ja ho
tenim. Les forces comencen a flaquejar
i la pluja ens ha deixat com dos pollets.
Arribem a la casa després de saltar una

tanca i ens trobem amb un home jove i
una dona gran. Mare i fill suposem. No
parlen anglès ni nosaltres el seu dia
lecte. Traiem el mapa i preguntem per
Tarkeghyang. Ens indiquen la direcció i
ens diuen que encara falten dues hores.
Què? No, no ... el nostre Tarkeghyang és
aquí al. costat. No pot ser ... Nosaltres
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El Langtang Lirung és el pic més alt de la vall, 7.234 m

El riu Langtang Khola flueix amb força. AI fons, la êara nord del Naya Kanga, 5.844 m

Entre 30 i 40 quilos acostumen a carregar-se a l'esquena els portadors
24 excursionisme

362

pensàvem que era una granja als afo

res del poble. Estem rebentats. D'acord,

Avui toca patir. Mengem unes barretes i

carreguem aigua. Arriba un home adult i

un noi jove. Aquest últim parla una mica

d'anglès. Ens confirma que hi ha dues

hores fins a Tarkeghyang. Intenta situar

casa seva al mapa però és impossible,
no comprèn l'alfabet llatí i no pot situar

els topònims indicats. Ens assenyalen la
direcció que hem d'agafar. Trec el mòbil

per si ja hi ha cobertura però no hi ha

sort. Portem més d'una setmana sense

senyal, a casa deuen estar preocupats.
Un dels nois, que està situat darrere

meu, mira amb ulls embadalits l'aparell
telefònic. Li mostro, fa cara de no haver

ne vist mai cap. t'aqafa i se'l mira amb

curiositat. Li dic que és per trucar. No

sé qui està més xocat, si ell o jo. En fi,
els donem les gràcies i enfilem cap a

Tarkeghyang. Ara entenem què ha pas
sat. Baixant ens hem desviat a la dreta

al peu del Yangri Peak (3.771 m) enlloc

d'anar a l'esquerra i això ha fet que hà

gim perdut el camí. La primera mitja
hora trobem molts camins i bifurcacions,
preguntem de nou i seguim caminant.

Es posa a ploure altra vegada, intensa

ment. El camí és molt estret, els marges
estan plens de bardisses i plantes, tot

està mullat i molt humit. I aleshores suc

ceeix. Veig com una sangonera puja pel
bastó telescòpic. Immediatament em

miro la part inferior de les malles i els

mitjons, n'està ple. No pot ser, avui no.

Quin fàstic, maleïts xucladors. En tinc

per tot arreu, cames, peus, esquena

(com coi hi han arribat?) ... Tot és molt

llefiscós i fastigós. M'estresso, em rellis

quen les mans quan els intento treure. I

quan ho aconsegueixo, en surten més.
El Francesc també en va ple, però no

és la seva primera experiència. Ja s'ho
coneix. De manera que es dedica a gra
var-me mentre profereixo insults contra

els petits vampirs. Molt simpàtic. Ens de

sempalleguem de totes les sangoneres
i caminem amb rapidesa. Després de
més de 8h només volem arribar. Traves

sem una infinitat de rius, rierols, pugem,
baixem, tornem a pujar. El cos diu que
prou però el cap empeny endavant. Visc

una dissociació entre cos i ment. Ja no

sé qui mana els meus passos. La mot

xilla pesa una infinitat i la pluja continua

caient. AI cap de poc arribem al poble
de Tarkeghyang (2.740 m) 9h 15min. De

seguida trobem l'alberg que no és res

de l'altre món però que ens sembla un

hotel de luxe. El noi que surt a rebre'ns

ens pregunta d'on venim. Quan li expli
quem fa cara de no creure-s'ho. Deixem

les motxilles i demanem dinar. La dutxa

no funciona, llàstima. La resta és glòria.
Abans de menjar, fem una volta pel po
ble i ens acostem al monestir, que està

a un costat de la plaça. Tothom ens mira

i entaulem conversa amb un parell d'ho

mes que ens saluden. Ens pregunten
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d'on venim i repetim la mateixa història.
Els costa d'entendre que hàgim creuat
el pas sense guia ni portadors.

La parella de germans que es cuiden de

l'alberg, ell uns 20 anys i ella uns 15, són
encantadors. Encara hi ha una altra ger
maneta petita que ajuda, sobretot a ne

tejar els estris de cuina. Ella renta cada

olla, cada paella, cada estri que els ger
mans han utilitzat. Després els asseca

amb un drap i els torna a col-locar al seu

lloc. Ens preparen l'àpat amb molta cura,
delicadament. Uns momos deliciosos

acompanyats d'arròs amb verdures. Es
nota que s'hi esmercen. No perquè vul

guin demostrar res, sinó perquè és com

n'han après. És quelcom natural, es nota
en la manera de tractar els aliments. És
una delícia veure'ls cuinar. t'estança és

gran, tota de fusta. La cuina és de pedra
i té tres obertures per on surten les fla
mes del foc de llenya. Després d'aquest
àpat deliciós, ens retirem a descansar,
morts de cansament.

9èvIA
TARKE�HYAN� �

THIMBU
Desnivell: 1.160 m (2.740 m-1.580 m)
Horari: 3h
Dificultat: baixa

Avui acabem el trekking. Segons sem

bla el bus de Thimbu a Katmandú surt

a migdia i tenim 3 hores de baixada des
de Tarkeghyang. Sortim a 2/4 de 9 del
matí. Estem molt cansats d'ahir, tornar

se a posar la motxilla és un suplici per
les cervicals. El camí és molt estret, ri

erols, bifurcacions arreu i alguna sango
nera més. Anem baixant entre granges i

camps de conreu. No sabem si anem se

guint el camí correcte, algunes vegades
hem de recular i agafar un altre camí. En

definitiva, se'ns fan llargues les 3 hores
fins a Thimbu (1.580 m). Arribem just per
agafar el bus que, com per art de mà

gia, ens porta a Katmandú en 5 hores,
a través de camps d'arròs verdíssims,
resseguint el curs del riu. És estrany tor
nar al caos i al soroll de Katmandú des

prés dels dies que hem passat enmig
d'una natura tan verge, però la sensació
d'haver gaudit d'una experiència que no

oblidarem fàcilment encara ens manté
en una bombolla que ens protegeix.

Nepal és un país meravellós, per les se

ves muntanyes però també per la seva

gent. Persones acostumades a viure en

condicions molt dures que sobreviuen
amb poca cosa, però que no perden mai
la dignitat. Persones d'una amabilitat ex

traordinària, de somriure proper i mirada
innocent. Aquesta sensació, encara ara,

persisteix als nostres cors.

Mapa global de la travessa. De color vermell l'itinerari del trekking. De color verd i blau, els
dos dies d'aclimatació

Chhyona s] .....

Nyengang Kh':'���'i
•

(4.430m) ,

Brangge�'Ííen
Kharka

Mapa detallat del pas del Kanja La
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TRAVES DELS BANDERINS �

Text i fotografies de Joan M. Vives i Teixidó

A la UEC de Gràcia hi va haver des dels
dies 24 de febrer a 4 de març una ex

posició de banderins. Tot va començar

quan Vicenç Giménez va tenir la idea de

fer alguna cosa amb els banderins que
guardava a casa seva i els que hi havia
a IArxiu de l'entitat. D'altres socis, Lydia
Costa, Àngel Pejó, Jaume Mollà i Macià

Urdí, també hi van col-laborar i amb tot

aquest material es va fer l'exposició.

ser molt populars en els anys 60 i 70

del segle passat i eren un objecte que
cercaven i col-leccionaven els turistes.

Anar a un poble, vila o ciutat volia dir

comprar un banderí d'aquella localitat,
a més, d'algunes postals. A més en

l'ambient excursionista, el banderí, era

un record del campament o de la marxa

realitzada.

39, molts agrupaments escoltes van ser

acollits per les entitats excursionistes i

l'agrupament esmentat va ser acollit per
la UEC de Gràcia.

Així, doncs, hem de dir que, en aques
ta exposició hi havia molta història, atès

que abastava gairebé 50 anys d'excur

sions, marxes, campaments, activitats i

records de poblacions.
El banderí més antic que hi havia en la

exposició era de l'any 1944. Es tracta

d'un banderí de la UEC de Gràcia fet en

motiu del campament de primavera re

alitzat al Pla de Marinyol. El dibuix ens

mostra només el perfil d'una muntanya
i un arbre.

Si consultem el diccionari, sabrem que
un banderí és "una bandera petita, so

vint triangular, usada com a distintiu o

ornament': Cal dir que els banderins van

Fent un cop d'ull a l'exposició es podia
constatar l'evolució que hi va haver en

els banderins. Els inicials eren de roba i,
més endavant, cap a finals dels anys 60

ja van començar a aparèixer els materi

als plàstics. És curiós de destacar que
entre els banderins anteriors a aquesta
data n'hi ha un que surt d'aquesta nor

ma. Es tracta d'un banderí de l'any 1951

fet amb material plàstic, però el temps
n'ha esborrat moltes lletres. Segurament

El banderí més modern correspon al 35è
aniversari de l'agrupament escolta Dr.

Robert i és del curs 1980-81. Cal indicar

que després de la guerra civil de 1936-



correspon a una marxa que es va fer per
l'entorn de Ripoll (és l'únic nom que es

veu) i el dibuix no deixa gaires dubtes de

que es tractava d'una marxa.

Un altre banderí curiós, pel tipus d'activi
tat, és el de la inauguració de la Cisterna
de la Mola Castellona. El banderí porta
la data del 5 de març de 1961 i és de la
UEC de Tortosa. Aquesta cisterna enca

ra existeix avui en dia i està situada al
sud de la Mola Castellona. Segurament
en aquelles èpoques i en un terreny com

els Ports de Beseit, era necessari tenir

alguns punts d'aigua segurs.

També hi podem trobar el banderí del

Campamento Internacional de Alta Mon
taña, celebrat a l'illa de la Palma, en con

cret a la Caldera de Taburiente del 12 al17
de juliol de 1967, una època en que anar a

les Canàries devia ser força complicat.

El banderí d'una competició d'esquí feta
a Núria el 5 de maig de 1963, té un nom

força original: VI Trofeo Baixa Com Pu

guis. Cal adonar-se que trofeo estava es

crit en castellà i la competició en català,
però a més si tenim en compte que l'en
titat organitzadora de la competició era

la Organización Sindical de Educación

y Descanso, és a dir, una entitat lligada
al règim polític d'aquella època, encara

amb més motiu el nom de la competició
és una mica impactant.

Lexposició estava dividida per sectors,
així hi havia els següents apartats:
Felicitacions de Nadal; UEC d'Horta,
Figueres, Coli blanc i Tortosa; UEC de

Barcelona; UEC de Sants, Mataró i

Olesa; UEC de Cornellà i refugis; Club
Excursionista de Gràcia i Club Excur
sionista Pirenaic; UEC de Gràcia (divi
dit per anys, marxes nocturnes i cam

paments); Campaments i marxes de
diverses entitats i finalment el darrer

apartat estava dedicat a Ermites i llocs
de Catalunya, amb dos sub-apartats:
Montseny i santuaris.

t'apartat de Felicitacions de Nadal tenen,
com a curiositat que estan signades per
A. Rispa, que era fabricant de banderins.

En l'apartat de refugis hi trobem els se

güents: Vicenç Barbé, Colobor, Delga
do Úbeda, Comanegra, Costabona, La
Restanca, Ull de Ter, Salòria, Les Clo
tes, Mas del Tronc i Sant Jordi. De tots

aquests refugis el de Colobor, que era al
santuari del mateix nom al Montsec, està
abandonat, així com el de Comanegra,
que era en una casa de pagès situada
més amunt de Beget. El de Salòria tam

poc existeix perquè es va cremar, que
era una borda, cap al 1990.

Hi havia un banderí de la Comissió d'Ho

menatge a Pompeu Fabra. No té data,
però podem suposar que era dels anys
1965-1975. Una època en que qualsevol
manifestació catalana, que no fos folklò
rica era prohibida. També hi trobàvem
una referència als Països Catalans, en

un banderí, també sense data, que no

més devia tenir una finalitat reivindicati
va i per donar consciència de la unitat de
la llengua.

Actualment el fet d'anar amb una tenda a

la muntanya i estar-hi durant uns quants
dies, ha passat a la història, perquè, a

més de ser una activitat prohibida, la ne

cessitat de comoditats que tenen les ge
neracions actuals és incompatible amb
l'estada d'uns quants dies en una tenda
canadenca i fent-se el menjar en un foc
a terra o en un fogó d'alcohol. Lacam-

Cal remarcar l'evolució del dissenyen
els banderins. Cap als anys 1970 ens

trobem un tipus de lletra que té relació
amb la cultura pop que en aquella època
començava entrar al nostre país per in

fluència anglosaxona.
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pada era una activitat excursionista amb

personalitat pròpia. En una època en què
els desplaçaments eren llargs i dificul

tosos, l'acampada permetia acostar-se

a molts indrets i romandre-hi uns dies

per fer excursions des d'allà. La millo

ra dels transports i, sobretot, la proti
feració del vehicle privat, les dificultats

per trobar indrets per poder acampar i,
més tard, les prohibicions han fet que
l'acampada sigui realment una activitat
obsoleta. Per això veure aquests ban

derins que ens parlen de campaments
de tardor, de primavera, ... que es fe
ien aprofitant els ponts ens traslladen a

una altra època. Els indrets on es feien
els campaments eren molt propers a

Barcelona. Així hi trobem acampades a

Can Borrell i Can Santoi a Collserola, a

les Franqueses del Vallès, a Guanta i a

Fuirosos (Montnegre), per citar alguns
indrets. Un dels indrets curiosos on es

va fer un campament és el de Can Sa
bater a Sant Quirze de Galliners. Si no

estic errat Sant Quirze de Galliners era

el nom anterior de Sant Quirze del Va
llès i Can Sabater (del Torrent) és una

casa que encara existeix en l'actualitat,
al costat de l'autopista. És ben clar que
l'entorn no té res a veure amb el que
hi havia fa 60 anys, perquè avui en dia

aquest racó és com una illa de camps

28 excursionisme
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de conreu envoltats de cases i zones

industrials.

Els campaments també tenien la seva

versió d'alta muntanya. En una època
en que el transport privat era escàs,
les entitats organitzaven campaments
d'estiu que facilitaven als seus socis fer
ascensions d'alta muntanya.

LI

ELS BANDERINS
INICIALS EREN DE

ROBA I, CAP A FINALS

DELS ANYS 60 JA VAN

APARÈIXER ELS MATE-

RIALS PLÀSTICS"

Una activitat que va organitzar durant

uns anys la UEC de Gràcia, i que tam

bé té els seus banderins, era la Sortida

Incògnita. En aquesta activitat els parti
cipants pujaven a l'autocar i no sabien

on anaven de manera que el recorregut
i les visites que es feien eren una veri
table sorpresa.

En l'apartat que fa referència a com

peticions només hi ha una activitat: les

marxes. Bé, de fet hi ha un banderí d'un

HalH, una paraula que es feia servir per
designar una activitat més relacionada

amb l'alta muntanya. Sembla que pel fet
de portar aquest nom, la competició va

tenir molts pocs participants, tot i que es

feia a Montserrat. Els banderins de les
marxes reflectien els diversos tipus que
hi havia: Dufour, nocturnes, d'orientació
i també n'hi havia alguna de la Mar

xa General de Catalunya. Avui en dia,
les poques marxes que queden estan

agrupades en la Copa de Marxes Tèc

niques, però en la postguerra i fins als

anys 1980, es pot dir que cada entitat

organitzava la seva marxa.

LlTROBEM REFERÈN
CIA, EN UN BANDERÍ,
TAMBÉ SENSE DATA,
Q!JE NOMÉS DEVIA

TENIR UNA FINALITAT

REIVINDICATIVA I PER

DONAR CONSCIÈNCIA
DE LA UNITAT DE LA

llENGUA"



A l'exposició també hi havia el banderí
del Grop Excursionista Rafel de Casano
va, entitat que va ser l'origen de la UEC
de Gràcia a l'any 1916. Aquest banderí
s'aparta del tipus de banderí, habitual
ment triangular, que es va fer a partir dels

anys 1940. Més aviat és un estendard.
Aquest banderí, molt senzill en quant a

disseny, té el nom brodat a l'entorn d'un
rombe amb les quatre barres. Si tenim
en compte que el Grop Excursionista va

ser el precedent del Centre Excursionis
ta, hem de concloure que aquesta ense

nya pot ser dels primers anys de vida de
l'entitat. Com ha arribat als nostres dies
aquesta ensenya d'una entitat que va ser

clausurada pel règim franquista? Doncs,
segurament per casualitat atès que quan

.
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la van recuperar servia de tapet en una

taula on hi havia copes; per tant, estava
una mica amagada.

Repassant els plafons que hi havia en

l'exposició es podia reviure una part de
la història excursionista de la UEC de
Gràcia i d'altres entitats. El fet de veure

els banderins fets per entitats que ja no

existeixen, com la UEC de Collblanc o

la de Figueres i activitats que ja no es

fan i indrets que han estat completa
ment transformats ens trasllada a una

època en que, si bé les entitats excur

sionistes i els mateixos excursionistes,
tenien dificultats de tot tipus, en cap mo

ment es va parar de fer feina pels socis
i pel país.
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PIC ROUGE DE BASSIES

(2.676 m)
Text i fotografies de Xavier Saleta

Aquest cim el trobem al departament
francès de IAriege al darrere mateix de
la Pica d'Estats, i al contrari d' aquest
cim, rep molt poques visites de munta

nyencs catalans.

Deixem el cotxe a l'àrea de pícnic de

Massada i prenem la carretera uns

quants metres fins a un revolt on ja tro

bem la indicació del refugi (marques
GR). Travessem un pont i el camí entra

en un frondós bosc; comença la puja
da. AI cap de uns 15' (pals indicatius),
en trobar un torrentet, deixem el camí

que segueix planejant per agafar-ne un

altre que va pujant tot fent ziga-zagues.
Un cop hem canviat de vessant veiem,
al fons, el torrent de Bassiès i el camí
s'endinsa en un bosc que ens recorda

el Montseny. Poc després trobem una

deliciosa font que surt d'un tub. Un cop
desapareix el bosc tornem a trobar una

pujada, que no s'acabarà fins a trobar la

resclosa d'Escalès. Som als plans dels

estanys i haurem de travessar el riu per
un pont fet totalment de roques, que és

digne de posar-hi atenció ja que és tota

una obra d'enginyeria. Anem passant
per antigues construccions al costat de

l'embassament. Aquí ja podem consta

tar l'afició dels francesos en la pesca
perquè hi trobem força pescadors. Poca

estona després arribem a una altra res

closa, la de l'estany Lang. Nosaltres

seguirem les marques del GR i anirem

passant per diferents basses i estanys
fins al refugi a 1665 m (2-3 hores aprox.
i 800 metres de desnivell).

t'endemà sortim del refugi ben d'hora i

prenem un camí que surt al davant ma

teix. Anirem seguint les ratlles grogues
tota l'estona pel costat del rierol de l'Es
cale. A la cota 1.890, en una zona molt

enclotada amb un petit estany, comença
la forta pujada per superar un contrafort

rocós pel cantó esquerre. Un cop l'hem

superat, ens trobem en una vaileta amb

dos bonics estanys. Anem a buscar la

cresta on trobem les marques rodones

grogues que haurem de seguir per bai
xar. Anem tot decidits cap a l'última ram

pa del cim, en total han estat uns 1000

metres de desnivell (3 a 4 hores).
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Aquest cim, a part de la formidable vista

cap a la Pica, ja que la tenim al davant,
ens ofereix una visió extraordinària del

sector del Mont Valier i Certescan.

La baixada la farem carenejant i seguint
les marques que hem indicat. Sembla
ser que és la ruta normal ja que hi tro

bem força gentada; passem per sota el

Pic de Caumale i el de la Fouradade.

Pel cantó esquerre cau en picat cap a

l'estany Garbet i a mà dreta tenim, al

fons, el refugi i tota la plana amb els

seus estanys. AI cap d'una estona, dei

xem l'aresta de roques, que hem anat

seguint per sota, per prendre una aresta

herbosa passant pel Pic de les Planes

i seguidament el Pic de Cabanatous. Si

seguíssim la carena aniríem al Port de

Saleix però en un petit callet veiem un

camí ben traçat que agafarem de baixa

da fins al refugi i la tornada cap a buscar

el cotxe. En total gairebé 2.000 metres

de desnivell és el que ens depara la bai

xada del cim a l'aparcament. Sort que

quan arrtbem al lloc o'mici de la ruta ens

hi podem fer un bon bany.

f
FITXA TÈCNICA
Horari: 3 hores (primer dia); 7 a 8

hores (segon dia).
Desnivell: +800 m (primer dia);
+1.000 m i -2.000 (segon dia).
Dificultat: baixa.

Cartografia: Carte de randonnées

núm. 7 Haute- Ariège (Rando
éditions) 1 :50 000.

Accés: Des de Puigcerdà anem fins

Ax les Thermes i Tarascon Sur-Ariège.
Des d'aqu ícal seguir la 08 cap
a Vicdessos i Auzat. Una vegada
hem passat aquest poble, a pocs

quilòmetres, trobem l'àrea de la

Massada.

Refugi: telèfon de contacte (el
guarda parla una mica de castel/à)
0689406500.

O bé per correu electrònic:

refugedebassies@orange.fr
l J



CONSELLS PER FER
ESCALADA A VISTA
Text i fotografies d'Arno ligner

Em presento
Vaig començar a escalar el 1973 i des de
llavors he tingut una activitat molt intensa
com a escalador, visitant diferentes zones

dels EUA, el Canadà, França i Corea.

Algunes de les activitats més rellevants
inclouen primeres ascensions pels 330
metres de la cara est del Cloud Peak, en

les muntanyes de Big Hom, Wyoming; o

la participació en l'alliberament de Glass

menagerie, que recorre la cara nord de
Looking Glass Rock, a Carolina del Nord,
i nombroses obertures en Whitesides
Mountain, també a Carolina del Nord.

En aquest temps he desenvolupat el
mètode d'entrenament mental Guerres de
la Roca i he treballat amb molts alumnes.
També imparteixo cursos sobre moviment

per ajudar els escaladors a millorar el seu

equilibri i a utilitzar les seves energies
més eficaçment durant les seves actua
cions. Visc amb la família a Tennesee i

imparteixo els cursos principalment al
sud-est, encara que també viatjo a altres
zones del país per donar classes pràcti
ques i realitzar demostracions. He tingut
alumnes de molt lluny com el Canadà,
Califòrnia, Florida i Nova York. Darrera
ment treballo amb escaladors joves dedi
cats a la competició.

Trobareu més informació al web www.

warriorsway.com i subscriure-vos a la
llista de correu de Guerres de la Roca
i així rebre gratuïtament el butlletí infor
matiu trimestral (en anglès). I també en

català i castellà a la web www.uec.catl

uecvirtual/piades.

Escalada a vista
Quan escales a vista moltes de les clarifi
cacions i modificacions del pla d'escalada
es produeixen durant l'acció, una vegada
que has començat l'esforç real a vista. AI

començament de la via prens la decisió
del que vas a fer: escalaràs amb voluntat
de realitzar l'esforç cap endavant en el pro
cés d'escalar, modifiques el teu pla si ho
creus necessari, i et compromets plena
ment amb l'escalada mitjançant els trams
considerats de risc de caiguda assumible.

Pots canviar amb freqüència entre el què
penses i el que fas utilitzant els mini i micro

punts de decisió que trobes. En cada punt
podràs decidir quines mesures prendre i

quan actuar. De la mateixa manera que
en l'escalada encadenada, descansa tot
el que sigui necessari, però no et paris. Si
un paisatge t'ho permet és possible que
vulguis adoptar un procés experimental,
provant una seqüència d'un pas clau per
reunir informació, i després tornar al pas
previ. Prova de manera decidida amb un

pla específic per moure't cap amunt, res

pon a les preguntes que tinguis de com

procedir i a continuació torna cap a baix.
Una vegada que tinguis tota la informació

que consideris que es pot obtenir, sense

més pèrdues d'energia, passa a l'acció.

Escalar a vista obliga a processar infor
mació de forma ràpida, prendre decisions
i executar el pla. Si comets un error és
necessari adaptar-te, processar la nova

informació, prendre una altra decisió i al
mateix temps executar-la ràpidament.

Una manera d'assegurar que el teu pla
d'escalada pugui realitzar-se fàcilment és
identificar les característiques generals
en lloc de la seqüència exacta. Pots ob
servar les habilitats específiques que po
dries utilitzar, tals com agafar-se pel taló
en sostres o oposició en díedres. Pots

plantejar varies possibilitats enlloc en

comptes d'una seqüència de moviments
específics. A mida mesura que evolucio
nes, confia en la capacitat del teu cos com

a escalador. En las escalades a la vista,
la qualitat del teu esforç serà millor si ets
flexible amb els canvis del pla inicial.

Els escaladors intuïtius tendeixen a esca

lar a vista amb un nivell més pròxim al seu

nivell d'encadenament perquè se senten
més còmodes prenent decisions sobre la
marxa. Ells tendeixen a fer plans flexibles
que es puguin modificar fàcilment i estan
acostumats a deixar que els seus cossos

dirigeixin l'escalada.

Els escaladors analítics sovint conside
ren l'escalada a vista molt estressant i
el seu nivell d'escalada a vista està molt
per sota del seu nivell d'encadenament.

Aquest tipus d'escalador desitja un intent
exacte, perdent temps i energia en ex

cés per la recopilació de informació i no

s'enfronten a les situacions ambigües ni
es decideixen ràpidament. Així, les esca

lades a la vista són el laboratori perfecte
pels escaladors analítics per treballar les
seves debilitats i millorar les seves habili
tats mentals.

Consell pràctic:
De l'escalada a vista
En primer lloc, reuneix tanta informació
com sigui possible des de terra. No ne

cessites un pla precís, necessites un pla
que sigui flexible per modificar-lo a mesu

ra que vas escalant. Recopila informació

general en comptes d'informació especí
fica. Identifica les posicions de descans,
la col-locació d'assegurances, les con

seqüències de la caiguda, els possibles
passos clau i el flux general de la ruta.

Pren especial atenció en els passos clau i
les opcions per escalar-los. És millor tenir

diverses opcions que una sola.

En segon lloc, realitzar la via. És possible
que hagis de pujar més lentament o parar
amb més freqüència si és difícil "llegir" la
ruta. Para el temps suficient per saber què
fer. A continuació, decideix quan actuar.

Pren-te el temps suficient per descansar i

planificar, per després entrar en acció.

En tercer lloc, sigues flexible. Si un tram
és difícil de resoldre, si és necessari,
prova un parell de moviments i torna a la
teva posició d'abans. Fer això et permet
'clarlticar el teu pla sense ser rígid; a la

vegada augmentaràs la probabilitat d'èxit
d'escalar a la vista si ets flexible i pacient
mentre clarifíques l'escalada.
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Toussaint Lézat
sem re cal tenir un bon la Manel Canales

A la sala Gourdon-Lézat, dedicada a la

història del Pirineisme del museu del

"Pays de Luchon" de Bagnères de Lu

chon, s'exposa l'anomenat pla Lézat.

Aquest és un mapa en relleu de 5.75 m

de llarg per 2.5 m d'ample, i en determi
nats punts de fins gairebé 70 cm d'alçada,
que representa la part dels Pirineus Cen-

. trais que envolten Luchan a una escala

1 :10.000 per la planimetria i 1 :5.000 pel
relleu. Toussaint Lézat (Thil, Alta Garona,
1804-1884), que fou un enginyer civil que
treballà com a geòmetra del cadastre a

França, realitzà aquest mapa entre 1847

i 1855. Per fer-lo, el dividí en 16 trossos,
cadascun dels quals era transportat pels
seus guies a llocs amb bona panoràmica,
com colls a muntanyes, on els modelava.
El pla fou exposat amb gran èxit de públic
a diferents exposicions, i posteriorment
fou traslladat al balneari de Luchon, on

Falcó
Família: Fa/conidae
Gènere: Fa/co

solia ser consultat pels pirineistes i turis

tes de l'època. E11844, dos anys després
de la primera i segona ascensió a IAneto,
realitzà la tercera, pujant almenys un total
de set vegades. De fet, fou ell qui establí
la ruta normal d'ascensió i qui feu portar
al cim el primer llibre de registre. El 1850

fundà la "Compagnie des Guides de la

Maladeta': antecessora de l'actual "Com

pagnie des Guides de Luchan': els mem

bres de la qual seleccionava formulant tot

un seguit de preguntes bàsiques, amb les

que avaluava, per exemple, si coneixien
els camins, si sabien els noms dels llocs,
si prenien prous precaucions en recorre

guts delicats, etc. Realitzà, entre d'altres,
les primeres ascensions als pics de Cra
bioules (3.118 m), Lézat (3.107 m), Boum

(3.006 m) i el Pico del Medio (3.346 m).
Fou el protagonista de la coneguda anèc

dota, citada en moltes guies de muntanya

del segle XIX, de la troballa d'un rosari i

unes restes humanes a la tuca de Salva

guardia (2.738 m), que més tard identificà
com les d'una monja que mig segle abans

havia mort quan volia passar a Espanya
pel port de Benasque, tot fugint del "Rè

gim del Terror'.' Fou autor, junt amb Ernest

Lambron, del cèlebre llibre Les Pyrénées
et les Eaux Thermales Sulfurées de Bag
nères de Luchan. El pic, les agulles i la
bretxa de Lézat a cavall de les valls de Lis
i Oô ens el recorden.

Lluís Catasús

Els falcons són ocells rapinyaires de la

família dels falcònids que aglutina també
a unes espècies d'aspecte més gràcil co

neguts com a xoriguers. El nom de falcó

prové del llatí falx (falç) que fa referència
a la forma de les ales. El gènere Falco
està format per 39 espècies, però a Ca

talunya només hi nidifiquen: el falcó pele
grí (Falco peregrinus), el xoriguer comú

(Falco tinnunculus), el xoriguer petit (Fal
co naumanni) i el falcó mostatxut (Falco
subbuteo).Totes comparteixen unes ales

poderoses, llargues i triangulars que els

permeten arribar a volar a gran velocitat.
Gràcies a la seva agudesa visual poden
detectar les preses a centenars de me

tres. Agafen impuls i es llancen al buit en

picat per caçar-les al vol i copejant-les
amb les urpes. En aquest picat el falcó

pelegrí pot assolir velocitats superiors
als 300 km/h que el converteixen en

l'animal més veloç del món.

També es caracteritzen pels tarsos nus

coberts d'escates, ventre clar i barres de

taques fosques quan són adults, iris fosc,
cera groga, bigoteres i un bec ganxut
amb una mena d'osca anomenada "dent'.'
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La "dent" és un sortint que fa el bec que li

permet rematar les preses amb un cop al
clatell. No fan niu, sinó que aprofiten els
nius d'altres espècies a cavitats, lleixes i

forats en parets rocoses.

LÚS generalitzat de pesticides organo
clorats (DDT) va fer que el falcó passés
de ser una espècie abundant a vorejar
l'extinció. Aquests pesticides afecten la

calcificació de la closca dels ous que
es trenquen amb molta facilitat. Lefecte

perniciós d'aquestes substàncies es va

començar a manifestar a finals dels anys
40, però va ser durant els anys 60 quan
es va detectar la davallada de les po
blacions de falcó. La prohibició del DDT

d'ençà el 1977 ha promogut una lenta

recuperació de les seves poblacions.

El falcó pelegrí i el xoriguer comú

s'adapten força bé al medi urbà. t'any
1999 IAjuntament de Barcelona va iniciar
un projecte de reintroducció, que ha acon

seguit que al 2010 hi visquin 4 parelles i

entre 15 i 20 exemplars desaparellats. La

parella més famosa viu en una de les to

rres de la Sagrada Família, si bé la ma-

joria roman al penya-segat de Montjuïc.
El falcons s'utilitzen en els aeroports per
espantar ocells que podrien causar ac

cidents. Laeroport de Barcelona compta
amb una colònia de prop de 80 falcons.



-RETAllS DE c:J1.U.l1ta.n.¡¡.a.

Monte Rosa
la muntan a d' en leonardo

,

Eduard Soler ,

Les primeres referències escrites sobre el
Monte Rosa daten del segle XV quan el

polifacètic Leonardo da Vinci s'aproximà
a les muntanyes del nord d'Itàlia per fer-hi

alguns estudis de caire científic. Concre
tament, Leonardo ascendí algun punt del

que ell anomena Mon Baso per estudiar
hi entre d'altres fenòmens l'origen del
blau intens del cel, característic de l'alta

muntanya. En arribar, des de Milà, dalt

d'aquells cims Leonardo quedà fascinat

per la grandesa del massís, negant en

els seus apunts alpins l'existència de cap
altra muntanya més alta que aquella que
tenia al davant.

La ubicació exacta de la muntanya esca

lada per Leonardo no és clara i això ha

portat a nombrosos estudiosos de la seva

biografia i de l'origen de les muntanyes a

plantejar diverses hipòtesis. La que sem

bla més concloent és la desenvolupada
per Uzielli al 1890 i acceptada també per
Lunn al 1914, en la qual segons uns ma

pes antics datats al1740 apareix un Mon
te Baso que correspondria geogràfica
ment a la situació actual del Monte Rosa.

Igualment, els natius de Valsesia, situada
al sud del massís del Monte Rosa ano

menaven Mont Biosa a l'altíssima mun

tanya que tenien al seu damunt. Da Vinci
a la seva època, per tant, hauria fet una

important ascensió encara que no s'hagi
pogut esbrinar del cert quin dels nombro
sos cims del massís va escalar.

El Monte Rosa se situa a cavall del Wallis
suís, al nord, i de les regions italianes del
Piamonte i Val dAosta, al sud. Tot i ser

el segon massís dels Alps pel que fa a

l'altitud, només superat pel veí massís
del Mont Blanc, és el més important en

extensió. La seva cara nord-oest forma
da per imponents llengües glacials que
baixen suaument des de les cotes més
altes cap a les altes valls de Zermatt, a

Suïssa, contrasta amb els abruptes preci
picis dels vessants est i sud, italians.

Contràriament al que es pensa, el Monte
Rosa no deu el seu nom al mot Italià rosa

que definiria la coloració que agafen les se

ves neus perpètues a l'alba i al capvespre.
En aquest cas, rosa deriva de la veu franco

provençal a arpitana rouese, rouja o roisa,
emprada per referir-se a les glaceres.

Amb 10 cims principals de més de quatre
mil metres, el punt més alt del massís és
la Dufourspitze, a Punta Dufour, la qual

amb els seus 4.634 metres és alhora la
cota més alta de Suïssa, atès que es tro
ba íntegrament en territori helvètic a 180
metres de la frontera amb Itàlia. En un

primer moment, aquest cim rebé el nom

de H6chste Spitze, -la punta més alta
en alemany, però el 28 de gener de 1863
les autoritats federals suïsses decidiren

rebatejar-la amb el nom de Dufourspitze
en reconeixement al general suís i gran
cartògraf Guillaume-Henri Dufour, el qual
abolí la lliga separatista dels set cantons

alpins en la guerra de 1847.

Tot i que els alts colls del massís ja eren

transitats des del segle XIII per anar

d'unes valls a unes altres, la conques
ta dels cims del massís no s'esdevindria
fins al segle XIX. El primer a iniciar-la fou
Pietro Giordani, el qual assolí la Punta
Giordani (4.046 m) el23 de juliol de 1801.
EI5 d'agost de 1819, Johann-Niklaus Vin
cent trepitjà la Piramide Vincent (4.215
m). L1 d'agost de 1820 els germans Vin

cent, Joseph i Johann-Niklaus, Joseph
Zumstein, Molinatti i Castel arribaren al
cim de la Zumsteinspitze (4.563 m). El
9 d'agost de 1842, Giovanni Gnifetti, ca

pellà de la vila italiana dAlagna, acom

panyat per un nombrós grup d'alpinistes

italians, arribà a la Punta Gnifetti (4.556
m) on actualment se situa el refugi guar
dat més alt d'Europa.

Pel que fa a l'ascensió de la Dufourspit
ze, els primers intents daten del 1851 , tot
i que el1847 ja s'havia arribat al pas del
Silbersattel, just a l'est de l'aresta cime
ra. Des d'aquest punt no quedava clar

quina de les dues puntes que es veien a

tocar seria la més alta: l'Ostspitze a Pun
ta Est, a la Westspitze a Punta Oest. En
tre el1851 i el1854 diverses ascensions
culminen l'Ostspitze, sense atrevir-se a

creuar l'esmolada aresta fins a la Pun
ta Oest. Finalment 1'1 d'agost de 1855,
la nombrosa cordada formada per John
Birkbeck, Charles Hudson, Christopher
Smyth, James Greenville Smyth i Ed
ward Stephenson, acompanyats dels
guies Mattháus Zumtaugwald i Johannes

Zumtaugwald, de Zermatt, i Ulrich Laue
ner, de Lauterbrunnen, segueixen la ruta

ja coneguda fins a l'Ostspitze a través
del Silbersattel. Des d'aquí decideixen
continuar l'aresta occidental, encara ver

ge, fins al cim de la Westspitze. Amb el
temps, els estudis topogràfics designa
rien aquest punt com el més alt del mas

sís del Monte Rosa: la Dufourspitze.
excursionisme 33
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Córrer a morir, Kílian Jornet
Amb un títol una mica torbador i amb

una imatge de portada força impactant
ens pot semblar que estem al davant de
la biografia d'en Kilian Jornet. Malgrat el

que pugui semblar, si bé ens parla de les

competicions i de les seves victòries, no

és una autobiografia, perquè l'autor va

més enllà. Trobarem competicions i rep
tes: podem córrer amb ell pels senders

del Tahoe Rim Trail, fer la travessa del

Pirineu, tornar a l'altre costat de l;A.tlàntic

per participar a la Western States o fer
l'ascens i descens del Kilimanjaro en

només unes quantes hores. També co

neixerem alguns apunts de la seva vida,
però l'autor s'endinsa en el terreny de la

motivació, en els pensaments que li pas-

sen pel cap, en les preguntes que es fa,
... en resum en totes les cabòries que se

li fan presents mentre corre. El llibre té
moments realment emotius, en els quals
els qui correm ens podem sentir plena
ment identificats i de ben segur que tam

bé ens hem plantejat les preguntes que
queden sense resposta: Perquè correm?
Per qui correm?

Podrem o no estar d'acord amb els seus

plantejaments vitals, però del que no

hi ha dubte és que ens trobem davant
d'una persona amb una gran capacitat
de superació, de resistència i amb una

gran passió per tot el que fa.
Joan M. Vives

Caminada Popular Inter UEC's
Cada any i ja en són cinc, pels volts dels

mesos d'abril o maig fem en el rocòdrom

del CEM del Prat la tradicional "Compe
tició Popular d'Escalada Inter UEC's':

En el mes de gener es va fer el canvi de

junta de l'entitat i els nous responsables
van considerar convenient deixar de fer

aquesta trobada com activitat oberta a

A tots els socis, sòcies i simpatitzants
�hivern ja s'ha acabat i retirem les man

tes que ens han ajudat a protegir-nos
del fred. Potser que ja no us facin servei

o bé les canvieu per aquests moderns
edredons nòrdics. Si és aquest el vostre

cas us demanem a tots els socis, sòcies
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i simpatitzants que les podeu donar a

l'entitat per poder canviar-les per les que
tenim en els refugis lliures que tenim re

partits pels Pirineus. En alguns refugis
en falten i en d'altres les mantes estan
molt malament.

totes les UEC's i substituir-la per una ca

minada popular que es celebrarà el diu

menge dia 18 de setembre de 2011.

Antoni-Joan Gili

Amb aquesta acció, ens ajudaríeu a no

haver de fer una despesa extra. Si ens

podeu ajudar, contacteu amb la Secreta

ria del Consell 934543247.

Gràcies per la vostre ajuda.
Vocalia de refugis



Per gaudir de la bicicleta de muntanya o Bn Concepció Arnau

Quan fem sortides en bicicleta per la na

tura, cal seguir una sèrie de recomanaci
ons perquè l'activitat resulti saludable.

La periodicitat recomanable per fer un

bon entrenament és de sortir de tres a

cinc vegades per setmana en bici o fer
aeròbic amb bicicleta (spinning), mo

dalitat que es practica sobre una bicicle
ta estàtica, i que consisteix a alternar la
intensitat del pedaleig en seqüències
de temps successives, per millorar l'es
tat cardiovascular. S'ha de començar
progressivament i es recomana rodar
una mitja hora amb 10 minuts previs
d'escalfament.

La intensitat ha de ser la que permeti
que la freqüència cardíaca estigui entre

un 60 i un 80% de la freqüència cardí
aca màxima. Per tant, segons la teva

edat, has de conèixer el rang en què has
d'entrenar. La durada adequada de cada
sessió d'exercici haurà de ser de 30 a

60 minuts.

Cal portar el selló a una alçada que
permeti pedalejar amb la cama gairebé
estirada. S'ha de col·locar horizontal i

paral-lel a terra.

És necessari portar un bon equipament
com un mallot, que permeti guardar ob-

jectes a les butxaques, culots, que por
ten reforç i absorbeixen la suor, guants i
casc. Es poden fer servir vambes.

Cal portar prou aigua o begudes isotòni

ques, alguna cosa per menjar i barretes

energètiques per prevenir les baixades
de sucre.

No cal dir que si seguiu tots aquests con

sells estareu en forma per poder gaudir
de les rutes en BTT per la muntanya.

œe••",,.

"'fJ:J'1iII!t"

amb la collcborocló del Centre de
Normalització Lingüística de Bar
celona Delegació de l'Eixample

ITINERARIS EN Bn PER LA
SERRALADA DEL CORREDOR
I ELS VOLTANTS DE MATARÓ
Toni Uovet i Xavier Saleta
Preu venda 8,50€

LLIBRES PUBLICATS PER LA UNiÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Itineraris pels
Cingles del Berti
des de Riells del Fai

ITINERARIS PELS CINGLES DEL
BERTi DES DE RIELLS DEL FAI
UEC de la Vall del Tenes
Preu venda 8€

ITINERARIS DEL ROMÀNIC
ALBAGES
Eliseu Peidr6 i Rami
Preu venda 8,50€

ttineroris en BIT per la
serralada del Corredor
i els voltants de Motarô

NOVES VIES FERRADES A

CATALUNYA,. ARAGÓ,
ANDORRA I FRANÇA
Bea Forés, Daniel Sánchez i
Xavier Sónchez
Preu venda 10€

I.S.B.N.978-848567834-1

CAMINADES PER LA
VALL DEL BASTARENY
UEC de Bagà
Preu venda 11 €

Els podeu trobar a llibreries i a les U.E.C

75 anys de la història de
l'excursionisme català
Unió Excursionista de Catalunya
Preu venda 40€



 



Moixeró, pel coll de la Cabrera

Alt Berguedà
• Horari: entre 7 i 8 hores.

• Desnivell: 1.100 m aproximadament.
• Dificultat: sense dificultats tècniques però amb forts desni
vells. Amb neu o glaç alguns trams poden resultar delicats.
• Època: tot l'any, però preferentment quan el dia és llarg. A

l'hivern podem trobar glaç a les parts superiors.
• Cartografia: Moixeró - La Tosa Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina /
GeoEstel.

• Bibliografia: El Cadí, el Moixeró i el Pedraforca (Caminant
per Catall.!_nya 3), 2a edició, Antoni Aragon, Jordi Lalueza i

Jordi Portell. Pòrtic Guies - Enciclopèdia Catalana, 2002.

• Accés: des de Bagà, pugem per la carretera del coll de Pal
fins al trencall d'accés al poble de Gréixer.

El Montclar

Conca de Barberà

• Horari: de 2 a 3 hores per fer l'anada i tornada.

• Desnivell: +315 m.

• Dificultat: caminada senzilla ideal per a la iniciació a

l'excursionisme amb criatures o amb gent poc acostumada a

caminar.

• Època: tot l'any, tot i que potser a l'estiu la calor pot treure-li
encant. No trobarem aigua al camí.

• Cartografia: Conca de Barberà. Esc. 1 :50.000. ICC.

• Bibliografia: A peu per les comarques de Tarragona. Volum
II. Rafael López-Monné. Arola Editors.

• Accés: hem d'accedir al poble de Biure. Per fer-ho caldrà
anar per la carretera C-241 de Montblanc a Santa Coloma de
Queralt. Passat Rocafort de Queralt, deixem a mà esquerra
els trencalls cap a Vallverd (TV-2334), cap a Vallespinosa
(TV-2015) i finalment trobem el trencall de la TV-2014 que en

1,5 km porta al poblet de Biure.
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Accés força directe i poc conegut a la

serra de Moixeró pel seu abrupte vessant

sud. Des del trencall (lOOO m) seguim la

pista de Gréixer, deixant mig amagat a

l'esquerra el pont de Sant Nazari. Passem

pel costat de Gréixer i continuem per pista
fins a la rasa del Moixeró. No la creuem

i pugem a mà dreta, per camí ample en

llaçades, tot apropant-nos als cingles
(esdevé perdedor però trobem fites).
Anant cap a l'esquerra per camí planer,
creuem l'herbós coll de l:4.vet (l540 m),
i a les Roques Negres (l650 m) el camí
s'uneix al que ve del coll d'Escriu. Pugem
fort (senyals vermells), passant per la font

de la Cabrera a la fageda, fins al coll de la
Cabrera (l783 m).

Deixem el camí al coll de Moixeró (i els

senyals) i prenem a mà dreta el preca-
ri corriol del Gater, que flanqueja per
cornises i creua unes canals pedrego
ses (alguna fita). Una canal més ampla
permet ja pujar cap a la serra, però és
millor seguir encara el corriol i pujar en di

agonal, entrant de nou a la canal. En forta

pujada assolim la serra (2.010 m) entre el

Moixeró i el puig Cubell. Seguint-la a l'es

querra assolim el cim de Moixeró (2.091
m), i baixem a l'important coll de Moixeró

L.:itinerari proposat té un doble atractiu:

l'excursionista i l'històric. En aquest segon

aspecte cal tenir present que al cim del
Montclar hi hagué una fortificació datada
del segle X, època en què la capçalera del
riu Gaià marcava la frontera entre els com

tats catalans i els dominis sarraïns. Altres
castells construïts en cims de la zona són
els de Selmella i Saburella a els del Mont
mell i el de Oueralt ja descrits en anteriors

ressenyes d'aquesta secció de la revista
Excursionisme. Cal esmentar que tot i que
ens trobem a la Conca de Barberà la gent
dels voltants de Santa Coloma de Oueralt
es consideren part de la "Baixa Segarra"
ja que per motius comercials i històrics
s'ha sentit més lligada amb les comarques
del nord, la Segarra i l:4.noia.

El poc conegut poble de Biure sorprèn per
ser un bonic conjunt i per estar arraulit

a peu d'un castell singular, amb torres

i merlets d'estil neogòtic. Actualment el
castell presenta un bon estat gràcies a la

compra d'un particular que el salvà de la
ruïna. AI costat mateix del castell comença
el sender PR21 amb marques blanques
i grogues que encara la muntanya del
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(l972 m), enllaç amb el coll del Dental i el

refugi Sant Jordi. Ara baixem en diagonal
cap a l'esquerra (SE, senyals vermells),
pel camí que comença suau però que avi

at esdevé un corriol escabrós. Després
de creuar el callet d'un gran
esperó i deixar

unes canals

enfonsades

a mà dreta,
som de nou

al coll de la
Cabrera.

Baixem

per

Refugi

SaodEd(\

en fort pendent pel bosc de l:4.baiol fins a

creuar el pont de Sant Nazari, i ja som al

trencall inicial.

camíja
coneguta
les Roques
Negres, i ens

desviem pel camí

(senyals vermells) que,
pel costat dret de la ca-

rena, baixa a trobar el GR
107 a tocar del coll d'Escriu

(l509 m). Seguim el GR, i
en un revolt molt tancat el
deixem (va a Gréixer) i anem

recte. Passant tot seguit el ca

llet de l:4.baiol (l359 m), baixem

Montclar. Durant un parell de quilòme
tres la pista avança cap al sud i guanya,
mica a mica, altura pel bell mig del típic
paisatge d'aquesta zona en què s'alternen

camps de cereal amb atapeïdes pinedes.
Ben aviat distingim la silueta del

Montclar en forma d'allargada
carena boscada que s'alça sobre

l'entorn. AI seu cim punxegut dis

tingim una ermita. De la pista ar-_
renca un clar sender que guanya
ràpidament altura per la carena.

El terreny és cobert de pins i
matolls que cobreixen un particu
lar conglomerat de roca blanca.

El camí ens porta finalment a la

punxa que vèiem i ens adonem

ara que es tracta de les restes

d'una torre a fortificació en runes.

Just sota seu trobem ben conserva-

da l'ermita romànica de Sant Miquel.
És oberta i si el sol escalfa ens hi

podem refugiar. El punt culminant del
Montclar es troba uns 200 metres més
enllà del conjunt format per la torre i l'er

mita. El camí força planer segueix carena

enllà fins arribar al vèrtex geodèsic.
Gaudim d'unes vistes privilegiades i

sense obstacles que van des deis

Pere Gutiérrez i Serrés

Pirineus fins a la Mediterrània, tot passant
per Montserrat i les serralades de 1:4.lt
Gaià a les properes muntanyes de Prades.

Retornarem a Biure per on hem vingut.

Pasqual Garriga i Martí

Torrent de Biure

(Vallesplnosa)
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Elllibre dels camins

Patrimoni rural i pedra seca

Joan M. Vives Teixidó
Col. Azimut, 7 77

Cossetània Edicions, febrer 207 7

225x720mm; 775pàg. bin

Excursions per la història de Catalunya
Gener Aymamí Domingo
Col. Azimut, 7 78

Cossetània Edicions, febrer 207 7

225x 7 20 mm; 760 pàg. bin

Ens plau doblement presentar aquestes dues novetats de la collecció Azimut de Cossetà

nia, perquè ambdues són obra de gent vinculada a la UEC i molt especialment a aquesta
revista. D'una banda, l' actual director d' Excursionisme ens acosta al vast patrimoni de
construccions de pedra seca que tant predominen en el nostre paisatge rurol. f. través de
19 itineraris per fer a peu i en bicicleta de muntanya ens farà visible aquests elements que
ens parlen del treball humà en la muntanya aillarg dels segles i que no ens hon de passar
desapercebuts al nostre caminar. Ho complementa un annex de 4 .rutes específicament
senyalitzades per part d'organismes locals per a la divulgació d'aquest patrimoni humil,
però essencial.

D'altra banda, el que fou director de la revista Excursionisme durant 25 anys ens proposa
19 itineraris a peu arreu de Catalunya per tal de repassar episodis de la nostra història o

elements del paisatge carregats de pretèrit.

El llibre dels camins
Xavier Campillo i Rafael López-Monné
Col. Assaig
Arola Editors, desembre 2070

230x230 mm; 7 77 pàg. color

En el subtítol deillibre els autors manifesten clarament el seu objectiu: manual per esvair

dubtes, desfer mites i reivindicar drets. I és que sobre camins hi ha molt desconeixement i
confusió i, per tant, molt a fer en pedagogia i en acció efectiva. Els autors són de màxima

confiança: Xavier Campillo és un especialista de la matèria des del vessant tant tècnic
com jurídic, i Rafael López-Monné, també geògraf, hi aporta tota la seva reflexió basada
en una observació atenta del que l'envolta. Ens alegrem molt d'aquesta novetat, la més
celebrada de molts anys d'aquesta secció. I així va ser com va desbordar l'assistència en

la seva presentació pública amb el suport del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible i acompanyats d'un altre bon coneixedor de la temàtica i del territori com és
Ferran Miralles.

l'excursionisme en sentit ampli, des del moviment associatiu a la pràctica individual, és

un actor clau dels camins, i en general no n'és gens conscient. Resulta evident dir que els
camins són molt anteriors a l' excursionisme, però a vegades algunes accions no semblen
tenir gens clar aquests conceptes bàsics. Aquest manual ha de formar part de totes les bi
blioteques excursionistes, i dels llibres de referència de les juntes directives de tots els clubs
que intervenen en senderisme i que actuen sobre el medi natural. l'excursionisme pot fer
molt de bé al món dels camins, però no de forma espontània i automàtica, sinó en base a

una reflexió que aprofundeixi en tot el que va més enllà del pur transitar-hi.

Ens trobarem acompanyats en tot el procés reflexiu: eillibre analitza, diagnostica, postula i

proposa. I entre les seves tesis trobem que els camins públics constitueixen la infraestructu
ra essencial que permet al comú dels ciutadans exercir dos drets fonamentals i complemen
taris que són el dret a circular i el dret a gaudir del medi ambient d'una forma respectuosa
i responsable. Sense camins no hi ha llibertat. Però podríem afegir: és una llibertat que es

guanya col-lectivement.

excursionisme 39
362



1. De nom Joan, famós escalador i durant molts anys guarda
del refugi del Pedraforca. El 1979 va obrir la via l'Estimball a la

cara sud del Pedraforca.

2. Segons el diccionari "Cadascuna de les pues d'una forca o

d'una forquilla'; o també "Cim molt agut':
3. Nom del "coll" que separa les dues puntes.
4. Famosa roca que rep el nom d'aquest felí.

5. Poble situat a l'est de la muntanya.
6. Molt a prop hi ha aquesta serra que té com a punt més alt
el Puig de la Canal 8aridana de 2.648 metres.

7. De nom Francesc, el 1936 va morir estimbat quan li va cau

re un llamp en el descens en ràpel després d'obrir una nova

via a l'agulla del Gat.

8. De nom Lluís, fou un pioner de l'escalada, alpinisme i esquí
de muntanya. És l'escalador català més important de l'època
d'entreguerres. Va obrir la primera via a la paret nord e11928.

9. Roca sedimentària formada principalment per carbonat de
calci.

10. Una de les canals de la cara nord.

11. Poble situat a l'oest de la muntanya.
12. Etimològicament el mot Pedraforca prové deillatí.

13. Aquest santuari es troba situat a les faldes de la muntan

ya, al terme municipal de Saldes.

14. El nom de la comarca on es troba el Pedraforca.

15. De nom Maria Antònia, el 1941 va obrir la primera via amb

presència femenina (via Maria Antònia-Estrems a Cabirols).

Solucions del Concursionisme 361 :

1. Extrem 2.Fons 3.Slmgsby 4.Christiania 5.Lunn 6.Allau 7.Rieckh 8.Chamonix 9.Nordheim 10.Noruega 11.Sonda
12.Moher 13.Telemark 14.Arva 15.Guilera

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31
de maig, les solucions de com a mínim 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

40 excursionisme
362

lot de llibres de muntanya valorat en 50 euros. En el proper
número de la revista sortiran publicades les solucions i el nom

del guanyador. No hi ha hagut guanyador del concursionisme
361 dedicat al món de l'esquí. A la pàgina web de la revista
www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes a les

preguntes del número anterior.



LLiBRERI!. OA
Horltzons

Llibres de muntanya, natura i viatges.
Mapes, guies, cartografia digital.
GPS, rellotges Suunto, accessoris.
Literatura general, infantil i juvenil.

Et busquem aquellllibre que vols.
T'ajudem a planificar la teva sortida,
viatge o treking.

València, 149 - 08011 Barcelona
93451 3097

Organitzem cursos d'orientació, fotografia,
natura i més.

www.llibreriahoritzons.com
Ilibreriahoritzons@gmail.com

Condicions eSRecials Rer els socis de la U.E.e.

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
Iluchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

Tractament tèrmic de la fusta It)
.....

I
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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.

>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

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

-

www.timgad.com
casellas@timgad.com z
Ctra. de Sentmenat, Km 4 I Carrer de la Mola, 7-9 I Apartat de correus 2 I 08213 Polinyà (Barcelona) I Tel.: 93 7130265 I Fax: 93 713 3404

Cal Trisca
Casa:rural a N�

15p)aœs en 6hahitaàœs
MmjaOOr i salad'estar

:E"raœœtaœ

ltinamis detmclc

Raqœœs denen
Infumtridactivitais

Cio:rerJo.1:ajor, 14 - 2Sf21- Nas - Be1hw de Cerdimya - N4� 20'
�. E 0010 44' 34�62" - ThI. Ó2B 56 B4 71



Veri. L'aigua del pirineu.

Veri neix pura i cristal·lina a les muntanyes de Benasque,
un dels més privilegiats i inexpugnables racons del Pirineu,
la qual cosa atorga a la seva aigua unes qualitats úniques.
Descobreix i sent tota la seva puresa.


