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editorial

La crisi econòmica i i'excotsiornsme
Parlar de la crisi en una revista d'excursionisme no tindria sentit, si no fos perquè
l'actual crisi és estructural i per tant, és profunda i de llarga durada i, conseqüent
ment, les entitats de lleure ja en pateixen els seus efectes. La majoria de les famílies
en retallar despeses prescindeixen dels temes d'oci. Davant d'aquesta conjuntura,
creiem que l'excursionisme ha de reivindicar el seu paper determinant a la societat.

t..:argument és fàcil, l'arrelament al país i uns valors a utilitzar com a eines per afrontar
les actuals adversitats. Ens referim a l'altruisme, l'esforç i la creativitat a l'hora de

practicar un excursionisme amb recursos reduïts.

Les entitats UEC no hem disposat mai d'un servei professional on la contraprestació
econòmica sigui l'objecte de l'activitat. Ans al contrari, les nostres entitats funcionen
amb l'altruisme dels vocals d'excursions i de totes les seccions que aporten el seu

temps al servei de la col-lectivitat social. t'estorç ha de continuar per afrontar la forta
recessió del moment, res no serà fàcil i el nostre esport n'és un exemple. El seu apre
nentatge ha de servir als més joves per encarar els nous reptes socials i econòmics.

Des de fa més de tres anys s'ha constatat que no hi ha una fórmula màgica per resol
dre el problema econòmic global en el qual estem immersos. Ara bé, l'excursionisme
ens ajuda a adaptar-nos a la crisi ja que ens ensenya a gaudir de l'activitat minimit
zant les despeses, penseu sinó en els bivacs a l'aire lliure, el material que estem
acostumats a compartir, la carmanyola a la motxilla a els malabarismes de transport
als quals estem acostumats.

Aquesta editorial té per objectiu aportar optimisme i fer-nos reflexionar sobre l'essèn
cia de la nostra activitat que pot aportar un estil de vida capaç de fer front a la crisi.
Per tant, us animo a fer un esforç i impulsar aquests valors excursionistes de forma
decidida aprenent a oferir als nostres socis allò que realment demanen.

Pere Sauret
President de la UEC Agrupació Esportiva

Pri movero breu

Ja som de ple a la primavera, de fet, a un salt de l'estiu. Val a dir que la poca neu

d'aquest any, amb un hivern amb incendis i poca pluja, ens fa pensar que les esta

cions també s'han anat retallant però la revista Excursionisme us vol donar, sense

escatimar esforços, un ampli ventall de propostes per gaudir com sempre de la mun

tanya en aquesta presumiblement primavera breu. Per als que encara us quedin
ganes de neu, en Carles Gel ens recomana Andorra, potser allà encara és possible
veure alguna clapa de neu. També podeu cremar calories de valent amb una ruta en

BTT d'en Toni Llovet i en Xavier Saleta, en aquesta ocasió per IAlta Tajo. En Joan
Gasch ens acompanya al Mont Valier i la Isabel Serra ens aporta la seva visió del 35è

aplec dels Països Catalans, ara que la cultura també perilla. La primavera la podrem
contemplar a Montserrat amb la Gemma Albet i també us regalem un petit conte de

IAssumpta Trens per acabar de celebrar Sant Jordi. Per als més joves, els campa
ments de la UEC des de dins amb IAnna Figuera i la Laia Gall i, un clàssic, el nostre

redactor més prolífic, en Pasqual Garriga, ens porta als Ports. Esperem que gaudiu al
màxim de la primavera, encara que sigui curta, amb nosaltres.



Viatge a Sardenya en el 35è Aplec

dels Països Catalans
Text i fotografies d'Isabel Serra

Del 29 d'octubre a 1'1 de novembre del 2011 va tenir lloc

a l'Aiguer l:Aplec dels Països Catalans. Era la primera
vegada que se celebrava en aquesta part de l'illa de

Sardenya on encara es parla el català. Feia molt temps
que tothom esperava que algun any l'entitat excursio
nista de l'Aiguer organitzés un Aplec i per tant, quan
l'any passat vam saber que seria a l'Aiguer, la gent que
hi participem vam esclatar d'alegria. El primer que es va

entusiasmar fou el malaurat Francesc Beato, que com

molts de vosaltres ja sabeu, el 7 de novembre de 2012
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ha fet un any que ens va deixar. Per aquest motiu, el

primer acte que es va fer aquest any, fou un homenatge
a la seva persona: es va projectar un vídeo, elaborat

per Francesc Olivé del CEC, de la seva activitat excur

sionista, organitzador i participant de tots els Aplecs
per part del CEC; es van fer uns parlaments a càrrec

del seu germà Manel, del vicepresident del CEC i del

president de la Federació d'Entitats Excursionistes de

Cataunya, FEEC, i es va cloure l'acte amb un recital de

les meves poesies dedicades a ell.



Ens vam aplegar tots a la plaça Cívica,
davant l'edifici de l'ex Círcol dels Mari

ners, lloc on era instal-lada l'organitza
ció de IAplec, per escoltar els cantants:

Franca Masu i Claudio Gàbriel Sanna,
famosos en aquesta terra i que cantaren

cançons alguereses i sardes. Hi hague
ren també uns parlaments per part del

president del Centre Excursionista de

IAlguer, en Paolo Salis, IAlcalde de la
ciutat i la coordinadora de tota l'organit
zació, la incansable Irene Coghene que
era a tot arreu.

Tot seguit i com ja és habitual, un esbart
dansaire de la zona ens va obsequiar
amb els balls típics de la terra, així com

els del País Valencià amb les jotes va

lencianes i els de Catalunya ballàrem

unes sardanes.

Les excursions i visites culturals i de na

tura foren molt interessants i boniques.
Cal destacar la de les grutes de Nep
tú, la del mirador del Comte, el cap de

Caça i Mont Timidone, la de les cales

amagades, la del nurag de Palmavera

i la del centre històric de la ciutat. Els

guies parlaven el català alguerès i els
enteníem prou bé.

Aquests dies IAlguer s'omplí de gent que
estava contenta de ser en aquesta ter

ra de parla catalana; alguns ja hi havien
estat feia anys i per als altres era una

descoberta desitjada, però tots volien

gaudir del seu paisatge, de la seva gent
i de participar a IAplec. Hi hagueren 800

participants i el dia del sopar s'arribà gai
rebé a un miler de persones. t'esperit de

germanor s'ha de veure i s'ha de viure.
Que aquest miler de persones esclatin

d'alegria, units per la muntanya i per la

llengua, és per emocionar-se, per tant,
no podem deixar de fer-ho.

Lacte de cloenda tingué lloc al monu

ment a la Llengua, on es plantà un arbre

amb terra portada de tot arreu. Va ser

molt emotiu. Cada entitat participant va

portar terra d'on li va semblar més adient.

Nosaltres la vam anar a buscar al poblat
ibèric de Puig Castellar, on en Francesc

va iniciar-se a l'excursionisme. El Grup
Pirinenc Nord-Català, de la Catalunya
Nord va prendre el relleu per a l'any vi

nent. Tothom va aplaudir i els va encerat
jar. Ens agradaria que la UEC hi tingués
una participació més significativa.

Un grup de 41 persones format per ex

cursionistes de la UEC de Gràcia, d'Hor

ta, de Barcelona, de IAE Icària, del CEC,
del Centre de Lectura de Reus i alguns
de cap entitat vam fer un viatge d'una

setmana, per poder veure una mica més
de l'illa de Sardenya, tot enllaçant amb

els dies de IAplec: del 29 d'octubre a 1'1

de novembre.

Vam sortir de Barcelona el dia 25 cap
a l'aeroport de Girona per anar directes
a IAlguer. En arribar-hi, un autocar ens

portà a Olbia, on ens instal-làrem a l'ho

tel Luna Lughente, a uns 2 quilòmetres
de la població, durant tres dies, per des

prés fer un circuit en autocar i vaixell.

t'endemà vam anar vers la costa Ma

ragda. Un cop passat Olbia, el paisat
ge ens mostrava muntanyes de granit,
la roca més freqüent en aquesta zona,

però algunes amb vegetació, oliveres i

cases escampades. Després ja vèiem la

costa amb els vaixells dels petits ports
fins a arribar al pintoresc poble de Porto

Cervo. És un lloc on hi van a estiuejar
gent molt rica; és una mena de Binibeca

(Menorca), però les cases no són blan

ques sinó de colors terrosos amb tons

pàl-lids i estructures arrodonides. Hi ha

una plaça envoltada de botigues i cases

amb finestres voltes i xemeneies de for

mes curioses. Baixàrem unes escales,
per apropar-nos al mar i fer boniques
fotografies. Un pont de fusta separava
el port de les embarcacions, i el sol que
lluïa esplèndid li donava molt d'encís.

Vam pujar a l'autocar per dirigir-nos a

Palau i agafar un ferri que ens conduiria

a l'illa Maddalena. Ens va sorprendre
que entréssim al vaixell muntats dins

l'autocar. Vam pujar a coberta per poder
fer les fotos del port de Palau i del tra

jecte de la travessa, que té una durada

de 30 minuts, veient a banda i banda els

illots rocosos de diferents mides. Ens

apropàrem a l'illa Maddalena, al seu

port i baixàrem a visitar-la. Passejàrem
pels seus carrers, alguns d'ells amb es

cales, botigues i algun edifici esgrafiat.
Vam entrar a IAjuntament i vam veure

el seu pati, però l'església era tancada.

Hi ha un obelisc dedicat a Garibaldi al

passeig marítim. A l'hora convinguda
amb la guia, vam agafar l'autocar per
anar a dinar.

El restaurant era a prop, a la carretera;
l'edifici era de pedra i amb finestres de

voltes. El menjador que donava al mar

va ser tot per a nosaltres. Fou un dinar

a base de peix que vam trobar molt

bo, acompanyat de la cervesa típica
d'aquesta zona: la Ichnusa.

A 2/4 de 4 de la tarda agafàrem de nou

l'autocar per anar a l'illa de Caprera, mit

jançant un pont que creua el mar, és el

"passo delia Moneta': En aquesta illa hi

ha el museu i la casa de Garibaldi. Ens

dividiren en dos grups per fer la visita.

Un guia del museu explicava la història
de la família en italià i la nostra guia ho

traduïa al català. El primer que es visita

és la quadra dels cavalls que conté una

banyera antiga, on es banyava en Gari
baldi quan tenia fred. Després passàrem
a les diferents dependències de la casa.

Al jardí hi ha les tombes de Garibaldi, del

seu fill, que morí amb 26 anys i les de les

seves filles.

Acabada la visita retornàrem a l'autocar

per embarcar-nos en el ferri cap a Olbia.
Passàrem de nou el pont que separa
l'illa de Caprera per arribar al port de l'illa

de la Maddalena. Pujàrem amb l'autocar

al ferri, com al matí. La claror de les 6

de la tarda donava uns tons molt bonics

als illots que passàvem i a la Maddalena

que destacava a les fotografies. A cober

ta feia força vent i el sol es deixà veure

abans d'amagar-se: el reflex del sol a l'ai

gua fou genial.
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Arribàrem a Palau i pujàrem novament a

l'autocar en deixar el ferri. Vam arribar a

Olbia poc abans de l'hora de sopar. Ha
víem gaudit d'un bon i complet dia per
veure una de les zones més boniques de
la costa de Sardenya.

L:endemà vam sortir com sempre a 2/4
de 9 del matí per anar a fer un circuit de

muntanya, endinsant-nos per l'interior de
la comarca de la Barbp.ggia i contemplar
els seus cultius i vegetació, envoltada de
les altes muntanyes granítiques de 1.800

metres d'altitud, fins a arribar al poble
de Nuera per visitar el museu Etnogràfic
Sard. En el seu interior s'hi exposen els
diferents vestits tradicionals masculins i

femenins per a dies de festa i dies fei

ners, fins a 80 aproximadament; els des
tinats a infants i els atuells i objectes que
els complementen.

Una vitrina exposava objectes religiosos,
relíquies, rosaris, amulets, collarets, pen
jolis i braçalets. Una altra vitrina era des

tinada a objectes musicals, alguns eren

molt antics i curiosos, com les flautes de
fines canyes de diverses mides (que dar
rerament s'han afegit a grups de jazz),
timbals, acordions, la flauta senzilla, una

mena de sac de gemecs, etc. Així mateix
a les parets s'exposaven tapissos bro
dats a mà. I no es pot obviar l'exposició
de pans de diferents formes, pel significat
religiós que li donaven al pa, que elabora
ven segons la festa que celebraven.

Després d'aquesta sala passàrem a l'ex

terior, a un pati on es veia el blanc edifici i

entràrem a visitar les diferents sales que
mostraven les màscares i atuells que uti
litzaven els avantpassats per al Carnes
toltes. A les parets hi havia grans fotogra
fies en blanc i negre que ll-lustraven les

explicacions que ens feia la guia.

Sortírem del museu i a partir de llavors

va sortir el sol i va fer bo. Vam pujar a

l'autocar per anar a Orgosolo, que es tra

ba en plena muntanya i que la seva pe
culiaritat són les pintures de les parets.
Hi havia carrers on a cada edifici hi havia
dibuixos amb els seus escrits, alguns
amb molta ironia, d'altres de còmics ...

En són tants que arribà un punt que vam

començar a triar-los per fotografiar. Vam

comprar postals de suro, força originals.
A la plaça del poble hi havia un arbre que
al voltant de la soca tenia la foto d'un noi

que va morir, amb la dedicatòria de la fa
mília i unes flors; això ho vam veure en

alguns punts al costat de la carretera.

La guia ens va explicar que en aquests
pobles la gent està molt aferrada a llurs
costums antics. Les dones van de ne

gre, amb faldilles llargues i el cabell re

collit en un monyo. En vam veure algu
nes pel carrer.
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Després de recórrer el poble vam pujar
a l'autocar per anar al restaurant. Aquell
dia va ser un dinar molt especial amb els

pastors d'aquelles muntanyes; per tant

vam menjar els seus productes. En en

trar l'autocar al camí de la masia, ja vam

veure porquets que passaven pel costat,
buscant aglans, tan tranquils, una truja
amb els seus garrins de clapes fosques
i negrets ...

Baixàrem de l'autocar i ens van mostrar

com s'estaven rostint uns garrins, que ja
eren força torradets. Vam passar al men

jador, ja que pel temps ennuvolat que
feia al matí, no vam gosar dinar a fora.
Una fusta feia de plat i el primer que ens

van portar fou un assortit d'una mena de
fuet molt bo, cansalada i formatge fresc
una mica fumat. Tot era boníssim. Per

veure, un vi negre de la zona. De segon
ens van servir trossos de xai amb pata
tes i garrí torradet, que ens vàrem llepar
els dits. Cal dir que no van posar coberts

expressament i per tant ho vam haver de

menjar amb els dits. Acabat el dinar, tres

pastors van cantar diversos cants autòc
tons que ens van deixar bocabadats: no

havíem sentit mai uns cants com aquells.

Havent dinat vàrem sortir fora per veure

les cabanes que tenen per llogar i el lloc

on haguéssim dinat: unes taules llargues
de fusta sota els arbres. Vam fer unes fo
tos de la panoràmica de les muntanyes i

vam tornar cap a Olbia. Alguns de nosal
tres van baixar en aquesta població per
visitar el centre: eren les 6 de la tarda i

encara quedava una hora de claror. Els

altres vam continuar fins a l'hotel. Havíem
de fer la maleta, ja que l'endemà marxà
vem a la comarca de la Nurra, a IAlguer!

Sortírem a 2/4 de 9 del matí. Pel camí

l'autocar s'aturà a l'església de la San
tíssima Trinitat de Saccargia per a visi

tar-la. És del s. XII i va pertànyer a un

gran monestir les restes del qual es po
den veure al costat dret. La façana és
revestida amb fileres de pedra calcària
blanca i de basalt fosc. Té una única
nau que acaba amb un transsepte de
tres absis, el central és enriquit amb un

fresc de finals del s. XII. És un dels pocs

exemples de pintura mural romànica de

Sardenya.

Arribàrem a IAlguer poc abans de dinar.

t'autocar ens va portar a l'hotel Balear,
davant el passeig marítim i un cop instal

lats i havent fet l'àpat, ja que el temps
era tan bo intentàrem anar a les grutes
de Neptú. Quan vam arribar al port ens

van dir que el vaixell de les 15h ja havia

sortit i no n'hi havia cap més, (a la infor

mació de l'hotel posava que n'hi havia un

a les 4 de la tarda).

Com que érem un grup de 41 persones,
finalment vam embarcar. Tot i que la mar

estava encalmada, a mesura que la bar
ca anava avançant es movia molt. Quan

ja ens apropàvem, uns grans penyals
de roca mostraven la renglera d'escales

que voregen el penya-segat fins dava

llar a la cova; són 90 m d'alçària amb

uns 600 esglaons que vam poder evitar

anant en el vaixell, quina sort! Així vam

poder anar-hi tots,si no alguns no hi ha

guessin pogut arribar.

La gruta es troba al cap de Caça. Una

guia va anar explicant les representaci
ons de les formes de les estalactites i

estalagmites: la cúpula, la gran sala ...



La durada del viatge en vaixell és de 45
minuts i a 2/4 de 7 de la tarda ja desem

barcàvem al port de IAlguer i encara vam

tenir temps de fer-hi un passeig.

Lendemà l'autocar ens portà a Bosa,
una bonica població que cal visitar. És
de destacar el seu pont i el castell amb

les torres que es veuen de tot arreu. Com
cada dia, feia un sol impressionant. La

guia ens va explicar la història de Bosa.
Vam visitar la catedral. Ens endinsà
rem per uns carrerons amb cases molt

velles, on estaven arreglant els terres,
molt malmesos. Alguns d'aquests car

rers tenien uns arcs com a contrafort i

eren molt estrets. Per un dels carrers

principals, a l'entrada d'una casa hi ha
via una senyora gran que feia tapetes
i mocadors amb fil molt prim. Abans, a

prop del riu un senyor ens va mostrar els
cistells que feia amb jonc.

A l'hora convinguda, vam anar a dinar al
nostre hotel de IAlguer. A la tarda vam

assistir a l'homenatge a en Francesc Be
ato, a la plaça Cívica, on estava ubicada

l'organització de IAplec. Després de so

par, vam tornar a la plaça Cívica per fer
les inscripcions a les excursions i visites

de IAplec. Eilloc era ple de gent que par
lava alhora i no s'entenia, feia calor ... hi

havia un gran aldarull. Un cop vam tenir
els resguards corresponents, ens vam

sentir alleujats. Vam tornar a l'hotel Bale
ar tot fent els 10 minuts de passeig.

El primer dia de les excursions i visites
era l'endemà, dia 30. Els participants
es distribuïren segons la dificultat de la
sortida: llarga, mitjana o curta, i els que
anaven a les visites. A la tarda hi havia
la cultural al centre històric de IAlguer,
amb guia local. t'inici de la visita fou al
monument de la Llengua, fet l'any 2001.

Molt a prop la Porta Vella forma part de
la torre del Portal, que permetia l'entra

da i la sortida de la ciutat fins a la fi del

vuit-cents, quan la ciutat fou desmili

taritzada. Seguirem per la torre de de-

fensa de Sant Joan, la torre de l'Esperó
Reial, on el 1412 les dones alguereses
l'ocuparen per expulsar les tropes del
vescomte de Narbona, la torre de Sant

Jaume, dedicada a Jaume I, la torre de
la Polvorera, destinada a arsenal per a

armes i pólvora, la torre de la Magdale
na, la garita Reial com a emplaçament
de guàrdia i la torre de Sant Elm, dona
da la veneració que tenen els alguere
sos vers aquest Sant.

Vorejàrem el port amb les antigues ca

ses dels mariners, de diferents colors,
el seu passeig amb el cap de Caça al

fons i entràrem al barri jueu, molt vell on

encara hi ha les restes d'un antic hospi
tal. Després anàrem a IAjuntament: l'es
tructura més antiga es remunta al s. XV,
però fou reconstruït a la segona meitat
del set-cents i ampliat al vuit-cents; la fa

çana que dóna a la plaça del Municipi és
d'estil neoclàssic.

Pel que fa a les esglésies a IAlguer n'hi

ha moltes. Vam visitar la de Sant Fran
cesc, construïda el 1598 segons els dic
tàmens classicistes del Renaixement i
amb influència ibèrica; el seu petit claus
tre gòtic deixa veure el campanar. Algu
nes esglésies celebraven la missa en

aquell moment i només vam veure'n la

façana. Però per sort vam poder visitar

la catedral de Santa Maria d'estil gòtic
català tot i que el creuer és de tipus re

naixentista; el campanar, de forma octo

gonal i coronat per una agulla piramidal
de majòlica, és de construcció tradicio

nal a Catalunya i un dels pocs exemples
de campanars cuspidats de Sardenya.

A més, IAlguer posseeix molts palaus i

cases senyorials, gairebé tots del segle
XV, com el palau de Ferrera, que per
tanyia als Ferrera, rics mercaders cata

lans; el palau de Carcassona; el palau
Machin, exemple d'estil català, etc.

Un cop exhaurits els dies de IAplec, els

participants vam anar marxant cap als

nostres llocs d'origen, havent gaudit
d'uns dies de joia i alegria d'aquells que
no s'obliden. Fins l'any que ve a Prada

de Conflent!
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Introducció:
L'Alto Tajo és una zona amb
una complexa xarxa hidro

gràfica, que pertany tant al
vessant atlàntic com al me

diterrani i que té una exten
sió estimada de 16.940 ha.
A Conca i a Guadalajara nei
xen rius com el Tajo, el Túria,
el Gallo, el Júcar... Es trac
ta d'una regió poc habitada

que ha conservat nombroses
tradicions, fins fa poc, els

"gancheros" encara navega
ven pels rius per transportar
la fusta deis boscos.

L'Alto Tajo es troba en una

zona molt elevada. El clima
està marcat per la falta de

pluges: els hiverns són gè
lids i els estius curts. L'ac
ció erosiva dels elements és
molt intensa i ha dibuixat els

paisatges amb contundèn
cia: Hi trobem les "hoces';
les agulles i els cerros. les

aigües dels rius discorren

per canyons o es deixen cau

re per barrancs. Com que el

terreny està molt fracturat,
es creen microclimes. En el
canó del riu Tajo hi trobem

pins, sabines, roures i alzi
nes. la fauna també és va

riada: àguiles, fures, voltors,
esquirols, cérvols, llúdries ...

El territori de 1�lto Tajo de

pèn, en bona part, de la ciutat
de Molina de Aragón. Aques
ta ciutat és la capital del
Señorio de Molina. Hi desta
ca el seu caste", la muralla,
la torre -que es veu des de

qualsevol punt de la ciutat-,
a més de nombroses esglé
sies, convents, ponts medie
vals i un barri jueu d'estrets
carrers amb molt encant.

Sortint de Malina de Aragon en direccio al Barranco de la Hoz

ETAPA 1:
MOLINA DE ARAGÓN,
VENTOSA, TORETE,
PERALEJOS DE LAS
TRUCHAS

Distància: 82 km
Desnivell acumulat pujada: 1.254 m

Desnivell acumulat baixada: 1.100 m

Temps real: 5 hores aprox. pedalant
Velocitat mitjana: 14 km/h
IBP: 100 BB

Dificultat: 100% ciclable

"Ni Malina de Aragón es de Aragón" "Ni
Baños del Tajo, ni tiene baños ni pasa el

Tajo"(el del bar de Taravilla)

El dia s'aixeca clar, però molt fred. Estem
a 4 graus i ens haurem de posar tota la
roba d'hivern. Després d'un bon cafè i de

posar les alforges a les bicicletes, i amb
la silueta del castell de Molina de Aragón
al fons, comencem a pedalar. Ara ja toca
el sol, però pels carrers de la ciutat fa un

fred gèlid que se'ns fica al cos malgrat
anar vestits com a ple hivern. Per sort,
a les primeres rampes de carretera a la

sortida de Molina de Aragón, ens anem

traient roba. Avui aplicarem la tècnica de
la ceba i anar traient-nos capes a mesu

ra que transcorri el dia.

Lasfalt dura poc i, tot seguit, prenem cap
a la dreta una pista en pujada en direcció
a la immensa terra de conreus, aspra i
sense cap arbre. El silenci és colpidor, la

pista coberta d'una pols fina que delata
clarament que fa temps que no plou, tot
l'estiu segons ens han dit, i el paisatge
cremat pel sol de l'estiu és el que tenim
d'ara en endavant, on les pujades i bai
xades seran la tònica del viatge.

El primer poble que ens dóna la benvin

guda és Ventosa, on arribem després
d'una forta rampa i de passar per dins
d'un mas. En una bonica font al mig de
la plaça omplim els bidons d'aigua tot
conversant amb una persona del poble.

A partir d'aquí prenem la petita carretera
en direcció al "barranco de la Hoz': dei
xem enrere les terres colpides pel sol i

entrem de cop en el regne de l'aigua i
de la frescor, on podem admirar els co

lors cridaners de la tardor, roigs, grocs,
vermells, verds. Una simfonia de color.
A la nostra esquerra tenim el riu Gallo,
afluent que més endavant s'ajuntarà
amb el riu Tajo. Quan no fa ni deu minuts

que pedalem ens trobem amb la prime
ra sorpresa: el santuari de la "Virgen de
la Hoz': tot ell envoltat d'altives agulles i
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altes parets de terra de pedra sorrenca.

La vegetació és exuberant, tot al contra

ri del que havíem vist fins ara; sembla

mentida que hi hagi un contrast tan mar

cat en un espai de temps tan breu.

A mesura que avancem, el barranc es

va encaixonant i forma una ziga-zaga
en forma de falç, d'aquí l'origen del seu

nom. El sol amb prou feines toca el terra,
per la qual cosa el fred es fa notar de va

lent. Sortim de la part més encaixonada

i arribem al poble de Torete. No es veu

cap ànima, fins que una bona dona ens

informa que és normal no trobar ningú
perquè tothom és a missa.

Passem per davant de la porta de l'es

glésia i el silenci es veu truncat per la
relliscada i patacada d'un de nosaltres.

Seguim pedalant i més endavant ens

trobem a mà dreta amb el que en diuen
Cuevas Labradas, grans cavitats que
s'han format per l'erosió en la roca. Si
mirem amunt a l'esquerra podrem veure

el poblet del mateix nom. Hi passarem
al tornar.

Uns quants quilòmetres més endavant,
arribem a l'entrada del barranc de IAlto

Tajo, on hi ha un aparcament per vehi

cles, amb la seva àrea de pícnic corres

ponent. En aquest indret hi trobem el

pont de Sant Pedro. El creuem i és en

aquest punt on canviem de riu; deixem

el riu Gallo i a partir d'ara el Tajo serà el
nostre company. Pedalem en direcció al
centre d'interpretació del Tajo tot deixant

un trencall que ens duria a Zaorejas.

A partir d'ara seguirem per una pista
principal en molt bon estat, en un se

guit de constants baixades i durant uns

quants quilòmetres. El paisatge és es

pectacular; al fons, i sempre a l'esquerra,
tenim el barranc i el soroll de les aigües
braves del riu Tajo. Si aixequem la vista

tenim les altes parets i agulles del bar
ranc a la dreta, on es veuen els voltors
fent pràctiques de vol.

No podem badar ja que per la pista ens

anem creuant amb ramats de cérvols i

cabirols, que amb els seus salts ens en

canten; llàstima que són tan ràpids que
no podem captar-los amb les màquines
fotogràfiques.

Després d'una estona pedalant, la pista
ens porta a la llera del riu en una àrea
de pícnic denominada "el Vado de Sal
merón':

Cal dir, com a nota informativa, que en

aquest tram del barranc hi trobem dife
rents àrees de pícnic, amb petits refugis
lliures, nets i ben condicionats, que po
dríem fer servir per passar-hi la nit. Re
sulta estrany si tenim en compte que s'hi

pot arribar fàcilment en cotxe. Això sí,
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eviteu anar-hi en ponts i a l'estiu ja que
segur que hi trobareu una allau de gent.
Durant el recorregut passem pel pont de

Peñalón, un pont de pedra que travessa
el riu i que veiem per sota nostre. Uns
metres més endavant un cartell indicatiu
de GR10-B ens indica el pas del pont.
Arribats en aquest punt, tenim l'opció de

canviar la ruta i anar per un altre barranc

per tal de poder salvar el pas que troba
rem més endavant, i que ja explicarem,
i així arribar a la Laguna de Taravilla. En

total serien uns 5 quilòmetres més, la

majoria en pujada. Nosaltres optem per
seguir el trajecte que teníem previst, tot

esperant trobar un altre pont per creuar

el riu Tajo. Altrament hauríem de fer mar

xa enrere.

Més endavant ens trobem amb la cruï

lla de la carretera que va de Taravilla, on

passem l'endemà, a Poveda de la Sier

ra, i és en aquesta cruïlla on es troba un

punt d'informació del parc, que curiosa
ment està tancat.

Continuem avall tot seguint el riu, que en

aquest tram ens queda per sota nostre.

Finalment arribem a una mena de bar

restaurant, aproximadament al quilòme
tre 67, on a l'esquerra veiem un corriol
fresat que haurem de fer de baixada,
amb una indicació que diu "Laguna de
Taravilla" Es tracta d'una bona baixada

que arriba fins al riu i que surt de la mo

notonia de la pista ampla.

El pas per on hem de creuar el riu con

sisteix en un pont de cable nou, però

amb la sorpresa que es troba tancat

per obres amb una tanca rnetàl-Iica que

impedeix el seu pas. No obstant, veiem

gent que el passa a peu, i no ens ho

pensem gaire, decidim passar les bicis

per sota la tanca i fer el pas per sobre el

pont, d'altra manera hauríem de recular

uns 15 quilòmetres, o bé fer una bona

remullada al riu, ja que l'aigua en aquest
punt ens arribaria sota les aixelles.

Un cop passat el pont, comença una

forta pujada a la Laguna de Taravilla. A

partir d'aquí és quan la ruta comença a

pujar; el riu ens queda ara a mà dreta

i molt encaixonat. Ja som a mitja tarda

i el sol a aquest costat encara pica de

valent.

Arribem al pont de Martinete, frontera

entre Guadalajar a i Cuenca; deixem el
GR10-A que hem estat seguint, i que va

paral-lel a la carretera, i seguim en direc

ció a Peralejos de las Truchas per asfalt

durant un parell de quilòmetres.

Peralejos de las Truchas és un poblet
molt petit, d'uns 150 habitants, i que du

rant tot l'any, menys en època de vacan

ces, hi viuen ben poques famílies, per
la qual cosa la tranquil-fitat és absoluta.

Nosaltres fem estada a la Pensión Puri,
tot molt decent, sobretot el sopar.

El dia s'acaba i abans d'anar a planxar
les orelles, anem a estirar les cames

pels carrerons del poble tot sentint els

brams dels cérvols que és l'únic que
sentirem aquesta nit de lluna plena.

Pedalant per dins del canyó en un tram d'asfalt



ETAPA2:
PERALEJOS DE LAS
TRUCHAS, TARAVILLA,
CUEVASLABRADAS
TORETE, MOLINA DE
ARAGÓN

Distància: 66 km
Desnivell acumulat pujada: 840 m

Temps real: 5/6 hores aprox. pedalant
Velocitat mitjana: 11 km/h
IBP: 103AA
Dificultat: 100% ciclable

"Por aquípasa la ruta del Cid, del Quijo
te y no sé cuantas más, pero la verdad,
creo que por aqu í nunca ha pasado ni

Dios, bueno si, hace unas horas pasó
una pareja de vascos en bici como vo

sotros" (el del bar de Taravilla)

Sortim de la pensió una mica desani
mats perquè l'esmorzar que necessi

tàvem per passar el matí ha estat una

mica minso, sort que el sopar va estar

molt bé.

Els cérvols han deixat de bramar. Diem
adéu al poble, bé, només a un gos que
ens ha vingut a ensumar.

El dia s'aixeca fred, com ahir, i com sem

pre sol passar comencem en pujada i

per asfalt uns quants quilòmetres. Arri
bem a una mena de coll amb indicador
de Taravilla - Peralejos de las Truchas.

Seguim per una pista a l'esquerra en

pujada i, a sobre amb molta pedra, on

hem de mantenir l'equilibri per no caure,
fins que ens situem per a dalt la serra, i
el barranc del Tajo, per on vam anar ahir,
sota nostre.

Passem per diverses pistes durant el re

corregut que ens ofereixen la possibilitat
d'anar a miradors per sobre del riu; les

pistes normalment tenen uns 6 quilòme
tres d'anada i tornada. Nosaltres parem
al segon mirador tot just passat una tor

re de guaita. En aquest punt no ens po
dem estar de pujar a dalt de la torre per
tenir una bona visió del territori.

Per arribar a aquest mirador la pista ens

hi porta en suau baixada fins que ines

peradament ens trobem davant d'una

rampota de més del 30%, que ens fa
suar de valent i fins i tot baixar de la bici
a alguns.

Ei riu Tajo

Dalt del mirador i amb el fetge a la boca,
tenim una de millors vistes sobre la La

guna de Taravilla i el barranc del Tajo. Ha

valgut la pena l'esforç. Per la tornada a

la pista principal ens inventem un camí

nou, i evitem fer quilòmetres de més i

així arribar a la pista principal tot reta
llant camí.

Aquest camí el trobarem després del

primer sifó tot tornant del mirador, i a

l'esquerra, agafem una pista feta per a

tot terreny que cada vegada esdevé més
estreta però que finalment ens duu a la

pista principal; està marcat en el track.
Un cop retornats a la pista principal, co

mença una llarga baixada fins a trobar la
carretera que en forta pujada ens porta
rà al poble de Taravilla.

AI costat del camp de futbol i sota uns po
llancres, hi trobem una bona font, on aga
fem forces per la curta però intensa pujada
que ens espera. Un cop a dalt, hem d'anar

amb cura i no agafar la pista principal. Cal

seguir per la dreta, per un caminet més es

tret. Un pal indicador de color taronja ens

anirà marcant ei camí a partir d'ara.
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Per dins del Barranco de la Hoz

Estem de nou per sobre del barranc del

Tajo, sempre per sobre de la cota de

tooo metres d'altitud. La primera part
ens recorda una mica el Pla de la Calma
del Montseny. La ruta va fent constants

pujades i baixades, primer per boscos
de grans savines i després per un bosc
de pi. Anirem trobant, senyals indicadors

amb una fletxa taronja a dalt, però hem
de seleccionar-los ja que hi ha alguns
senyals que ens porten directament a

altres miradors.

Hem de tenir cura sobretot en dos punts:
el primer en el quilòmetre 32, on aga
farem el camí de la dreta, ja que si no

aniríem al fons del barranc en el Vado
de Salmerón i, el segon, una mica més
endavant en el quilòmetre 34, girant cap
a l'esquerra, ja que si no aniríem direc
tament al poble de Lebracón. En aquesta
última bifurcació, ja deixem les marques
taronges, per seguir en direcció al poble
de Cuevas Labradas, on arribem en una

forta i divertida baixada.

Aquí podrem fer un descans al costat de

la font o fer unes cerveses en el bar de

davant. Només ens quedarà baixar per
carretera fins a retrobar de nou el camí

d'ahir, però aquest cop ens pararem al
santuari de la Virgen de la Hoz per pujar
al magnífic mirador i des de dalt poder
veure el barranc de la Hoz i el riu Gallo.

Larribada a Molina de Aragón també la
variem i seguim la carretera, entrant a

Molina per darrere just a tocar les portes
del castell.
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Com arribar
Saragossa - Autovia Mudéjar a Terol.
Sortiu a la N-211 a Madrid fins a Molina
de Aragón. Aproximadament 5 hores de
cotxe des de Barcelona.

Època millor
La tardor o la primavera

Informació
A més d'lnternet, valia pena passar per
l'oficina d'informació de Molina de Aragón
on us informaran molt bé i disposen de

plànols que us poden fer servei.

Allotjaments
A Molina de Aragón molta varietat.
Nosaltres vàrem anar a la Pensión

Martinez, però no la recomanem, això sí
barateta ho era.

Al santuari de la Virgen de la Hoz també
tenen hostatgeria.
Refugis lliures al barranc.

Peralejos de las Truchas també té
variada oferta malgrat que és molt petit.
Nosaltres vàrem fer estada a la Pensión
Puri.

Fonts
En tots els pobles i amb aigua molt
bona

Bars
En qualsevol poble per petit que sigui
en trobarem un o més d'un per fer un

entrepà a qualsevol hora.

Curiositats
Trobarem gran quantitat de fòssils; cal

parar un moment i buscar, i com va dir

aquell pagès de Chequilla:
'Arriba del todo de la montaña se encu

entran los "fusibles" del mar, dicen que

por aqui llegaba el mar, pero ... yo no

me lo creo!!!"

rracks
Podeu baixar-vos els tracks de la sortida

a la web. www.sorreig.es.vg

Sortida realitzada els dies 9,10 i 11 d'oc

tubre del 2011 per la penya de Mataró:

Regina Mola, Toni Llovet, Xavier Saleta i

David Ribes.



Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Carles

FORA DE SERVEI

Refugi MAS DEL TRONC

Refugi de REBOST
Bagà
608736714 I 615874761 www.refugirebostcot

· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BFl, escalada, senderisme

686541 983 guillemclaveria@gmail.com
www.wm3.com/masdeltroncl

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

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646 744669 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

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, Bn, 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

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

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

· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 14 places
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Refugi de PUIGCERCÓS
680 178 940 www.refugi.contacontes.cat

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

· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, Bn, pesca

Butlleta de subscri
. ,

CIO
Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números l'any)

per l'import de 15 euros anual

Nom Cognoms_____________________ _ � __

ONI Adreça postal .........,,-

Població �
Comarca. Codi postal _

Tel. Fax Correu electrònic
_
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El pic Negre d'Envalira, una de les grans muntanyes



Andorra
muntanyes en estat pur
Text i fotografies de Carles Gel

L'alta muntanya andorrana es caracteritza

per ser altiva i feréstega, un veritable
tresor per als qui la tenim prop de casa.

Els cims més alts del Principat s'acosten
als tres mil metres, però cap d'aquestes
grans muntanyes supera aquesta màgica

altitud pirinenca. No obstant, fregar aquesta
cota li dóna un caire especial i un punt de
romanticisme que, a la vegada, converteixen

aquestes contrades en un dels indrets més
interessants per dur-hi a terme les més
diverses facetes que té l'alta muntanya.

Finalment, vaig trobar l'activitat que
més encaixava dins de la meva manera

d'entendre la muntanya: l'alta muntanya
hivernal, és a dir, l'escalada de corre

dors i vessants gelats. Des d'aleshores
he dedicat bona part de la meva vida a

l'exploració de l'alta muntanya andorra
na durant els mesos més freds de l'any,
buscant sempre línies perdudes, potser
fins i tot ignorades al llarg dels anys per
l'alpinista. Per a mi sempre ha estat un

gran plaer explorar aquestes valls, els

vessants i les comes amagades, bus

cant sempre la ruta somiada.

Damunt la cresta de la ruta normal del Pic de l'Angonella

RLGUNS RECORDS
Recordo amb una certa nostàlgia les
meves primeres incursions a l'alta mun

tanya andorrana a principis dels anys
vuitanta del segle passat. Vaig començar
fent-hi excursions amb esquís arreu dels
cims altius. Recordo perfectament el

pic Maià (2.615 m), als voltants del Port
d'Envalira, ,el primer cim que vaig pujar
amb esquís a Andorra l'any 1985. Més
endavant en vingueren molts més.

Després de l'esquí de muntanya vaig
descobrir l'alta muntanya a l'estiu en

tots els seus vessants, i vaig començar
a pujar gairebé totes les grans talaies
del país, escalant crestes o a peu. Tam
bé vaig descobrir l'escalada esportiva
en indrets tan bells com Engolasters i el
descobriment de llacs meravellosos.
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El pic de Fontargent, al capdamunt de la vall d'incies

Aquesta recerca constant m'ha permès
fruir moltíssim, i obrir un nombre con

siderable d'itineraris de neu de gairebé
totes les dificultats, molts d'aquests en

solitari, així com repetir algunes clàs

siques força romàntiques que m'han

portat a estimar encara més aquestes
muntanyes d:A.ndorra. Però el que més
valoro de totes aquestes escalades, no

és ni de bon tros la dificultat tècnica o els
metres pujats, sinó la bellesa de la via i
les històries que envolten aquestes mun

tanyes, així com la satisfacció trobada en

aquests racons tan màgics i la compa
nyia gratificant de molts amics amb qui
puc compartir les mateixes inquietuds.

L.:experiència que m'ha donat Andorra
m'ha permès escriure mitja dotzena de
llibres sobre el Principat, així com un

bon grapat d'escrits dedicats a aquestes
muntanyes, un veritable paradís en estat

pur i salvatge!

1 6 excursionisme
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LA MUNTANYA
ANDORRANA
Valls llargues i sovint estretes on els po
bles carregats d'història s'esglaonen un

rere l'altre intentant fugir de les aglome
racions desastroses de la vall principal;
cims altius i sinuosos i d'altres arrodo

nits, parets verticals i crestes retallades

que sovint es reflecteixen a les aigües
dels bellíssims llacs d'alta muntanya.
Així és Andorra, un paradís muntanyós
que es troba a l'abast de totes aquelles

. persones que estimen la natura i volen
endinsar-se en una nova dimensió.

Però cadascú pot triar segons la seva fa

ceta, ja que n'hi ha que prefereixen les

grans parets, i n'hi ha d'altres que el seu

somni és el d'acostar-se fins a la vora

d'un estany, mentre uns altres pujaran a

les talaies més altes i uns altres és dedi

caran a les vies ferrades.

Andorra té de tot, un somni de munta

nyes i de natura pura. Tan a prop i a la

vegada tan lluny, la muntanya andorrana

continua sent molt desconeguda per a

un bon nombre de muntanyencs. Aquest
article, però, només ens portarà a conèi

xer les diverses facetes de la muntanya
estival, deixant les ascensions hivernals

per a una propera ocasió.

L'EXCURSIONISME
Els estanys d:A.ndorra s'emporten el

protagonisme gairebé exclusiu durant

els mesos d'estiu. N'hi ha que són molt

clàssics; per exemple els tres estanys
de Tristaina, el de Crausans, els de Ju

clar (el més gran del país) o el de les

Abelletes, visites obligades durant els
mesos més calorosos de l'any. També
n'hi ha de molt poc freqüentats com els

estanys de l:A.ngonella, el de Querol i el
de Medacorba.



Si hi ha un indret imprescindible aquest
és el circ dels Pessons, on una vintena

llarga de llacs i. estanyols de diferents
mides i dimensions s'esglaonen un rere

l'altre formant un conjunt impressionant
d'alta muntanya. Us recomano la traves
sa d'aquest indret pujant a alguns dels

seus cims, per exemple el pic dels Pes

sons.

La protegida vall de Madriu, així com la
vall d'incles, són dues de les grans me

ravelles del Principat, tot i que aquesta
darrera vall cada vegada està més urba

nitzada.

Per acabar, us recomano l'ascensió
al pic Maià i pic d'Ortafà des del port
d'Envalira, còmodes passejades que ens

faran gaudir d'un paisatge meravellós.

L'ALTA MUNTANYA
Lògicament, pujar el pic de Comapedro
sa, de 2.942 metres, és el somni de la

gran majoria de muntanyencs que tre

pitgen les muntanyes d'aquest país. Es
tracta d'una ascensió senzilla però un

xic llarga que sovint és millor repartir en

dues etapes pernoctant una nit al còmo
de refugi guardat que hi ha a prop de

l'estany de les Truites.

Però no tot s'acaba amb aquesta munta

nya, la més alta del Principat. També hi

ha moltes altres clàssiques, per exemple
el Montmalús, el pic Negre d'Envalira, el

pic deis Pessons, el pic de Font Blanca,
el pic de la Serrera, el pic de l'Estanyó i

el pic del Cubil, entre d'altres.

Personalment i per diferents motius ado
ro dues muntanyes molt particulars: el

pic Negre d'Envalira, el cim que va mar

car la meva infantesa, i el pic de Tristai

na, una talaia de primer ordre que, sense

ser molt complicada per la ruta normal,
presenta tots els al-licients que cal trobar

a l'alta muntanya.

LES VIËS FERRADES
AI Principat dl\ndorra hi ha una vintena
de vies ferrades a diferents altituds i difi

cultats, sent les més impressionants les

del Roc del Quer, a Canillo. No obstant

això, n'hi ha una extraordinàriament es

tètica i espectacular que recorre l'im

pressionant esperó nord-oest del Bony
d'Envalira, un dels cims més estètics de

la regió del Grau Roig.

Una altra que paga la pena és la ferrada
del coll dels Isards; de fet n'hi ha dues

que pugen gairebé en parat-tel fins al

capdamunt de l'espatlla que hi ha imme
diatament a la dreta del coll esmentat.

Una vegada aquí però, recomano que
escaleu la fàcil cresta nord-est del pic
Negre d'Envalira i continueu fins aquest

cim. Es tracta d'una combinació perfec
ta; ferrada i cresta assequibles! A més,
estem parlant d'una muntanya extraordi
nària.

LES CRESTES
Les crestes són un dels grans al-llcients
de l'alta muntanya pirinenca, i Andorra

no n'és pas l'excepció. Nombroses rutes

d'aquest tipus omplen la geografia andor
rana. Entre les més destacades sobresur
ten la cresta Medacorba-Comapedrosa
tot passant per la Roca Entravessada i el

pic de Baiau, la cresta de Juclar, l'asse

quible cresta del port de Rat al pic de Ca

taperdís, i la difícil cresta que uneix el pic
de Ruf amb el pic de Siscaró, tot passant
pel pic i el cilindre d'Escobes, la cresta

dels Cubil, així com les diverses crestes i

esperons del pic Negre d'Envalira.

La cresta formada pel pic de la Serrera

pic de la Cabaneta-pic de l'Estanyó és
també un excel- lent itinerari d'iniciació

d'aquest tipus.

LES PARETS
Deixant de banda l'escalada espor.tiva,
que trobem en diverses escoles i sec

tors, Andorra presenta alguns vessants

força interessants per a l'escalada en

paret. Alguns d'aquests exemples són
el súper clàssic esperó de Ribuls del pic
del mateix nom, i algunes rutes de difi
cultat situades immediatament a la seva

esquerra; algunes vies del pic Negre
d'Envalira, d'altres de l'estètic czzilindre

d'Escobes, i també al pic de Juclar i la

bauma dl\rcalís.

Prop del Pas de la Casa, en territori fran

cès, hi trobem el pic de l'Esquella, un cim
formidable que té vies de gran dificultat.
La via nord del pic de Medacorba també

pertany a l'Estat francès i presenta una

paret d'alçària respectable on hi ha ober
tes algunes vies de dificultat mitjana.

Més informació
Alguns títols escrits per Carles Gel

Pirineus Orientals, Ascensions i

travessies amb raquetes de neu

(Oikos-Tau, 1999)
Andorra, 15 Ascensions i 11 escala

des hivernals (Cossetània, 2003)
Pirineus en esquís (Farell, 2003)
Andorra. 7i"avesses i itineraris circu

lars (Enciclopèdia Catalana, 2004)
En Fam17ia y con Niños, 3-Andorra

(Piolet, 2007)
Raquetas por el Pirineo Oriental, las
más bel/as travesías yascensiones
(Desnivel, 2007)
Estanys del Pirineu Català i Andorrà

(Desnivel, 2008)
Pirineos, Escaladas Fáciles, Cata

luña y Andorra (Desnivel, 2009)

Altres fonts
www.pirineos3000.com
Blog de Caries Gel a Desnivel.com

El Pic de Cataperdís i a la seva dreta de la Cresta del Port de Rat
excursionisme 1 7
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Va de campaments!
Text i fotografies d'Anna Figuera i Laia Gall

El campament del Primer grup a la Vall de Cardós

Els nens i nenes del Primer grup a l'estany de Tavascan
1 8 excursionisme
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Els quatre grups de la Secció d'Iniciació
a l'Excursionisme Infantil i Juvenil (SI
EIJ) de la UEC de Gràcia hem estat sor

tint un cap de setmana cada mes durant
tot el curs. Els més petits s'inicien en el

món de l'excursionisme i coneixen, al

llarg de tot l'any, els que seran els seus

companys. Els més grans s'inicien en el

món de l'alta muntanya i paraules com

grampons, piolet, raquetes, escalada,
nusos... comencen a ser apreciades
com a sinònim de diversió, però també
de responsabilitat i companyonia; lli

gams que van més enllà de coronar tal
nombre de cims o de ser els més ràpids.

I és després de totes aquestes sortides

que sempre arriben l'estiu i els carnpa
ments. Deu dies de llibertat, deu dies

per aprendre, conèixer-nos millor i co

nèixer millor el món de l'excursionisme.
I aquest any 2011, com tants d'altres, no

ha estat diferent: cada equip de moni
tors hem preparat amb ganes i il-lusió
els campaments, pensant en les possí
bilitats i el nivell de cada grup, en les
activitats i en les motivacions que per
metin al grup passar-s'ho d'allò més bé
en un entorn de muntanya, mentre que
s'adquireixen hàbits, responsabilitats
i coneixements diversos. Per una ban
da, el Primer grup comença a dormir en

tendes i en refugis guardats, fent petites
excursions intercalades amb el centre

d'interès entorn al qual giren la major
part d'activitats i el Segon grup gaudeix
d'uns dies en un terreny d'acampada
dormint en tendes per després inici
ar-se amb una ruta de 4 dies, dormint
en refugis lliures i guardats i fent algun
cim emblemàtic de la zona. Per altra

banda, el Tercer i el Quart grup plante
gen una ruta pels Pirineus, pernoctant
en refugis tan lliures com guardats i fent

algun bivac: El Tercer s'inicia a fer ru

tes més llargues, amb dies de descans

per agafar provisions, mentre aprofita
per fer ascensions que no tinguin molta
dificultat tècnica i el Quart grup busca

alguna ruta pels llocs més emblemàtics
dels Pirineus, .tent ascensions que ja
necessiten de més coneixença tècnica
o que són de més dificultat.

Tots els grups d'Iniciació vam marxar a

fer campaments o ruta durant la primera
quinzena de juliol de l'any 2011, triant

quatre destinacions diferents:

El Primer grup, amb 30 nens i nenes de
6 a 9 anys i 6 monitors, es van dirigir a

la Vall de Cardós, a prop de Tavascan,
del 4 al 15 de juliol; combinant el ter

reny d'acampada de Forcades, el càm

ping Bordes de Graus i el refugi guardat
de Pleta del Prat. Allà els esperava la

companyia de circ Circus Magníficus
que havia perdut, fruit d'un encanteri,
tots els seus acròbates i pallassos! Els
més petits de l'entitat van poder gaudir

De bon matí als campaments del Segon grup

d'excursions d'un dia com una visita a

l'estany Naorte, una excursió a la Ple
ta Palomera i a l'estany de Port (2.035
m), als estanys de Mascarida i Diable

(2.450 m) i banys a rius, alternades
amb tallers, gimcanes i jocs, tot ajudant
al circ a dur a terme l'espectacle que
havien de fer a Tavascan ... van haver
de posar-se a la pell d'un artista de circ.
No cal dir que ho van aconseguir!

El Segon grup, amb 25 nens i nenes de
10 a 13 anys i 6 monitors, van decidir que
aquest any anirien cap a Ribes de Fre

ser del4 al14 de juliol. La primera meitat

dels campaments va ser estàtica, mun

tant campamental terreny d'acampada
de la Roca de Secut. El centre d'interès
els va transformar en grups d'ecologis
tes, pagesos, capitalistes o membres del

govern que es disputaven un tros de ter

ra. Es van haver de posar a la pell dels

personatges per defensar, debatre pos
tures i arribar a acords! Parlar, criticar,
opinar i saber escoltar altres opinions tot

tractat a partir de jocs i activitats dive'
ses. Van intercalar les activitats al cam

pament amb jocs de pistes i d'orientació
i alguna excursió d'un dia, abans no es

preparessin per la ruta de 5 dies que els
duria cap a la Vall de Núria i de Coma
de Vaca. Durant la ruta van pernoctar
al refugi del Corral Blanc, per l'endemà
coronar el Puigmal (2.910 m) i baixar a

Núria. Allà van fer un dia de descans
amb l'opció de pujar al cim Finestrelles

(2.828 m) per a qui s'animés. Lendemà
van dirigir-se al refugi de Coma de Vaca,
per, al dia següent, acabar baixant al

càmping de Pardines on van passar-ho
bé els últims dies de campaments.

El Tercer grup, amb 20 nois i noies de
14 a 16 anys i 3 monitors, van plane
jar una ruta de 8 dies des de la vall de
Gerber fins a Benasc, pernoctant a re

fugis i fent algun bivac si el temps ho

permetia. Amb tot el que necessitaven

a sobre i fent grups de quatre persones
per repartir-se el menjar, el fogonet i tot
allò que necessitessin per cuinar, els

"tercergrupistes" van poder gaudir de la

primera part de la ruta sense pluja. Van

pernoctar al refugi lliure de Mataró, als

refugis guardats de Colomers i de Res

tanca, al nou refugi lliure de Besiberri

i al refugi lliure de I'Hospitaleta. Vam

poder fer totes les ascensions que es

van proposar (Tuc de Ratera, Montar

do i Besiberri Sud). Després d'aquests
cinc primers dies, van rebre el cotxe de

suport que els va portar el menjar dels

següents dies. La idea inicial dels últims

quatre dies de ruta era enfilar cap a la

vall dAnglios, per continuar en direcció
a Corones i a IAneto, però per culpa del

mal temps i que havien de fer un bivac
a Anglios, van fer un petit canvi en la

planificació de la ruta, traslladant-se
en autocar fins al càmping de Benasc
on havien d'arribar l'últim dia de ruta.

Aquella nit de pluja van dormir en ten
des i des d'allà van pujar al refugi lliure
de Corones, on van pernoctar dues nits
i des d'on van fer IAneto en un dia una

mica ennuvolat. De tornada al càmping
van poder gaudir dels dos últims dies i

d'un merescut descans!

El Quart grup, amb 14 nois i noies de
17 a 18 anys i 4 monitors, van sortir
de Catalunya per recórrer les valls de
la Múnia, de Gavarnie, i fins a arribar a
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Bujaruelo. Els més grans de l'entitat, al

guns d'ells a l'últim any d'Iniciació, van

aprofitar al màxim els dies dels quals
disposaven. Carregant a la motxilla

tot allò indispensable i el menjar (tam
bé fent grups per una millor logística),
van començar per la vall de Chisagües,
des d'on l'endemà van fer Ja primera
ascensió, la Múnia (3.134 m). Els dies

següents van dirigir-se cap als plans de
La Larri on van dormir en una cabana

de pastor, per després enfilar pel GR-11
en direcció al Balcó de Pineta i al re

fugi lliure de Tucarroya on van passar
dues nits. Des d'allà varen fer els pics
Aztazus (3.015 i 3.071 m). Més tard van

baixar fins a Gavarnie, per recollir el

menjar que portava el cotxe de suport
i descansar una mica abans de conti
nuar la ruta direcció al refuql guardat de

Baysellance, on l'endemà van intentar
fer el Vinhamala (3.298 m). No van te
nir èxit per culpa del mal temps, però
un cop aquest va millorar van aprofitar

20 excursionisme
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El Quart grup pujant els Astazus

i van pujar el petit Vinhamala el mateix

dia. l.endemà van dirigir-se cap al càm

ping de Bujaruelo, des d'on van tornar

a Barcelona.

Muntar uns campaments, aquells que
alguna vegada han estat monitors ho

sabran, és tot un repte que cada any
demana molta preparació i dedicació,
però que ben fet aporta grans dosis de
satisfacció. Després de donar per tan

cat el curs anterior i l'estiu, ens queden
un munt de vivències i anècdotes i un

balanç de tots els campaments més

que positiu! Ja no parlem de si vam a

no vam assolir els objectius d'una ruta

i de si vam a no vam arribar al llac a

al pic en qüestió, sinó que després de
deu dies els grups van tornar més co

hesionats i havent treballat aspectes i

hàbits tant personals com de grup. Uns

van aprendre a fer-se la motxilla, a cor

dar-se bé les botes, a seure en rotllana

per menjar, a tenir cura d'un mateix i

dels altres, a compartir jocs, la tenda i

altres van aprendre a cuinar el menjar
que van carregar de ruta, a compartir-lo
i administrar-lo, a passar fred, a cami

nar, a moure's per la muntanya ... però
tots van tornar havent crescut una mica

més com a persones i havent assolit els

objectius propis de cada edat.

Des de l'equip de monitors de la UEC
de Gràcia, creiem que poder aprendre
totes aquestes coses en l'entorn privile
giat de la muntanya és tota una sort. És
a partir d'un entorn natural i d'unes acti

vitats centrades en l'excursionisme, que

podem aprendre i formar-nos com a per-
El Tercer grup pujant a l'Aneto sones, tant els nens com els monitors.



Primer dia 4-5 hores

El punt de sortida de l'itinerari proposat és l'àrea d'acampada
de la Franqueta a 580 m. S'hi arriba en cotxe per una pista de

dotze quilòmetres completament asfaltada que sortint d'Horta
de.Sant Joan s'endinsa al cor de massís tot passant pel peu
de les impressionants Roques de Benet i remuntant el riu dels
Estrets. t'àrea recreativa i d'acampada pren el nom del mas

de la Franqueta l'últim mas habitat de la zona. Hi trobarem un

bon aparcament, zona d'acampada de gestió municipal i de

pagament a l'estiu o a vacances de Setmana Santa, lavabos,
dutxes, taules i bancs de pedra, també podreu disposar de
barbacoes. l.ambient de costellada amb ràdio a tot volum que
s'hi troba en època de vacances pot ferir alguna sensibilitat.

Deixem enrere l'àrea de pícnic tot seguint, encara, un tram

asfaltat de pista paral-lela al riu, i en pocs minuts fem cap a

una pedrera de marbre abandonada. Està ben senyalitzada i

condicionada per ser visitada.

Ens comencem a endinsar al Carrer Ample. Aquest barranc

anirà guanyant progressivament quatre-cents metres de des

nivell fins a abocar-nos a la carena divisòria de termes cone

guda com les rases del Maraco. La part baixa del barranc, on

ens trobem, és força planera i alterna diversos estrets amb

zones més amples i boscades en un marc paisatgístic molt

bonic. El camí segueix en general el llit sec del riu, tot i que,
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per tal d'evitar algun caos de blocs se

n'aparta en algun moment. Després de

pluges trobarem alguns gorgs plens
d'aigua. Després de mitja hora traves
sem un primer estret on hi ha la font de
les Figuerasses. Seguidament entrem
en l'encaixonat pas de l'estret de Palan

quetes. A la sortida hi ha la unió amb el
barranc del riu Sec que baixa per l'es

querra. Seguim per la dreta i trobem un

abeurador amb dipòsit d'aigua conegut
com la font de les Baranes. Tot seguit
travessem un nou estret ara en marca

da pujada dominat des de ben amunt

per un bonic cingle. Arribem, al cap de

poc més d'una hora de camí, a un sec

tor planer i molt ample cobert de pins
però ja més pedregós. Som a mig bar
ranc. Quan s'estreny de nou afloren, a

banda i banda, estratificacions de roca

calcària corresponents al que geològi
cament s'anomena plegament isoclinal.

A mida que avancem per aquest sector

tenim la sensació d'haver estat trans

portats a un altre planeta. AI principi del
tram passem a tocar d'un aixopluc bal
mat i més amunt en trobem un altre que
aprofita un plegament més marcat, és
l'anomenada cova del Frare. La verdor
i els pins han deixat lloc a una aride
sa mineral d'innegable bellesa. De ve

gades és per la simetria dels estrats a

cada costat del barranc, d'altres per la

seva marcada forma de lletra ve baixa o

encara els capriciosos recargolaments
dels estrats paral-lels, Passada la cova

del Frare, el barranc guanya pendent,
reapareix el bosc i enllacem finalment,

Refugi de les Clotes

a la cota 1.042 m, amb la carena de les
Rases del Maraco. A la nostra esquena
queda el Carrer Ample, a I' esquerra a

uns cinccents metres trobaríem el mas

Maraco i davant nostre queda la profun
da i gran vall del barranc de la Conca o

del Toscar on hi ha el poble dAlfara de

Carles, ja dins del Baix Ebre al vessant
nord-est del massís. Encara en direcció
al sud ens queda el conjunt del Caro on

culminen els Ports. Des d'aquest punt
nosaltres trenquem cap a la nostra dre

ta, en direcció sud-oest tot resseguint el

traçat del GR? Aquest sender de gran
recorregut és potser el més llarg de la

península Ibèrica ja que uneix Andorra
amb Gibraltar i travessa el massís del

Port de punta a punta. Mentre resse

guim aquesta àmplia carena divisòria

d'aigües guanyem una bona perspec
tiva sobre el Carrer Ample que aca

bem de remuntar. La carena és àrida i

pelada, en general planera però amb
constants bonys on encara afloren els

plegaments isoclinals. Finalment el sen

der es decanta de nou cap al vessant

de ponent, perd una mica d'altura i en

trem de nou al bosc de pins rojals i ne

gres. Arribem a un collet anomenat de

la Miranda on el camí gira a l'esquerra i

comença a perdre altura. Ens endinsem

en una alta coma boscada, feréstega
i ombrívola que ens porta finalment a

un pla on trobem el petit refugi de les
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Clotes a 968 m d'altura. Aquest acolli
dor refugi, propietat de la UEC és lliure,
ha estat objecte d'una acurada reforma,
interior i exterior, els darrers anys. No
té matalassos però disposa d'una cis

terna on es recull l'aigua de pluja de la
seva única i gran coberta inclinada. El

pla boscat on es troba és encisador i és

per això que val la pena passar, ni que
només sigui un cop a la vida, una nit a

les Clotes. Si no disposéssim de prou
temps per un caminet que segueix cap
al sud-oest passaríem per la font de la
Tinella i baixaríem a una pista, que en

una hora i mitja de baixada tot recorrent

la denominada vall d'Uixó, ens duria
a l'inici del Carrer Ample i de retorn al

cotxe.

Segon dia 4-5 hores

Abandonem el refugi seguint de nou

el GR7. Ho fem per una coma encai

xonada i boscada que desemboca als
vint minuts al coll de Carabasses de

1.053 m. De nou tenim davant nostre la

capçalera de la vall del Toscar i Alfara

de Carles. El camí continua pel ves

sant de la vall uns deu minuts més en

llà fins a arribar al coll d'en Caubet. Si

seguíssim el GR7 faríem cap al refugi
del Caro, però en aquest punt nosal
tres abandonem el GR i encarem sen

se camí la carena pedregosa i evident

que cap a ponent s'enfila progressiva
ment al cim de la Tosseta Rasa. No

més presenta la dificultat d'una petita

graonada on hem d'utilitzar les mans

per grimpar. Arribem a aquest cim de
1.220 m que al cap i a la fi serà l'únic
cim que assolirem durant aquesta tra

vessa i gaudim d'una extensa panorà
mica sobre el conjunt del massís del
Port. La Tosseta domina al nord la vall
d'Uixó i a ponent un gran altiplà her
bós sense gairebé cap arbre, penjat a

prop dels 1.200 m, anomenat pla de
Centelles. Hi ha una pista que el re

corre i una colla de petits masos dis

persos. Probablement hi trobareu força
braus pasturant lliurement. Hi ha rètols

que ens ho anuncien i hem de recordar

que aquí els intrusos som nosaltres.
Val a dir que aquestes impressionants
besties d'entrada fan por, però que es

mouen agrupades, et miren de reüll i
si passes a una distància prudenci
al ni s'immuten. Passada una bassa

que fa d'abeurador pel bestiar i prop
d'un trencall de la pista hi ha el mas

de Terranyes ara convertit en refugi.
És propietat de l'ajuntament d:A.rnes

on caldria demanar les claus en cas

de voler-ne fer ús. Prenem el trencall

de pista que deixa el refugi a la seva

esquerra i poc més enllà l'abandonem

per agafar un corriol que encara deci

dit el nord. Passem a frec de la boca

de l'anomenat avenc dels Científics.
Passat aquest avenc iniciem la dava

llada cap al coll de l'Ereta dels Clots.

Reapareix el bosc i gaudim d'una molt

àmplia perspectiva cap al sector del riu
dels Estrets i les roques de les Gron
ses. Venint de la part alta del massís

Estrenyiment al barranc del Carrer Ample

el coll, situat a 1.100 m, no ens sem

bla un coll sinó simplement l'inici del

que per nosaltres serà la forta bai
xada cap al coll de Miralles. Aquesta
baixada per dins el bosc no presenta
cap dificultat ja que el camí és ample
i de traçat evident. Presenta això sí
I'al·licient de topar-nos amb dos pins
monumentals i catalogats propietat
de l'ajuntament d:A.rnes. Primer topem
amb l'anomenat pi Ramut de 22 m

d'alçada i un perímetre de 3,15 m que
per un pi negre és molt. La seva copa
és ben oberta i ramificada i d'aquí li ve

el nom. Seguint baixant al cap de cinc

minuts topem amb un pi negre encara

més excepcional: el Pimpoll d:A.rnes,
de 31 metres d'alçada, 3,20 metres

de perímetre i més de cinccents anys
d'antiguitat. Davant aquests arbres un

se sent petit però feliç de veure com

sobreviuen al pas de les generacions.
Arribem finalment al coll de Miralles

a 873 m d'altura. Hi trobem una gran
bassa de moderna construcció desti

nada a la prevenció d'incendis i una

pista en molt bon estat que puja des

de l'àrea de la Franqueta. No hi ha cor

riols o camins antics així que no ens

queda més remei que seguir aquesta
pista durant ben bé una hora i mitja
per retornar al punt on tenim el cotxe.

La pista fa una forta baixada i després
de revoltar la capçalera del barranc

de l'Escaleta arriba a un nou coll, el

de Pell Negra a 805 m. Passat el coll

segueix baixant pel barranc de Cases
on ja trobem nombrosos masos, com

són els de Corretja, de Josepó, d'en

Jordi, o el de Cases, mostra que estem
retornant a la civilització. La pista mor

a l'àrea de pícnic de la Franqueta on

donem per acabada la ruta. Per gent
amb bones cames també es podria fer
tot el circuit en una molt llarga jornada,
però ens perdríem l'encís de dormir al

refugi de les Clotes.

Cartografia recomanada:

El Port. Esc. 1 :30.000. editorial

Piolet. Conjunt de dos mapes
que cobreixen tot el massís dels
Ports.

Bibliografia:
D'entre les moltes guies que
descriuen itineraris pel massís
deis Ports val la pena destacar

per la riquesa de propostes i

el detall en les descripcions:
Itineraris pels Ports de Beseit

de Jordi Bustos i Bernús. Ed .

Prames. 2001.
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Itineraris escollits

El Mont Valier (2.838 ml
Text i fotografies de Joan Gasch i Mutra

El Mont Valier, un cim imponent i d'una
silueta inconfusible al qual tenia ga
nes de pujar des de fa molts anys;
està situat a la vall de Couserans, dins

la Reserva Natural de Mont Valier, que
fou creada l'any 1937 i és una de les
més antigues dels Pirineus. Per la
seva alçada de 2.838 m i la seva si
tuació una mica separat cap al nord

de la divisòria principal pirenaica, el
Mont Valier es distingeix fàcilment des
de molts indrets del Pallars, J:4ran i la

Ribagorça. Aquest fet és rec íproc, i

des del cim, s'albiren panoràmiques
excepcionals.

Itinerari
Des d:t\lòs d'isil continuem amb cotxe

per la pista que va al Pla de Beret. Una
mica abans que aquesta travessi el riu

Noguera Pallaresa pel pont de Perosa
trobem a la dreta una pista secundària;
allà deixem el cotxe. Continuem a peu
per la pista del Pla de Beret fins a Mont

garri i passem la primera nit en el refugi
Amics de Montgarri.

Des de Montgarri seguim els senyals
d'un GR transfronterer fins al refugi deis

Estagnous. Aquest tram de GR coinci
deix amb un tram de la ruta "Pass Aran';

la qual uneix en un circuit circular cinc

refugis entre la Vall d:t\ran i França.

Comencem per bon sender i travessa

rem per una palanca el barranc de Por

quer. Tot seguit, flanquejarem cap a l'est

dins del bosc, a vegades per sender poc

traçat on hi ha algunes estaques amb el

senyal de GR, fins arribar a un collet, la
Passada de la Gireta, sobre el barranc

de Riufred.

Baixem fins a la llera d'aquest barranc

i el remuntem, de vegades per un sen

der poc definit entre matolls i herbes.
Passem per un gran prat on conflueixen



Alosd'isil

dues barrancades, i tirem a la dreta tot

guanyant alçada fins al Clot de la Gireta:
un immens clot sense sortida d'aigües.
Voregem aquest clot per arribar al coll
homònim des del qual baixem decan
tant-nos una mica al nord-est per atènyer
el port de Barlonguera. Des d'aquí tenim

una salvatge panoràmica del Mont Valier
i del pic de Pala de Clavera aixecant-se

per sobre de l'estany Long. La perspec
tiva ofereix tal verticalitat que fins i tot

dubtem de poder acabar l'excursió.

Pic de

Refugi dels Pic

Estagnous Mont Valier

�.. "="",, ·f
.._'" .:?; Coll Faustin

/r Pic Petit Valier

.l Port de Peyre Blanc
.'

Descendim fins a la sortida d'aigües de

l'estany Long que s'escolen per un petit
tall d'una barrera rocosa. El sender con-

(Pla de Beret)



tinua per una graonada de roca, un tram

abrupte equipat amb cables d'acer. Per

aquí baixem cap a l'estany Rond, des

prés del qual, tot guanyant alçada per
petits corriols entre tarteres, enllacem
amb el camí habitual dels francesos per
arribar a l'acollidor refugi dels Estagnous
on passem la nit.

t'endemà per un sender de bona petja,
que creua els pendents força inclinats de
la muntanya i on cal anar amb compte,
fem cap al coll Faustin, i ja només ens

cal remuntar la pala final vers al cim del

Mont Valier (2.838 m).

Des del cim les vistes són de primer
ordre: els cims aragonesos de IAneto,
la Maladeta, el Posets, ... els de la Vall

dAran: Montardo, Colomers, Mauber

me, ... els del Pallars: la Pica d'Estats, el
Mont Roig, el Peguera, el Subenuix, ...

Tot plegat un autèntic espectacle que val

molt la pena.

Després del repòs i de fer les fotografies
oportunes continuem l'excursió. Retor

nem al coll Faustin i anem en direcció
sud entrant en una curta canal entre

roca, sense cap dificultat, coneguda
amb el nom de Passage de la Balme.

Després per terreny aspre ascendim
al Petit Valier (2.736 m) i baixem al coll
de Peyre Blanc. Comença ara un tram
de sender amb alguns passos estrets i

força aeris, a vegades entre roques les

quals ens obliguen a fer servir les mans i

vigilar. El sender va remuntant el vessant

occidental del pic Pala de Clavera (2.677
m) i s'enfila vers el cim. Bones vistes so

bre el Mont Valier i la profunda vall de

l'estany Long, i cap al sud s'obre el mas

sís de Marimanya.

Des del pic Pala de Clavera ens dirigim
en baixada al coll homònim, i continuem
baixant en direcció sud-est vers el Clot
del Taulleri on encarem al sud i arribem

a l'estanyol de Clavera. A partir d'aquí
els mapes indiquen l'itinerari prenent
direcció a ponent. Trobem un passadís
ample entre roques després del qual hi

ha una forta baixada fins al barranc de
Cernalla. Nosaltres vam preferir seguir
baixant en direcció sud, per terreny her
bat i sense camí. La direcció era evident,
i hi havia alguna estaca del GR trans
fronterer. No es pot baixar directament

pel mig de la vall perquè uns espadats
de roca ens barrarien el pas, cal decan

tar-se cap a l'esquerra i apropar-se al

barranc de Clavera. Abans d'arribar a

un petit engorjat d'aquest barranc co

mencem a veure rastres d'un sender,
que com més baixem més evident es

fa. El seguim, passem per la confluèn
cia dels barrancs de Cernalla i Clavera
i tirant avall per l'esquerra del barranc
aviat entrem al bosc i fem cap a la pista
secundària esmentada a l'Inicid'aques
ta ressenya. Seguint-la cap a llevant ar

ribem al cotxe.

Cartografia:
Mapa Montgarri - Mont Valier de l'edi
torial Alpina
Mapa Carte de Randonnée 2048 DT
de I'IGN francès

Refugi dels Estagnous
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Text i fotografies d'Assumpta Trens

S 'havia fet fosc, els darrers raigs de sol

s'esmunyien darrere les alteroses mun

tanyes. Desconeixíem el nom d'aquells
cims però, de tant mirar-los, eren una

mica nostres.

Arribàvem, amb el cos cansat i la ment

perduda enmig d'estels de gel despre
sos dels nostres peus, vers el refugi que
ja albiràvem i ens confortava sentir prop
nostre aquell recer que ens aixoplugaria
les properes nits.

La porta ferma va grinyolar i ens endinsà
en un minúscul univers de sorolls, olors
i rostres colrats de sol i sofrences que,
tanmateix, no perden la tendresa de la
mirada ni la seva encomanadissa rialla.

AI fons vam endevinar la figura austera

del guarda. El seu esguard serè s'alçà
en sentir la nostra arribada deixant re

posar, damunt la taula, el llibre que tenia

a les mans.

Després d'una càlida benvinguda ens

mostrà, satisfet, el refugi de fusta que
ens acollia; quedà palesa l'estimació
vers l'aixopluc que, fa temps, li va estar

confiat. El seu estil ens va fer pensar
en les ·confortables cases de troncs de

paisatges alpins on I 'home, respectant
la bellesa i el delicat equilibri heretat, ha

alçat la seva llar en un entorn que sem

bla irreal de tan bell.

Mentre conversàvem vaig observar el
rostre amable d'aquell home de mun

tanya, els sots de la seva pell, els ulls
clars com escletxes de llum, boira i al

bades, els cabells rinxolats curulls de

gebra ... tot en ell parla d'una història vis

cuda enllà de les alçàries.

A la fi ens acompanyà a la cambra on

vam descansar en lliteres endreçades,
tots plegats, però cadascú immers en el

seu propi somni, la seva pròpia llibertat,
el seu inevitable destí.

Es disculpà per no poder servir el so

par a l'hora; nosaltres vam endreçar els

sacs de dormir i d'altres estris per pro
curar-nos un bon son sota la petita llum

d'uns estels que ja ens guaitaven a tra

vés dels finestrons.

Vam baixar a la sala on sopàrem; d'es

glaó en esglaó ens sentírem acom

panyats per fotografies bellament em"

marcades; la seva antiguitat reflectia
fidelment els precursors de tot allò que
estimem. Admiràrem la seva gosadia,
la seva passió i els vam agrair que ens

obrissin un llarg camí on la mesura,
I'esforç i la fita la posa cadascú de nos

altres.

La sala restà suaument il-lurninada. La
llum espurnejant de les espelmes al mig
de les taules convidvaa a la confidència
i a la parla serena, però, un cop asse

guts, una bonica noia d'aire nòrdic ens

serví, en gerres de fang, un vi negre i
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pensaments i ens retiràrem en silenci
fins a sentir la seva veu convidant-nos a

seure al seu costat.

aspre amb regust de bóta vella; la seva

excellència va ser comentada per tots

i, així, encetàrem una conversa fluida i

alegre amb els companys d'un àpat que
prometia ser molt agradós.

Arribaren les viandes i, amb mirades
de complicitat, ens vam dir que teníem
a taula un deliciós sopar muntanyenc.
Productes de camps de conreu de la

planúria, formatge de les pastures -on

els ramats, lliures, segueixen el seu cicle
vital. .. pans cuits en forns de pedra se

guint un ritual que, gairebé, sols perdura
a llocs remots. Començàrem a assaborir
un plat d 'hortalisses amb fruits de bosc

que endolcien com mai una vesprada
que no oblidarem. La noia que ens va

servir el vi ens regalà un somriure a l'ho
ra de dur-nos les postres, es tractà de
mel de bruc de ruscs de la contrada amb
un saborós pa de nous.

El soroll dels fogons precedia el seu re

torn al menjador on s'acomiadà de tots
nosaltres i pujà a la seva cambra que
s'esqueia a la vora de l'habitacle del

guarda.

Els plats van ser substituits per un es

campall de mapes i guies i les conver

ses animades parlaven de cims i tra
vesses escollides per a l'endemà ... del

goig de seguir la ruta fins al proper recer

on reposar. Abstrets en la nostra tasca
no vam veure sortir l'home d'esguard
serè pel qual ja sentíem força estima.
És fora ... el vam veure quan, equipats
pel fred imperant, vam sortir al llindar a

admirar altre cop el firmament lluminós,
les ombres sinuoses, la vall llunyana i

enclotada que esperava el nostre retorn.

Assegut en un banc i recolzat a la paret
semblava absent i no percebia la nostra

presència; no volíem destorbar els seus
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Vam encetar la conversa que preveíem
a la llum de les espelmes ... l'espurneig
pur i misteriós ens l'oferien ara, els mi
lers d'estels enjogassats damunt nostre.

Ens parlà amb veu greu seguint el fil
dels seus records; nosaltres escoltàvem
retalls d'una vida que ens semblà fas

cinant; sobtadament s'aturà i ens parlà'
d'una dona ... bonica, forta ... ja no cami
nen junts però la segueix estimant com

abans, com sempre. Una tarda fou arros

segada per una allau de neu a la part
baixa d'un circ de dretes canals prop
d'on ens trobàvem; sovintejava aquell
indret, a voltes tota sola per pensar, lle

gir o escriure ... ja fa molts hiverns ... la

noia del somriure, per sempre més ha
estat el record més bell, la filla estimada.

Em costava agafar el son; un curull de
sensacions em trasbalsaven; em vaig
adormir, a la fi, amb el record llunyà
d'una cançó que havia vist reflectida al
rostre d'un home íntegre.

Em vaig despertar ... els llums frontals es

movien enmig la foscor de la cambra, el
soroll dels piolets i el xiuxiueig dels més
matiners feien n la resta., vam sortir del
sac i ens preparàrem per gaudir del dia

que naixia; el tràfec de la cuina i l'olor de
cafè ens anunciava que el primer torn de
l'esmorzar ja era a punt.

Vam mirar per una de les finestres. La

primera claror ens parlà d'un dia net de

núvols i l'aire transparent ens permeté
albirar a la llunyania, una parella d'isards

que ens observaven atents.

Ja amb la motxilla a a l'esquena, ens

acomiadàrem dels nous amics amb el

goig de tornar-nos a veure cap al tard
i compartir, de nou, un deliciós sopar i

confidències a la suau llum d'una espel
ma o a l'etern espurneig dels estels.



La vegetació de Montserrat és ben bé

mediterrània, l'alzinar cobreix gran part
de la muntanya, però el relleu abrup-

Comencem l'excursió a l'estació de Mo
nistrol-Vila dels Ferrocarrils de la Gene

ralitat; caminem cap al centre del poble
i més amunt de l'escola pública Sant

Pere, arribem a l'ermita de IÀngel on tro

bem les marques grogues i blanques del

PR-C-19 que no deixarem fins a la Canal
del Pou del Gat.

Tot seguint l'inici de la marxa i després
d'unes regulars girades, creuem el tra

çat de la via del cremallera per damunt

d'un petit túnel fins a sortir a la carretera

que va des de Monistrol fins al Monestir,
la seguim uns 100 metres i davant d'un

gran plataner ens enfilem per un senderó

fins a arribar al Monestir de Sant Benet.

La vista que es veu des d'allà estant és

magnífica, al fons es veu tota la serra

lada de Montserrat, amb el característic
cim del Cavall Bernat.

La vegetació és esplèndida, brolles de

romaní i bruc d'hivern amb pins i garriga.
Enmig d'aquesta vegetació veiem algu
na petita planta de l'alzinar que abans

poblava aquests vessants. La farigola, el
romaní fins i tot el bruc està florit, ja que
som a la primavera, trobem algunes flors
com la corretjola de serp, l'estepa blanca
i la fuixarda.

Poc abans d'arribar al Monestir de Sant

Benet, trobem un corriol equipat amb
uns graons de ferro, però no ens fan falta

utilitzar-los, la pedra és força seca. Arri-

En aquests canals de Montserrat als

peus de la Tebaida, la vegetació és força
diferent i boscana. Aquest bosc complex,
ombrívol i ple de plantes al seu interior
és ben adaptat a la sequedat del clima

mediterrani, car les plantes que el com

ponen tenen arrels fondes que poden xu

clar I' aigua de la part més profunda del

sòl. Aquest bosc esclerofû-le és conside

rat pels fitogeògrafs com un tipus extrem

de la selva subtropical seca, anomenada

durisilva. Majoritàriament format per alzi

nes, també hi trobem algun exemplar del

rar teix; en sotabosc distingim arbustos

com l'arboç, el marfull, l'aladern, el boix i

el saüc i plantes com les oloroses farigo
la, romaní, sajolida i violeta.

Agafem el GR a l'esquerra direcció al

Monestir, el camí és ombrívol, però més

ample i més planer que l'anterior, Tot

avançant, tenim a la dreta la paret del

Flautats, arribem al Pla de la Trinitat, la
vista és magnífica, veiem la Mòmia i els

Flautats. Continuem i davant la Gorra Frí

gia veiem a prop l'ermita de Sant Benet.

En una hora arribem a la plaça de Santa

Anna, on coincidim amb el camí que bai

xa de Sant Jeroni i només ens cal baixar

per les escales del Pas dels Francesos,
que ens portaran en menys de mitja hora

al Monestir de Montserrat, des d'on po
drem agafar el cremallera cap a Monis

trol de Montserrat
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lames ·David Forbes
""

i les laceres de lastilina Manel Canales

Pels volts de 1840 el naturalista suís Louis

Agassiz instal-là el centre d'operacions, on

realitzava els seus estudis glaciològics, a

l'hotel des Neuchâtelois. Aquest era un bivac

precari, construït sota un immens bloc situat
a la morena central de la glacera de Untera
ar (Alps bernesos), on també solia convidar

alguns dels seus col-leques. Un d'ells fou el

professor Forbes, que arran de la seva vi

sita, s'interessà pel moviment de les glace
res. Després de realitzar mesures de gran
precisió, primer amb Agassiz a la glacera
de Unteraar i posteriorment amb el guia Au

guste Balmat a la Mer de Glace, enuncià la
teoria del corrent viscós. Aquesta venia a dir

que una glacera es comportava com si fos
un cos viscós a un fluid imperfecte, que per
l'acció del pendent i les pressions internes
es movia com un riu. Alguns científics de

l'època com John Tyndall foren molt crítics
amb la teoria, ja que no veien clar com un

material fràgil com el gel podia tenir plasti
citat. Curiosament les teories actuals tenen

en compte alhora les idees de Forbes y Tyn-

dall. James David Forbes (Edinburgh 1809
- Clifton, Bristol, 1868) fou un físic escocès,
professor de la Universitat d'Edinburgh i di
rector del United College de la Universitat
de Saint Andrews. A part de les seves con

tribucions a la Glaciologia, realitzà impor
tants treballs de Vulcanologia, Sismologia,
sobre la radiació infraroja, la conducció de
la calor en diferents materials, la tempera
tura i el magnetisme terrestre. També feu
estudis geològics de les aigües termals dels

Pirineus, de les glaceres de Noruega, dels
antics volcans del Vivarais (França) i de les

muntanyes Cuchullin i Eildon (Highlands).
Fou un dels primers britànics que, sempre
amb finalitats científiques, explorà i divulgà
els Alps, pujant, entre d'altres, la Jungfrau i

el Stockhorn. A més de publicar més d'un
centenar d'articles científics, va escriure lli
bres com Travels through the Alps of Savoy
iThe Tour of Mont Blanc and of Monte Rosa,
que animaren molts dels alpinistes britànics
de l'edat d'or a explorar els Alps. Les ban
des de Forbes són unes capes alternades

Esparreguera boscana

us acutifolius

en forma d'arc d'entre 50 i 200 metres fos
ques i clares, que apareixen a les superfí
cies d'algunes glaceres com, per exemple,
la Mer de Glace. Aquestes, el riu, les mun

tanyes i les glaceres de Forbes a Nova Ze

landa, i l'agulla i l'aresta de Forbes al grup
d'agulles de Chardonnet (Chamonix) ens el'
recorden.

Lluís Catasús

El seu nom científic prové del grec "aspá
ragas': paraula formada per la partícula ne

gativa "a" i el mot "spero; llavor. Significa
per tant "sense llavor" i es refereix a que
és una planta que es pot multiplicar per via

vegetativa. La paraula "acutifolius" prové en

canvi del llatí i fa referència a la forma dels
cladodis aguts i punxants "acutus" que fan
la funció de les fulles, "folium':

L.:esparreguera boscana habita en alzi

nars, garrigues i màquies de les terres bai

xes, des del nivell del mar fins els lODO m

d'altitud. Es localitza en tota la conca Me
diterrània però, agraeix especialment els
indrets càlids.

És tracta d'un planta perenne i llenyosa de
fins a 2 m d'alçada. La tija és erecte, flexi
ble i corbada amb fulles molt reduïdes que

passen desaparcebudes. De l'axil-la de les
fulles surten ramificacions amb feixos de 5

a 12 cladodis persistents, rígids i punxants.
Aquestes tiges modificades anomenades
cladodis fan la funció fotosintetitzadora que
les fulles no fan.
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Floreix entre agost i setembre. Les seves

flors són petites però molt nombroses,
solitàries a en grups de dos, de color

groc verdós' i fan molta olor. Com que és

una planta dioica, amb peus mascles i

femelles, les flors són unisexuals. El fruit
és una petita baia verda d'uns 5 mm que
es torna negra al madurar.

Els espàrrecs boscans són els brots tendres

que surten al començament de la prima
vera d'un rizoma subterrani. Aquests brots,
anomenats turions, són comestibles i s'han
de collir abans de que es facin llenyosos.
L.:esparreguera boscana és parenta propera de

l'esparreguera (A. officina/is) cultivada en horts
i productora dels coneguts espàrrecs blancs.



-RETALLS DE
PERITO MORENO

la ue creix Eduard Soler

El Perito Moreno, ubicat al departament
de Lago Argentino a la província de
Santa Cruz en plena Patagònia argen
tina, s'ha convertit d'un temps ençà en

un dels espectacles naturals més im

portants que hom pot contemplar sense

fer cap esforç. Una acurada organitza
ció de les visites i de les zones aptes
per al turisme, fa que el lloc romangui
degudament preservat dels excessos que
malauradament comporta la civilització hu

mana, i que la seva contemplació sigui
un fenomen natural formidable que no

ens hauríem de deixar perdre, almenys
un cop en les nostres vides.

En el context actual de canvi climàtic i

d'acceleració del cicle que ens porta cap
a un procés de desertització del planeta,
la glacera del Perito Moreno és una de

les poques glaceres del món que actu

alment encara creix, gràcies a la seva

situació geogràfica (59º 29' Sud i 73º 03'

Oest), la seva orografia i les condicions

meteorològiques locals.

La glacera del Perito Moreno es nodreix

en la seva capçalera del gel provinent
del Campo de Hielo Patagónico Sur.

Aquesta enorme massa glaçada situada
al bell mig de la serralada dels Andes a

cavall d'Argentina i Xile, és la tercera en

extensió del planeta després de les de

les zones polars de l'Antàrtida i IÀrtic, i

la primera pel que fa a extensió conti

nental. El Perito Moreno, amb uns 250

km2 de superfície, 30 km de longitud i

una altura del gel d'entre 60 i 70 metres

en el seu front de 5 km sobre les aigües
del Lago Argentino, es desplaça a un

ritme de 2 metres al dia a la seva part
central, la qual cosa suposa una veloci

tat d'uns 700 metres a l'any. En aquest
procés, el gel acaba topant amb la costa

de la Península de Magallanes aïllant
l'anomenat Brazo Rico del Canal de los

Témpanos i la resta del Lago Argentino.
Aquesta presa natural de gel fa que el

nivell de les aigües del Brazo Rico aug
menti al no trobar sortida cap al Canal de

los Témpanos -en ocasions s'ha arribat

als 30 metres de diferència-, de manera

que la força de la mateixa aigua comen

ça a erosionar la massa glaçada obrint

escletxes cada cop més grosses fins a

crear un túnel amb una volta de fins a

50 metres d'altura sobre la superfície del

llac. La pressió del glaç en avanç perma
nent fa que finalment el pont de gel entre

la glacera i la terra ferma s'acabi esfon

drant, moment en què queda obert un

canal d'aigua entre el front de la glacera
i la Península de Magallanes. A partir

d'aquest moment, el nivell de les aigües
entre aquests dos braços del Lago Ar

gentino es normalitza i torna a començar
el cicle. Aquest fet esdevé un espectacle
natural de primera magnitud que aple
ga una gran quantitat de visitants, entre

científics, periodistes i turistes, que fan

guàrdia davant del Perito Moreno a les

instal·lacions situades a uns 400 metres

de distància del front glacial, tot espe
rant el moment de la fractura. Des que
es té constància escrita, aquest trenca

ment s'ha produït periòdicament e11917,
1934, 1940, 1947, 1951, 1953, 1956,
1960, 1963, 1966, 1970, 1972, 1975,
1977, 1980, 1984, 1988, 2004, 2006,
2008, essent el més recent el del 2 de

març d'enguany, el qual es va produir de

matinada i enmig d'una forta tempesta.

El Perito Moreno rep aquest nom en

honor al polifacètic Francisco Pascasio

Moreno. Moreno, nascut a Buenos Aires
el 31 de maig de 1852, ha esdevingut el

científic, naturalista, conservacionista,
botànic, polític i explorador argentí més

important de tots els temps. Als 21 anys

emprèn el seu primer viatge a Carmen

de Patagones amb l'objectiu d'estudiar
la història natural i antropològica de la

regió. A la tornada d'aquest viatge, la di

vulgació dels estudis realitzats fa créixer

l'interès per les tribus indígenes que allí

habiten, i ràpidament rep l'encàrrec i el

finançament del govern per continuar
fent més viatges. En els anys següents
se succeeixen noves exploracions en

què es converteix en el primer home

blanc a trepitjar Bahía Santa Cruz, Entre

Ríos, la desembocadura del riu Chubut,
la ribera del riu Limay, resseguir el curs

del riu Santa Cruz o descobrir el Lago
Nahuel Huapí. L'expedició més important
de la seva vida, però és la que a princi
pis de 1877 el porta per primera vegada
fins al naixement del riu Santa Cruz, el

Lago Argentino, el Lago San Martín, el

Lago Viedma i el Cerro Chaltén, que en

un principi creu que és un volcà, i que
més tard bateja amb el nom de Fitz Roy.
EI1896 és nomenat Perito i continua fent

viatges per terres australs amb l'objectiu
afegit d'assenyalar els límits fronterers

entre Argentina i Xile, i acabar amb les

confrontacions entre ambdós països per
aquest motiu.

Curiosament, Francisco Pascasio More

no, mai va arribar a veure amb els seus

ulls la glacera que porta el seu nom. La

vegada que hi estigué més a prop fou el
febrer de 1877 quan arribà al Lago Ar

gentino, però el reconeixement del poble
argentí a la feina feta i a la divulgació
geogràfica, natural i cultural del seu

país féu que l'honoressin donant-li el
seu nom. Finalment, Moreno morí el 22

de novembre de 1919 a la seva Buenos

Aires natal, i les seves restes reposen
des del 16 de febrer de 1944 a la Isla

Centinela al Lago Nahuel Huapí, on les

embarcacions li rendeixen homenatge
tocant la botzina tres vegades al passar

per davant del seu mausoleu.
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Exit de la segona Trailwalker

La segona edició del'lntermón Oxfam
Trailwalker va ser un èxit de participació i
de recaptació. El repte celebrat el 5 i el 6
de maig a Girona consistia que equips
de quatre persones fessin a peu 100 km
en un màxim de 32 hores aconseguint,
alhora, donatius per fer possible els més
de 400 projectes que Intermón Oxfam

porta a terme a tot el món.

Desafiament físic
La marxa Trailwalker és el major desafi
ament esportiu del món per equips per
lluitar contra la pobresa, amb edicions
anuals en 12 països: Hong Kong, Cana
dà, Gran Bretanya, Japó, Nova Zelanda,
Austràlia, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Ir

landa, França i Espanya (el 2012 s'hi afe

girà l'índia). Milers de persones de tot el
món participen cada any en el Trailwalker,
que ha recaptat aillarg de la seva història
més de 70 milions de dòlars.

Amb l'entrenament adequat, l'actitud
mental necessària i un bon equip de su

port, completar la marxa és a l'abast de

qualsevol persona. Milers de persones ja
ho han fet a la resta de països. En la pri
mera edició a Espanya celebrada el 2011

organitzada per Oxfam a Barcelona hi va

participar una representació de la UEC.
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Desafiament Solidari
Un dels projectes en què treballa In
termón Oxfam és el Banc d:A.igua a Etiò

pia, on les dones i nenes han de caminar

fins a cinc hores al dia per anar a bus
car aigua, que a més no sempre està en

bones condicions. A través de l'lntermón
Oxfam Trailwalker s'anima ais partici
pants d'aquest esdeveniment a caminar

amb l'objectiu que les dones etíops no

hagin de fer-ho, ja que amb 2.500 € es

pot construir un pou.

Gràcies al programa del Banc d:A.igua
d'Etiòpia, avui més de 5.000 persones
tenen accés a aigua potable, cosa que
no només millora la seva salut i disminu
eix el risc de malalties, sinó que a més

permet millorar les seves condicions de
vida: les nenes van a la escola perquè
no han de caminar tantes hores diàries

per aconseguir aigua i les dones poden
ajudar durant més temps els homes en

les tasques agrícoles, de manera que
les famílies poden produir més aliments.
Iniciatives com aquesta són ara més im

prescindibles que mai en els països de
la Banya dÀfrica. Segons Nacions Uni
des, més de 560.000 persones estan en

risc de mort si no hi ha una intervenció
immediata a la regió, i ha alertat que la

xifra d'afectats pot augmentar un 25 per
cent i arribar als 15 milions de persones.

Intermón Oxfam Trailwalker 2012
Fitxa tècnica

Recorregut: 100 km entre Olot - Girona -

Sant Feliu de Guíxols (Costa Brava)
Temps màxim: 32 hores

Equips: 4 persones que caminen + 2 per
sones d'equip de suport amb véhicle
Inici: dissabte 5 de maig de 2012 a Olot

Objectiu: Donatius per a projectes d'ln

termón Oxfam (1.500 euros per equip)

Ruta
La Ruta del Carrilet travessa paratges
de gran importància, interès paisatgístic,
ecològic i cultural. S'inicia a la zona vol
cànica de la Garrotxa (Olot, 440 m so

bre el nivell del mar) i, sempre seguint el

recorregut de l'antic tren de via estreta,
arriba fins a la vall del Ter i les deveses
de Salt i Girona;el punt més elevat és el
coll d'en Bas (558 metres). Des de GL
rona fins a Sant Feliu de Guíxols (15 m)
s'assoleix el punt més alt a Cassà de la
Selva (136 m). La ruta ens porta fins al
mar just a Sant Feliu de Guíxols, bressol
del topònim "Costa Brava», des d'on es

pot gaudir de magnífiques vistes.



Premis
El Trailwalker és una marxa no compe
titiva on tothom guanya, perquè serveix

per construir un món millor. Però, a més,
es poden guanyar alguns dels premis al

participant masculí i femení més jove i

de més edat; l'equip que hagi aconse

guit més donatius; a la iniciativa soli
dària més original per recaptar fons; a

I' equip que mobilitzi major quantitat de

persones; a l'equip amb la disfressa més

sostenible; a l'equip / persona amb ma

jor superació personal; a l'equip amb el
nom més original i solidari ...

Impacte Social
Intermón Oxfam Trailwalker 2012 compta
amb el suport de la Diputació de Girona,
Patronat de Turisme Pirineus Costa Bra

va, Consorci Vies Verdes de Girona, Ge
neralitat de Catalunya, Federació d'Enti
tats Excursionistes de Catalunya (FEEC)
i els ajuntaments d'Olot, les Preses, Sant
Esteve d' en Bas, Sant Feliu de Pallerols,
les Planes d'Hostoles, Amer, Anglès, Gi

rona, Quart, Cassà, Llagostera, Santa
Cristina d;LI.ro i Sant Feliu de Guíxols.

La col-laboració de DKV, Holmes Place

Európolis, Vitae, Cuatrecasas i el suport
de Poly Klyn i La Troupe Events fan pos
sible el desenvolupament de l'esdeveni
ment.

Personatges de l'esport i la cultura com

Maria Vasco, David Barrufet, Xavi Bo

nastre, Arcadi Alibés, Asha Miró o Ger
vasi Deferr són ambaixadors oficials de
la iniciativa.

manera integral en més de cinquanta
països d:Àfrica, Amèrica i Àsia: coopera
en gairebé 500 programes de desenvo

lupament i acció humanitària, fomenta

el comerç just i promou campanyes de

sensibilització i mobilització social.

Gran Premi UEC - Grup Cordada

Traiwalker 2011, un èxit solidari
Gràcies a l'esforç de tots els partici
pants, la primera edició del Intermón
Oxfam Trailwalker va aconseguir més
de 473.000 euros de recaptació, que es

destinaran als projectes que I'ONG de

senvolupa en els països més empobrits.
Un total de 143 equips, deis 200 que van

iniciar la prova van aconseguir completar
en un màxim de 36 hores els 100 quilò
metres, que va seguir la ruta 'els 3 morits'

Corredors.cat va ser el primer equip que
va creuar la meta a Monistrol de Mont

serrat i va completar tot el recorregut
amb un temps de 15 hores i 28 minuts.

Sobre Intermón Oxfam
Intermón Oxfam lluita contra les causes

de la pobresa, i no només contra les se

ves conseqüències. Per això, actua d'una

Compta amb la col·laboració de més de
250.000 socis, donants i organitzacions,
així com amb el treball estable de més
de 2.000 persones, entre voluntaris i

assalariats. Des de 1997 suma el seu

esforç al de les altres 13 ONG d'Oxfam
Internacional per aconseguir major efi
càcia en la seva tasca.

Més informació:

www.lntermonOxfam.org/trailwalker

Recordem a totes les sòcies i els socis,
que un any més la Unió Excursionista
de Catalunya, Agrupació Esportiva, en

collaboració amb el Grup Cordada,
grup de botigues de material d'esport i

especialment material de muntanya, or

ganitzen el Gran Premi UEC.

Aquest premi consisteix a participar
a les diferentes activitats estrella del

2012, organitzades per les Entitats

UEC. �objecte és dotar aquestes activi
tats de les entitats d'una cohesió, afa
vorint la participació de tots els socis de
la UEC, en las diferents actuacions que
relacionem:

Dia 4 març - CURSA BASIERO - UEC de Barcelona
Dia 22 abril - MARXA SANT JORDI - UEC de Mataró
Dies 12 i 13 maig - III CAMINADA SANTS MONTSERRAT - UEC de Sants
Dia 13 maig - CAMINADA JOAN SUBIRANAS - UEC d'Olesa
Dies 2 i 3 juny - GRÀCIA - MONTSERRAT - UEC de Gràcia
Dies 9 i 10 juny - XIV NOCTURNA FREDES - PAÜLS - UEC de Tortosa
Dia 17 juny - CAMINADA POPULAR DE BAGÀ - UEC de Bagà
Dia 23 setembre - CAMINADA DEL DELTA DEL LLOBREGAT (TRANS DELTA) - UEC
Prat de Llobregat
Dia 7 octubre - MARXA PASSEIG PELS CINGLES DEL BERTí - UEC Vall del Tenes
Dia 7 Octubre - MARATÓ I MITJA MARATÓ PARC DE COLLSEROLA - UEC d'Horta

El soci o sòcia que participi a més activitats durant l'any 2012 serà mereixedor del

Gran Premi UEC - Cordada. Hi ha un premi absolut femení i un premi absolut mas

culí que consta cada un d'ells de 1.000 € (mil euros, IVA inclòs). La UEC proveirà de

dos vals del mencionat import per bescanviar en material d'esport de muntanya en

qualsevol dels establiments de les botigues del Grup Cordada.
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Lo curso de trineus de gossos més llarga d'Europa
La Finnmarkslopet (www. finnmarkslo

pet.no) és la cursa de trineus de gos
sos més llarga d'Europa, disputada
dins del cercle polar Àrtic a 200 km del

cap Nord. Celebrada el10 de març pas
sat, la cursa té dues modalitats, amb 14

gossos i 1.000 km a 8 gossos i 500 km.

En totes les edicions anteriors, dins la
modalitat llarga, només hi ha participat
i ha acabat el català Miquel Àngel Mar
tínez, en 5 ocasions, i en la modalitat de
500 km hi han participat 6 múixers es

tatals dels quals només dos l'han aca

bat en dues vegades. Un d'ells és en

Marçal Rocías, guarda del xalet - refugi
UEC la Malina.

Vaig participar-hi per segona vegada
consecutiva en la categoria de 8 gossos
i "només" 500 km. Litinerari, tot i que
marcat per l'organització, requereix altes
dosis d'orientació, ja que a les amples
zones gelades de Finnmark no hi ha gai
res punts que facilitin aquesta tasca. Un

cop donat el tret de sortida els equips
han de passar per 5 punts de control,
on cadascú s'administra el temps obli

gatori de descans. En aquests punts és
on els gossos descansen i mengen per
tal de recuperar forces per al tram se

güent. Les condicions d'aquest any han
estat dures, ja que les temperatures du
rant els dies previs de la cursa, de O a

-15, van fer que el circuit tingués neu

poc cohesionada i complicada, tant pel
córrer dels gossos com peilliscar del tri
neu. Tot i així, després d'una setmana

d'entrenaments previs a la zona, per tal

d'afinar la condició física de l'equip, però
sobretot per acostumar els gossos i el
múixer al tipus de terreny, érem a la línia
de sortida.

El primer tram, Alta-Skoganvarre, va anar

força bé, tot i anar frenant per tal de con

servar els gossos, avançàvem a un bon
ritme. La mala sort, però, ens va venir a

veure. En un forat a la neu, la més petita
de les nostres gosses, la Lukla, hi va ficar
el peu cosa que li va produir una estreba
da al tríceps dret impedint-li córrer amb

normalitat. Coixesa inclosa, la gossa, no

va parar de col-laborar amb l'equip fins

que vaig decidir carregar-la al trineu. La
cosa es va anar complicant, i en arribar

a Skoganvarre, la vaig haver de retirar de

la cursa. Després de descansar 3 hores
i amb 108 km ja realitzats, sortíem de nit
amb direcció Levajok, amb un tram de 85

km de muntanya per davant. La neu i la

temperatura vorejant els O graus seguien
fent dura la cursa i alentint el nostre ritme.

A Levajok, a plena llum de dia prop del

riu Tana, les condicions de la neu eren

horribles i feien dura i penosa la tasca

d'avançar. Aquí, però teníem previst des
cansar 5 hores i 30 min, cosa que ens va

permetre a tot l'equip reposar i recupe
rar forces. Ens convenia a tots, el múixer
sense dormir gens des de feia 28 hores,
necessitava una estona de descans, i els

gossos havien de descansar i sobretot

beure. I'equip veterinari ens havia cri
dat l'atenció per en Nuptse, un gos que
dúiem deshidratat.

Vam sortir direcció Karasjok, a 87 km de

distància, amb tot el recorregut per sobre

del riu gelat. Les condicions de la neu,

tot i ser dolentes, van anar millorant poc
a poc, cosa que ens va permetre arribar

al punt de control amb l'equip en prou
bones condicions. Vam encarar la penúl
tima etapa fins a Jergul, muntanyosa i de
65 km, sota una contínua nevada al prin
cipi que després en despuntar el dia va

deixar pas a un cel radiant. Amb la pista
amb les millors condicions des que ha

víem començat la cursa, els gossos van

decidir que era hora de córrer, i així ho
van fer, marcant millor temps del que te

níem previst en arribar a Jergul.
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Termini final per ol calendari d' Excursionisme 201 3

Tots aquells que vulgueu participar en el calendari 2013 us re

cordem que necessitem les vostres fotografies abans del 24 de

juny de 2012.

A Jergul, l'organització per tal de recu

perar gossos abans de l'últim tram de
120 km, obliga a fer una parada de 6
hores. Puntuals, a les 6 hores sortíem

en direcció a la línia d'arribada. Aquest
tram l'any anterior se'ns va fer dur. Molts

quilòmetres plans pel mig d'un llac ge
lat, de nit, i sense veure absolutament

ningú, ens separaven de la fita somia
da. Aquest any, però, amb en Fargal, els
nostre gos líder, carregant-se l'equip a

l'esquena, vam anar avançant acom

panyats d'aurores boreals, poc a poc
descomptant quilòmetres, despertant
nos del somni i tornant a la realitat, un

cop més arribàvem a Alta, amb l'equip
cansat però content. Poc a poc, pas a

pas, i amb l'empenta dels gossos el
somni es tornava a fer realitat.

Marçal Rocías, www.kobalaq.cat,
equip de gossos de trineu

Les imatges s'han d'enviar a la UEC de Gràcia, carrer Encarna
ció, 131-133 a l'atenció de la revista Excursionisme.

Es poden enviar les fotografies que es vulguin relacionades
amb el món de la muntanya en format horitzontal. Les imatges
han de ser d'alta resolució si són digitals, de 8 Mb en endavant.
També s'admeten fotografies en paper però s'ha d'adjuntar el

negatiu o la diapositiva que serà retornada posteriorment a

l'autor. Es mirarà de garantir la diversitat de paisatges així com

la qualitat de les imatges. Moltes gràcies a tots.

•
Concepció Arnau

Revisant els articles que ens heu enviat, trobem que apareix la paraula VíDEO amb
accent o sense. Sense accent indica referència a la imatge dels mitjans audiovisuals.
Amb accent és la tècnica d'enregistrament i de reproducció de la imatge i del so. Nor

malment la forma que hem de fer servir és amb accent.

Així mateix posarem en minúscules els

noms genèrics d'habitacles: refugi de

Mas del Tronc, cova Simanya, masia de

cal Ros, capella del Sant Crist, cabana

de la Renclusa, castell de Sant Jaume ...

Un altre punt en què ens hauríem de fixar és en l'ús de les majúscules o minúscules

en els noms dels accidents geogràfics. El nom genèric sempre ha d'anar en minús
cules i només posarem en majúscules el nom propi. Així: sender de Gran Recorregut,
massís dels Ports, circ d'Ulideter, pic de l:A.neto, cim de la Maladeta, cresta dels Por

tillons, turó de l'Home, vall d:A.ran, coll de la Marrana ...

amb la col-loboroció del Centre
de Normalització Lingüística de
Barcelona Delegació de l'Eixample
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Properes Expedicions Guiades 2012:
• Toubkal, Ras, Timezguida, etc (Atles) 7 dies, tots els mesos d'estiu

• Mgoun+Gorges+desert (Atles) 8 dies, tots els mesos d'estiu

• Huayna Potosí (6.091 m) (Andes Bolívia) 12 dies, juliol
• Elbrus, Lenin, Muztagh Ata, Damavand, Ararat. .. juliol, agost i setembre

• Cerro Marmolejo (6.110 m) (Xile), 14 dies, novembre

carles_gel@hotmall.com - 649188391 1972727545 -

www.plrlneos3000.com
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Puig Cornador des de Sta. Maria de Matamala

Ripollès
• Horari: entre 4 i 5 h

• Desnivell: uns 350 m

• Dificultat: cap dificultat tècnica, però cal orientar-se bé per
trobar el camí de baixada.

• Època: tot l'any
• Cartografia: Gatllaràs - Picancel (esc. 1 :25.000).
Ed. Alpina / GeoEstel.

Accés: des de Ripoll, per la carretera de Berga, passem per
les Llosses i poc després arribem a Santa Maria de Matamala

(uns 13 Km des de Ripoll).

Castell de Milany i santuari de la Cau

Ripollès / Osona

• Horari: entre 5 i 6 h (sense comptar les visites addicionals)
• Desnivell: 600 m

• Dificultat: excursió apta per a tothom

• Època: tot l'any
• Cartografia: Puigsacalm - Bellmunt (esc. 1 :25000). Ed.

Alpina / GeoEstel.

Accés: a Santa Maria de Besora, prenem una pista estreta

però asfaltada que passa pel coll de Beví i ens situa, després
d'uns 10 km, a L1aés, un conjunt de masies disperses presidit
pel castell. Deixem el cotxe al peu del castell, en una cruïlla de

pistes, a la mateixa carena que baixa de la serra de Milany (la
continuació de la pista passa per la serra de L1aés, després
segueix sense asfaltar i acaba sortint a la carretera principal
entre la Farga de Bebié i Ripoll).
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Comencem al poblet de Santa Maria
de Matamala (980 m), coronat per un

turonet amb l'església parroquial, d'origen
romànic. Seguint el PR-C 50 (senyals
mig esborrats), baixem per bosc a creuar

un parell de torrents i pugem a trobar
una pista que seguim cap a l'esquerra.
Travessem el pla de Capdevila paral-lels
a la carretera, veient propera l'església
de Santa Maria de les Llosses. Deixem
el trencall que hi mena, i seguim recte

fins a desviar-nos a mà esquerra per una

altra pista. Aviat la deixem, i pugem a mà
dreta per un camí en direcció al coll Tallat,
travessant una fageda. A mitja pujada,
ens sorprèn que els senyals de PR deixen
la pujada al coll i baixen cap a l'esquerra.
Si ho fem, enllacem amb una altra pista,
sota la qual trobem la font Fosca. Seguint
la pista, sortim a una cruïlla on deixem
un camí a Santa Margarida de Vinyoles,
i anem cap a la dreta fins al coll Tallat

(1.139 m), retrobant el camí que havíem
deixat. Hi passa el GR 1, que no seguim.
Pel PR, seguint un corriol carener, i en

fort pendent arribem al puig Cornador

(1.229 m), anomenat el "mirador de Cata

lunya" per la seva completa panoràmica
sobre el Pirineu i prepirineu, i les planes
de la Catalunya central. Més propers,

Seguim la carena, ara ben suau, en direc
ció l'oest. Passem pel collet de la Bruixa,
i més endavant sortim a una pista, que
seguim cap a l'esquerra (a la dreta, va

cap a unes antenes al serrat del Pedró).
La pista baixa cap a l'oest, fent llaçades
i deixant alguns ramals. Seguint encara

el PR prenem un camí, que enllaça
amb una altra pista que ens ve per la
dreta. Tot seguit passem per la casa

de Serrallonga de Dalt, i continuem

pista fins a l'església preromànica
de Sant Pere de Serrallonga (1.040
m).Reculem fins a Serrallonga de
Dalt i prenem a l'esquerra la pista
que havíem vist, deixant la carena i Can PUig '...

.
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destaquen el santuari de Sta. Margarida
de Vinyoles a la mateixa carena a l'est i el

poble dAlpens al sud.

.

del seu final, prenem a la dreta un corriol

paral-lel que ens porta a creuar el Mal

Grau, collet d'una carena secundària. Ara
el corriol és més evident i va baixant. En
una cruïlla fem cap a l'esquerra, i trobem
aviat una pista a tocar de can Pelegrí.
Seguim a l'esquerra creuem el torrent,
i pugem a la carretera. Però just abans,
ens podem desviar a la dreta per visitar
el pont del Diable (quasi no es veu, tot

cobert d'heures). En tot cas, haurem de

pujar a la carretera, ja a tocar de Santa
Maria de Matamala.

Pasqual Garriga i Martí

(RlpOI)

Sortim de la cruïlla de Llaés (950 m) en

direcció est, vorejant per sota el castell i

l'església de Sant Bartomeu de Llaés,
tancats, i trobem l'Hostal. Seguim la pista
planejant pel peu d'unes cingleres. Passat
un tram boscós arribem a la gran masia
del Teixidor (restaurant). Seguim la pista i

arribem a una bifurcació on si baixéssim
a mà dreta arribaríem en 15 min. al fons
del clot a la interessant balma del Teixidor.

Gegantina i amb restes d'habitacles, és
en un indret molt ombrívol on es des

penja el torrent. Tornem a la bifurcació
i prenem el ramal de l'esquerra. Aviat
creuem el mateix torrent que hem vist a

la balma del Teixidor. Torrent amunt per
un costerut corriol, en 10 min. seríem a

la Baumassa, tan gran com la balma del

Teixidor, més assolellada i amb ruïnes
de corrals. Arribem al Burbau, casa en

ruïnes que té al seu costat un curiós xalet
metal-ile. Ara deixem ja la pista i prenem
un camí poc clar, però amb fites i senyals
grocs. Alterna trams de flanqueig cap a la
dreta amb trams de fort pendent. Es creua

un torrent i se superen tres cingleres
per petits graus (en un pronunciat revolt,
es desprèn a mà dreta un corriol cap a

la balma Fumada). En el darrer dels tres

graus esmentats, un tronc ens facilita
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la pujada. Finalment sortim a una pista
planera que seguim cap a la dreta fins a

la casa de Milany (1.320 m). En un revolt

poc més enllà de la casa, deixem la pista
i comencem a pujar, primer per una pista
i després sense camí clar a través d'an

tigues feixes. Arribem al coll de Milany
a la carena, i cap a l'esquerra coronem

poc després el cim rocós amb les restes

del Castell de Milany (1.525 m). Vorejant
el cim pel sud, continuem la suau carena

cap a l'oest tot passant diferents rasos.

AI peu d'uns faigs, trobem la font de l'Obi.
Més tard veurem una fita metàl-llca que
assenyala el límit de tres municipis (Vidrà,
Vallfogona i Ripoll). Aparentment el camí
es perd, però aviat, baixant entre bosc,
trobem el santuari de la Cau (1.322 m),
que sorprèn per la seva senzillesa.

Del santuari baixem per un corriol amb

senyals grocs, que enllaça amb una pista
precària que seguim a mà esquerra. Poc

després en sortim per la dreta i seguim
baixant passant pel pla d'en Ripoll. El

corriol esdevé un camí ample, que arriba a

l'Hostal i tot seguit a la cruïlla de Llaés, on

hem començat.

Un altre interessant complement a l'excur

sió, des de la mateixa cruïlla de Llaés, és
la visita a l'enorme "panteó" dedicat a més
de 70 carrabiners executats pels carlins

l'any 1874. És en uns prats, a uns 10 min

per una pista en direcció N.

Pere Gutiérrez i Serrés.:

Castell
de Milany



editorials Joan M. Vives

Baix Penedès. 1 7 excursions a peu
Joan Domènech, Gabriel Espuñes i Fèlix Masachs

Cossetània editorial. Valls, 2012

225x 121 mm; 119 pàg. (blanc i negre)

Pot semblar, a primera vista, que la comarca del Baix Penedès, tret del Montmell no tingui gaire més
atractius per a l'excursionista. Els autors ens fan veure que això no és cert i ens ofereixen un recull
d'itineraris que abasten tots els racons de la comarca, des del mar a la muntanya. Els autors d'aquesta .

guia ja ens havien ofert dues altres guies d'itineraris per l'Ait Penedès i ara s'estenen a una altra banda
del Penedès històric.

Si bé és cert que aquesta comarca té un sector de costa, molt urbanitzat, encara queden racons per
conèixer molt interessants i sorprenents. Un d' aquests indrets poden ser el turons propers a Calafell.
Altres turons molt interessants que podrem assolir, són el puig del Lleó, un cim panoràmic, molt poc
conegut pels que no són de la comarca; la Mola, que és, a més, el cim més alt del Tarragonès; el Pi

Sol, un altre cim desconegut; el puig de Vilafranca, que porta el nom de la capital del Penedès i que
es veu des d'aquest cim; el puig Francàs, amb la seva silueta ben característica; el puig de la Cova,
que porta aquest nom pel fet de tenir una gran bauma visible des de lluny, en un dels seus vessants i,
evidentment també assolirem el Montmell i en seguirem la seva carena sud. Però no només podrem
conèixer els cims, també hi ha moltes referències a les cavitats de la comarca: la cova de Vallmajor,
I'avenc de Carles V, la cova de 1'0110 ... a les ermites romàniques, com la de Sant Marc a la de Sant

Miquel del Montmell, als pobles abandonats, com Marmellar a Montpaó, als arbres monumentals, com

el Pi de les Tres Branques a el freixe d'Aiguaviva, i moltes referències a les barraques de pedra seca,
molt abundants en aquesta comarca.

Les 17 excursions que formen la guia són de nivell fàcil a mitjà amb una durada mitjana de 3 hores,
cosa que les fa assequibles a la majoria d'excursionistes. Totes les excursions comencem amb una ex

plicació dels motius d'interès de l'itinerari i abans de passar a la descripció hi ha unes quantes dades
de les característiques (horari, desnivell, distància, dificultat i accés). És, en resum, una bona guia per
conèixer aquesta comarca i els seus contrastos.

Sol i amb la meva ombra
Jordi Colell i Malla

Silva editorial. Tarragona, 2011

235x 152 mm; 320 pàg. (fotografies en color)

Sol i amb la meva ombra és el relat o, més ben dit, el diari d'un llarg viatge a peu, des del Cap de
Creus fins a Fisterra. Un total de 1700 km a preu, travessant els Pirineus, seguint el traçat del GR 11

i, després, el Camí de Santiago.

L' autor, cansat de la vida rutinària en una feina poc atractiva i en una ciutat que no li agrada, decideix
trencar amb tot i marxar cap a occident, el final de la terra ferma per trobar respostes a potser a no

trobar-les.

Cal dir que uns anys abans que l'autor, un altre excursionista, ja havia seguit aquesta ruta i, seduït per
la narració d'aquest excursionista, va repetir la ruta. Tot i que el títol ho indica, el viatge no el va fer

sempre en solitari, perquè durant el recorregut anava coincidint amb altres persones. Durant els tres

mesos que va durar la caminada, va trobar-se amb un seguit de personatges i situacions, algunes de
les qual són força pintoresques. De ben aviat, ellector s'identifica amb l'autor i cada dia que passa, hi
ha interès per saber què li passarà a l'endemà. Aquesta identificació amb I' autor fa que, de seguida,
es comparteixin i s'entenguin les seves vivències, els seus pensaments, els dies bons i els dolents, i els
dubtes que van sorgint a cada passa.

L'autor desmitifica el Camí de Santiago, massificat i com una mena de pel-licule on els habitants dels
indrets per on passa veuen als pelegrins com a una curiositat o, senzillament amb indiferència.

El final deillibre és com el final d'un somni. La ruta s'ha acabat i caldrà tornar a la vida rutinària, això

sí, amb un munt d'experiències viscudes i amb molt de temps per pensar.
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En aquesta ocasió parlarem de les Muntanyes de Prades.

1. Localitat situada al nord-est de la comarca del Priorat entre la
Serra del Montsant a l'oest i les Muntanyes de Prades a l'est,
dins el terme municipal de Cornudella de Montsant.

2. Prop de Prades es troba aquesta coneguda ermita. Fou
bastida l'any 1570 i es troba encabida dins d'una cova situada
en una cinglera.
3. En l'ermita anterior va viure el que fou el primer vicari

apostòlic de les índies Occidentals que va acompanyar a

Cristòfol Colon en el segon viatge a Amèrica.

4. Quantes comarques es reparteixen les Muntanyes de Prades?

5. Neix en aquestes muntanyes i és un afluent del marge
dret del Francolí. Antiguament les seves aigües eren molt

aprofitades per a molins de gra i paperers.
6. Localitat situada a la comarca de la Conca de Barberà.
El seu nom en llatí significa cova. Dins del poble hi ha la

coneguda cova de la Font Major.
7. Famós monestir de l'orde del Cister fundat l'any 1150 situat
al peu de les Muntanyes de Prades, al terme municipal de
Vimbodí a la comarca de la Conca de Barberà.

8. Aquesta vila situada al bell mig d'un altiplà a 940 m d'altitud

va ser declarada bé d'interès cultural en la categoria de conjunt
històric. Ostenta la capitalitat d'aquestes muntanyes.
9. Amb aquest sobrenom es coneix el guerriller Pere Joan
Barceló i Anguera. Solia refugiar-se en aquestes muntanyes,
des d'on va emprendre accions contra l'exèrcit borbònic durant
la guerra de Successió.

10. Segons la llegenda aquesta reina mora, filla del Valí de
Siurana, en arribar les tropes cristianes va preferir saltar a

l'abisme del cingle amb el seu cavall abans que caure en mans

enemigues (Salt de la Reina Mora).
11. Municipi del Baix Camp, situat a 714 metres d'altitud en un

replà a l'extrem nord-oest de les Muntanyes de Prades. Es creu

que el seu origen es troba en un antic assentament sarraí.

12. Aquest tossal de 1.202 m és el sostre de les Muntanyes de
Prades.

13. Aquesta mola de 1.122 m és la tercera alçaria d'aquestes
muntanyes.
14. És un municipi de la comarca de lAit Camp molt famós per
les escalades tradicionals i esportives a les parets de la Penya
Roja, la Llosa Negra, Piló Suïcida, la Xina i els Tres Pilars entre
d'altres.

15. Aquest petit riu d'aproximadament 60 quilòmetres és el

més important dels que neixen a les comarques de Tarragona.
Els seus dos principals afluents son el Brugent i el Glorieta.

10

Solucions del Concursionisme 367:

1. Coma Pedrosa 2. Grandvalira 3. Medacorba 4. Meritxell 5. Valira 6. Unesco 7. Vallnord 8. Juclar 9. Caldea

10. Escaldes 11. Pirineus 12. Parròquies 13. Vermell 14. Carlemany 15. Català

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

de maig, les solucions de com a mínim 12 mots encreuats a

l'adreça electrònica del concurs:

concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre nom i

telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per
participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un lot de

40 excursionisme
368

llibres de muntanya valorat en 50 euros. En el proper número
de la revista sortirà publicat les solucions i el nom del guanya
dor. El guanyador del concursionisme 367 dedicat a Andorra és
Guillem Jené Grau, enhorabona. A la pàgina web de la revista
www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes a les

preguntes dels números anteriors.



LLiBRERlt OA
Horttzóns

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

Et busquem aquell llibre 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�ials Rer els socis de la U. E.C.
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TIMGAD INFORMA
L'entrada en vigor de la
normativa NIMF-15 des de 1'1
de juny obliga a tots els

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica,

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

Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

»Fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus

de materials z

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

www.timgad.com
casellas@timgad.com

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

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit Lózaro, 34 (metro Joonich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

www.pakocrestas.com

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



Veri. L'aigua del pirineu ....

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


