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editorial

Lluitar contra corrent

Avui en dia sembla que si l'excursionisme no surt a les portades dels mitjans de co

municació o al prime time de televisió, ja no és res. Si no vestim el Goretex d'última
generació, ja no som veritables excursionistes. Si no som corredors d'Ultra Trail ja
quedem exclosos del món alpinístic. Si no disposem dels moderns ginys tècnics, ja
no podem donar una passa.

No és l'excursionisme una activitat que en essència defuig de tot aquest circ?

Reflexioneu sobre la nostra activitat: quan hi ha una caravana d'excursionistes en el
Pas de Mahoma a IAneto, hi ha qui prefereix canviar de cim i anar al Pic de IAlba o

a la Maladeta per gaudir d'una jornada solitària. Hi ha excursionistes que prefereixen
abandonar la pista ben fressada per anar per un corriol abandonat que ha mencionat
una dona vella. Hi ha himalaistes que prefereixen guardar la seva gesta per al seu
propi record.

Creiem que cal reflexionar sobre la nostra activitat. El que fem enmig del desconcert
i, fins hi tot diria, de la manca de motivació. Aferrem-nos al que realment ens mou per
sortir a la muntanya. Cerquem els conceptes bàsics com: l'amistat dels companys, la
natura, el fred, la sed, la fatiga. És a dir: els instants que ens fan sentir vius i ens fan
créixer com a persona, com a col-lectiu i com a país.

Penseu en el següent pas. Estigueu atents, no deixeu passar l'oportunitat i fixeu ela
rament el nou repte, planifiqueu-lo curosament i llanceu-vos-hi. Recordeu que acon

seguir l'objectiu no és el més important. El que compta és la concepció de la idea, el
procés per aconseguir l'objectiu i tot el que aprenem en aquest procés.

Pere Sauret
President de la UEe Agrupació Esportiva

Un hivern que arribo tord

En aquest número que teniu entre les mans uns oferim dues propostes per aprofitar
la neu que enguany ha arribat tard a Catalunya. En Bernat Ros i en Pasqual Garriga
proposen una ruta amb esquís per Ulldeter així com una imprescindible travessa pels
Alps, un clàssic en definitiva. Com sempre a la revista Excursionisme hi trobareu una

sortida pe!_a fer en família i aquesta vegada l'Eduard Martínez ens porta fins a Grè

cia, un país en boca de ·tothom darrerament. Per al març i abril us hem preparat dues
novetats, una repassada al GPS, un estri cada vegada més utilitzat a la muntanya,
i un cop d'ull a l'espeologia, a més de totes les seccions ja habituals i un fantàstic
article històric sobre un dels pioners de les nostres muntanyes, l'Emili Juncadella.



El senyor de la Maladeta
Grimpades i escalades d'Emili Juncadella (1911-1920)

Text i fotografies de David Vilaseca i Basco

Ara fa cent anys, quan encara ben pocs
catalans anaven a If\neto i a la Mala

deta, el barceloní Emili Juncadella ja
grimpava per les seves crestes tal i

com feien els millors pirineistes de l'al
tra banda de la frontera. Abillat com un

senyor, amb les preceptives bandes

a les cames, sabates ferrades, piolet
llarg i corda de cànem, trescava roques
amunt il-Iurninat per les gestes del com

te Henry Russell i la seva obra Souve
nirs d'un Montagnard.

El 1908, Emili Juncadella i Vidal-Rivas

(1875-1936), havia començat a realitzar

les seves primeres excursions per les

muntanyes de 1f\lta Garona, aprofitant
unes vacances a la vila termal de Banhè

res de Luishon. De mica en mica s'hi anà
afeccionant i amb l'ajut dels guies més

prestigiosos de Luishon i també de Be
nasc, tal i com marcaven els cànons de

l'època, començà a provar itineraris cada

cop més llargs i més difícils, fins a rea

litzar algunes primeres ascensions que
encara avui són molt poc conegudes.

l.any 1910, després d'haver assolit ja
diversos cims rellevants com ara el Sa
croux, I'Hourgade, el Perdiguero i el

Gourgs Blancs, decideix anar per prime
ra vegada a If\neto, la muntanya de la

que tant havia sentit a parlar, pujant-hi
per la ruta normal des de la Renclusa,
que llavors només era una petita cabana.

�estiu següent hi torna, aquesta vegada,
però, amb la intenció de fer alguna cosa

més rellevant, fugint dels itineraris clàs
sics més o menys difícils, per tal d'intentar
repetir alguna ruta de prestigi o, per què
no, traçar una nova ruta a la Maladeta.

Així doncs, el16 d'agost, acompanyat per
l'experimentat guia del CAF (Club Alpí
Francès) Jean Haurillon i el benasqués
José Delmás, "El Jotas'; pugen des de la
cabana de la Renclusa fins al Portillón
Inferior i remunten la glacera fins a les

proximitats del Collado Maldito. Els guies
li proposen de fer l'itinerari clàssic que es

feia llavors, que era flanquejar aquelles
roques de la cresta en el seu punt més
baix, a prop del que avui es coneix com

a Pico Abadías, per tal d'arribar al cim de
la Maladeta des del sud, cosa que no va

acabar de convèncer al jove Juncadella,
que buscava una ruta més engrescadora.
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Perspectiva de la cresta Nord o deis Portillons

«Em vaig oposar a haver de baixar i tor
nar a pujar per evitar unes parets que
prometien ser interessants. La meva

intenció era pujar per aquestes parets
sud-orientals de la Maladeta i arribar a la
cresta una mica abans d'arribar al cim» .

Finalment, els guies accediren a la peti
ció, i provaren de pujar-hi per un lloc nou

que ells tampoc coneixien, cercant un

pas força directe per les parets del ves
sant est, fins a trobar la cresta, ja molt a

prop del cim.

"José va anar a explorar el terreny. Des
prés de passar el primer contrafort ens di
gué que la cosa semblava practicable i el

vam seguir tenint a l'esquerra la paret de
la Maladeta formada per blocs granítics
enormes, amb molt bones preses però
amb angles que variaven entre 60º i més

de 75º. AI cap d'un quart d'hora d'aquesta
gimnàstica de braços, unes roques verti

cals i llises ens impedeixen el pas i hem

de travessar de flanc la part superior de
la glacera d'uns 55º d'inclinació, on el gel
està recobert d'una capa de neu fres

ca de 15 cm de gruix que forma petites
allaus tan bon punt hi posem el peu".

Un itinerari que avui resultaria substanci

alment diferent, per causa de a l'enorme

retrocés que ha tingut tota la glacera.

«Iallem uns passos i, en sortir de la neu,

aixecant-nos amb la força dels braços en
una roca que sobresurt i que només la
seva part oposada ens ofereix preses,
tornem a escalar la paret. Una mica més

enllà hem de passar, estirant-nos d'es

quena a terra, per un estret orifici que
formen tres roques. Arribem, per fi, a



l'aresta i seguint-la durant 500 m, som al
cim a 35 minuts de la bretxa esmentada"

Després d'aquesta curiosa ascensió, en
els següents dies d'agost que restaven,
encara tindria temps de pujar al cim dAI

ba, i just a l'estiu següent, tornaria altre

cop a la Maladeta per intentar una altra
de les tres crestes que s'ajunten al seu
vèrtex. Aquesta vegada l'itinerari triat se
ria la vistosa cresta Nord, més coneguda
com la cresta deis Portillons.

Segons els seus informes, hi havien estat

l'estiu anterior els guies Germain Castagné
de Gavarnia, i J. M. Courrièges de Luishon,
amb el client Fréderic Lung, però no havien
fet estrictament la seva travessa integral.

«Ells continuaren per la glacera fins a

la segona agulla, i després de pujar-la

Emili Juncadella vestit de caçador. Pintura de José María Vidal-Quadras

tornaren a la neu fins molt a prop de la

paret final.
«al cim del primer repetjó (cota apro
ximada: 3.150 m). Hi vam construir un

cairn, perquè allí no hi havia pujat ningú,
i vam deixar la primera targeta que acre

ditava el nostre pas, cosa que vam fer

també després".

Nosaltres, per contra, pujàrem per la

cresta les tres agulles i passàrem en

equilibr] les fulles de ganivet que uneixen

la segona amb la tercera i d'aquesta a la

paret final del cim". Un cop superades totes les dificultats i

havent fet el recorregut sencer de la cres

ta, assoliren el cim desitjat. «Els meus

homes estaven entusiasmats i contentís

sims d'haver-hi arribat tan bé per un lloc

tan nou; també jo estava satisfet, però la

meva emoció era més intensa i vaig do

nar gràcies a Déu per haver-nos permès
arribar al cim sense cap incident".

Segons sembla doncs, aquesta no fou

pas la primera repetició, ni tampoc la

primera estatal, tal i com diuen moltes

guies i llibres d'història. La cordada for

mada per l'Emili Juncadella, el guia Jean
Haurillon i el guarda de la Renclusa, el
famós José Sayó Pedrón, creien que es

taven fent una primera absoluta i així ho
van escriure. Avui la cresta dels Portillons, no és res

més que una senzilla escalada amb pas
sos de III grau, però cal pensar que fa

cent anys devia representar una cosa

Encordats, arribaren fins a la primera de
les agulles on començaren a grimpar:

excursionisme 5
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Després d'aquestes primeres incursions
realitzades amb èxit, i per fer-ho més

bonic, al nostre personatge li faltava en

cara arribar a la Maladeta per una altra
cresta important, la de les Maladetes

Occidentals, que és també la més difícil.
Un projecte que tot indica que va complir
pel setembre de 1914, quan en el seu

quadern hi trobem la següent inscrip-
ció, referida a unes excursions portades Últim tram de la cresta dels Portillons des del pic de la Rimaia

a terme per la vall de Benasc del 18 al
24 de setembre: «Renclusa, cresta entre
les dos Maladetas, Cregüeña. Benas

que, Maladeta Occidental i glacera de

Creqüenya», apunts que no va arribar a

desenvolupar a casa seva, com solia fer

habitualment, i que són també unes de

les ultimes referències que va escriure
en el seu quadern.

força diferent pel material i la mentalitat
de l'època.

Així doncs, foren els primers? Resulta di
fícil confirmar-ho. En la seva defensa diré

que José Sayó devia estar molt al cor
rent de les rutes que s'anaven realitzant
cada anyal pati de casa seva. A més,
cal tenir en compte que Jean Haurillon
i Germain Castagné eren bons amics, i
havien compartit diverses escalades de

prestigi. De fet, només feia uns quants
dies que amb el vescomte Jean d'Usell,
havien aconseguit fer la travessa de

Tempestats a IAneto, concretament el 5
d'agost de 1912, només vint dies abans
de la citada escalada. És molt provable
doncs que coneguessin perfectament
l'itinerari de la cordada francesa.

AI butlletí del CEC, Juncadella hi va es

criure: «Subida por la cresta Norte sin

tomar el glacier. Nieve fresca en toda la
ascensión. Consultar las tarjetas deja
das en la arista". Un costum molt pro
pi d'aquells pioners del pirineisme que
deixaven constància així del seu pas
pels cims que consideraven importants,
moltes vegades deixant les targetes dins
d'una ampolla de vidre a una caixa de ta
bac per tal que els futurs repetidors, que
no solien ser gaires, se n'assabentessin.

Avui, per la troballa d'una d'aquestes tar
getes de cim, sabem que va ser concre

tament el 22 de setembre de 1914, i en

ella s'hi pot llegir:

«Emilio Juncadella y Vidal, Ingéniera.
CAE [Club Alpino Español] CEC [Cen
tre Excursionista de Catalunya] y CAF

[Club Alpin Français] con J. Milà [Jo
sep Maria Milà i Camps, de Barcelona]
Jean Haurillon, guia CAF y José Sayó
de Benasque»,

No sabem en quin cim va ser trobada,
ni tampoc la ruta que va realitzar per les
Maladetes Occidentals. Aquesta vegada,
però, sí que sabem que no va ser el pri-
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mer. El mateix Haurillon, havia ja realit

zat aquesta travessa, segons diuen els

llibres, per l'agost de 1906 acompanyant
a A. Bisset.

el seu moment en Feliu Izard del Centre
Excursionista de Lleida, i també Miquel
Capdevila en la seva guia Los tres miles
en 30 jornadas i no pas separades per
IAgulla a Punta de Cregüenya, tal i com
malauradament apareix en la bibliografia
majoritària.

Durant els estius següents, Juncadella

que era soci del Centre Excursionista
de Catalunya, del Club Alpino Español
i del Club Alpin Français, a més de la
Institució Catalana d'Història Natural, va
continuar fent nombroses visites al mas
sís. A la Cresta del Media, Cregüenya,
el Diente dAlba, a altre cop a la mateixa

Maladeta, i el 1920 amb Antonio Lobera
i Jean Haurillon, traçarien una nova via a

IAneto, pujant directament pel que era la

glacera de Barrancs i per la canal que va

en direcció al Pas de Mahoma.

REFERÈNCIES
1- Vilaseca Basco David. Emili Juncadella.
Aventures d'un burgès als Pirineus. Cosse

tània, Valls, 2004. Pàg:68,69, 89,90,91,92, 11t
2- Butlletí del Centre Excursionista de Catalu
nya. Any XXXI, Núm. 319.Agost, 1921. Pàg. 212.
3- Revista. Muntanya. Centre Excursionista de

Catalunya, Núm. 866. Pàg. 43.
4- Vegeu: Qui té e/ seu pia/et? Opuscle rea

litzat per Magda Sales i Miret del Centre Ex
cursionista de Lleida en motiu de l'ascensió a

tots els cims de 3.000 m del Pirineu. 8a edició,
estiu del 200t

5- Capdevila Miquel. Los tres miles en 30 jor
nadas. Barcelona, Ediciones Martinez Roca,
1997

Avui, Emili Juncadella i Jean Haurillon,
tenen el privilegi de tenir un cim en ho

nor seu enmig de la cresta de Cregüe
nya, on hi ha IAgulia Juncadella i IAgulia
Haurillon. Que, dit sigui dit, haurien d'es
tar de costat, tal i com ho va publicar en

Capella de la Mare de Déu de les Neus a la Renclusa, la construcció de la qual va ser

sufragada en gran part per en Juncadella



Refugi CARO "Pepite Anguera"
Alfara de Caries

FORA DE SERVEI

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, BTl, escalada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC
686 541 983 gUillemciaveria@gmailcom
www.wm3.com/masdeltroncl
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 30 places
· Activitats: travesses, passejades, BTl, 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
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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, BTl, senderisme, espeleologia

Refugi CINQUANTENARI
Estany de Baborte (lliure)
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi MATARÓ
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi GRÀCIA
Estany d'Airoto (lliure)

· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de
I'estany d'Ai roto

· 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
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Refugi de PUIGCERCÓS
680' 178 940 www refugi contacontes.cot
· 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, BTl, pesca

Butlleta de subscripció
Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números I'any)

per l'import de 15 euros anual

Nam Cognoms_____________________ _ __
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dels Ports, molt complert i ben organit
zat, que publica l'Espeleo Club Tortosa
a la seva web, i en constatar que en

aquell punt no hi havia res marcat, ens
vàrem decidir a tornar-hi amb material

per baixar. Volíem confirmar si la cavitat
acabava en aquell pou o podia ser que
continués, potser traient un munt de pe
dres. Eren aquestes les dues opcions
que trobàvem més probables.

RetEobament i catalogació d'una
Text i fotografies d'Emília Doña i Jordi Llorca, SIRE Sants, GEB

Feia temps que des del SIRE de la UEC
de Sants volíem voltar una mica per la
zona dels Ports. Ja hi havíem estat en

una ocasió, anys enrere, en una trobada

d'espeleòlegs i en una altra ocasió visi
tant l'avenc de la Crisi, però ens que
daren ganes de més per la bellesa i ac
cessibilitat. A més, allà mateix, la UEC
hi té un refugi. De manera que, així que
vam poder, ens hi vam desplaçar amb
la intenció de visitar alguna cavitat i fer
una bona passejada.

La ruta, que encertadament ens re

comanaren els guardes del refugi, es

devingué bella i espectacular, fàcil de
discórrer i molt recomanable. És un cir
cuit que segueix trams dels GR-171 i 7,
aquest últim també aprofitat per un bon
tros de la ruta dels Estels del Sud, que
uneix 5 refugis i allotjaments de la zona

dels Ports.

En 6 hores i sense presses es pot en
llestir aquesta ruta però amb la mania de
l'Emília d'investigar cada forat que veu a

la vora del camí ens hi vàrem estar fins
a 8 hores. Precisament, quan ens fal
tava només una horeta, més o menys,
per acabar la ruta, l'Emília, atreta per un

petit forat entre pedres de no més d'un

pam d'amplada que havia estat tapat
amb rocs, hi descobrí el que era, sens

dubte, la boca d'un avenc amb l'aspecte
d'haver estat obert recentment.

El que es podia veure des de fora era un

forat de quatre pams d'ample, si fa no fa,
que descendia esglaonadament uns 6 o

7 metres fins a una base de pedres amb
fort pendent cap a un costat. No hi havia

cap rastre o senyal de cap equipament
que s'hagués usat per explorar aquesta
cavitat i, malgrat semblar factible, la fal
ta de mitjans per assegurar-nos ens va

fer desistir d'intentar desgrimpar aquest
pou. Per altra banda, la seva proximitat
al GR ens feia suposar que seria una

cavitat ja coneguda i poc visitada per la
seva escassa entitat.

Tot feia pensar que el que es veia era

el que hi havia però, acostumats a les

sorpreses en el món de l'espeleologia,
vàrem mirar al Catàleg Espeleològic
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Aquesta sala, força farcida de formaci
ons no exemptes de bellesa, es ramifica
en galeries a diferents nivells que, explo
rades, acaben en sengles obstruccions

impenetrables. En alguns punts trobem

petjades i l'empremta d'una mà evidèn
cia que la cavitat ja ha estat visitada, per
bé que somerament, ja que la trobem

prou neta, senyal que els primers explo
radors foren prou curosos.

t'aleqria fou gran quan, només arribar
a la base del primer pou, es veié clara
ment que la cavitat continuava obrint-se
a una sala de dimensions considerables
en relació a la magnitud de l'avenc.

Altrament, al bell mig d'una gran colada

d'estalagmites que omple tot un costat
de la sala, s'obre una petita finestra per
la qual s'albira una altra sala a l'altra

banda; un espai de considerables di-

característica de la sala SIRE



,avitat al massís dels Po�ts

mens ions i, àdhuc, una possible continu

ació descendent.

Fora senzill eixamplar l'esmentada fines

tra, però atès que malmetríem l'aspecte
de la colada on s'obre, ens decidim per
eixamplar un altre forat que troba l'Emília
enretirant uns blocs al costat mateix. Es
tracta d'una cavitat més petita i tortuosa,
però que en quedar un xic amagada i
obrir-se en roca mare no farà lleig si la
obrim més.

Ens posem doncs a la feina, una mica

feixuga per no disposar de les eines ade

quades, però entre el trepà i el martell

AVENC DELS ESTELS DEL SUD

Ports del Caro, Tortosa
Coordinades UTM:
31 T 0275123
UTM 4523229

Topo:
Emilia Doña, Jordi Llorca
SIRE Sants, GEB
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fem prou amplada perquè l'Emília s'hi
escoli de seguida que pot, i es posi a
explorar a l'altra banda. Amb la mateixa

corda amb la qual hem baixat, tot pas
sant-la per la finestra que no hem volgut
malmetre, i ancorant-la en un pont de

roca, supera un petit ressalt i accedeix
a una sala central des de la qual s'obren
diverses alternatives, connectades entre

elles, i que configuren un espai de curio
sa circulació, amb pronunciades rampes
descendents, pous, esquerdes, gateres
i una ampla i bonica sala superior bella
ment concrecionada.

A l'altra banda, exhaurida la bateria del

trepà, en Jordi encara no aconsegueix
de passar pel forat i en desisteix. En tor
nar l'Emília fem la topografia de la cavitat
tot pujant, quedant pendent la del sector

explorat per ella, i que no presenta evi
dència d'haver estat visitat mai abans,
cosa que ja ens ho va fer pensar el seu
difícil accés.

Amb la informació recopilada i la topo
grafia provisional (proposem anomenar

l'avenc "Estels del Sud" per la ruta que
hi passa pel damunt) ens posem en con

tacte amb els companys de l'Espeleo
Club Tortosa (promotors i responsables
del catàleg de cavitats del massís del

Caro) indicant-los la situació exacte de
la cavitat per si ells en tenen notícia. Així
mateix informem complidament a les au

toritats del parc natural dels Ports.

De seguida ens contesten de l'Espeleo
Club Tortosa, i, per a sorpresa de tots,
ens informen que la cavitat no està ca

talogada i que a més, no era coneguda
per ningú d'ells malgrat constatar que
molts hi havien passat just pel costat se
guint el GR-7 un munt de vegades. Tal
circumstància els encurioseix prou per
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fer un apart en les seves interessants
i prometedores exploracions i quedar
amb nosaltres per acabar l'exploració de
la cavitat i fer-ne algunes fotos.

Els companys de l'Espeleo Club Tortosa
ens comenten que pensaven que era

una cavitat, com d'altres a la zona, loca
litzada i mig explorada amb anterioritat,
però que en no ésser degudament cata
logada ni publicada va quedar oblidada
sense que ningú li seguís la pista amb
més deteniment.

Així doncs, 4 membres de la SIRE de
Sants i 6 de l'Espeleo Club Tortosa ens

atansem a la cavitat, aquest cop amb

material específic de desobstrucció, i

mentre uns fan fotos, altres eixamplen
prou el forat d'accés al sector que fins
ara només l'Emília ha visitat, fins dei
xar-lo prou còmode perquè tothom hi pu
gui accedir sense gaire angoixes.

La cavitat sencera és explorada i repas
sada pam a pam sense trobar cap contí
nuació evident més enllà del que ja s'ha
via explorat el primer cop. Tanmateix, es
constata que la feble circulació d'aigua,
provinent de regalims, s'escola en al

gun punt entre blocs, i es pot percebre
certa corrent d'aire en algun pas estret.

Aquests detalls podrien fer-nos decidir a

emprendre una desobstrucció més am

biciosa en el terra d'una de les galeries,
encatifada de blocs despresos i amb tot

l'aspecte de desenvolupar-se cap a baix.

A la cavitat li és assignat el número de

catàleg C-84 i el nom d'Estels del Sud

proposat, i és fa ressò de la troballa al

blog de l'Espeleo Club Tortosa (espeleo
clubtortosa.blogspot.com). La divulgació
afavoreix l'aparició en un altre blog de la
zona de la notícia que aquesta cavitat

possiblement correspongui a una que
fou explorada el 2009 i que, anomenada
avene "Florerna" fou catalogada en el seu
dia amb el número C-96 al catàleg espe
leològic dels Ports. Ara bé, .aquest avenc
Florema no va ser divulgat ni ubicada la

seva situació en el catàleg per motius

que ens són del tot aliens i no valorarem,
però que sí que pensem s'hauria de ten
dir a solucionar per tal d'evitar episodis
de duplicació de tasques i esforços en el

coneixement del nostre patrimoni subter
rani, com és el cas que ens ocupa.

Queda doncs per als companys de l'Es

peleo Club Tortosa la catalogació defi
nitiva de la cavitat un cop comprovat tot
plegat. Nosaltres reiterem l'agraïment als
amics de Tortosa i als responsables del

parc natural dels Ports l'atenció, amabi
litat i suport que en tot moment han tin

gut amb nosaltres, i oferir-los la nostra
col-laboració i suport en les seves ex

ploracions i treballs als Ports. Aprofitem
l'avinentesa per felicitar-los pels lluïts
resultats aconseguits en tals tasques,
comparables només als esforços esmer
çats per assolir-los.



Text d'Eduard Martínez

Fotografies de Mercè Gili Eduard Martínez

Les Muses són, d'entre les divinitats
menors de la mitologia clàssica, unes

de les més reconegudes. Aquestes nou

jovenetes protectores de les arts i inspi
radores de les creacions artístiques eren
venerades en molts indrets. Inicialment
tenien la llar prop del Mont Olimp, al nord
de la regió de Tessàlia (Grècia) però, fi
nalment, es veu que van fixar la residèn
cia al Mont Parnàs, a sobre de Delfos, a
la Fòlquida, on hi havia el gran temple
dApol·lo (el déu de les arts) i el seu fa
mós oracle.

Segons sembla nimfes, nàiades i muses
es reunien sovint a la falda del Parnàs

per escoltar Apol-lo tocar la lira i, plega
des, cantar i recitar poesia. Avui en dia

el massís del Parnàs (llcpvcccóç en

grec) és un indret menys donat al cant i

a la poesia i més propens als esports de

muntanya i ailleure. Però, si escolteu bé,
podreu sentir encara en la solitud dels
seus cims, aquells càntics antics que us

transportaran al passat, quan homes i

déus passejaven junts per la bella terra

grega.

El Parnàs és el bastió sud de la serrala
da del Pindos, una derivació de les mun

tanyes balcàniques que travessa Grècia
de nord a sud. El Parnàs és un massís
calcari recobert en la seva part més hu
mida per avetoses esplèndides d'Abbies

cephallonica, un avet molt resistent a

l'aridesa, endèmic de les muntanyes gre
gues. La solana és un sequeral recobert
de màquia que és substituïda progressi
vament, a mesura que es va guanyant

altitud, per prats alpins xeròfils amb es

pècies de fulles rígides i punxents que
formen gespes eixarreïdes.

La topografia és abrupta amb múltiples
barrancs i crestes. La seva natura cal
cària ha generat força dolines, coves i
avencs. La darrera glaciació també hi ha
deixat rastres en forma de circs glacials i
morrenes que se'ns fan estranys en ter
res tan meridionals. La neu és tan habi-

Mirant al nord des del cim

El Tholos de Delfos
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tuai que ha permès la instal-lació d'una
estació d'esquí amb 36 km de pistes
senyalitzades.

El massís del Parnàs té una desena
de cims de més de 2.000 m entre els

quals destaquen el Liakoura (2.455 m),
el Toumporachi (2.435 m), el Tsarkos

(2.415 m) i el Gerondovrachos (2.398 m)
tots de fàcil accés per les vies normals.
Tota aquesta zona forma part del Parc
Nacional del Parnàs creat el 1938 per
preservar el paisatge i els ecosistemes
de muntanya.

Si passeu, doncs, uns dies de vacances

a Grècia podeu aprofitar per fer un tast de
les seves muntanyes. Així entre visites a

ruïnes, museus, platges i illes es pot de
dicar una jornada per endinsar-se a l'alta

muntanya grega tot ascendint algun dels
sostres del Parnàs. Nosaltres, l'estiu de
2011, vam pujar al Gerondovrachos i vol
dríem compartir l'experiència.

Delfos, la vila de l'oracle, és un bon lloc

per installar el camp base ja que dispo
sa d'una extensa oferta d'allotjament;
des de càmpings fins a hotels de gama
alta. Des de Delfos és necessari dis-

posar de cotxe per arribar, després de El temple d'Apol-lo a Delfos

passar per Arachova, a les pistes d'esquí
del Parnàs. Aquestes pistes tenen tres
accessos: Ftrerolàquia, Kelaria i el refugi
del Club Alpí Hel-lènic. És des d'aquest
darrer punt d'accés que comença l'as

censió que us proposem.

Des de Delfos hi ha uns 30 km fins al refu

gi del Club Alpí Hel-Iènic. La carretera és
bona encara que els últims 5 quilòmetres
es converteix en una pista de terra. Dei

xeu el cotxe a l'aparcament de l'estació
i enfileu cap a les pilones dels remunta

dors. Aquest és el punt més crític de l'ex
cursió. Cal trobar el camí correcte. Si es
tira directament per la carena ben aviat

et trobes enmig d'una vegetació punxent
i d'un pedregar irregular que dificulten i
alenteixen innecessàriament la marxa.

Així doncs, feu cap a les pilones sense

mandra i ascendiu per la pista de la dreta

fins a la pilona que té la roda de sub

jecció del cable d'acer horitzontal (totes
les anteriors la tenen vertical), just abans
d'on s'albira el darrer arbre. En aquest
punt comença un corriol ben evident a
mà esquerra, en direcció est, marcat
amb quadrats vermells sobre fons blanc.

El corriol, d'un curiós to vermellós que des
taca sobre la grisor general, s'enfila mansoi
d'entrada i més costerut quan agafa direc
ció sud. Si girem la vista enrere, cap al fons
de la vall, s'observen amb tota claredat els

signes de l'erosió glacial en un bonic circ
envoltat de morrenes. Cap al nord espes
sos boscos d'un verd fosc prometen una

terra ubèrrima i fecunda.

1 2 excursionisme
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On som, però, el paisatge és desolat.
Roca i punxes tacades pels esclats
multicolors de les flors. 8ell en la seva

aspror. Majestuós malgrat la duresa. Es

querp però acollidor. Costa, no obstant,
imaginar-se éssers divins -més aviat do
nats a la bona vida- campant i esgarrin
xant-se per aquella terra tan aspra, tan

poc amable.

AI cap d'una hora -poca estona després
d'haver assolit una petita punta coronada
amb una fita- els quadrats vermells que tan
ta companyia ens han fet es desvien cap a

l'esquerra i descendeixen per seguir el camí
que mena cap al Liakoura. En realitat aquests
senyals, molts d'ells metàl·lics i verticals,
marquen una ruta d'esquí de muntanya que
uneix el refugi del Club Alpí Hel·lènic amb el

pic més alt del Parnàs.

A partir d'aquest punt comença pròpia
ment l'ascensió al Gerondovrachos. La

muntanya fa com un llom de serp amb

una impressionant timba a llevant. No hi

ha camí.rnarcat. Cal seguir intuïtivament
la carena sense perdre alçada per anar

resseguint els diversos cims del Geron
dovrachos. AI cap de mitja horeta s'arri

ba, probablement, al punt culminant. Es

fa difícil, però, escatir-ho amb certesa.

l'altímetre marca gairebé un triple empat.

Des del cim la vista és amplíssima. En
tots quatre punts cardinals s'albiren

grans muntanyes i valls que ens són

desconegudes. En direcció sud es distin

geix el blau intens del mar. És el golf de
Corint i el port d'ltéa on, segles abans,
amarraven els vaixells dels pelegrins
que de terres llunyanes venien a consul
tar l'oracle de Delfos.

El retorn és pel mateix camí. En poc
més d'una hora s'arriba al punt d'inici
de l'excursió. Mentre anem baixant per
l'aspre pedregar, encarats a nord, con
templem les pregones boscúries de la

falda del Parnàs. Potser en alguna cla
riana amagada vora un rierol d'aigües
cristal-lines els antics déus persisteixen
en les seves vetllades poètiques igno
rants de les incerteses mundanes dels

descendents d'aquells que, abans, eren
els seus fidels.

Gerondovrachos

D'esquerra a dreta: Liakoura, Tsarkos i Gerondovrachos Silene excursionisme 1 3
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Itineraris amb esquís al
Text i fotografies de Bernat Ros

En aquest article us proposem itineraris
d'una jornada al voltant del circ d'UII
deter, tot allunyant-nos del brogit de
les pistes d'esquí i dels itineraris més

freqüentats dels clàssics cims del Bas
timents i del Gra de Fajol pel coll de la
Marrana.

Ens mourem per les capçaleres de les
valls de la zona per tal d'assegurar-nos
que trobarem neu, un element que no

tots els hiverns embolcalla, tant com

voldríem, amb el seu mantell blanc les

muntanyes d'aquesta part del Pirineu
Oriental.

També haurem d'estar atents als capri
cis de la meteorologia de l'alta muntanya
i en particular d'aquesta zona, amb can

vis de temps sobtats. Haurem d'estar es

pecialment atents al fort vent que acos

tuma a fer-hi i que pot desencadenar
l'infern del torb. Una terrible combinació
de fort vent i de neu que ja ha provocat
mes d'un incident a l'àrea.

Amb tot, aquest ambient feréstec i d'al
ta muntanya alhora molt proper, és ideal

per als que es volen iniciar en els llargs
recorreguts a travessies hivernals amb

esquís així com descobrir i gaudir de
valls i racons d'una singular bellesa i so-

Eslany
Negre

<,
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Circ de Carançà amb el vessant oest del Pic de l'Infern a la dreta
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voltant del circ d'Ulldeter

Pala vessant oest Pic de
l'Infern

ledat, més enllà del circ d'Ulideter i les
seves pistes d'esquí. Una zona que us

sorprendrà i espero que en gaudiu.

Volta al circ d'Ulldeter fent
el Pic de la Dona, Prat de
B·

.

B' (**)acrvers 1 asnments

Desnivells: + 1.300 mi - 1.300 m (des de

l'aparcament de dalt, a la cota 2.155 m

de l'estació)
Dificultat: Mitja Esquiador Alpinista S2,
S3 (amples pendents fins a 35', el des
cens del Pic de la Dona i descens directe

del Bastiments amb més compromís se

gons condicions)
Horari: 6 a 7 h

Sortim de l'aparcament de dalt de l'es
tació a 2.155 m i per darrere dels edifi
cis enfilem pel costat esquerre la coma

que ens portarà a la Portella de Mantet

(2.409 m). Des d'aquí continuarem a

l'esquerra pel llom de la carena fins al

Pic de la Dona (2.704 m), molt planer i
amb una gran fita. AI cim podem gaudir
de les vistes cap a la vall de Mantet amb

el Canigó al fons, el circ d'Ulldeter i el

cim de Bacivers cap on ens dirigirem. La
vall de Bacivers resta amagada pel turó i

la carena cap on anirem.

Un altre itinerari per arribar al Pic de la

Dona, sobretot si no hi hagués neu a la

portella o les carenes per l'efecte del

vent, seria enfilant-nos per les pistes i la
Coma de Xemeneies que agafarem a la

dreta, al final de la pista de debutants.

En deixar enrere els remuntadors de
Xemeneies girarem a la dreta per agafar
una suau i evident coma que al final ens
donarà accés per la carena al pla supe
rior i al cim del Pic de la Dona.

Del cim continuarem la carena en direc

ció nord-oest fins al següent turó on dei

xarem a l'esquerra la carena cap al coll
de la Geganta i el Bastiments. D'aquí ini-

excursionisme 1 5
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ciarem el descens, del qual no s'entre
veu el seu final, per un vessant nord-oest
amb una forma característica d'embut

que ens portarà a la coma de Bacivers,
a l'alçada de la cota 2.400 m aproxima
dament (atenció a les condicions de la
neu i al perill d'allaus en el descens).

Embriagats per les sensacions de l'es

pectacular descens que acabem de fer
i que acaba en un divertit i estret tub,
assolim l'ampla coma de Bacivers. A la
vall regna un silenci que acompanya la
serena bellesa de l'entorn i fa que t'obli
dis de l'enrenou de les pistes d'esquí de
l'inici de l'itinerari.

Posem pells i remuntem seguint el fons
de la vall per l'esquerra dels contraforts

del pic de Prat de Bacivers fins als plans
de sobre. On girarem cap a la dreta i per
uns suaus lloms a sobre de l'estany de
Bacivers ascendirem per la dreta de la

pala sud-est fins a assolir el cim del Pic
de Prat de Bacivers (2.845 m).

Una alternativa per reduir el desnivell o
en cas de no estar en condicions el des
cens a la coma de Bacivers és continuar
la carena en direcció al coll de la Gegan
ta (2.611 m), d'on podem baixar en un

llarg flanqueig fins a l'estany de Bacivers
i enllaçar amb l'itinerari descrit abans.

Des de dalt el cim de Bacivers desco
brim noves panoràmiques, la vall de

Coma Mitjana amb els cims del Bas

timents, el Pic de Freser i el de l'Infern
tancant l'ampla vall. El Pic Alt de Coma

Mitjana, enfront, a l'altre costat de la vall,
ens mostra una bonica pala orientada a

sud-est. En prenem nota per un altre dia,
en alguna de les moltes combinacions

possibles d'itineraris i cims que podem
fer a la zona.

Flanqueig cap a la Coma del Freser amb el Pic del Freser

Escometem el descens de la pala que
hem vist durant l'ascens fins a l'estany
de Bacivers (2.608 m) (atenció a les

condicions de la neu i al perill d'allaus
en el descens de la pala), on tornarem a

posar pells i anirem a buscar el coll nord
de Bastiments (2.770) m en direcció oest

per uns amplis pendents i lloms fins al
coll. Si la pala no estigués en condicions

per baixar-la sempre podem seguir l'am
pla carena des del cim fins al mateix coll.

gons les condicions de la carena, fins a

assolir el Bastiments (2.883 m) (atenció a

les condicions de la neu a les cornises).

Amb bon temps i si tenim la sort que
no ens bufi l'habitual fred vent del nord

que no ens deixaria quedar-nos-hi, val
la pena prendre's el temps necessari per
gaudir de les impressionants vistes des
del cim, el més alt d'aquesta zona i ve
ritable senyor de les capçaleres del Ter i

el Freser.

Del coll resseguirem la carena, primer
per pendents suaus i després més drets,
amb esquís o a peu i amb grampons se-

El descens l'iniciem per la carena en direc
ció est, uns metres, fins al punt on haurem

Panoràmica del Pic de la Dona amb la Coma de Xemeneies i el Canigó al fons
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Arribant al Pic de la Dona amb el circ de Bacivers entre el Bastiments i el Pic de Bacivers al fons

de triar. Podem fer el descens per l'iti
nerari normal i fàcil seguint la carena

de la dreta fins a la pala que ens por
tarà al coll de la Marrana (2.529 m). Un
cop al coll tenim l'opció de fer el Gra
de Fajol (2.708 m). per completar l'últi
ma punta de la corona d'aquesta gran
volta al circ d'Ulldeter. Haurem d'afegir
180 m de desnivell i una hora, entre
l'ascens i el descens, a l'itinerari. Del
coll ascendirem directament pel llom

que surt d'aquest, a peu o amb esqu
ís, segons les condicions de la neu i

el nostre nivell d'esquí. El descens el
farem pel mateix itinerari fins al coll.

Del coll de la Marrana baixarem fins als

plans de sota per on flanquejarem per
retrobar les pistes d'esquí i per aquí fins
al punt de sortida de l'estació.

t'altra opció més estètica de descens del

Bastiments, per la qual cal tenir un nivell

d'esquí suficient, és per la carena de l'es

querra. Des d'allà es baixa per una pala
amb un descens directe pels pendents
molt més sostinguts de la cara sud-est,
que baixa directament al punt més alt
dels remuntadors de I'estaciód'esquí. Per
continuar el descens per les pistes d'es

quí de l'estació fins al punt de sortida.

Una opció molt interessant per rematar i

posar la cirereta al pastís d'aquesta gran
volta al circ, factible només en les comp
tades ocasions que la neu és abundant i

arriba a cotes baixes, és l'impressionant
i feréstec descens de la vall de la Coma
de l'Orri. Aquesta variant comporta més
dificultat i temps afegit a l'itinerari i no

més la recomanem si les condicions de

la neu i el nivell del grup ho permeten.
Pendents de fins a 35" amb passos es

trets i obligats, cal afegir d'una a dues
hores més a l'horari.

Des del Gra de Fajol o el coll de la Mar
rana aniríem a buscar el coll de la Coma
de l'Orri (2.498 m). Del coll baixem a la
Coma de l'Orri, primer per un fort pen
dent, que després se suavitza per am

ples pales fins a la Jaça de Dalt, on ens

decantarem a la dreta per buscar el pas
acanalat i estret del torrent.

Un cop superat aquest pas compromès
que ens deixa a la part inferior de la vall

continuarem pel costat dret del torrent
per entre els arbres del bosc fins apro
ximadament la cota 1.700 m, on creua

rem el torrent i ja pel seu costat esquerre
continuarem baixant dins del bosc fins
a la confluència amb el Ter, que traves

sarem cap a l'esquerra per una passera
per agafar a l'altre costat una antiga pista
que des dels Cortals de la Molina ens

durà fins a la cota 1.600 m, al costat de
la primera de les grans corbes de la car

retera de Vallter. Aquí hi trobarem un petit
aparcament on si prèviament hem deixat
un cotxe en previsió, ens estalviarem
fer dit o la pujada per l'estret de Morenç
seguint el Ter, fins a l'aparcament de les

pistes d'esquí.

Pic de l'Infern i

vall de Carança (***)
Desnivells: + 1.400m/ -1.400 m (des de

la cota 2.100 m)
Dificultat: Bon Esquiador Alpinista
82,83 (pendents fins a 35", el descens
del Pic de l'Infern i directe del Bastiments
amb més compromís segons condicions
de la neu i perill d'allaus)
Horari: 7 a 8 h

Tenim diversos punts de sortida en fun
ció de la neu i les nostres preferències:
des d'un marcat revolt de la carrete

ra d'on surt el camí al refugi d'Ulldeter
(aparcament i cartell indicador) a 2.100

m, que seguirem en ascens pel costat
del torrent fins a assolir un pla a l'alçada
del refugi, que travessarem fins a assolir
la pista d'esquí del Xalet, que creuarem
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per continuar remuntant per unes pales
en direcció oest per sota de la cara nord
del Gra de Fajol fins al coll de la Marrana.
Un altre punt de sortida seria l'aparca
ment inferior del primer telecadira de

l'estació a 2.000 m d'on resseguirem pel
costat la pista d'esquí del Xalet fins a

enllaçar amb l'itinerari descrit abans en

el punt que aquest creua la pista d'esquí.
Aneu amb compte amb els esquiadors
que baixen per les pistes i manteniu-vos

sempre pel seu lateral.

Si és un any de poca neu sempre po
drem sortir de l'aparcament de dalt de
l'estació (2.155 m) i remuntar tot resse

guint la pista del Bac i la seva variant

que surt a l'esquerra fins a assolir la part
superior del circ, des d'on veurem el coll
de la Marrana.

Continuarem cap a l'esquerra en flanqueig
per uns plans, tot creuant la pista del Xalet

per buscar l'itinerari d'ascens al coll de la
Marrana (2.529 m) (atenció a les pos
sibles cornises al coll i l'estat de la neu

que ens poden dificultar el pas del coll).

Un cop al coll continuarem remuntant en

direcció al Bastiments a buscar un llom

proper a l'esquerra, d'on podrem veure

el descens en flanqueig per sobre d'una
zona de pedres, que ens dura fins als Ai

gols Podrits a la cota 2.400 m aproxima
dament de la Coma del Freser.

En aquest punt de l'itinerari que ens

separem de l'habitual processó de gent
que puja al Bastiments i perdem de vista
l'estació d'esquí, s'accentua la sensació
de ser en un ambient d'alta muntanya i

ens anticipa les sensacions que viurem
en saltar a la vall de Carançà.

Després de creuar les fonts del Freser

posarem pells i ens dirigirem en direc
ció oest. Tot remuntant per una fonda
lada per sota mateix dels pendents del

,
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Carni de la coma de l'Infern amb el coll de la Marrana i el Gra de Fajol

Pic de Freser per buscar la Coma de
l'Infern, que apareixerà a la nostra dreta
entre el Pic dels Gorgs i el de Freser. Re
muntarem uns pendents sostinguts fins
a assolir el coll de l'aresta. Continuarem

pel fil d'aquesta a peu, amb algun pas de

roca, sense grans dificultats i flanqueja
rem pel vesant nord del Pic dels Gorgs
per buscar l'aresta final de neu al Pic de

l'Infern (2.869 m). Segons les condicions
de l'aresta és recomanable l'ús de gram
pons fins al cim (atenció a les possibles
cornises i l'estat de la neu).

Des del cim podrem entreveure una part
de l'itinerari que ens espera per la salvat

ge i tranquil-ta vall de Carança i la Coma
de l'Infern, a banda d'unes magnífiques
vistes de tot el Pirineu Oriental amb el

Puigmal, la Cerdanya, el Capcir i Serra
de Madres si el temps ens acompanya.

El descens comença del cim mateix pel
seu vessant oest en una ampla pala al

principi que es va estrenyent i guanyant
pendent, fins a uns plans al seu peu,

Flanqueig sota el Pic dels Gorgs
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abans de l'estany Negre a la cota 2.600
m aproximadament. D'allí girarem en di

recció nord, en clar flanqueig a la dreta,
a buscar un collet evident a l'aresta nord
oest que baixa del Pic de l'Infern.

Un cop als plans podem contemplar la

cara oest del Pic de l'Infern i un possible
descens d'esquí extrem si les condicions
ho permeten. La canal oest del Pic de

l'Infern de 200 m i 40' - 45' de pendent.
El dia que fèiem l'itinerari vam tenir la
sort de veure uns esquiadors fent la ca

nal i un va baixar-la amb esquís, aquest
estètic descens ens quedarà doncs pen
dent per intentar fer-lo un altre dia, tot

combinant l'alpinisme i l'esquí.

Continuem el descens des del collet per
una primera pala amb pendent que ens

porta a una coma per la qual anem bai

xant sense perdre molta alçada amb el
llac de Carança als nostres peus. Anem
obrint traça a la neu per una vall salvat

ge i de gran bellesa, sense ningú a la

vista i això accentua les sensacions que
ens transmet moure'ns en aquest entorn
amb la vista de la imponent Agulla Blan
ca i el Pic del Racó Gros a l'altre costat

de la vall.

Continuarem el descens en flanqueig
pels vessants que baixen de l'aresta que
ens queda a la nostra dreta, esquivant
els grans blocs de la tartera que s'ende
vina sota els nostres esquís, per anar a
buscar el bosc i el pas per creuar l'aresta

que ens donarà pas a la Coma de l'In

fern a l'alçada de la cota de 2.400 m

aproximadament.

Remuntarem la vall de la Coma de l'In
fern en direcció sud-est fins als estanys,
amb la impressionant cara nord del Pic

de l'Infern com a fons, per anar a buscar
l'evident coll a l'aresta esquerra que bai
xa del pic i que ens dóna accés a la part
alta de la Coma Mitjana.



Coma de l'Infern amb el perfil característic del Pic de Gorgs al darrera

La privilegiada vista de la cara nord del
Pic de l'Infern em porta al cap vells re

cords. Aquest va ser un dels primers ter

renys de joc en què em vaig iniciar en

l'alpinisme hivernal a l'alta muntanya.
Aprofito doncs per anar escrutant els
corredors d'aquesta cara per veure en

quines condicions es troben, tot pen
sant ja en tornar, un altre dia, a fer-ne

algun dels clàssics itineraris de la cara

nord del Pic de l'Infern. Quan unes tra
ces a la ampla canal Oriental criden la
meva atenció, efectivament sembla que
algú l'ha baixada amb esquís. La canal
Oriental de 150 m i 40°, màxim 45°, de
pendent sembla també un altre possible
interessant descens d'esquí extrem, per
guardar al calaix de la memòria per a fu
tures jornades.

Del coll iniciarem el descens en clar flan

queig mirant de no perdre alçada per la

part alta del circ de la Coma Mitjana sota
els cims de l'Infern i el Freser, per aca

bar tornant a posar pells i remuntar per
un llom cap a la Collada de les Comes
de Malinfern (2.705 m), entre el Pic de

Freser i el Bastiments.

Aquí deixem enrere les abruptes i fre

des cares nord de l'últim tram de l'iti

nerari i tornem a veure de nou les més

amables i assolellades cares sud de la
vall del Freser.

Des d'aquí podríem anar directament al
coll de la Marrana, baixant primer per la
coma sota el coll i després, arribats als

plans de sota, continuar en un llarg flan

queig seguint una feixa al vessant fins a

situar-nos a uns 150 m per sota del coll,
que remuntarem per suaus pendents
fins al coll de la Marrana.

Però si l'horari i les forces ens ho perme
ten, sens dubte la millor opció és remuntar

els 180 m de desnivell de la carena fins al

Bastiments (2.883 m). A peu o amb esquís
segons les condicions de la neu, per gaudir
del cim amb la calma de l'última hora de la
tarda i ser dels últims del dia a fer el cim
sense l'habitual processó de gent.

El descens el podem fer, tal com hem
descrit a l'anterior itinerari, pel coll de la
Marrana fins al punt de sortida de l'esta
ció o bé un descens més directe, si les
condicions de la neu i el rise d'allaus ens
ho permeten, pels pendents més sostin

guts de la cara est que baixa directament

al punt més alt dels remuntadors de l'es
tació d'esquí per acabar el descens per
les pistes d'esquí de l'estació fins al punt
sortida.

Dades pràctiques
Informació de l'estat de la neu a les

pistes, previsió meteorològica i acces
sos per carretera i càmera web de l'es
tació: www.vallter2000.com

Refugi Xalet Ulldeter: www.ulldeter.
net a per telèfon al guarda Guillem
Fernández - 619 514 159 - 972 192
004 - reserves@ulldeter.net

Previsió meteorològica, estat de la
neu i perill d'allaus: www.meteo.cat
Desaconsellem realitzar els itineraris
en cas de previsió de forts vents a la
zona pel rise que pot representar. Així
mateix cal estar atent a la previsió del
risc d'allaus i l'estat de la neu, ja que
alguns trams dels itineraris descrits
amb neu molt dura a gelada i ventada

poden fer augmentar la dificultat i el
rise del recorregut.
Cartografia:
Mapa Editorial Alpina d' hivern Vall de
Núria Vlldeter. Esc. 1 :25.000 amb iti

neraris amb esquís.

Mapa Editorial Alpina d' estiu Puigmal
Vall de Núria Vlldeter. Esc. 1 :25.000

Mapa ICC Ripollès. Esc. 1 :50.000
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Les Grandes Rousses i fes AiguiCfes cf'Arves,
Text i fotografies de Pasqual Garriga

Proposemfer esquí áemuntanya afsAfps francesos per áesco6ri.r [es possi-
6iCitats á'aquests MS massissos situats af sud áe fa. va[[ áe fa.Maurienne,
a tocar I'un áe ['aftre. EC áe [es Grandes Rousses es caracteritza.per fa. seva

[farga gfacera áe Saint Sonin, ['aLtre per fa. 6e[[esa única áe [es tres agu[[es
á'ATVes. Muntanyes áiforents però paisatges sempre á'alIò més estètics.

Una tria quasi obligada
Un cop més és Setmana Santa i com és habitual disposem de
cinc dies per fer una escapada als Alps, l'única de l'any. Hem
fet les reserves dels refugis i preveiem un possible pla alterna
tiu per si falla la meteorologia. Tot i això el dia abans de mar

xar acabem improvisant un nou pla que ni tan sols ens havíem

plantejat, aquest cop obligats pels butlletins de rise d'allaus del
web de Méteo France. Tots els sectors més alts i fronterers de

França amb Itàlia s'han anat carregant de neu els darrers dies
i es troben a risc 4 i 5, sobre una escala de 5. AI contrari que
en d'altres ocasions els Alps del sud presenten més perill que
els del nord. De fet el web només ens dóna risc 2 d'allaus als
sectors del massís de Bauges tocant a Chambéry i allímit més
occidental de la vall de la Maurienne.

Per situar-nos direm que els massissos de Grandes Rousses i

les agulles dArves són accessibles per la vall de la Maurienne,
que és la que tanca al sud el departament de la Savoia i por
ta al túnel del Fréjus (unió per tren de França amb Itàlia). Es
troben, per tant, entre la vall del riu Arc al nord i la vall de la
Romanche al sud, a cavall de dues regions, els Alps del Nord
i del Sud, i també de dos departaments, la Savoia i les Hau
tes Alpes. Per acabar-ho de situar direm que ens trobem entre

els coneguts massissos de la Vanoise al nord i dels Écrins al

sud. Aquesta zona de pas, és clar, té grans ports de muntanya
ben coneguts perquè hi passa sovint el Tour. El massís de les

Aiguilles dArves es troba al vessant nord del coll del Galibier.
El de les Grandes Rousses és a tocar dels colls del Glandon i

de la Croix de Fer. A més, el vessant sud d'aquest petit massís
suporta la mítica estació d'esquí de IAlpe d'Huez.

Día 1

Pujad(¡ aL rifugi Je rtteruianí i a raiguilIe Je Laisse

Havent sortit de casa a primera hora de la tarda d'un diven
dres arribem a dormir, al cap de vuit hores de carretera, a Saint
Jean de Maurienne, una petita ciutat coneguda per la fàbrica
de navalles Opinel, gairebé un símbol d'identitat de França. Allí
mateix arrenca la carretera que puja al coll de la Croix de Fer
i que a l'hivern condueix a les sis estacions d'esquí que con

formen el vast domini esquiable de Les Sybelles, un dels més

grans de França amb 310 km de pistes. Saint Sorlin dArves és
l'estació més alta i més gran del domini i és allí, a 1.560 m, on

deixem el cotxe. Cal dir que es podria sortir de Catalunya el ma
teix dia i procurar arribar a Saint Sorlin dArves a temps d'agafar
els remuntadors i assolir així el refugi el mateix dia. Com hem
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arribat a les pistes d'hora no ens ho plantegem, carreguem les
motxilles i per les pistes encarem els primers mil metres de

pujada. Seguim una línia de pistes blaves que remunten una

coma anomenada Combe de la Balme fins a uns vells xalets

de fusta situats a 2.080 m. Un cop allí encarem a l'oest els

pendents que porten a un fals coll situat a 2.591 m on arriben

dues telecadires i que és el punt més alt de l'estació. Ens ha
costat ben bé tres hores assolir aquest punt que no té nom.

Per premiar l'esforç ens atansem a una cota propera, Les Tufs,
a 2.617 m, que serà el primer cim d'aquests dies. La visió des

d'aquesta petita talaia és fantàstica. El més impressionant és la

visió de tota la gelera de Saint Sorlin que culmina al nostre gran
objectiu d'aquest sector: el pic de l'Étendard. A l'altre costat de

la vall les tres agulles dArves atrauen totes les mirades; són al

tes, culminen a 3.514 m, són molt belles i no tenen cap cim a la
vora que els faci ombra. Una mica més lluny, cap al sud, veiem
tot el massís de la Meije i al nord el Mont Blanc ho domina tot.



Pesquí més estèti

Del cim on som baixem esquiant en cinc
minuts al refugi de l'Étendard, a 2.430

m, on passarem dues nits. El refugi es
troba estratègicament situat a la sortida

del Grand Llac o llac Bramant, ara co

bert de neu, que es forma al peu de la

gelera que baixa de l'Étendard. A l'estiu

s'hi arriba en una hora i mitja a peu dels
colls del Glandon i de la Croix de Fer.

Pertany al CAF, ofereix 70 places i és de
construcció moderna (1989). Substitueix
un edifici més antic utilitzat el 1910 per
la construcció de la presa del Grand Lac

que des del 1924 passà a servir de re

fugi. Després de dinar i' d'una mica de

repòs decidim aprofitar la tarda radiant

per fer l'ascensió de l'agulla de Laisse

Visió del conjunt de la gelera de Saint Sorlin amb l'Étendard al Ions

Relugi de l'Étendard sota l'aiguille de Laisse

de 2.879 m, que al capdamunt d'una

vaileta lateral domina el refugi. Triguem
quasi una hora i mitja en superar els 450
m de desnivell, ja que notem la fatiga del
matí. t'ascensió no presenta cap dificul
tat i en canvi recompensa amb una vista

espectacular sobre la presa de Grand
Malson a la vall que baixa del Glandon

cap a Bourg d'Oisans. La baixada tot i

l'hora avançada de la tarda també la fem
sobre bona neu.

regut del massís. Es troba situat a la cap
çalera de la llarga glacera de Saint Sorlin
i la seva ascensió, perfectament adequa
da a la pràctica de l'esquí de muntanya,
és la més llarga i bonica del sector i una
de les més maques dels Alps francesos.
Amb els primers rajos de sol ens afegim
a la munió d'esquiadors que surten del

refugi i encarem al sud els deu quilò
metres que ens separen del cim. Primer

travessem la superfície nevada del llac

Bramant i a continuació la del llac Blanc.

Arribem així a un suau pendent que du

rant els propers cinc quilòmetres amb

prou feines guanyarà 400 metres. Gau
dim doncs d'una plàcida progressió ad

mirant el cim a mida que ens hi atansem.

DiaZ
Ascensió aLpic efe rttetu:farc[ (3.464 m)
t'Étendard, que en català vol dir l'esten

dard, és el cim més emblemàtic i concor-
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Sobrepassem a mà esquerra l'agulla de

Laisse, i més endavant la base d'una

glacera lateral suspesa anomenada
Côte Blanc que porta a les Cime de la
Cochette, un bell objectiu a fer amb es

quís. Davant nostre la mola rocallosa del
Grand Sauvage de 3.217 m domina la

glacera des del vessant esquerra. A par
tir de la cota 2.700 m comencem a pro
gressar sobre el que realment és la gla
cera de Saint Sorlin, molt estudiada des
de la dècada dels anys 30 del segle pas
sat i en franca regressió des dels anys
70. De cop i volta una avioneta sobrevola
la glacera, hi aterra i sense parar motors
fa mitja volta i s'enlaira de nou després
d'agafar embranzida deixant una bonica

traçada en forma de ferradura. AI cap de

pocs minuts una altra avioneta repeteix
l'operació. Durant tot el matí i en curts in
tervals de temps les mateixes avionetes

repeteixen la maniobra no menys de vint

vegades. Més tard al refugi ens explica
ran que es tracta d'uns exercicis pràctics
que han de fer aquells que volen obtenir
el títol de pilot d'avioneta per aterrar en

"altiports" i que la seva presència és ha
bitual els caps de setmana. La glacera
segueix amb el seu pendent suau fins a

l'ample coll de Quirliès de 2.993 m. No
hi arribem, a partir de la cota 2.900 m

girem cap al sud-oest i encarem els pen
dents més redreçats que baixen del Pic
de l'Étendard. Amb quatre grans ziga
zagues guanyem altura ràpidament fins
al coll de la Barbarate abocat a l'oest.

Aquí el pendent es redreça encara més
fins ben bé sota mateix del cim on un

canvi de vessant ens obliga a fer un fals

flanqueig. Superat aquest únic pas ens

plantem al cim en un parell de minuts.
Ens ha costat quasi cinc hores arribar

aquí dalt. t'Étendard, amb 3.464 m, és la

segona cota del massís, superada d'un
sol metre pel Pic Bayle situat a uns tres

quilòmetres al sud de 1:A.lpe d'Huez. La
travessia de l'aresta que uneix els dos
cims és l'ascensió de caràcter alpí més
clàssica del massís. Des del cim distin

gim, dos mil metres més avall, el poble
de Vaujany que forma part d'aquell ma
crocomplex de l'esquí alpí.

Arribada a la Cime de la Valette amb el cim de l'Etendard dintre un núvol
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Darrers pendents sota el pic de l'Étendard

De la baixada hem d'esmentar la qua
litat i la quantitat de neu pols de què
gaudim especialment els primers cinc
cents metres memorables. Després, pel
fet de ser una glacera amb poc pendent,
ens hem d'espavilar per trobar la línia

que ens estalviï haver de remar fins al

refugi. Per ser diumenge hi ha força
menys gent que la nit anterior. El guar
da accedeix al refugi amb moto de neu

per les pistes, així que sempre té bon

menjar per oferir als visitants. Els dos
dies sopem molt a gust.



Dia 3 '\
Cime de fa vafette (2.858 m) i pujad(¡
aL refu9i de fes AiguiŒes CÍ'AlVe5
Aconsellats pel guarda del refugi deci
dim ascendir la Cime de la Valette, un

petit cim lateral de la glacera que pel
vessant oriental ofereix la possibilitat de
retornar al cotxe tot gaudint d'una mag
nífica esquiada de 1.200 m de desnivell.

l.ascensió transcorre per l'itinerari del

dia anterior fins on comença la glacera
de Saint Sorlin. A l'alçada deillac Gris, a
2.663 m, abandonem la traça i encarem

a l'esquerra cap a la base del Mont Pe
iaux que és una prolongació cap al nord
del Grand Sauvage. Seguim les traces

d'un grup amb un guia que ens prece
deix, que tot fent marcades voltes ma

ria ens porten als 2.845 m del coll de la

Cime de I aValette. El cim, de 2.858 m,

es troba uns 200 metres més a l'est i es

tracta simplement del punt on culmina

la planera carena de les Arenes. Això sí,
hi ha un pal indicador de la Cime de la

Valette, per si de cas dubtéssim d'haver
assolit el cim. És un bon mirador cap al
massís de la Meije i cap al cim de l'Éten
dard que aquest matí és cobert per un

barret de núvols. Com que ens precedei
xen tres esquiadors no ens costa gens
veure per on hem de baixar. Pensem

que en cas de boira o simplement sen
se traces no hauria estat senzill trobar el

camí de baixada per l'ampli vessant est
de la Cime de la Valette. Iniciem l'esqui
ada fent una llarguíssima travessia de

prop de dos quilòmetres tot perdent poca
altura pel vessant est de l'aresta de les
Arenes fins a situar-nos, a la cota 2.450

m, al capdamunt de la coma del riuet

dAlpettaz. Allí ens espera una especta
cular baixada a plaer fins a les proximi
tats de Grand Plan, un pla amb bordes
situat a 1.600 m on conflueixen tres valls.
De la sortida del pla seguint la vall del
riu Arvan hem de "toquejar' de forma

planera tres quilòmetres fins retrobar les

pistes de Saint Sorlin on tenim el cotxe.
En aquesta bonica travessia passem per
l'antic poblet de Prés Plans, ara deshabi
tat, amb una bonica església.

De tornada al cotxe volem aprofitar la tar
da per canviar de vall, anar a les Aiguilles
dArves i pujar al seu refugi. Per fer-ho
hem de baixar a Saint Jean de Maurien

ne, remuntar la vall durant 14 quilòme
tres fins a Saint Michel de Maurienne i

allí prendre la carretera que puja al coll
de Galibier. A mitja ascensió la carrete
ra passa pel coll del Télégraphe, perd un

centenar de metres i arriba a la gran es

tació d'esquí de Valloire. Sis quilòmetres
més amunt en direcció al Galibier el bro

git de l'estació queda ben enrere i arri-

bem al tranquil nucli de Bonnenuit. Allí, a
1.666 m, deixem el cotxe i després de tra
vessar el riu iniciem l'ascensió al refugi
de les Aiguilles dArves. Val a dir que són
les quatre de la tarda i que trobant-nos
en una cota tan modesta la neu és de
molt mala qualitat i ens enfonsem força.
El camí és força redreçat al principi fins
a arribar al grup de bordes de Les Aigui
lles a 1.845 m. En aquest punt ja només

queda remuntar el pendent regular de la
vall deixant el riu a la nostra esquerra i

tenint davant nostre les imponents moles
de roca de les agulles Central i Meridi
onal dArves. El refugi es troba a 2.260

m, una mica enlairat sobre el vessant de
la vall. Ens costa dues hores arribar-hi,
ja que veníem una mica cansats. Ens

sorprèn trobar-hi només dos clients. Són
dos jubilats que gaudeixen de l'esquí de
muntanya. El guarda, cuinant només per
a quatre clients, s'hi recrea i ens ofereix
un sopar memorable a base d'amanida
i lasanya.

Dia4

I.:Aigui[e de ['Epa.isseur (3.230 m)
Aquest massís ofereix dues ascensi

ons clàssiques: l'una és al coll de les

Aiguilles dArves i l'altra a IAiguilie de

l'Épaisseur. Aquest cim, de 3.230 m, és
l'ascensió més repetida de la zona ja
que no presenta cap dificultat i sembla
feta expressament per gaudir de l'esquí
de muntanya. Fent cas al guarda no ma

tinem gaire i tirem amunt a les nou del
matí quan el sol ja toca al refugi. t'ascen
sió és evident, només hem de remuntar

l'ampli pendent d'orientació nord-oest de

prop de mil metres que porta directe al

cim. El terreny fa inflexions i ben bé fins a

mitja pujada no veiem on és el cim. Com

t
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a teló de fons tenim sempre les dues agu
lles més meridionals. En unes tres hores
ens plantem a tocar del cim en un pla on

hem de deixar els esquís, per acabar fent
els darrers cinquanta metres sobre una

aresta de roca. lJ\iguille de l'Épaisseur
és un gran cim abocat a parets verticals
al seu vessant oest. No entenem perquè
en diuen agulla, quan no ho és. Sí que
ho són les tres agulles dArves que ara

tenim a tocar, més boniques i imponents
que mai. La tercera agulla, la de més al
nord, que no teníem a la vista, fa la curio
sa forma de cap de gat amb dues aguIle
tes que serien les orelles. Per desgràcia,
abans que ens n'adonem, els núvols ens

tapen el conjunt de les agulles. Baixem
plàcidament gaudint de bona neu fins a

la porta del refugi. Ens queda un dia per
tornar a casa però després del que hem
vist ens resistim a abandonar aquest
massís sense fer l'altra gran clàssica.
Així que demà esquiarem abans de tor
nar a casa.

Dia. 5
Co[ efe fesAiguilLes á'A1ves (3.163 m)
El darrer dia forcem una mica la màquina
ja que abans d'emprendre la tornada a

casa ens oferim una última ascensió. Les
agulles són inaccessibles amb esquís
per això els esquiadors s'hi acosten pu
jant fins als colls que les separen. El més

ample i concorregut és el que separa
l'agulla Central de la Septentrional o Tête
de Chat (Cap de gat). Sortim a dos quarts
de vuit del matí sota un cel tapat que es

perem no ens espatlli la jornada. Baixant
a flanc cap a l'oest arribem al fons de la
Combe des Aiguilles, la vall encaixonada

que remuntem en direcció les agulles. A
la cota 2.500 m hem de decantar-nos a la
dreta encarant cap al nord el coll del Petit
Jean, de 3.065 m. Aquest coll i el dels

Camí de l'Aiguille de l'Épaisseur amb les aiguilles d'Arves al darrere

Sarrasins, de 3.126 m, separen la Tête
de Chat de IAiguille de l'Épaisseur i són
també objectius assolibles amb esquís.
A la cota 2.800 m fem un marcat canvi
de direcció i encarem a l'oest el nostre

objectiu. A partir d'aquest punt progres
sem malauradament dintre la boira, tot

resseguint la traça d'esquiadors de dies
anteriors. Durant un centenar de metres
el pendent es redreça i després ja no

més resten els darrers 200 metres de

pujada per una àmplia pala sostinguda
que enfilem en traçada recta fins al coll
mateix (3h 30 min)

El coll de les Aiguilles dArves és una fi
nestra abocada a un abisme vertical en
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Arribada al refugi de les Aiguilles d'Arves

el seu vessant oest. És una llàstima que
la boira ens impedeixi gaudir d'una pa
noràmica més extensa. Linici de l'esqui
ada demanarà tota la nostra atenció fins

que a la cota 2.700 m ens situarem per
sota el nivell dels núvols. Remuntem una

cinquantena de metres fins al refugi per
tal de recollir els sacs de dormir i aco
miadar-nos del guarda que tan bé ens

ha acollit. El retorn al cotxe no té gaire
història, la neu comença a estar trans
formada, i patim una mica a la part més
planera de la vall. La baixada final per
un ampli camí dintre del bosc sobre neu

endurida ens fa gaudir d'allò més i és un

bon final per aquests cinc dies d'esqUí
inoblidables.

Dades pràctiques
• Cartografia.:
Mapes 3335ET Le Bourg d'Oisans.l..Alpe
d'Huez i 3435ET Val/aire. Aiguil/es dJ\rves.
Col du Galibier. Tots dos de I'IGN francès.

• Rifugi efe ptteruíará:
70 places. 2.430 m. Propietat del CAF de

Chambéry. Guardat a la primavera i a
l'estiu.

Telèfon 00 33 04 79597496

• Rifugi efe fes AiguilLes d'Arves.
39 places. 2. 260 m. Propietat del CAF
de Chambéry. Guardat a la primavera i a
l'estiu.

Telèfon: 00 33 04 79590177
email: contact@refuge-aiguilles-darves.com
També podeu consultar:

www.cafchambery.com



El liPS
de Muntanya
Text i fotografies d'Israel Perni

Gràcies als avenços en la investiga
ció i el desenvolupament electrònic
i informàtic, avui dia disposem d'uni
tats GPS pensades específicament
per a usos a la muntanya, aquest
medi que tant ens dóna en l'àmbit

personal i en I'àmbit esportiu i que
amb el temps aprenem a estimar i

respectar.

Triar un 6P!i

Bàsicament es fabriquen GPS per cór

rer, anar en bicicleta o caminar, encara
que les condicions en muntanya fan que
la intensitat i la ubicació de la nostra
activitat marqui uns requisits a tenir en

compte. El més important és que el GPS

estigui disponible durant el temps que si

gui necessari i operatiu en condicions de
neu o pluja.

Programari de

navegació mult:imèdia

Avui dia hi ha aplicacions per telèfons
multimèdia que emulen l'ús del GPS de

muntanya, però sense les especificaci
ons tècniques referents a I'estanquitat i

l'autonomia que exigeix l'ús intensiu de

l'aparell. Això en limita la seva utilització

quedant només com a eina d'esbarjo o

en activitats de baixa intensitat.

Models act:uals

Podem trobar un ampli ventall de pos
sibilitats, el GPS ha millorat les seves

funcions i el preu, gràcies a la popularit
zació del seu ús per a qualsevol activitat
a l'aire lliure, on es capaç d'indicar-nos la
nostra posició en qualsevol punt del pla
neta amb una precisió d'un metre. Tam
bé podem gaudir de mapes topogràfics
detallats com ara els de l'Editorial Alpina
o l'Institut Geogràfic Nacional. Altres mo

dels permeten la creació de mapes addi

cionals a partir d'imatges referenciades

o mapes de paper.

Fabricant:s i

prest:acions
Es poden trobar models que admeten

mapes topogràfics amb una autonomia

de més de 12 hores, tot i que l'ús inten
siu en redueix la duració. Trobem models
amb pantalla tàctil, això fa més fàcill'ús
sense guants i coincideix amb una mi

llor visibilitat en condicions de baixa o

mitjana intensitat de llum, encara que
la qualitat de la pantalla n'augmenta el
consum.

També en tenim amb filtre ultraviolat.

Això enfosqueix un xic la pantalla, però
és molt recomanable per usar-lo amb sol

directe. I d'altres en què disposem d'uns

botons laterals o inferiors en comptes de

pantalla tàctil, normalment amb un dis

seny més sòlid i amb més autonomia.

Formes de navegar
El GPS té el seu llenguatge. És capaç de
crear un itinerari o resseguir les nostres

passes de forma automàtica. D'això se'n
diu un track o pista i navegar-hi seria

com tancar una cremallera. El GPS tam

bé ens permet marcar punts destacats,
d'això se'n diu waypoint o fita i nave

gant-hi un de sol ens dóna la distància i

orientació del punt sempre en línia recta.

Si naveguem més d'un waypoint ho po
dem fer creant una ruta, que unint tots

els punts resulta com els botons d'una

americana; d'aquesta forma disposem
de dades vers els punts intermedis, a di

ferència del track on els punts són molts

i al costat l'un de l'altre.

Veure la navegació
Segons la nostra intenció podem utilit

zar el GPS per veure rumbs, distàncies,
temps estimats, mitjanes de moviment o
la nostra posició sobre el mapa. Tot això
a les diferents pantalles on, a més, po
dem habilitar i editar els camps de da

des. D'aquesta forma tenim la informació

gràfica, més visual i una dada numèrica,
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que es correspon a l'element de la nos

tra navegació.

Pàgina de mapa
Aquí veurem on som, on anem i què
ens hi trobarem, si disposem del mapa
topogràfic de la zona escollida. Podem
habilitar camps de dades des del menú
de configuració i elegir-los en funció del
nostre interès.

Pàgina de dade!i

Ens mostra numèricament la informació
total del trajecte en qüestió. S'ha de po
sar a zero per començar la nostra acti
vitat i per enregistrar les dades actuals.

Pàgina de navegació
Amb una brúixola orientada al nord o bé
a l'element de navegació actual, també
hi ha camps de dades que podem editar.
Molt útil per veure ràpidament la direcció
i la distància. Alguns GPS inclouen un

sensor electrònic, tot i que en moviment
el mateix GPS ens dóna més precisió. És
de molta utilitat per orientar-nos, sobre
tot si acostumem a seguir corriols amb
molts trencalls.

Perfil d'elevació
La dada menys precisa del GPS és l'al
titud real. Es pot complementar amb el

mapa o bé incorporar un sensor baromè
tric, tot i que cal calibrar-lo per augmen
tar-ne la precisió. Cal dir que l'error del
GPS en relació al càlcul total de les alti
tuds disminueix quan més gran és la dis
tància. En aquesta pantalla podem veure

una gràfica i les dades parcials actuals.

l'I,C_-'---::-_:::
Arxiu Mapes Tracks WBypoinh Rutes Fotos Conjunts Veure Naveg!Ció Comuni"cions Ajuda

!!!lI �.t. I (s.Iá ...a�� Q I £l ..� I [El I" I Ii il It I
CATALUNYA.Í'll) 5pa�_Topo."",

31T x=44$140 _4600536 244 m

Configurar el Si!itema
El sistema GPS es basa en l'hora uni
versal exacta, aquesta dada s'envia via
ràdio als satèl-lits, que el nostre receptor
fa servir per calcular la nostra posició i

d'aquí les distancies, les velocitats o el

temps. Les condicions de llum ens diran
la conveniència d'augmentar la lluen
tor de la pantalla o mantenir la retroil
luminació. També configurarem el siste
ma de coordenades emprat i el sistema
de mesures, quan sigui necessari.
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Preparar un itinerari
amb !ieguretat
És possible definir per avançat on ani
rem, per on passarem, el desnivell acu

mulat, el pendent i el temps emprat en
l'activitat. Tot això gràcies al programari
especialitzat que els fabricants de GPS

posen a la nostra disposició, compatible
amb els mapes topogràfics per dibuixar
o rectificar el track.

Afegir punt!i d'interè!i
per generar un

roadbook o full de ruta
En aquest cas, el que farem és marcar

waypoints als punts importants de l'iti

nerari, com ara canvis d'orientació des
tacats, desviaments importants o colls.
Encara que coneguem la zona no està
de més assenyalar els punts claus, que
no acostumen a ser més de deu i que
ens ajuden considerablement a l'hora
d'orientar-nos sobre el terreny i prendre
decisions.

Un cop tenim els punts marcats podem
afegir-los al track i d'aquesta mane

ra disposar alhora de la informació del
track i les distancies reals intermèdies
de la ruta resseguint el track.

Programari
e!ipecialitzat
En el cas de GPS de marca Garmin el

programa especialitzat és el Base Camp
que ens permet exportar l'arxiu de track
i waypoints en format gpx, unint track i

waypoints en un de sol. Obre els mapes
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MapSource i ens permet editar i analit

zar el track. També és capaç de dibuixar
sobre els mapes Alpina Garmin, llegint
la tarjeta Micro Sd de Mapes del GPS.

Campe GPS Land 7 ens permet editar el
track com a roadbook, d'aquesta mane

ra podem revisar i afegir punts, que au

tomàticament situa al lloc correcte. Des
tacar que també ens permet escanejar
i calibrar mapes i ortofotos que podem
veure als GPS TwoNav.

Vantage Point pels Magellan i Lowrance
és compatible amb els mapes dels dis

positius.

Route Planner és el servei web que
SatMap posa a disposició dels usuaris

d
.

Active 10.

Di'ferencies importants
Un tret distintiu entre models és el pes
i les especificacions d'estanquitat, filtre

,/

10 12

de pantalla i si són tàctils a no. Entre els més robustos trobem els Dakota/Oregon
de Garmin, amb filtre ultraviolat i pantalla tàctil: els eTrex i sèrie 62 amb botons
laterals a frontals, de la mateixa manera que els eXplorist i Triton de Magellan i

la sèrie de Lowrance. Pel que fa a les dimensions de pantalla tenim l'Active 10
de SatMap amb botons i l'Aventura de CompeGPS/TwoNav amb pantalla tàctil i
botons. En l'apartat de lleugeresa i compatibilitat amb mapes trobem I'Sportiva de

CompeGPS/TwoNav, aquests últims amb bateries recarregables, la resta funcio
nen amb bateries AA.

Enllaços i in'formació complementària
GPS Garmin: www.garmin.es
GPS TwoNav: www.compeGPS.com
GPS Magellan: www.azimutoutdoor.es
GPS Lowrance: www.lowrance.com

Tracks GPS: www.wikiloc.com

Orientació GPS: www.noseGPS.com

.-1
\
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Descobriment de la

capella de Sant Jaume
del Castell de Torà de Tost

Text i fotografies d'Eliseu Peidró i Rami de l'Arxiu Romànic de la UEC de Sants i

Josep Sansalvador i Castellet de l'Arxiu Gavín "Les Avellanes"
Del llibre dels mateixos autors: El Romànic poc conegut de l'AIt Urgell
El nostre treball de recerca del romànic
i la història del nostre país ens va dur a
recórrer lAit Urgell. Varen ser unes bones
temporades de recerca del romànic que
vàrem dur a terme durant els anys 1994
a 1998 després d'esbrinar unes quantes
notes que havíem trobat, després de

buscar per tots els llocs on crèiem que hi

podríem cercar informació, sobre el ro

mànic existent a lAit Urgell. Això ens va

dur a trobar i descobrir un lloc del que
ara ja fa un temps, se n'està parlant for
ça, i sobretot d'un personatge important,
Arnau Mir de Tost, nascut a les acaballes
del segle X.

El 31 de maig del 1997, vàrem descobrir
la capella del castell de Torà de Tost,
dedicada a Sant Jaume. Un treball de
recerca de lAit Urgell que ens va donar
moltes satisfaccions per la importància
del material que vàrem trobar, entre al
tres descobriments realitzats en aquesta
magnífica comarca.

Com a bons excursionistes i motivats per
una curiositat desmesurada, ens trobem

al bell mig de la vall de Tost. Dit i fet, tam
bé transportats pel túnel del temps al bell

mig de l'Edat Mitjana. Hem arribat dalt
d'un turó, on tan sols ens acompanyen
les restes d'un castell i la seva capella
romànica, que no està documentada en

lloc. Malgrat tot s'endevinen força parets
de la fortalesa, i la capella conserva la

planta sencera fins a l'arrencada de la

volta, així com també es manté coberta
una part de l'absis.

La nostra ment es capfica en la cerca de
a qui deurien pertànyer tals monuments.

Sens dubte algú socialment important,
per la manera estratègica en què estan

col-locats, dominant la vall i el riu.

Aviat les contradiccions comencen a fer
acte de presència. Algú ens havia dit

que eilloc era conegut com el Castell de

Calassanç, però els mapes que portem
anomenen el lloc on hi ha les restes,
amb el topònim del Roc dels Racons.

28 excursionisme
367

Per ubicar correctament el conjunt his
tòric, esmentarem l'itinerari, però abans

farem un petit comentari del municipi.

Lantic terme municipal de Tost, d'una
extensió de 51,14 km2 fou annexionat

l'any 1968 al proper municipi del Pla de

Sant Tirs i, juntament, amb altres po
blacions i pobles abandonats, formen
actualment el gran municipi de Ribera

d'Urgellet.

La vall la formen els municipis que
segueixen el riu de Tost. Allà a la con

fluència amb el riu Segre, es troba el

poblet dels Hostalets de Tost, des d'on
surten dues carreteres. Una d'asfaltada

que ens porta a Castellar' de Tost, poble
que ha recuperat les seves cases com

a segona residència, i la pista forestal,
més dolenta, que comunica tota la vall.

Seguim aquesta pista i, després d'una

forta pujada, arribem a una casa pairal,
documentada com la Bastida. Més enllà,
però de seguida, trobem el poble aban
donat de Tost, territori important durant
l'Edat Mitjana i documentat l'any 982.

És en aquest poble on va néixer Arnau
Mir de Tost, personatge cèlebre, del que

Ermita romànica de Sant Genis

farem esment tot seguit, però no sense

acabar d'assenyalar tot l'itinerari.

Un xic abans d'arribar a Torà de Tost,
trobem l'ermita romànica de Sant Genís,
actualment en un estat força deplorable i
sense quasi camí per arribar-hi. Ja en el

poble de Torà de Tost, s'observa a l'es

querra del camí al turó del Roc dels Ra

cons, on s'hi ubica, com hem dit abans,
el conjunt històric del qual fem referència
al començament d'aquest article.

Si seguim la pista, més enllà trobem el

llogarret despoblat de Sauvanyà, amb di
verses masies abandonades i moltes de
derruïdes. Per esbrinar eilloc en qüestió,
citem unes dades que hem recopilat, se
gons la bibliografia estudiada, les quals
donen la importància del personatge Ar
nau Mir de Tost:

'.' .. EI famós personatge de Tost, de nom

Arnau Mir de Tost, l'intrèpid cabdill, res
saltà tot seguit, per les seves conques
tes.

Fill dels senyors de Tost, al peu de la
Serra del Cadí, Arnau Mir de Tost, va

escombrar de sarraïns la Vall dÀger



Capella de Sant Jaume del Castell de Torà de Tost
excursionisme 29

367



i totes les terres veïnes del Montsec

(1030-1040) i és creà un extens senyoriu
que comprenia gairebé tota la conca de

Tremp, i que va constituir el segon dels
vescomtats d'Urgell.
La parròquia de Tost, apareix citada en

l'acte de consagració de la Catedral de
la Seu de l'any 819.
Arnau Mir de Tost, en el seu testament

atorgat l'any 1071, llega el Castell de
Tost a la seva filla Valença i al seu nét
Arnau o Arnal. En aquest castell hi havia
l'església dedicada a Sant Jaume i en el

poble hi devia haver la de Sant Martí, la
qual cosa confirma tot el que havia donat
abans.

La seva esposa Arsenda, en el testament
del 2 de maig de l'any 1068, féu una dei
xa a l'església de Sant Martí de Tost, i
una altra a l'església de Sant Jaume del
Castell de Tost. Arnau Mir, deixava per a
la ll-lumlnació i el culte, l'alou que ell i
Arsenda havien comprat a Mir Calvo, de
les parròquies de Tost i Montan.

Del castell de Tost no podem assenya
lar altres vestigis que el seti que devia

ocupar ja que solament coneixem una

llegenda sense cap seguretat històrica.

Una altra versió: l'any 982 és documen
tada la vila de Tost. A la primeria del se

gle XI, el castell de Tost era posseït per
Miró, pare del que fou famós capitost
Arnau Mir de Tost, que conquerí als sar

raïns la Vall dÀger.
El castell de Tost i l'església de Sant
Martí de Tost són documentats el 1030,
quan Arnau Mir de Tost i el seu germà
Sunifred juraren sacramentalment a la

dita església, el testament del germà,
l'ardiaca Bernat. Com a testimonis el sig
narem Borrell de Tost i Sança, mare del

difunt..."

Per tot plegat podem dir que Arnau Mir
de Tost fou un personatge cèlebre, tant

socialment com políticament parlant. De
l'any 1066 al 1080 sovintegen les deixes

per a la construcció de Sant Jaume de

Frontanyà, de les quals la més valuosa
fou la dArnau Mir de Tost, que donaran

un alou amb la finalitat que els preveres
cantessin al matí i al vespre amb benau

rança pels fidels vius i difunts.

Entre els anys 1035 i 1047, el comte Er

mengol II i Arnau Mir de Tost reconquerei
xen Àger, que esdevé lloc fronterer amb els
sarraïns. Arnau Mir de Tost queda lligat per
sempre als afers de la vall, fent-hi estada
fins a la mort, junt amb la seva esposa Ar

senda, i creant el vescomtat dÀger.

Trobem tres topònims referents a Sant
Jaume, en indrets no gaire llunyans els
uns dels altres.
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Detall de les restes del monestir

Restes d'una possible torre de guaita

• La capella de Sant Jaume al Castell de
Tost, dins el Poble de Tost, són unes res

tes d'una possible torre de guaita.
• Castell de Sant Jaume del Cadí. El Cas
tell de Sant Jaume es trobava en un turó
davant del Cadí anomenat Els Castellas
sos. Capella de Sant Jaume. Aquest cas
tell es troba documentat al segle X, per
primera vegada l'any 955; prop del poble
de Lletó, municipi dAlàs i Cerc.

• Partida de terrenys de Sant Jaume;
prop del poble dMraén, municipi de la
Vansa i Fórnols.

També de la capella de Sant Jaume se'n
troben diverses cites, entre elles la que
correspon a la deixa que hi feu Arnau
Mir de Tost en el seu testament de l'any
1068. En canvi el castell és citat l'any
955 en la donació comtal d'un alou situat
al terme de la Seu d'Urgell. Així mateix
trobem que durant el segle XIII, el cas
tell és possessió de la família Pinós, se
nyors de Banat i Vilanova de Banat.

Donades les característiques geogràfi
ques i les dimensions de les restes tro

bades en els topònims abans esmentats,
creiem que el veritable Castell de San

Jaume, propietat dArnau Mir de Tost,
no es troba en cap d'ells, sinó que són
les restes que hi ha al Roc dels Racons,
prop del poble de Torà de Tost.

El fet que hi hagi hagut un castell i una

capella, i la importància social dArnau
Mir de Tost, ens fan deduir que el seu
castell és el de Torà de Tost, perquè
també s'hi adiuen les dimensions del

complex i la quantitat de terreny que do
minava des d'aquest punt geogràfic.

Per tant, dels llibres consultats, d'haver
vist personalment aquests indrets ano-



Restes del monestir de Sant Andreu de Tresponts

menats amb aquest topònim, i de les
converses amb la gent de la contrada,
pensem, deduïm i afirmem que a Sant
Jaume, a Adraén, al turó dels Castellas
sos i al Castell de Sant Jaume al poble

.
de Tost, no hi ha hagut mai cap capella.

La capella que ja tenia nom propi, Sant
Jaume, sols faltava ubicar-la en el seu

lloc, que és el Roc dels Racons.

Des d'aquí també volem parar atenció al

monestir de Sant Andreu de Tresponts o

de Centelles i a Sant Climent de Codinet,
abadies probablement visigòtiques, que
per la seva ubicació i estratègia de l'em

plaçament, situats a l'entrada de la vall
de Tost a tocar del Segre, eren llocs de

pas dArnau Mir de Tost i els seus exèr
cits.

Del monestir de Sant Andreu de Tres

ponts en queden algunes restes, en un

mas construït posteriorment, i anomenat
"El Monestir': De Sant Climent de Codinet
només en resta el topònim. D'aquests
dos monestirs hem trobat les següents
dades:

'.' .. EI monestir de Sant Andreu de Tres

ponts, segons Villanueva existia l'any
785.

Ja del segle IX, són coneguts molts do

cuments.

I'any 1004, se li incorporà el monestir de
Sant Climent de Codinet.

En temps d'Ermengol de Gerp se li afe

geix el monestir de Sant Llorenç dels

Morunys, que s'uneix l'any 1079 a Santa
Maria de Ripoll.
Quedà reduït el de Tresponts a simple
Priorat.

Ja es trobava enderrocat l'any 1519 ...

"

Detall de les parets del monestir
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Maurice Gourdon
encantat el Pirineu Manel Canales

Un dia d'estiu de 1880 un excursionis
ta francès es trobava a l'estany de Sant
Maurici escoltant la llegenda dels En

cantats per boca d'un caçador d'Espot,
alhora que realitzava un precís dibuix de
la muntanya. El francès, que portava tres

anys explorant les valls i muntanyes del
Pallars i IAran, llavors gairebé descone

gudes, quedà fortament impressionat
pels Encantats. Malgrat que mai hi pujà,
divulgà la seva existència en els cercles

pirineistes francesos de l'època. Com a

resultat, una cardada liderada per Ludo
vic Fontan de Negrin féu el Gran Encantat

l'agost de 1901, i l'any següent una altra,
capitanejada per Henri Brulle, pujà el
Petit. Sens dubte la sentència del mateix
Brulle que "No es coneixen els Pirineus

quan no es coneixen els Encantats" l'hau
ria pogut subscriure l'excursionista que
els contemplà el 1880. Maurice Gourdon

(Nantes 1847-1941) fou un rendista, que
s'establí a Luchon, on es dedicà a I'es-

tudi de les ciències naturals i la pràctica
del pirineisme. Col·leccionà un nombre

important de minerals i fòssils, i junt amb
el naturalista Eugène Trutat, analitzà el
moviment d'algunes glaceres del Piri

neu, com la de la Maladeta. També amb
Trutat féu un inventari dels blocs erràtics
de la vall de Larboust, que són un testi

moni de l'activitat d'una antiga glacera,
i estudià els monuments megalítics de
la muntanya d'Espiau i del pla de Beret.
Fou un notable dibuixant i pintor, com de
mostren les obres que es conserven al
Musée du Pays de Luchon (del que fou

conservador) i a IArchiu Generau dAran.
Se'l considera un pioner de la fotografia
de muntanya, essent les seves instantà
nies una prova irrefutable de la recessió
de les glaceres pirinenques. Realitzà un

gran nombre de primeres ascensions,
sempre amb guies, a les muntanyes dels
voltants de Luchon, Andorra, el Pallars i

IAran. A més, a l'any 1879 protagonitzà la

Gavià argentat de potes grogues
Família: Loridoe
Gènere: Lorus

segona ascensió hivernal a IAneto. Va es

criure articles de temàtica excursionista i

científica, i a partir de les seves notes ma

nuscrites, s'editaren els llibres Au Pays de
Luchon"i"Soixante ans aux Pyrénées. Els
pics de Gourdon a Noir (3.034 m), contigu
al Spijeoles, el Bassiero Oriental a punta
Gourdon (2.894 m) i el gènere de trilobits
Gourdonia ens el recorden.

Tradicionalment dins del gènere Larus

s'agrupava la major part de les espècies
de gavines. Recentment, però un estudi

genètic sobre la filogènia molecular de
totes aquestes espècies ha revelat que
aquest gènere no era monofilètic. Es a

dir que no totes les espècies comparti
rien el mateix avantpassat comú. Aquest
treball que va confirmar dos estudis pre
vis, un sobre morfologia i un altre sobre
marcadors moleculars, ha servit per divi
dir el gènere Larus en sis nous gèneres.
A rel d'això el gènere Larus ha quedat
ara reduït exclusivament al grup d'ocells
de major grandària, normalment blancs
per sota gris per sobre i amb el cap
blanc, coneguts com a gavians.

A Catalunya l'espècie més abundant

d'aquest gènere és el gavià argentat de
potes grogues Larus michahellis, també
conegut amb els noms de Larus cachin
nans i Larus argentatus michahellis. Els
canvis abans esmentats en la filogènia
d'aquest ocell ha portat una certa confu
sió a l'hora d'emprar una nomenclatura
comú.

32 excursionisme
367

És una gavina de grans dimensions de

fins a 56 cm d'alçada i 1,5 metres d'en

vergadura. Els exemplars joves, de fins
a 4 anys, són de tons marrons i grisos i

tenen el bec negre. En canvi, els exem

plars adults són blancs amb el mantell i

la part superior de les ales de color gris
(o argentat) amb les puntes negres i te
nen el bec de color groc amb una ban

da vermella. De manera característica
tenen les potes de color groc, cosa que
els diferencia del gavià argentat de potes

-

roses (Larus argentatus).

Té una distribució essencialment mediter
rània sent l'ocell marí més freqüent de les
nostres costes. Habita principalment en els

penya-segats i illots, fins i tot en les teula

des dels habitatges de les ciutats costane
res. Actualment és molt comú i el podem
observar fàcilment durant tot l'any en estols
de desenes d'individus. A causa de la sa

turació de les seves colònies ha començat
a colonitzar l'interior sense necessitat de

desplaçar-se a pescar al mar. S'aprofita de
la presència humana alimentant-se també
als camps llaurats a als abocadors.



-RETALLS DE
Jungfraubahn

el ferrocarril més alt d'Euro a

,

Eduard Soler

Davant del creixement que experimentà
el turisme de muntanya a la regió suïs
sa de l'Oberland al llarg del segle XIX,
proliferaren diverses propostes d'accés
mecànic a les muntanyes més emble

màtiques de la zona (Eiger, Mbnch,
Jungfrau) durant la segona meitat del

segle. Els interessos econòmics de les
diferents companyies concursants per a

portar a terme el projecte de construcció
dels remuntadors necessaris, desenca
denaren ferotges lluites als tribunals per
aconseguir les concessions. D'entre
totes les propostes presentades, final
ment el projecte del reconegut enginyer
ferroviari suís Adolf Guyer-Zeller (1839-
1899) que contemplava la construcció
d'un ferrocarril cremallera des de la

Kleine Scheidegg fins al cim de la Jung
frau atravessant les entranyes de l'Eiger
i el Mbnch per un llarguíssim túnel, fou
l'escollida.

Pel que fa a la resta de projectes presen
tats n'hi havia de ben curiosos, com el

que proposava la construcció d'un tub
vertical fins al cim de la Jungfrau per on
unes càpsules impulsades per aire com

primit s'encarregarien de transportar els
passatgers fins al cim de la muntanya.

Al 1892, Emil Strub i Hans Studer, di

rectius de la Companyia de Ferrocarrils
de l'Oberland Bernès, presentaren una

sol-licitud per aconseguir el permís de
construcció d'un tren cremallera i un fu
nicular entre la Kleine Scheidegg i el cim
de l'Eiger, passant per l'Eigergletscher.
Paral-lelament, Maurice Kbchling ja ha

via obtingut la concessió de les oficines
federals per a la construcció d'un telefè
ric entre el poble de Stechelberg i el cim
de la Jungfrau, projecte que finalment
no es desenvolupà per problemes de

finançament. AI·legant avantatges mete

orològics i econòmics, en la construcció
d'una estació al cim de l'Eiger respecte
a la Jungfrau, i rendibilitzant així l'explo
tació del ferrocarril de Wengernalp que
ja arribava a la Kleine Scheidegg, Strub
i Studer obtingueren el beneplàcit dels
consellers helvètics per portar a terme el

seu projecte. La manca de finançament
una vegada més, però, feu que el projec
te de Guyer-Zeller els passés al davant.

Veient-se amenaçat el projecte de Strub
i Studer, aquests intentaren vendre llur

concessió a la Companyia de Ferrocar
rils de Wengernalp, presentant els plans

de l'obra a IAjuntament de Lauterbrun

nen, però Guyer-Zeller ensumant-se
la jugada, convencé els accionistes de
la companyía ferroviària de què un fer
rocarril al cim de la Jungfrau seria més
rendible que al cim de l'Eiger. Així ma
teix, Strub i Studer foren gratificats amb
15.000 francs suïssos per no posar pals
a les rodes al projecte de Guyer-Zeller,
fins al punt que el mateix Strub seria el

primer director general de la Societat de
Ferrocarrils de la Jungfrau.

Després de la mort prematura de Guyer
Zeller al 1899 sense veure acabada la

seva obra, la construcció del ferrocarril

tingué, per primera vegada, seriosos

problemes de finançament. l.obra fou
continuada pel fill de Guyer-Zeller, i en

aquest moment, el cap del túnel del tren
de la Jungfrau es trobava a mig camí en
tre les estacions actuals d'Eigergletscher
i Eigerwand, i es va estar a punt d'aban
donar el projecte en benefici de la re

cuperació de la proposta del telefèric
d'Strub i Studer a l'Eiger.

Quatre anys més tard i després de la

inauguració de l'estació de l'Eigerwand,
la companyia explotadora presentà al
Consell Federal una nova sol-licitud de
construcció d'un telefèric des de l'esta
ció ja projectada d'Eismeer, fins al cim
de l'Eiger. Per això, la Companyia de
Ferrocarrils de la Jungfrau ja havia com

prat accions de la companyia construe-

tora de telefèrics Feldmann AG, però el

permís només seria concedit en cas de
renúncia a la continuació de la línia fins
al cim de la Jungfrau, condició que la

Companyia de Ferrocarrils de la Jung
frau no va aceptar. D'aquesta manera,

s'explica la gran volta que fa el recorre

gut del Jungfraubahn per l'interior de la

paret nord de l'Eiger, quan una línia més
directa entre l'Eigergletscher i el cim de
la Jungfrau també hagués estat possible
tècnicament.

La construcció de la línia continuà en

davant mitjançant l'autofinançament a

partir de l'explotació dels trams ja cons

truïts, però, al 1911 la desastrosa situ
ació econòmica per la que passava la

constructora, aturà definitivament el pro
jecte sota mateix del Jungfraujoch sense

arribar a assolir el cim de la muntanya.
Des d'aquest punt, l'excavació d'un túnel
vertical dins del qual s'hi instal-larien un

sistema d'ascensors, permetria sortir a

la superficie del coll, on posteriorment
s'hi construïria un observatori i un im

portant centre d'atracció turística. Tot i

així, l'estació terminal del Jungfraujoch
a 3.454 metres d'altura, ha esdevingut i

segueix essent en l'actualitat l'estació de
tren més alta d'Europa.

La inauguració completa de la línia del
tren cremallera més alt del continent fou
1'1 d'agost de 1912, després de setze

anys duríssims de construcció.
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XXV MARXA GRÀCIA-MONTSERRAT
El dies 2 i 3 de juny són els escollits per
la realització de la 25ena Marxa Gràcia
Montserrat; aquesta prova forma part del
calendari de la XV Copa Catalana de
Caminades de Resistència de la FEEC.

Litinerari de la Marxa, malgrat el que pugui semblar, passa pels indrets menys urba
nitzats per arribar al monestir de Montserrat. És una llarga travessa de muntanya de
62 km de recorregut. Una efemèride tant assenyalada com aquesta és un bon motiu
per participar-hi!

Arribar a aquesta fita, un quart de segle,
no és una cosa fàcil. Han estat moltes

les persones que al llarg de tots aquests
anys han col-laborat amb el seu esforç
en les tasques més diverses per tal que
la Marxa arribi a bon fi. Són moltes les
hores de dedicació necessàries per dur
a terme una activitat d'aquest tipus.

....................................Marxa Gràcia
Mont.errat {@I4'.".:.:�.

.

. .
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Decàleg de seguretat a la muntanya
4. És responsabilitat de cada excursionis

ta el fet de mantenir la preparació física

per tenir la capacitat de superar les exi

gències dels objectius esportius que es

proposi.
5. És responsabilitat de cada excursionis

ta formar-se, conèixer i aplicar les bones

pràctiques, tècniques i ús del material

que requereix cada disciplina de l'excur
sionisme.

6. És responsabilitat de cada excursionis
ta preveure les condicions del medi natu
ral on es pretén desenvolupar l'activitat.

Aquestes condicions són variables i es

disposa d'eines adequades per conèixer
les condicions meteorològiques i l'estat
del medi per poder adaptar l'activitat es
portiva a aquestes condicions.

7. És responsabilitat de cada excursio

nista parar atenció amb tots el seus sen

tits durant la realització de l'activitat. Cal

percebre les circumstàncies de l'entorn
i dels companys per poder prendre les
decisions més segures i exposar-les a la

La cloenda de la jornada 1 era Jornada
de Seguretat a la muntanya de la UEC
es va traduir en l'edició d'un decàleg so

bre seguretat, 10 punts que considerem

imprescindibles a tenir en compte abans

de sortir a practicar qualsevol esport a la

muntanya.

resta del grup en cada moment. En cas

d'accident el més expert del grup pot ser
considerat el responsable. Cal recordar

que una retirada a temps no és un fracàs,
és una part del procés de l'excursionisme.

8. És responsabilitat de cada excursionis
ta aconseguir el suficient grau d'autono
mia en la pràctica de l'activitat; aquesta
autonomia pot representar la salvació de
l'excursionista i dels seus companys.

9. És responsabilitat de cada excursionis
ta conèixer i haver practicat les manio
bres de rescat de l'activitat que es practi
ca per tal de poder auxiliar als companys
i a un mateix, en situacions d'accident de

muntanya.
10. És responsabilitat de cada excursio
nista conèixer i disposar dels elements de

primers auxilis adients per a cada activitat

(arva, manta tèrmica, sonda, pala, farma
ciola, telèfon mòbil, números d'emergèn
cia, ... ) per atendre als companys acciden
tats o a si mateix en cas d'accident i poder
demanar auxili als equips d'emergència.

1. Lexcursionisme, en totes les seves mo

dalitats, és una activitat que comporta
el risc de patir un accident, amb conse

qüències per a la integritat física de les

persones i, fins i tot, de mort.

2. Assumir lliurement les conseqüències
de l'activitat de l'excursionisme és una

responsabilitat de tots el practicants i
dels pares o tutors, en el cas dels menors

d'edat.

3. És responsabilitat del practicant de
l'activitat excursionista tenir cura de l'en
trenament mental, per tal de ser capaç de
gestionar les situacions d'estrès i poder
prendre les decisions més adients en

cada moment.

Les persones que vulguin col-loborcr amb la
revista cal que es posin en cantacte amb nosaltres:

Consell de redacció de la revista Excursionisme
Gran Via de les Corts Catalanes, 576, 1-2
08011 Barcelona
excursionisme_uec@yahoo.es

excursionisme_uec@)-"ohoo.es
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Mireia Miró, campiona de l'esquí
Mireia Miró (UEC Gràcia) i Gemma Arró

(GREC) han aconseguit el segon lloc de la
cursa per equips del Campionat d'Europa
d'esquí de muntanya, la cita més important
de la temporada que ha tingut lloc del 5 a

I'll de febrer a França. Miró està imparable
tot i tenir encara molèsties al genoll.
Les corredores catalanes només han es

tat superades per la parella suïssa forma
da per Séverine Pont i Marie Troillet. Han

completat el podi les suïsses Emilie Gex

Fabry i Maude Mathys. Les també catala
nes Marta Riba (CEPS) i Maria Fargues
(Pedala.cat), també integrants de l'equip
de la FEDME, han finalitzat la cursa en

6a posició.
En homes, la parella italiana forma

da per Lorenzo Holzknecht i Manfred

Reichegger han estat els millors. Els
han acompanyat al podi els francesos
Yannick Buffet i Matheo Jacquemond i
els suïssos Martin Anthamatten i Yan
nick Ecoeur. Els catalans Kilian Jornet

(CP Puigcerdà SE) i Marc Pinsach

(CE Cassanenca) han finalitzat en

una molt bona posició, ben a prop del

podi, mentre que Marc Solà (Ski Club
Camprodon SE) i el madrileny Miguel
Caballero han acabat la cursa en 8a

posició.
En la prova sprint, que consisteix en

un tram d'ascens (80 m), un curt tram
a peu, on han de carregar els esquís a

la motxilla, i un darrer de baixada (100
m). Mireia Miró (UEC Gràcia) va acon

seguir la 12ena posició.

Centre de tecnilicoció d'esports d'hivern de la Vol d'Aron
La tradició en els esports d'hivern i la
bona feina feta pels agents socials han
estat clau perquè el Consell Superior
d'Esports hagi donat el vistiplau a la cre

ació del Centre Especialitzat de Tecnifica
ció Esportiva d'Esports d'Hivern de la Val

dAran, a Vielha, que és impulsat pel Con
selh Generau dAran, que s'encarregarà
de gestionar-lo. Aquest centre servirà per
formar joves esportistes i situar-los en

l'elit dels esports d'hivern tant en l'àmbit
estatal com internacional.

CENTRE DE TECNIFICACIÓ D'ES
PORTS D'HIVERN DE LA VAL DARAN

Aquest reconeixement servirà per conti
nuar estimulant la bona feina que fins ara

feia el Centre de Tecnificació d'Esquí Alpí
de la Generalitat de Catalunya i permetrà
que, en un futur, pugui aportar més es

portistes ben preparats a les seleccions

espanyoles d'esports d'hivern. Després
de deu anys de treballs intensos per part
de les institucions, els clubs i les entitats

privades, la Val dAran ha aconseguit una
classificació que la situa al més alt nivell

pel que fa a centres d'aquestes caracte

rístiques a l'Estat, segons paraules del

síndic dAran, Carlos Barrera.

El Centre Especialitzat de Tecnificació Es

portiva d'Esports d'Hivern de la Val dAran

s'encarregarà d'impulsar els joves espor
tistes a aconseguir els seus reptes d'alt

nivell esportiu. Disposarà d'lnstal-lacions

esportives adequades i de primer nivell

que facilitaran que els esportistes joves
puguin aconseguir l'especialització tèc
nica durant les diferents etapes del seu

perfeccionament esportiu. AI centre s'aju
darà a compatibilitzar la pràctica esporti
va amb la formació acadèmica per tal que
els esportistes açonsegueixin la formació

integral i una sortida professional de futur.

El centre acollirà nois i noies de menys
de 15 anys pel que fa a pretecnificació
i adolescents de 15 anys en endavant
dins deis programes de tecnificació. La
infraestructura englobarà els programes

estatals per a discapacitats, la detecció
de talents d'esquí alpí subvencionats pel
Conselh Generau dAran i el centre de

tecnificació català d'alpí, que ja funcio

nen. A més, s'estendrà a l'esquí de fons i

a diverses de les especialitats individuals
de gel, com ara el patinatge artístic i el

cúrling.
Quant a les infraestructures, el Conselh
Generau dAran vol habilitar una planta a

l'alberg de Salardú per als joves becats, a
més de remodelar els vestidors del Palai
de Geu de Vielha i construir un gimnàs
al costat del nou camp de futbol dArties
Garós.

Aquest centre, que no entrarà en ple fun
cionament fins a la temporada que ve,
és el tercer que hi ha a Espanya després
deis de Sierra Nevada (Granada) i Jaca

(Osca).

Més informació:
Conselh Generau dAran

Tel. 973 641801

Què signifca la sigla GPS?: sistema de posicionament global.Comencem una nova etapa d'aquesta secció. El que vol

dríem és que a partir d'ara ens formuléssiu preguntes sobre
els dubtes que tingueu referent a la llengua sobre ortografia,
lèxic, sintaxi, toponímia ...

Quan es posa fins a a només fins? : posarem fins a quan
expressa un límit espacial, temporal a bé quatitatiu. Per ex.
"Fins a arribar al cim':
Posarem fins davant d'adverbi. Per ex. "Fins aqu i"Què vol dir waipoints: són unes coordenades per ubicar

punts de referència tridimensionals utilitzats en la navegació
en GPS. Les podeu fer a l'adreça a excursionisrne jrecsayahoo.es i

mirarem de complaure-us.

Concepció Arnou
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Tuc de Beret

Vall d'Aran

• Horari: 3h d'ascens.

• Desnivell: 750 m.

• Dificultat: ME. S3. Sortida curta i amb poca dificultat

d'orientació; malgrat tot presenta algunes pales sostingudes.
• Material: a més d'esquís o raquetes, com sempre, cal portar
el material de protecció per les allaus (ARVA, pala i sonda)
malgrat que l'exposició és mínima.

• Època: normalment de desembre a abril. Recomanem sortir

una hora abans que obrin els remuntadors o bé fer-la a l'abril

quan l'estació d'esquí de Baqueira-Beret és tancada, passat
Setmana Santa.

• Cartografia: Vall dJl.ran. Esc. 1.40.000. Ed.Alpina.
• Bibliografia: Val dJl.ran Esquí de Montaña y raquetas, de
Francisco Román. Ed. Desnivel.

• Accés: cal accedir a la Vall dAran, ja sigui pel túnel o pel coll
de la Bonaigua i a Baquèira agafar la carretera d'accés al Pla

de Beret. Aparcarem a l'últim estacionament, a la cota 1.850 m

al peu del telecadira de Pla de Beret.

Canals de la cara nord del Pic de l'Infern

Ripollès/Conflent
• Horari: de 2 a 3h per itinerari segons condicions i canal.

Totes són semblants en llargada i dificultat, però si som ràpids
podem aprofitar i enllaçar dos itineraris.

• Desnivell: les canals oscil-len entre els 150 i els 290 m. Des

de Vallter el desnivell total de I' aproximació i retorn és d'uns

960 m comptant les sifonades deis diversos colls.

• Material: un joc de tascons i friends, alguns pitons i cargols
de glaç que utilitzarem segons les condicions en què trobem

l'itinerari. Per l'aproximació i retorn podem anar amb esquís de

muntanya o raquetes.
• Refugi: Xalet-refugi d'Ulldeter a 2.235 m,52 places, propietat
del CEC. Guarda Guillem Fernández. Telèfons 619 514159 o

972192004.reserves@ulldeter.net, http://www.ulldeter.netJ
catJindex.html

• Època: de desembre a principis de maig en general. Als
itineraris de les canals més estretes i difícils sol ser més

reduïda, de gener a abril i sempre condicionada per l'estat de

la neu i el gel.
• Cartografia: Vall de Núria-Ulldeter. Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina
(Guia d'hivern)
• Accés: el punt de sortida és l'estació d'esquí de Vallter 2000,
a la qual accedim des de Camprodon per la GIV-5264. Podeu

consultar l'estat de l'accés a http:www.vallter2000.com
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Es tracta d'una agradable i relativament cur
ta ascensió, ideal per a la iniciació a l'esquí
de muntanya, tot i presentar més d'una pala
sostinguda. Pot fer-se també amb raque
tes, però no sense dificultat per culpa dels

pendents. Sortim del Pla de Beret a 1.850 m

encarant el Tuc de Beret tot seguint la línia

que marca el telecadira del Clot de l'Os fins
a la cota 2.200 m. Aquí abandonem el domi
ni de l'estació i encarem un dels racons més
bonics que amaga l'estació de Baquèira:
el Clòt der Os. Es tracta d'un magnífic circ
lacustre tancat pel Tuc de Baciver al sud i

per la carena que uneix el Cap de Mariman
ha amb el Tuc d'Estanhs i el Tuc de Beret
a l'est. Podem seguir dues línies d'ascens.
La més directa és la que encara la carena

que es desprèn des del cim cap a l'oest.
Ens hi hem d'enfilar per una marcada pala
cap a l'esquerra i guanyar una espatlla que
dóna pas a l'aresta que duu al cim, primer
més estreta i prop del cim més ampla, però
força sostinguda. Nosaltres optem per fer
una volta més llarga i menys sostinguda,
cap al vessant sud-oest del cim. Guanyem
alçada per suaus pendents que deixen a la
dreta els estanys del Clòt der Os (2.272 m) i

contornegen la base del nostre cim. Cap a la
cota 2.300 m ens situem sota d'una ampla i

sostinguda pala 30-35° al capdamunt de la

qual distingim clarament l'aresta que porta
al cim. La pala és un bon terreny on prac
ticar l'obertura de traça i les voltes maria
en pendents sostinguts. Un cop ascendits
uns 120 metres, la pala perd inclinació i ja
podem anar a enfilar l'evident

aresta, sostinguda però
ampla, que porta al cim
del Tuc de Beret de
2.590 m. Arribats al
cim (3h) gaudim de la
seva vista privilegi
ada. Darrere seu

descobrim tot

l'univers de neu

que s'estén cap
a l'est en la
immensa vall
de Marimaha.
De fet po
dríem traçar
una gran volta
baixant-hi i en
filant successi-
vament els colls
de Marimanha i
Baciver per tornar al
Clòt der Os, però això

ja són paraules majors. Retornem al Pla de
Beret desfent el camí de pujada aprofitant
per esquiar per les pistes a la part baixa de
l'estació.

Pasqual Garriga i Martí

Portilhon
de Marimanha

(2.398m)
../

Tuc de Baciver
(2.644m)

�

Canals de la cara nord del Pic de l'Infern 2.869 m

Us proposem cinc canals a la cara

nord del Pic de l'Infern. Els recorreguts
estètics i amb caràcter, transcorren en

un ambient d'alta muntanya reforçat
pel seu aïllament i llunyania. Els cinc
itineraris són d'una llargada i dificultats

similars, excepte la canal Oriental més
curta i fàcil. Aproximació des d' Ullde
ter: (de 3h a 3h 30min) del revolt de la
carretera on surt el camí al refugi de
Ulldeter, a la cota 2.100 m, que segui
rem fins al refugi i el coll de la Marrana.
També podríem sortir de l'aparcament
de l'estació a 2.155 m i remuntar fins

al coll de la Marrana. D'aquí flanqueja
rem completament el vessant sud-est
del Bastiments fins a la Collada de les
Comes de Malinfern de 2.705 m entre
els pics de Freser i de Bastiments. Si
l'estat de la neu i risc d'allaus ens de
saconsellen aquesta ruta, flanquejarem
pel peu del vessant en una diagonal
descendent fins als Aigols Podrits a la
cota 2.400 m de la Coma del Freser.

D'aquí guanyarem el coll i seguirem en

un llarg flanqueig pel vessant nord de la

part alta del circ de Coma Mitjana sota
el cim del Freser, fins al coll de l'aresta
dreta que baixa del Pic de l'Infern. Un

cop al coll ja veurem la cara nord. Les

canals són, d'esquerra a dreta: 1- Canal
Oriental150 m i 400 (màxim 450) La
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canal més ampla de l'esquerra de la

paret, un itinerari ideal per iniciar-se en

canals i corredors. Possible descens

d'esquí extrem. 2-Canal Faustus 270
m i 500 a 55°(màxim 600) amb algun
possible ressalt de IV. Ampla canal a
l'inici que s'estreny al seu tram mig on

es troben els 2 possibles ressalts de

IV, segons les condicions. Després del

segon ressalt sortim al pendent final
fins al cim. 3-Canal Directa 290 m i 500
a 550 (màxim 600) amb possible mixt

segons condicions. Aquesta canal, l'úni
ca que porta directament al cim també
és la més llarga de la paret. 3-Canal del
Gendarme 280 m i 500 a 55° (màxim
600) amb possible mixt segons condici
ons. S'anomena
així perquè surt a

la cresta al costat

del Gendarme
Gros. Consta de
dos trams encai

xonats separats
per un tram inter
medi més ample.
5-Canal Central
260 m i 500 a 550

(màxim 600) amb
possible mixt se

gons condicions.
És l'itinerari més

clàssic de la paret amb un estètic tram

central habitualment en mixt. Si falta neu

a la sortida l'aresta també sol presentar
un altre tram mixt. El retorn: (de 2 a 3h)
seguint l'aresta del Pic de l'Infern fins al
coll del Portell dels Gorgs entre els pics
de Freser i de Gorgs. D'aquí baixarem
a peu o amb esquís la Coma de l'Infern
i girarem cap a l'esquerra fins als plans
dels Aigols Podrits, per continuar cap a

l'est en flanqueig fins a situar-nos a uns

130 m per sota del coll de la Marrana,
que remuntarem per acabar retornant al

punt de sortida.

Bernat Ros i Mayordomo



editorials JoonM.Vives

Esqui nòrdic a Catalunya.
65 passeiades amb esquis
Nuñez, lñaki

Cossetània Edicions. Valls, novembre 20 II
Coi-leccio Azimut, 127

225x 121 mm; 204 pàg. (blanc i negre)

Aquest llibre va ser el guardonat amb l'xI Premi Vèrtex, convocat per la FEEC amb la col
laboració de Cossetània per premiar al millor recull d'itineraris de muntanya.

Tots sabem que a Catalunya no hi podem trobar les extensions planeres dels països nòr
dics per poder practicar l' esquí nòrdic. Les nostres estacions d'esquí nòrdic presenten uns

desnivells importants i, semblaria que, a priori, les possibilitats d'aquest tipus d'esquí a
casa nostra sigui limitada. No obstant això aquesta guia ens ofereix 65 opcions per fer
amb esquís fora del terreny de les pistes. l:'autor fa un repàs de tots els sectors on és pos
sible anar amb esquís després de donar unes pinzellades sobre les pistes d'esquí nòrdic
que hi existeixen.

Cal dir que aquestes propostes demanen un cert sentit d'aventura atès que la neu condi
ciona molt les possibilitats de fer l'itinerari, però l'objectiu de la guia és fer conèixer les
possibilitats que tenim de deixar les estacions i fer camí amb un material molt lleuger, com
és el d' esquí nòrdic. En resum, aquesta guia obre les possibilitats de conèixer bells indrets
a l'hivern i que també poden ser interessants per als qui volen anar-hi amb raquetes.

Montserrat Rock Climbs.
Vessant sud (meitat est)
Castellnou, Josep E. i Riera, Xavier

Cossetània Edicions. Valls, novembre 20 II
Col·lecció Rocktop, I

21Ox155mm; 136pàg. (color)

Aquesta guia és el primer número de la col-lecció Rocktop. És una guia d'escalada del
sector sud de Montserrat: el Clot de la Mònica, la Vinya Nova, Can Jorba i els Plecs de
Llibre i Montgròs. Eillibre comença amb una dades sobre la selecció de les vies, el Parc
Natural de Montserrat, les característiques de l'escalada montserratina i les vies d'accés.

Els autors ressenyen més de 180 vies que ells mateixos han escalat i escollit d' acord amb
sis criteris de selecció que indiquen en les primeres pàgines de la guia. Seguint aquests
criteris, els autors qualifiquen 55 de les vies com escalades obligatòries, de categoria
mundial i que són destacables per la seva bellesa i història. Els croquis de les vies són ca

racterístics pels seus comentaris que, segurament, ens aporten una visió més clara del que
ens trobarem: "llarg penós i mantingut", "llarg genial", "divertit!", "llarg superb i man

tingut", ... Aquests qualificatius donen riquesa als croquis i, originalitat, al mateix temps.
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1. A Andorra hi ha 65 cims amb més de 2.500 metres d'altitud,
però aquest amb els seus 2.942 metres n'és el més alt.

2. Estació d'esquí alpí formada per les antigues estacions de
Pas de la Casa - Grau Roig i Soldeu El Tarter.

3. Aquest cim que es troba en la confluència de les fronteres
entre Catalunya, Andorra i França és un dels més alts del

Principat dAndorra.
4. Un nom molt andorrà, patrona del país.
5. La majoria de les valls dAndorra pertanyen a aquest afluent
del Segre.
6. Aquest organisme internacional va declarar l'any 2004
la vall del Madriu - Perafita - Claror com a patrimoni de la
humanitat.

7. Estació d'esquí alpí formada per les antigues estacions de
Pal - Arinsal i Ordino - Arcalís.

8. Aquest bonic refugi, que és guardat i de pagament des de
l'any 2009, està situat a la vall d'incies al costat de l'estany del
mateix nom, a la parròquia de Canillo.

9. Espai termolúdic molt popular.
10. Aquí és on conflueixen les dues valls principals: la ribera
d'Ordino i la Valira d'Encamp.
11. Andorra es troba situat al bell mig d'aquesta serralada.

12. El país es troba dividit en set zones administratives que
reben aquest nom.

13. Un deis colors de la bandera andorrana.

14. Segons la llegenda, Andorra fou fundada per aquest
emperador l'any 805.

15. La llengua oficial i pròpia dAndorra.

Solucions del Concursionisme 366:

1. Pyrenaica 2. Caminar 3. Trail 4. Glenat 5. Kooch 6. Vertex 7. Excursionisme 8. Airelibre 9. Campo Base

10. Speleo 11. Muntanya 12. APPEC 13. Barrabés 14. Desnivel 15. Climbing

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31
de març, 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 lot de
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llibres de muntanya valorat en 50 euros. En el proper número
de la revista sortirà publicat les solucions i el nom del guanya
dor. No hi ha hagut guanyador del concursionisme 366 dedicat

a les revistes de muntanya. A la pàgina web de la revista
www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes a les

preguntes del número anterior.
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LLiBRERIf-O.A
Horitzóns

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

www.llibreriahoritzons.com
llibreriahoritzons@gmail.com

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

Condicions es ecials �er els socis de la U.E.e.

Tractament tèrmic de la fusta Il)
....
I

u..
�

>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

/-

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.: 93 713 0265 I Fax: 93713 3404

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 219 14 16
08025 Barcelona

lIuchesports@eresmas.com

www.pakocrestas.com

portal de muntanya i aventura.llibres, viatges, material, audiovisuals



Entreu a www.uecbarcelona.org
i sigueu els més informats

�reus especials socis U EC


