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La Unió Excursionista de

Catalunya, Agrupació Esportiva
té la particularitat d'estar distribuïda

per Catalunya mitjançant entitats

autònomes i amb personalitat pròpia.
En aquestes entitats hi ha seccions

purament esportives juntament amb altres

que combinen la cultura i l'esport en el medi

natural.

La nostra fita és ser a prop teu i oferir-te el què
desitges.

Som a: Barcelona, Sants, Gràcia, Horta, Mataró,
Olesa, Tortosa, Prat de Llobregat, Bagà i Lliçà d'Amunt.
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editorial

Fi de temporada
Estem ja a punt de finalitzar l'any i són dates en què les organitzacions i les empre
ses aprofitem per fer balanç de les fites aconseguides. Nosaltres volem guiar-vos en

aquesta reflexió.

El nostre esport és quelcom més que una gimnàstica o que una competició física i

psíquica, hi ha reflectit un estil de vida, una forma de ser on predomina l'autocontrol

personal, l'estima d'un mateix, dels companys i del territori. Per tant, a l'hora de fer

balanç hem de considerar si les activitats realitzades han millorat el nostre estil de
vida. Les fites aconseguides no solament són èxits personals sinó que també ho són
dels companys i del conjunt de I' entitat on ens apleguem.

És possible que si repassem la llista d'activitats d'Excursionisme que hem realitzat

aquest any 2012 ens adonarem que les hem fet sense una orientació prefixada. És a

dir, sovint fem l'Excursionisme sense planificar, ens deixem portar per les iniciatives
del grup de muntanya, dels companys, de la parella i també per iniciatives pròpies
improvisades pocs instants abans de l'activitat.

Aquests propers dies escolliu una estona de reflexió i pregunteu-vos si el proper any,
voleu fer les mateixes actuacions que enguany. Si la vostra resposta és que no, que
voleu experimentar una evolució creixent, és el moment, abans que acabi el 2012,
de determinar els objectius per a la propera temporada i traçar el camí per assolir-los,
apuntar en una llibreta què vols fer l'any proper i quines actuacions emprendràs per
aconseguir-ho i què estàs disposat a renunciar per deixar espai a les noves iniciati

ves. Amb aquesta programació creixeràs esportivament i com a persona.

Des de cada una de les entitats UEC farem el possible perquè trobis l'entorn adequat
per al teu creixement i ens fem més forts com a Entitat i com a País.

Pere Sauret

President de /a UEC Agrupació Esportiva

Acabem l'any
Ja és al carrer el número d'Excursionisme que tanca l'any 2012, i com cada any amb
un magnífic calendari per a tots els socis i subscriptors. Tanquem l'any amb l'article

que obre aquest número i que tindrà continuïtat en el primer número del 2013. Es

tracta de les rutes en BTT per les Salines, un article que combina passat i present
de la mà d'en David Guiu i l'Olga Rovira. Per acabar l'any 2012 us proposem també
unes ascencions pels volcans de l'Equador, recuperar la vall de Ribes, així com una

esquiada per la Grande Casse, entre d'altres articles.

Ara bé, en aquest número de la revista Excursionisme, el consell de redacció us

ofereix l'article d'en Pasqual Garriga arran la sobtada desaparició d'en Martí Gasull i

Roig, com el nostre particular homenatge al company i amic. En Pasqual ens acosta

a tots els que el vam conèixer i als que no en vareu tenir el gust, el retrat més pròxim
d'en Martí, que participà en la refundació, ara ja fa uns anys, de la revista que teniu

entre les mans. Un homenatge que en Martí ha rebut de tots els racons del nostre

país, amb la concessió també, de la Creu de Sant Jordi a títol pòstum.



Rutes en

BTTper
les Salines
Els colls
de l'exili
republicà (I)
Amb la victòria militar del general
Franco l'any 1939 va haver d'exiliar-se,
aproximadament, mig milió de republicans
per no patir les represàlies del règim.
TEXT I FOTOGRAFIES DE

DAVID GUIU OLIVER I OLGA ROVIRA PIJUAN

Qualsevol pas dels Pirineus va ser bo per

fugir dels tentacles del franquisme, però
aquells on les alçades són més modes

tes van ser els que foren més usats pels
exiliats republicans. Així, el massís de les

Salines (Alt Empordà) va ser un especta
dor mut d'aquella desbandada ja que les

muntanyes que hi ha són de les més ap
tes de tot el Pirineu per al trànsit humà.

mavera i la tardor però també és viable

de anar-hi a l'hivern i a l'estiu, tot i que cal

evitar els dies de més calor.

Aquest article us proposa recórrer en

BTT els mateixos colls i passos de mun

tanya de les Salines que van emprar més

de 200.000 exiliats republicans, tot ple
gat embolcallat amb el relat en primera
persona de les víctimes de la repressió
franquista.Les Salines és la part dels Pirineus que

aproximadament va des del coll del Per

tús fins a Costoja i fa de frontera entre

la part més occidental de l'Ait Empordà i

el Vallespir. Les alçades es mouen entre

els 100 m i els gairebé 1.500 metres. Té

un clima mediterrani amb matisos a cau

sa de I'orogràfia, per tant, per anar-hi a

pedalar les millors estacions són la pri-

La Jonquera - El Pertús -

coll de Panissars - coll de
Priorat - coll de Portell

Ruta tècnicament molt còmoda, amb uns

tres quilòmetres fins al Pertús, per la N-II,
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on caldrà vigilar molt amb l'intens trànsit

de la citada via. Un cap a la vila nord

catalana ens dirigirem cap al castell de

Bellaguarda on ja deixarem enrere la part
més urbana i ens endinsarem a la bosco

sa carena que fa de frontera administrati

va fins al coll del Portell. En aquest punt
iniciarem el fantàstic descens final per una

pista boscosa amb rampes que superen

amb escreix el 10%. El darrer tram coinci

deix amb el GR que ens durà sense més

complicacions fins a la Jonquera.

Distància: 26,72 km
Desnivell: 830 m

Dificultat tècnica: baixa

Accés: des de Figueres cal seguir I'N-II

fins a la Jonquera



Sortim de l'aparcament del carrer Bosch

de la Trinxeria (N) i ben aviat transitarem

pel carrer Major, deixant a la nostra es

querra el Museu de l'Exili; al final prenem
a la dreta el carrer del Nord i quan s'acaba

l'asfalt pugem suaument deixant el gran

aparcament a l'esquerra, fins a arribar a la

N-II que prenem a la dreta.

Per la Jonquera i el Pertús és per on va

fugir el gruix més nombrós d'exiliats: uns

175.000. Més de la meitat foren militars

però també hi havia gent anònima i intel

lectuals catalans, com són els casos d'An

toni Rovira i Virgili i Pompeu Fabra. El pas
es va fer entre l'esperança i el pessimisme.
Així, l'historiador, un cop creuada la fron

tera i amb la visió del Canigó va afirmar:

"El vell Canigó protegeix un tros de terra

catalana, que no trepitjaran els enemics
de la nostra pàtria i de la nostra llengua, la

mateixa llengua del Rosselló". Poc es podia
pensar Rovira i Virgili que els enemics de

la pàtria i la llengua catalanes també arri

barien a aquell indret i que el sotmetrien

al ferotge despotisme del règim nazi que
va provocar, per exemple, que fos lliurat el

president Companys a les autoritats de la

dictadura de Franco a fi d'assassinar-lo el

15 d'octubre del 1940.

En canvi, l'eminent lingüista ja tenia més

clar l'abast de la desfeta. Deia [P. Fabra]:
"No us feu ll-luslcns, perquè nosaltres no

tornarem. Ara, les nostres filles, no ho sé ...

"

En conjunt, la fugida dels exiliats republi
cans es va produir enmig de penúries ex-

A la casa de les Salines pujant cap al Moixer

tremes. Així ho explica Josefina Piquet que
va haver de patir, juntament amb els seus

pares, aquest tràngol amb només quatre
anys. Com tanta d'altra gent van sortir via

Figueres on van patir els intensos bombar

dejos a què van sotmetre l'aviació feixista

a la població civil d'aquesta localitat. La

Josefina fou una víctima en primera per
sona ja que una de les bombes va caure

al costat de la casa on vivien, la qual cosa

va provocar l'ensorrament de l'immoble.

La sort la va acompanyar ja que una porta
va aguantar: "Estava immobilitzada, a les

fosques amb fums, pols. No podia gairebé
respirar. Vaig plorar i cridar la meva mare.

Tenia pols als ulls, al coll, tot em picava.
Sort dels plors, van dir-me, perquè només

feien que treure morts d'aquella casa i en

sentir-me em van treure. Aleshores en
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veure'ls vaig pensar en el forner de Sarrià.

Tots anaven molt enfarinats de la pols de la

runa. Jo anava a buscar el pa i aquell forner

sempre em donava alguna coseta o altra.

La meva mare tenia el cabell negre però en

veure-la, amb el cabell blanc vaig pensar

quina cosa més estranya, tenia sang a la

cara i em vaig espantar molt després de

l'alegria de sortir".

Des de Figueres van anar cap a La Vajol
i posteriorment van creuar la frontera pel
Pertús. El record de la Josefina és coinci
dent amb el d'altres testimonis: "Feia molt

de fred, hi havia neu, molta gent, davant,
darrera, tot ple de gent, tothom amb pa

quets, encara ens bombardejaven, enca

ra ens metrallaven, ens havíem d'amagar
quan venien els avions".

Quan arribem al Pertús (5,3 km) seguim
remuntant per l'avinguda de Catalunya.
Posteriorment, es transforma en l'avingu
da de França. Abans de sortir del poble,
en baixada, tombem a l'esquerra direcció

al castell de Bellaguarda; una mica més

endavant tornem a tombar a l'esquerra,
cap al mateix castell (GR). Sempre anem

fent cas dels indicadors del castell fins a

arribar-hi (7,4 km).

El Fort de Bellaguarda va servir d'hospital
per als refugiats durant l'èxode republicà de

1939. Posteriorment, entre els anys 1943 i

1945, amb l'ocupació nazi hi va albergar
militars alemanys.

Desfem el camí uns 300 m i baixem a l'es

querra cap al jaciment arqueològic de Pa

nissars (GR). AI costat del cementiri militar

remuntem per la pista asfaltada sense fer

cas dels camins de la dreta i l'esquerra
(GR). Més endavant deixarem a l'esquerra
Panissars. I encara una mica més endavant

passarem pel Mas Barders, indicat com a

propietat privada però per on passa el GR.

Abandonem el GR (10,1 km) quan va a l'es

querra pel corriol, ja que nosaltres avan

cem per la pista; 700 m després arribem a

una nova pista i la prenem a l'esquerra.

AI quilòmetre 11,4 som a les Carboneres

i prenem la pista de l'esquerra en pujada;
després ens retrobarem amb el GR, el

qual anirem seguint.

Hi ha un indicador a Morellàs a la dreta

però nosaltres seguim a l'esquerra en pu

jada; mig quilòmetre després avancem,

sempre fent cas del GR.

Josep Canadell Rongés va ser militant

del partit centrista Acció Catalana Repu
blicana i alcalde del poble tarragoní de la

Canonja, des del qual declarà l'Estat Ca

talà, seguint les consignes de la Generali

tat, l'octubre de 1934. Aquest fet el va dur

a la presó però amb la victòria del Front

d'Esquerres de 1936 va recuperar l'alcai

dia. Com la majoria d'alcaldes republicans

AI Fort de Bellaguarda amb la boira

va haver d'exiliar-se cap a França. El seu

periple per la part catalana el va dur fins a

la Vajol conjuntament amb la seva dona i

el seu fill. Van passar per davant de Mas

Perxers engalanat amb la bandera cata

lana i des d'aquest punt van enfilar cap a

la frontera per la part més muntanyenca
de la zona. En paraules de Josep Cana

deli (pare): "De Figueres vam anar cap a ...

-ara, si tingués un mapa al davant t'ho fa

ria veure- hi havia 6 o 7 pobles [ ... ] D'allí,
cap a dalt a la muntanya, vam fer cap a

una ermita i allí, gràcies a un mas que hi

havia, ens van vendre un be petit, de sis

quilos. Allí vaig estar tres dies fins que van

obrir la frontera".

Probablement l'ermita deuria ser la de

Santa Eugènia des de la qual van accedir

al coll del Portell. Des d'aquest punt fron

terer els gendarmes van conduir-los a Mo

rellàs, per acabar en un camp de concen

tració, ja separats els homes de les dones.
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El seu fill, Josep Canadell Veciana aporta
la visió d'un nen: "Feia fred, plovia molt i
en un cantó de la carretera vam poder re

fugiar-nos durant unes hores dins un vell
autobús abandonat. Estàvem molls fins
als ossos.

Per poder travessar els Pirineus i arribar a

França vam haver de contractar una dona

que era com una bruixa. Coneixia els ca

mins i les dreceres més amagades. I ens

conduí per les muntanyes. Vam arribar en

un lloc on baixava molta aigua i com que
no hi havia cap pont, torrent amunt cercà

vem per on podríem travessar. Estàvem

cansats, allò es feia molt llarg. Havíem de

dormir al ras. Recollírem herbes seques
per escampar-les i evitar la humitat de ter

ra. Vam fer un gran foc. A ple hivern i a

l'alçada en què estàvem el fred era intens.

Arribem al coll del Portell (17,1 km) i pre
nem la pista de l'esquerra en breu pujada;
passat un petit bosc (17,5 km) arribem a

una bifurcació i prenem la de l'esquerra en

clara baixada.

AI quilòmetre 20,8 anem a l'esquerra en

descens; 20 m després tornem a la pista i

també baixem a l'esquerra; aviat trobarem

marques grogues que ens confirmaran

que anem bé. Quan hem fet 22 km baixem

a la dreta, en direcció a la Jonquera, on

arribarem seguint sempre el GR.

Maçanet de Cabrenys -

collada dels Pous - el Moixer -

coll de Lli - la Vajol

Excel-lent ruta que ens durà al punt més

alt de les Salines, vora el Roc del Comp
tador. La pujada fins al cim es realitza

per terreny còmode. Un cop assoliu la

cota màxima, amb tres quilòmetres finals

cimentats, però amb forts pendents, ja

haureu enllestit la major part del desni
vell de la ruta. Ara us tocarà gaudir dels
fantàstics descensos, majoritàriament
per pistes atrotinades i on caldrà posar
a,tenció a les irregularitats del terreny. Fi

nalment, des de la cua de l'embassament

de Boadella, caldrà remuntar uns 200 m,

generalment de molt fàcil progressió, fins

a arribar a Maçanet de Cabrenys. Si es

vol evitar aquesta darrera ascensió, es

pot prendre la pista asfaltada de la Vajol a

Maçanet a bé seguint la carretera GI-503.

Distància: 37 km

Desnivell: 1.350 m

Dificultat tècnica: baixa

(puntualment mitjana)
Accés: arribarem a Maçanet des de la
N-II prenent la GI-502 i, posteriorment,
la GI-503.

Sortim de la parada d'autobusos de Ma

çanet de Cabrenys, situada a la carrete

ra GI-503. AI costat tenim també el plafó
del Centre BTT Salines-Bassegoda. No

saltres iniciem la ruta seguint per aques
ta carretera, direcció Darnius. Als 100 m

abandonem la carretera i girem a l'esquer
ra direcció al centre del poble. Ben aviat

passem pel carrer estret i empedrat de

Sant Sebastià. Quan portem mig quilòme
tre tombem a la dreta, pujant, en direcció

a les Salines (senyals del centre BTT de

les rutes 1, 2, 5 i 6) i poc després seguim
a l'esquerra seguint les mateixes indicaci
ons del Centre BTT, en direcció a l'antena

del Moixer. Tothora hem d'anar seguint la

pista principal que puja a les Salines.

Gairebé als 11 km deixem a la dreta la

pista que baixa a la Vajol i que prendrem
després per al retorn. Poc després, tro

bem una bifurcació i nosaltres seguim a

l'esquerra, per camí cimentat que porta a

la collada dels Pous, entre el Moixer i el

puig de les Pedrisses. Assolim la collade

dels Pous (12,7 km) i nosaltres seguim
pujant per camí cimentat fins al cim del

Moixer (14,1 km/1.436 m). Tot seguit des

fem camí.

Heribert Barrera (ERC) va haver de mar

xar de Catalunya i ho féu des de Maçanet
de Cabrenys per les Salines fins a Ceret:

"Recordo en passar la ratlla de la frontera

com jo i d'altres vam llançar les metralletes
al barranc: era més prudent passar sense

armes. Vam anar baixant pistes forestals

fins a arribar a Ceret, on ens esperaven
els gendarmes ... ".

Finalitzada la pista cimentada (17,4 km)
seguim desfent camí uns metres i ben avi

at prenem la pista a l'esquerra que indica

el coll de Lli i la Vajol; a continuació farem

cas de les mateixes indicacions.

Per poder travessar

els Pirineus i anar

a França vam haver
de contractar una

dona que era com

una bruixa
Quan portem 19 km, al fons de la vall, si

mirem amb atenció podrem observar dos

llocs emblemàtics dels darrers moments

de la República: la mina Canta i Can Barris.

El febrer de 1939 es confirmava la desfe

ta militar de la República i les autoritats

del moment eren a la zona entre Agullana
i la Vajol. En aquests indrets hi havia es

pais tan emblemàtics com la mina Canta

on el president Negrín va amagar part de

les pertinences del Govern espanyol; tam

bé cal destacar la masia anomenada Can

Fort de Bellaguarda 7
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Barris, última estada de les autoritats repu
blicanes espanyoles com Azaña, Negrín o

José Giralt. Uns quilòmetres al sud-est, al

Mas Perxés (o Perxers), hi hagué la darrera

seu de la Generalitat republicana i, a més,
fou l'indret on es va celebrar la darrera reu

nió de la Institució de les Lletres Catalanes,
dirigida per Pompeu Fabra.

Des d'aquest mas van sortir Lluís Companys
i el president basc J. A. Aguirre per creuar la

frontera amb l'Estat francès pel mateix lloc:

el coll de Lli, el qual estava cobert de neu.

Malgrat que inicialment s'havia parlat que
els diferents membres dels governs repu
blicans creuessin junts la frontera, els pre
sidents basc i català van sortir dues hores

després del govern espanyol; Negrín inten-

Companys és
convidat a ocupar
el mateix auto que
Azaña, però refusa
car no es vol separar
dels seus consellers

tava no coincidir amb els presidents basc i

català a causa de les tenses relacions que
hi havia entre els governs basc i català amb

l'espanyol. Fet i fet, l'actitud de menyspreu
de Negrín vers Catalunya ja s'havia obser

vat en d'altres moments de la República.
El cronista del moment, recollit a partir de

Pàmies (1974), ho explica de la següent
manera: "El 4 de febrer, en una reunió, es

convé que, finalment, el pas de la frontera

es farà l'endemà dia 5. Companys és convi

dat a ocupar el mateix auto que Azaña, però
refusa car no es vol separar dels seus con

sellers. Finalment s'acorda que a les 8 del

matí els governs català i basc es reuniran

amb l'espanyol i els tres governs passaran

conjuntament. Però l'endemà, el govern es

panyol avança el pas de dues hores sense

prevenir els bascos ni els catalans.

Quan aquests (catalans i bascos) arriben

a la frontera els francesos se'n meravellen,
car ells creuen que totes les autoritats ja
han passat. Després de moltes discusions,
es deixa un sí i l'altre no. Un conseller va al

Pertús amb tots els passaports per fer-los

visar, que és el requisit que hom demana,
però és diumenge. Quan l'endemà el con

seller és de retorn, molta gent ha estat con

duïda als camps de concentració".

AI coll de Lli (20,1 km), a l'esquerra, pas
sada una cadena, tenim el monument que
recorda que per aquest indret van creuar,

el 5 de febrer de 1939, les autoritats repu
blicanes catalanes, basques i espanyoles.
A continuació, reprenem el descens per la

pista principal, en direcció la Vajol.
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Arribats a la carretera GI-505 (21,9 km) la

prenem a la dreta, en baixada fins a arribar

a la Vajol on entrarem prenent la GI-505

a la dreta; passem pel costat d'una zona

d'aparcament i ben aviat tombem a l'es
querra per seguir pel camí antic d'Agulla
na. Seguim les indicacions que ens porten
a visitar el monument a l'exili on arribarem

als 23,7 km; a continuació desfem camí i

tornem al poble de la Vajol i a l'entrada del

poble prenem la carretera a l'esquerra i se

guim pel carrer Joaquim Llansó.

AI km 24,1 girem a l'esquerra per baixar pel
carrer de la Terma, en direcció al dolmen

del Mas Puig de Caneres, Darnius, Agu
llana per Darnius i Maçanet de Cabrenys
per Sant Esteve del Llop. Ara seguim les

marques de la ruta 33 del Centre BTT. Fora

ja del poble, al km 24,8, arribem a una bi

furcació i anem a la dreta, en baixada; ja no

fem cas de les indicacions del Centre BTT.

Davant de Mas Cros seguim baixant per la

pista principal fent la corba a la dreta. AI

km 26,1 sortim a una altra pista i la prenem
a l'esquerra, tot planejant. Ben aviat torna

rem a iniciar el descens.

Quan empalmem amb la carretera (29,1
km) la creuem (si seguim per la carretera, a

la dreta, en 7 quilòmetres arribarem a Ma

çanet) i continuem per una pista que tenim

davant, seguint marques grogues, en direc

ció Sant Esteve del Llop on, quan hi siguem
(29,5 km) voregem l'edifici i seguim baixant

per una pista més tècnica. 100 m després
avancem recte, en baixada. AI quilòmetre
29,9, a la bifurcació de senders, prenem el

de la dreta, en baixada (marques grogues).
Quan arribem a l'asfalt (30,4 km) el prenem
a la dreta i al 31 seguim recte, ara en pu

jada, per asfalt. No hem de travessar la

cua del pantà. 600 m després passem per
davant d'un hotel i creuem el riu Muga, dei

xant-lo a la nostra dreta. Tornem a abando

nar l'asfalt i iniciem un suau ascens, el dar-

rer de la jornada. Més endavant trobarem

indicadors de la ruta 4 del Centre BTT, que

seguirem fins a arribar al poble.

Als 33,7 km pugem a la dreta en direcció

Maçanet de Cabrenys i al km 36,2 prenem
l'asfalt per arribar còmodament a Maçanet.
Entrem pel carrer del Vinyer, fent cas de

les marques de GR. Després continuem

pel carrer Casanova i mantenim la mateixa

direcció fins a sortir a la carretera que pre
nem a l'esquerra.

Més informació a:

www.empordaturisme.com

Bibliografia citada:

- Per què lluitàvem? Escrits i parau
les des del front, la reraguarda i

l'exili. 1936-1939, Borràs, J. Centre

d'Estudis Canongins Ponç de Cas
tellví. La Canonja, 2007

- Veus de l'exili. Figueres, J. M.
Cossetània Edicions. Valls, 2007

- Quan érem Capitans (Memòries
d'aquella guerra). Pàmies, T. Dope
sa. Barcelona, 1974

- Pompeu Fabra, el meu pare. Re
cords personals de Carola Fabra.

Piñal, R. M. Edicions La Campana.
Barcelona, 1991

- Els darrers dies de la Catalunya
Republicana. Rovira i Virgili, A.

Curial Edicions Catalanes. Barce

lana, 1976

- La guerra quotidiana. Testimonis

d'una ciutat en guerra (Barcelona
1936-1939). Serra, D. i Serra, J.
Columna. Barcelona, 2003

En direcció al coll del Portell



Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries

FORA DE SERVEI

Refugi de REBOST
Bagà
608736714 I 615874761 www.refugirebostcat
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BIT, escalada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC
686 541 983 gUillemciaveria@gmail.com
www.wm3.com/masdeltronc/
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, BIT, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646744 669 1972 145 107 www.xaletuec.com
· Altitud: 1.505 metres
· La Molina, al Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espe
leologia

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

Refugi CINQUANTENARI
Estany de Baborte (lliure)
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà

· Capacitat: 1 6 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi MATARÓ
Vall de Gerber (lliure)

· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escolada, esquí de muntanya

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

l'estany d'Aireto
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 12 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

Caseta del GARRAF
(Obert només la temporada d'estiu)
933325494
· Altitud: a nivell del mar

· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 10 places

Refugi de PUIGCERCÓS
680 178 940 wwwrefugi.contacontes.cat

· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre I'Hostalet

i el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BIT, pesca
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La vall de Ribes,
paradís de les
raquetes de neu
Aquest escrit us presenta algunes de les millors rutes de
la pirinenca vall de Ribes, un paradís força proper per descobrir

TEXT I FOTOGRAFIES DE CARLES GEL
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Camí del cim del Taga

Situada
al bell mig dels Pirineus

Orientals, la vall de Ribes té un

potencial inimaginable de recor

reguts d'alta muntanya amb tot tipus de

dificultats i desnivells que, fàcilment, su

peren el miler de metres.

Quan la neu és abundant, les muntanyes
de la vall presenten el seu millor aspecte.
Aleshores, tots els itineraris són factibles
amb raquetes.

A la vall de Ribes s'hi concentren una

vintena de muntanyes de més de 2.800

metres d'altitud, sent el Puigmal, amb els
seus 2.910 metres, la muntanya més alta
de la regió i una de les més conegudes
d'aquesta part de la serralada.

Entre les més altes, sens dubte és el

Puigmal la més factible d'assolir íntegra
ment amb raquetes, ja que pujant des de
Núria per la clàssica ruta que transcorre

per la Coma de l'Embut, la dificultat és
baixa i idònia per a fer amb raquetes.

D'entre tots els recorreguts us en propo
sem sis de molt interessants i divertits que,
tenen en comú la poca dificultat tècnica i

una bellesa colpidora i desafiant. A gaudir
de les raquetes i la muntanya hivernal!

Taga (2.040 m)
Des de l'ermita de Santa Magdalena
de Puigsac pel vessant nord

Quan hi ha neu, aquesta és una de les

ascensions rnés recomanables de la
vall. Prop de l'ermita de Santa Magda
lena (1.280 m) agafarem la pista que,
en sentit sud-est/sud, s'endinsa dins el

bosc del vessant nord del Taga fins a

trobar les primeres clarianes i poc des

prés el final del bosc. Davant nostre hi

ha el cim del Taga. A partir d'aquí se'ns

presenten un parell d'opcions. La pri
mera consisteix en continuar l'ascensió

per l'estret barranc que tenim al davant,
que, carregat de neu esdevé força peri
llós per les allaus.

Per a mi, l'opció més interessant consis
teix en remuntar els pendents de mo

derada inclinació de l'esquerra, per anar

a buscar una carena cada vegada més

planera i fàcil, però immensament bella,
deixant a l'esquerra la serra Cavallera.

Per uns pendents força fàcils ens dirigi
rem a l'encontre de la carena del Taga,
remuntant-la cap a la dreta, a través
d'uns pendents que, sense dificultat,
ens portaran a l'allargat cim del Taga
(2.040 m), un dels miradors més desta
cats de la vall.

Durada: de 2 h a 2 h 15 min d'ascensió
Desnivell positiu acumulat: prop de
800m

Material: raquetes, bastons, grampons,
Arva, sonda i pala
Descens: pel mateix itinerari

Cap del Ginebrar (1.984 m)
Des del pàrquing dels Alabaus pel
vessant sud-oest

Aquesta muntanya tan modesta resulta
ser un mirador privilegiat de les munta

nyes de Núria, la Cerdanya i la Cata

lunya del Nord. Es tracta d'un itinerari
cent per cent d'iniciació que no presenta
cap dificultat, llevat... del torb!

El punt d'inici és a l'aparcament dels
Alabaus (1.820 m), a les pistes d'esquí
de la Molina. Tranquils ... que la munta

nya esdevé verge!

Entre les més altes,
sens dubte és el

Puigmalla més facti
ble d'assolir íntegra
ment amb raquetes
Des del pàrquing ens enlairarem ge
neralment en sentit nord-est, a través
d'unes pales suaus i extenses que, en

menys de 40 minuts, ens deixaran a les

portes del cim, allargat i suau, que tal
com hem dit presenta unes vistes ex

cepcionals en totes les direccions.

Durada: de 45 a 50 min
Desnivell positiu acumulat: una mica

menys de 200 m

Material: raquetes i bastons
Descens: pel mateix lloc

Pujant el cap del Ginebrar
11
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Puig de la Pleta Roja (2.062 m)
Des del coll de la Creueta

La serra de Montgrony és un dels millors
indrets per anar amb raquetes. Les vistes
són espectaculars i la dificultat minsa. El

desnivell tampoc és gaire important.

Prenent com a punt de partida el Coll de
la Creueta (1.920 m), a tocar de la vall

de Ribes amb l'Ait Berguedà, ens diri

girem en sentit nord-est, remuntant en

diagonal una llarga pala que, a la part
alta, té força inclinació. Cal anar amb
molta cura si la neu està gelada. Una

vegada s'ha superat aquest tram n'as
solim un de força suau que, ràpidament,
ens porta al cim del puig de la Creueta

(2.034 m).

Continuem l'itinerari davallant en sentit

nord/nord-est, per uns pendents força
fàcils, fins que s'arriba a un collet. A

partir d'aquí, continuant en la mateixa

direcció, remuntem un seguit de pales
que ens porten fins al cim del puig de
la Pleta Roja (2.062 m), rematat per un

vèrtex geodèsic.

Les vistes són excepcionals en totes les
direccions.

Lògicament, aquesta excursió es pot
allargar vers cims que tenim molt a prop.

Durada: 1 h aproximadament
Desnivell positiu acumulat: uns 250 m

Material: raquetes, bastons, grampons,

Arva, sonda i pala
Descens: pel mateix lloc

El Taga vist des de l'oest

Puig de Dòrria (2.547 m)
Des del collet de les Barraques

Quan hi ha neu aquest és també un dels
itineraris més recomanables de la regió.
El collet de les Barraques (1.895 m) és
el punt de partida d'aquest recorregut
tan interessant.

Cal dirigir-se en sentit nord-oest, traves

sant el bosc, que, en poc més de 15 min

ens deixa a les primeres clarianes i el
final del bosc esmentat. A continuació,
remuntarem la carena en sentit nord

oest, ampla i suau, tot i que el vent és el

12
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El cim del Taga

problema principal. Les vistes sobre el

Puigmal són precioses.

S'assoleix una cota amb poc caràcter
de cim, el Roc Blanc (2.020 m). Tot i que
la carena sembla prendre un caire mo

nòton no és així, perquè una mica abans

del cim, el pendent esdevé més dret i la
neu sol estar força gelada. Tot seguit,
a través d'uns pendents bastant suaus

s'arriba al cim del puig de Dòrria (2.547
m). Excel-lent panoràmica en totes les
direccions.

Durada: 2 h aproximadament d'ascensió

Desnivell positiu acumulat: uns 560 m

Material: raquetes, bastons, grampons,
Arva, sonda i pala
Descens: pel mateix itinerari

Calanaramb
malta cura si la
neu està gelada

Puig Cerverís (2.206 m)
Des de la pista de Ribes Altes a Tregurà

Clàssica ascensió a un cim molt cone

gut. Nevat, el puig Cerverís representa
una ascensió agradable i divertida a

l'abast de tothom. Prendrem com a punt
de partida algun lloc de la pista on ens
aturi la neu. Generalment es pot arribar

fins als 1.700 metres. Seguirem la pista
fins a assolir el coll de Pardines o colla

da de Meianell (1.966 m), tot i que també

és possible escurçar la pista fent servir

algunes clarianes que, directament, ens

poden portar als pendents superiors de

la muntanya.



Camí del cap del Ginebrar

Del coll de Pardines remuntem els am

ples pendents en sentit oest/nord-oest,
anant directament a la carena superior.
Les vistes són cada vegada més espec
taculars. Assolim primer el puig Cerve
rís Petit (2.196 m) i poc després el puig
Cerverís (2.206 m). Una carena molt fà
cil uneix aquest cim amb el Balandrau.

Durada: 1 h 30 min aproximadament
d'ascensió
Desnivell positiu acumulat: uns 500 m

Material: raquetes, bastons, grampons,
Arva, sonda i pala
Descens: pel mateix lloc

Puigmal (2.910 m)
Des de Núria per l'Embut

El sostre de la vall de Ribes és una de les

muntanyes més cobejades pels excursi
onistes d'arreu. Clàssic entre clàssics!

Agafarem, com a punt de partida, Núria

(1.964 m), i ens dirigirem en sentit nord

oest, per la pista d'esquí de Finestrelles i

la primera part de la vall del mateix nom,
anant a buscar el torrent de l'Embut. AI

principi el pendent es redreça força, però
una vegada entrem a l'Embut el pendent
es torna més suau. Cal parar molta cura

amb les allaus si aquest tram de l'ascen
sió està sobrecarregat de neu!

Una vegada s'ha superat el torrent de

l'Embut s'arriba a un indret on els pen
dents són força més suaus i molt amples.
Pugem generalment en sentit sud-oest.

AI Puigmal s'hi pot pujar directament a

través de les immenses pales situades
al sud/sud-oest del pluviòmetre, tot i

que el més normal és anar en direcció

al coll d'Er (2.760 m), i assolir-lo per les

pales més suaus (o menys dretes!), to
talment factibles amb raquetes. Bibliografia:

Del coll és gira a l'esquerra i es remun

ta la fàcil carena fins al cim del Puigmal
(2.910 m). Extraordinari mirador.

- Pirineus Orienta/s ascensions i

travesses amb raquetes de neu.

Gel, C. Oikos Tau, 1999

Durada: unes 2 h 30 min aproximada
ment per l'ascensió
Desnivell positiu acumulat: uns

1.000 m

Material: raquetes, bastons, grampons,
piolet, Arva, sonda i pala
Descens: pel mateix itinerari

- Raquetas por e/ Pirineo Oriental.
Las más bellas travesías y
ascensiones. 44 itinerarios.

Gel, C. Desnivel, 2007

Camí del Taga amb el sol al punt del migdia 13
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La Grande Casse,
reina de les

esquiades a

la Vanoise
(Savoia, França)
La proposta era, ni més ni menys, que
intentar la cara Nord de la Grande Casse

(3.855 m) i baixar per la via normal, la
ruta dels Grands Couloirs

TEXT D'OLEGUER SUÑÉ.
FOTOGRAFIES DE NIC BOLIART I

OLEGUER SUÑÉ.

Cany 2011, l'amic Raimon ens va proposar anar a fer
la travessa de les Domes de Miage (vessant sud-oest
del Mont Blanc, 3.673 m), i com que la méteo pintava
bé, doncs carretera i manta, i amb quatre dies vam fer

tota la travessa baixant per la glacera d'Armancette: im

pressionant baixada des del cim mateix fins a Les Con
tamines (de fet, fins una mica abans per culpa de a la

manca de neu). Amb el bon record que ens va quedar,
de seguida va aparèixer sobre la taula la proposta per
al 2012; amb un any d'anticipació! La proposta era, ni

més ni menys, que intentar la cara Nord de la Grande

Casse (3.855 m) i baixar per la via normal, anomenada

ruta dels Grands Couloirs.

La Grande Casse està situada a la part occidental del

Parc Nacional de la Vanoise i és la màxima alçada
d'aquest parc tant conegut de França. t'accés més fácil

i directe al Parc Nacional de la Vanoise és per Albertvi
lle i en direcció sud, cap a les grans estacions d'esquí
dels Alps francesos: Courchevel, Val Thores, Tignes,
Val d'Isere ... De fet, aquestes estacions d'esquí són
dins el domini del parc, però ocupen la zona perifèrica.
AI centre del parc hi han multitud de refugis i itineraris

d'esquí de muntanya fantàstics, amb accessos còmo

des i relativament ràpids.

La cara Nord de la Grande Casse compta, principal
ment, amb tres rutes d'ascensió: la Petite Face Nord, la

Face Nord Moyenne i el corredor deis Italians. La prime
ra ruta (Petite Face Nord) és la més "senzilla" i passa

per ser una mena de cara Nord del Taillón entre 3.000

i 3.600 metres. Una ruta majoritàriament de 45º amb

trams més inclinats. Com us podreu imaginar, alguns
fanàtics de l'esquí extrem ja l'han baixat amb esquís
(busqueu a You Tube ... ). La cara Nord Moyenne és una

mica més difícil i llarga, però de les mateixes caracte

rístiques. La ruta més interessant, tècnicament parlant,
és el corredor dels Italians, de quasi 900 metres de des

nivell, uns 60º de mitjana, amb trams de mixte i que
arriba directament al cim de la Grande Casse. Malau

radament, poques vegades està en bones condicions.

14
excursionisme 371

Part central de la gran pala de la Grande Casse (45°), ruta deis Grands Colouirs



Cara Nord de la Grande Casse i les vies d'ascensió

La nostra idea inicial era fer la Petite Face Nord
amb els esquís a l'esquena i baixar per la ruta dels
Grand Couloirs. Amb aquest propòsit, doncs, i amb
la méteo que marca bon temps per a quatre dies,
el dia 31 de març de 2012 enfilem, per enèssima

vegada, l'autopista cap a la Jonquera, Montpellier,
Valence, Grenoble i Chambery, on hem fet la reser

va en el "luxós" hotel Formule 1 de la ciutat. .. Tarda

de passejada per la bonica capital de la Savoia i

pizza per sopar.

Diumenge dia 1 d'abril, després d'un frugal esmor

zar a l'hotel, agafem de nou el cotxe i anem cap a

Albertville, Moutiers i en direcció a Courchevel. La
carretera és cada cop més estreta i un cop passat

Les pistes están obertes (no hi ha gaire neu, però
es pot esquiar bastant bé), en canvi hi ha molt

poca gent. Muntem la paradeta per organitzar les
motxilles i, carregats com rucs, comencem a pu
jar per l'esmentada pista d'esquí (almenys podem
sortir amb els esquís als peus des del cotxe ... tot

un luxe ... ). El dia és fantàstic, sense ni un núvol, i

quan sortim del bosc i arribem al famós pàrquing
de Fontanettes ja ens estem "fregint" de calor. En

aquest punt surt un telecadira que supera uns 400
metres de desnivell i que és una alternativa rápida,
fácil i descansada per guanyar metres ... No direm
noms però un parell de companys van caure en la

temptació i van agafar-lo, mentre els altres tres re

muntem penosament fins dalt de tot del telecadira

Cara sud-oest de la Grande Casse i la ruta dels Grands Couloirs

el desviament de les pistes de Courchevel, ja troba

rem els indicadors que ens condueixen a la petita
estació d'esquí de Pralognan-La Vanoise. Aquesta
estació d'esquí és minúscula comparada amb els
"monstres" que hi ha al voltant, el que fa que sigui
un lloc molt agradable i amb la sensació que només
hi van families de la zona ... cap estranger! Un cop
a l'estació, hem de localitzar el pàrquing de la zona

anomenada Fontanettes... La nostra sorpresa és

majúscula quan ens adonem (després de donar al

gunes voltes per l'estació), que la carretera que porta
a l'anomenat pàrquing és, de fet, una pista d'esquí;
per tant, haurem de començar a caminar abans del

previst. Des de Chambery hi ha uns 80 km. Som a

uns 1.500 metres d'alçada i ens esperen quasi 1.000
m de desnivell fins al refugi.

seguint una pista d'esquí que no baixa ningú. Val
a dir que aquest parell de companys poc solidaris,
van esperar-nos dalt del telecadira que arribéssim
els sacrificats que vem fer tota la pujada amb els

esquís als peus, abans de continuar cap al refugi.

Una mica de menjar i beure, i sortim del domini de
les pistes en direcció nord. Davant mateix tenim la

impressionant Aiguille de la Vanoise, que haurem

de flanquejar completament per l'oest fins a donar
li la volta. Darrera hi ha el massís de la Grande
Casse, però el cim queda tapat per aquesta agulla.
Anem fent el feixuc flanqueig sota una traça molt

endurida i una calor molt intensa mentre comen

cem a creuar-nos amb gent que baixa del refugi. ..

O del cim! El grup es va separant i anem pujant
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cadascú al seu aire; amb la traça que
hi ha i el dia tant magnific que fa és im

posible equivocar-se. Passem pel llac
des Vaches i girem 90º en direcció est,
tot vorejant el llac Long uns metres per
damunt la seva linia de l'aigua (bé, de

fet, del gel, és clar... ). Ja som darrera
de l'Aiguille de la Vanoise i amb un tram

pla i petits tobogans arribem al refugi
del Col de la Vanoise, a 2.517 metres

(antigament aquest refugi s'anomenà

Felix Faure). Són quarts de tres de la
tarda ... compteu unes 3 hores i mitja de
marxa des de Fontanettes. Des del re

fugi hi ha una vista impressionant de la

cara sud-oest de la Grande Casse i tota

la glacera deis Grands Couloirs (ruta
normal i baixada prevista amb els es

quís). Veiem com grups de gent baixen

esquiant des del cim ... impressionant...
1.300 metres de desnivell amb un tram

d'uns 400 metres de 45º! Passem la
tarda pel refugi i ens interessem per
l'estat de la cara nord ... ningú fa bona
cara i el guarda ens diu que no està en

bones condicions ... Parlem amb un noi
i una noia que han arribat fins a peu de
via i el seu comentari és molt aclaridor:

all black ... primer no sabem si parlen
de l'equip de rugby de Nova Zelanda,
però no, malauradament, parlen que a

la cara nord de la Grande Casse no hi

ha neu ... Hem de prendre una decisió
de cara a l'endemà, i com a bon cata

lanets (ja sabeu, el tema del seny ... )
decidim assegurar cim i pujarem per
la ruta normal (Grands Couloirs), que
després baixarem amb esquís. Sopar
amb altres 20 persones (al refugi n'hi
caben 150) i a dormir aviat.
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Refugi del Col de la Vanoise amb la Grande Casse al darrere

Dilluns dia 2 d'abril. Com que la ruta

de baixada està orientada al sud-oest i

fa un pendent de mil dimonis, és millor

agafar-la de baixada quan ja faci una

estona que li toca el sol i hagi estovat

una mica la primera capa de gel, per
tant, no cal matinar gaire ... Esmorzem a

les 6 del matí més sols que la una i cap
a les 7 ja tenim els esquís als peus. Hem
deixat al refugi quasi tota la ferralla que
dúiem per fer la cara nord i això fa que
portem les motxilles amb menys pes.
Sortim del refugi amb un breu descens

fins a la cua del llac Long (evidenment
gelat i cobert de neu) i a partir d'aquí
s'acaba la broma. La pujada fins al cim

de la Grande Casse és superdirecta i

evident: simplement haurem de remun

tar un pendent de més de 1.300 metres

de desnivell de la millor manera que pu
guem. Per superar els primers esglaons
de roca de la part inferior de la glacera,
ens decantem cap a la nostra esquer
ra (direcció oest). Pugem unes rampes
dretes enmig de ronyons de roca. Un

cop som a tocar de la paret de la banda

esquerra de la glacera, ens haurem de

treure els esquís: ni amb ganivetes hi ha

manera de pujar aquest tram tan dret!

Fem una diagonal cap a la dreta de nou

cap al centre de la glacera i arribem a

un petit pla on ens podem tornar a posar

Últims metres abans del cim de la Grande Casse. La cara Nord és a la dreta de la foto



els esquís als peus ... poc a poc anem

guanyant alçada i, de moment, el dia és
fantàstic (la previsió marca mal temps a

partir del migdia-tarda). Sense pèrdua,
seguim glacera amunt per la vertical
d'uns seracs que fa uns anys devien
fer molta por, però avui en dia, amb el
canvi climàtic, s'han tornat inofensius.
Passem aquests seracs/esquerdes per
l'esquerra just al punt en què el pendent
es redreça i hem de fer una parada per
menjar una mica, reagrupar el personal
i, de nou, tornar-nos a posar els esquís
a l'esquena. Som a 3.300 m. Aquí co

mença la part més dreta de l'ascensió:
400 m de 45º molt continuus que es pu
gen, primer recte amunt, sempre per la

part esquerra de la pala, i un cop a dalt,
flanqueig cap a la dreta fins a trobar el
fantàstic "plateau" que hi ha entre els
dos cims de la Grande Casse. Cadas
cú al seu ritme, remuntem aquesta llar

guíssima pala i el següent flanqueig ... el

"plateau" és més llarg que un dia sense

pa i cap als 3.750 m arribem al coll del
final del pla. A la nostra esquerra ens

queda el cim de la Grande Casse, uns

100 m pel damunt. Deixem les motxi

lles i els esquís (excepte el valent Nic

que pujarà fins al cim amb els esquís a

l'esquena). La pujada dels últims 100 m

es fa esgotadora (sam a 3.800 m sense

aclimatar... directament des del mar de

Barcelona!), però finalment ens trobem
a l'estreta cresta i al cim de la Grande

Casse, a 3.855 m!

Com que cadascú ha pujat al seu ritme,
anem arribant en comptagotes al cim,
però al final podem fer la foto. La vis-

Primera part de la ruta dels Grands Colouirs. AI refugi del Col de la Vanoise ja hi toca el sol.

ta és espectacular: Mont Blanc, Ecrins,
Grand Combín ... i al fons s'entreveu el

Cervina i el Mont Rosa. Malauradament,
la méteo no s'ha equivocat i la boira co

mença a pujar pels vessants de la mun

tanya, el que ens anima a anar tirant
avail ... la baixada de la pala amb boira
seria impossible fer-la amb els esquís
si no veiem "tres dalt d'un burro" per la
boira. Desfem el camí fins al "plateau"
mentre observem l'amic Nic com baixa

esquiant des del cim mateix ... impressi
onant. Ens posem els esquís i ens de

sitgem bona sort pel descens que ens

espera ... Ai, ai, ai, ... els primers metres

de baixada són suaus. La neu no és la
millor del món, però es deixa fer. Poc a

poc ens acostem a la vora de l'abisme
i en un moment ens trobem amb la pala
de 45º i 400 m que hem remuntat fa
una estona. Ens quedem tots aturats de

cop .... ningú s'atreveix a fer el primer gir
i anem fent una diagonal molt plana cap
a la part de la dreta de la pala, on no hi

ha esquerdes i la neu està millor.

Ens aturem de nou ... Un, dos i tres! El

primer company fa el primer gir, el se

gon, el tercer ... i s'atura. Bufa i li surt

l'adrenalina per les orelles... Sembla

que la neu està en bones condicions ...

d'una altra manera, ens seria gairebé
impossible baixar esquiant ja que una

caiguda en aquest pendent sería fatal.
Poc a poc, la resta ens anem "envalen
tonant" i comencem el descens ... No hi

han paraules, s'ha de viure ... cada gir
que fem sembla que caiguem uns me

tres al buit i hem de treure el millor del

nostre pobre nivell d'esquí. Cada tres a

quatre girs ens hem d'aturar a respirar
una mica i a fer baixar el "subidón" ...

sense novetat arribem a la part inferior
de la pala ... Aquí la neu està una mica

més desfeta i ens permet continuar el
descens més tranquil-lament fins que,
de nou, el tema es torna a posar molt

dret. Girem cap a la dreta (exactament
per on hem pujat al matí) i continuem

de nou per un pendent molt dret tot es

quivant ronyons de roca. Gaudim com

poques vegades mentre ens acostem al
llac Lang, sota el refugi. En aquest punt
haurem de remuntar uns 50 m fins al re

fugi, on recollirem el material i desfarem
els següents 1.000 metres de desnivell

de baixada que encara ens manquen
per arribar al cotxe. Una remadeta per

passar per damunt del llac des Vaches i

muntanya avall, en direcció a les pistes.
En aquest tram, la neu s'ha estovat molt,
i juntament amb el pes de les motxilles,
l'esquiada no sigui gaire cómoda. Algu
na caiguda i arribem a les pistes d'esquí.
Ara ve la part més fàcil ... baixada molt

còmoda per neu pasta trepitjada fins al

cotxe. 2.500 m de desnivell de baixada

des del cim al cotxe .... malauradament

impossible de fer-ho al nostre Pirineu!

I de nou cap a Chambery al nostre luxós
hotel ... dutxa i "tartiflette" per sopar. El

dia 3 d'abril tornem, ja sota la pluja, fins
a Catalunya ... I ara a pensar en la Set
mana Santa de l'any vinent.

Ascensió realitzada per Ferran Navarro,
August Coromines, Raimon Carreras,
Nic Boliart i Oleguer Suñé.
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VOLCANS DE
l'EQUADOR:
COM AFRONTAR
l'ALTITUD
Aquest article tracta de la meva primera experiència en altitud.
No era el meu objectiu aconseguir un 6.000; sinó saber com

s'adapta el meu cos a l 'altitud

TEXT DE PILAR GONZÁLEZ I FOTOGRAFIES DE PILAR GONZÁLEZ,
FAUSTO I BENOIT



Pàg anterior

Indígena amb el seu ramat d'ovelles,
amb el volcà Imbabura al fons

Pàg. actual

Mosaïc de camps minúsculs cultivats per
una població molt rural a la regió d'Otavalo

Aquest article tracta de la meva primera
experiència en altitud. Hem fet un tresc
de caire alpinístic per la coneguda Avin

guda dels Volcans, a l'Equador. No era el
meu objectiu, però, aconseguir un 6.000;
sinó saber com s'adapta el meu cos a

l'altitud.

Abans de tot vull donar les gràcies a tots

i cadascun dels membres de l'equip (Be
noit, Bernard, Dominique, Béatrice, Bru

no, Joël, Jean-Yves, Giovanni, Fausto)
per haver compartit aquests moments.

Han estat moments amb un gran esperit
de superació en el que fa referència a la

muntanya; uns moments d'una bellesa i

solitud insòlits pel que fa als paisatges;
moments entranyables per la rnaqnrñca
convivència amb el grup; moments jov.i
als i de motivació a la vegada, entre els
membres del grup; moments d'aprenen
tatge i admiració pel savoir-faire i la for

ma de vida dels indígenes.

La serralada dels Andes divideix l'Equa
dor en tres regions: la costa del Pacífic
a l'oest, la Sierra i la conca amazònica a

l'est; i tampoc hem d'oblidar les illes Ga

làpagos situades a quasi uns 1.000 km

de la costa. Equador és un país d'altitud.
La Sierra és un altiplà llarg i estret format

per dues cadenes muntanyoses con

nectades transversalment: cap al nord
hi ha 10 'nevados' (muntanyes cobertes
de glaceres) que sobrepassen els 5.000 m

i cap al sud, les muntanyes són més ve

lles, més baixes, més erosionades i no

presenten activitat volcànica. En els seus

vessants una població molt rural cultiva
un mosaic de camps minúsculs. Entre
els dos (a 2.000-3.000 m d'alçada), jeu
una sèrie de delicades valls. Aquestes
valls estan densament poblades i els
vessants de les muntanyes intensament

cultivats, tot i el pendent.

Per què fer un tresc a l'Equador? Els trets
més significatius que descriuen el país
són: país de mida relativament petita (una
mica més que la meitat d'Espanya); geo
grafia i diversitat biològica excepcionals,
i bona infraestructura de transport. La
combinació d'aquests elements, junta
ment amb d'altres de més específics pel
que fa a gaudir de la muntanya (camina
rem la major part del temps sols; tindrem
il-hmltades oportunitats d'explorar la

zona; podrem combinar-ho molt bé amb
el coneixement del país i la seva gent)
fan que hagi triat aquesta contrada per
aprendre què és fer muntanya en altitud i

gaudir-ne. Els Andes són el perfecte teló
de fons amb paisatges espectaculars.
En particular, aquesta part deis Andes
ha estat descrita com un món amb im

pressionants contrastos (enormes glace
res; neu i vapors volcànics; boira densa
i sol brillant; fred sever i calor intens). En

cap altre indret del món trobarem tanta

diversitat biològica en un àrea tan petita.



Cotopaxi des de Laguna Limpiopungo

Sempre en alguna banda de l'Equador,
les condicions seran les adequades per
al tresc.

TRESCS PELS VOLTANTS
D'OTAVALO

Després de Quito i les illes Galàpagos,
Otavalo (2.500 m) és probablement el
lloc més visitat de l"Equador gràcies
al seu mercat dels dissabtes,un dels

més extensos d'Amèrica llatina, on cap
el supera en color, varietat i vestits tra

dicionals; i on els habitants han sabut

conservar una forma de vida ancestral
i les seves tradicions originals. La regió
d'Otavalo ofereix moltes possibilitats per
al tresc. Durant aquesta primera fase

d'aclimatació, dormim al confortable
exòtic hotel de Yamor, a Otavalo:

Dia 1 Comencem l'aclimatació amb un dia

tranquil tot visitant una de les ciutats més
belles d'Amèrica del Sud, Quito, la capital
d'Equador. Quito, a 2.800 m, està situada
sobre un grup de serrats verds, amb un cli
ma deliciós, fulminant d'activitat. Té moltes

esglésies i palaus colonials que testimoni

en un passat molt ric. És un centre colonial

classificat com a patrimoni de la humanitat

per la Unesco (catedral i Sagrat Cor; es

glésia de la Companyia; església de San
Francisco i el seu claustre).

Per tal d'ubicar-nos geogràficament, di
vidirem el nostre tresc en quatre zones,

sempre al voltant d'una població, de
nord a sud: Otavalo, Quito, Latacunga
i Riobamba.

Dia 2 Laguna Cuicocha (altitud més
elevada: 3.486 m)
La Laguna Cuicocha, un dels llacs més

pintorescs de l'Equador, es desplega
en el cràter del mateix nom, que s'ha

format sobre els vessants del volcà Co-
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Forma de vida típica dels indígenes pels voltants de Quito

tacachi (4.936 m). Del llac, emergeixen
dos illots de lava. Les vores del llac pre
senten una flora molt variada (orquídies,
orelles d'elefant...) i ofereixen magnífi
ques vistes sobre el conjunt de la pro
víncia d'imbabura.

Per un bon camí, fem el recorregut a

peu (no val la pena anar per davant del
mal de muntanya, anomenat osoroche).
Laltitud modesta ens permet un inici

d'aclimatació amb calma. Des de la part
més alta, gaudim d'una vista molt bonica

sobre Otavalo i el volcà Imbabura. Apro
fitem la tarda per continuar el nostre pro
cés d'aclimatació (4-5 h; +580 m).

Com que la resta de companys del

grup ja havien tingut alguna experiència
d'aclimatació, m'ensenyen, gentilment,
dos principis bàsics: hidratar-se molt

i caminar tranquil (sense fer esforços
bruscos ni bufar).

Dia 3 Ascensió al volcà Fuya-Fuya
(4.286 m)
Anem fins a les Lagunas de Mojanda,
des d'on comencem la curta ascensió.

Si els núvols no haguessin estat tan bai

xos, hauríem oblidat ràpidament el fort

pendent gràcies a les esplèndides vistes

sobre les geleres del volcà Cayambe i

d'altres de la zona, però malauradament,
la boira ho amagava tot (3 h; +850 m).

Dia 4 Ascensió al volcà Imbabura

(4.600 m)
Ens acostem a l'Esperanza al peu del

volcà, des d'on comencem l'ascensió.

Avui tampoc podem gaudir de la vista

sobre tots els volcans de la regió. Tot i

així, la boira no ens impedeix arribar a

un dels pics més alts del volcà (7 h 40

min; +/- 1.100 m).

A partir d'ara, cada dia que passi, supe
raré el meu rècord d'altitud!



Cotopaxi des de la pujada a Illinizas

Dia 5 Mercat a Otavalo
És un dels grans moments del viatge,
Cada dissabte tota la regió hi és present
per tal de fer comerç de qualsevol cosa

que ens puguem imaginar,

TRESCS PELS VOLTANTS
DE QUITO
La situació estratègica de la capital fa

que �igui un lloc idoni per continuar la
nostra' aclirnatació.

Dia 6 Parc nacional del volcà Antisana

Aquest parc està situat a la part oriental
de l'Avenida de los Va/canes, a prop de la
selva amazònica i per tant, és particular
ment ric en fauna i flora andines. Aquest
volcà glacial, el quart més alt del país,
és possiblement un dels més bonics.
Del desglaç de les seves geleres, neixen
moltíssims rierols i boniques llacunes.
Fem una bonica i agradable excursió fins
als peus del volcà, a una alçada mitjana
de 4.100 m -per tal de continuar l'aclima

tació; és important passar el màxim de

temps en alçada i baixar per dormir-. Ai

xequem els ulls al cel i veiem un parell de
còndors (4 h; +400 m).

Dia 7 Travessa integral dels volcans
Pichincha
Comencem als peus del Ruco Pichincha

(un volcà apagat de 4.695 m); ascensió
al cim; coll entre el Ruco i el Padre En
cantado (4.600 m); ascensió d'aquest
volcà; campament als peus del Guaga
(e/ niño) Pichincha, a 4.150 m (7 h 30 min
de marxa; +700 m).

Dia 8 Guaga Pichincha (4.794 m)
El Guaga Pichincha és un volcà actiu

conegut per les seves manifestacions

que, de vegades, han omplert el cel amb

núvols de cendra i perquè el seu cràter

presenta constantment signes d'activi
tat (fums, aigua bullint, sofre). Des del

campament, pugem al cim principal, tot

vorejant el cràter (4,5 km). Finalitzada la
travessa, ens acostem als peus dels IIli
nizas on tornem a muntar el nostre cam

pament (5 h; +640/-1.060 m).

província. Tot i el turisme és encara una

autèntica població equatoriana amb un

camp colonial ben preservat. La majoria
de turistes que hi van intenten escalar el
Nevado, però, aquesta zona ofereix, a

més, un gran potencial de trescs. El Parc
Nacional del Cotopaxi és el més visitat;
és també famós per la seva vida salvatge
(conills, guineus, llames, cavalls salvat

ges, ocells, etc.).

AI començament d'aquesta jornada, veig
que la resta del grup camina més ràpid
que jo, però recordo el que m'han ense

nyat els companys: no caminar més rà

pid del que es pot, a un ritme regular i

constant, sempre sense bufar. El procés
d'aclimatació depèn de la persona i pot
ser diferent en cada moment. En qual
sevol cas no m'he de preocupar, ja que
encara estem en el procés d'aclimatació.

Dia 9111iniza Nord (5.116 m)
A la serralada occidental, quasi al davant
del Cotopaxi, s'aixequen els Illiniza (n'hi
ha dos). És una ruta sense cap dificultat
tècnica (si es troba la via correcta d'as

censió), tot i que hàgim de posar algun
passamà o fer algun ràpel. Després de

pujar la morrena, fem una aturadeta ne

cessària al refugi, on bevem un té de
coca i ens equipem per a l'ascensió final.
-Tot fent tresc a l'Equador tenim sovint la

TRESCS PELS VOLTANTS
DE LATACUNGA
Latacunga (2.800 m), la capital de la pro
víncia del Cotopaxi, està dominada per
l'espectacular volcà que dóna nom a la

Espectacle grandios del cràter del Cotopaxi -el més bonic del món-
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sensació de caminar per sobre els nú
vols-. El cim és un mirador impressionant
del Cotopaxi i de l'lliiniza Sud, amb les
seves glaceres suspeses. Dormim en

un alberg molt agradable a Machachi, a

prop de Lasso (8 h; +1.400 m).

A partir d'aquest moment, em tranquil
litza saber que m'estic aclimatant bé, ja
que no he bufat ni patit gens al pujar. La

veritat és que em trobo molt bé. Per una

banda estic satisfeta, perquè ja he com

plert el meu objectiu (ara sé que el meu

cos s'adapta bé a l'alçada), però per una

altra, estic totalment decidida a continuar
i potser aconseguiré coronar el Cotopaxi
i el Chimborazo.

Dia 10 Limpiopungo (3.860 m)
Entrem al Parc Nacional del Cotopaxi.
Comencem a caminar des del riu Pita,
travessem en diagonal el parc, entre ra

mats de cavalls salvatges, enmig d'una

vegetació més aviat desèrtica, en di

recció a la llacuna de Limpiopungo. La
llacuna de Limpiopungo és un llac pe
tit i poc profund on es poden observar
moltes varietats d'ocells. lnstal-lem el

campament just al davant del Cotopaxi.
(5-6 h de marxa).

Dia 11 Volcà de Rumiñahui (4.757 m)
AI nord-est del Cotopaxi es troba el volcà

extingit Rumiñahui. Un altre sorprenent
volcà amb diverses puntes rocoses. Una

antiga erupció va destruir el con del vol

cà, deixant una escarpada muntanya de
formes molt particulars. Per tot arreu hi
ha evidència d'origen volcànic.

Aquest tresc comença al cor del Parc Na
cional del Cotopaxi, a Limpiopungo. Du
rant la travessa gaudim de magnífiques
vistes del Cotopaxi, dels IIlinizas i d'altres
volcans més llunyans. Durant l'ascensió,
trobem moltes restes de vulcanisme;
molts paramos típics; petites flors gro
gues amb corns ('cacho de venado'), etc.
Abordem la bonica cresta trossejada que
domina la llacuna de Limpiopungo (6 h;
960 m).

Em tranquilitza
saber que m'estic
aclimatant bé, ja que
no he bufat ni patit
gens al pujar
Dia 12 Refugi del Cotopaxi (4.850 m)
Passem un matí tranquil per la planura de

Limpiopungo, tot fent moltíssimes fotos
al bell volcà. Després d'haver desmuntat
el campament, ens dirigim al refugi. La

pista ens deixa a una hora, i comencem

a caminar molt a poc a poc, per tal de no

fer sobreesforços. A la tarda, pugem fins

a la glacera i practiquem amb el material
tècnic que utilitzarem l'endemà (45 min;
+300 m).

Per a aquestes dues ascensions més

tècniques que intentarem és aconsella
ble anar-hi amb guies. Aquest fet és per
a mi una experiència nova, la qual ha

sigut totalment positiva: perquè m'ha do-

nat moltíssima seguretat, cosa que m'ha

permès gaudir al màxim; pels imprevis
tos trobats a les vies normals d'ascensió,
per conèixer l'estat de la glacera i per
què s'aprèn molt.

El 'nevado' Cotopaxi és conegut per la
seva perfecta forma cònica. És un dels
volcans actius més alts del món i la seva

pintoresca bellesa és inigualable. Lerup
ció més recent va tenir lloc e11992.

Dia 13 Ascensió del Cotopaxi (5.897 m)
Ens aixequem més aviat del que tenim

previst, perquè hi ha molt de xivarri al

refugi. Comencem l'ascensió per la via

normal, que ens veiem obligats a aban
donar perquè un pont de neu ha caigut
durant la nit. Els més experts del grup
agafen la davantera i després d'una
bona estona d'un continu puja, baixa,
atura't i salta, tornem a la via normal.

Per un moment vaig pensar que havíem
de concloure l'ascensió i tornar enrere,

però amb molt fred, vent, neu i molta pa
ciència, per seguretat i també per l'as

pecte psicològic, decidim que les corda
des vagin juntes (tot i que no ens deixa

portar un ritme regular i constant). Fem
un pas darrera un altre i arribem tots al
cim tot just després de la sortida del sol.
Per sort, la temperatura al cim ja no és
tan freda i tampoc està cobert de núvols;
això ens permet gaudir de l'espectacle
grandiós del cràter (que té la reputació
de ser el més bonic del món). Fem fo
tos i comencem la baixada, però, quina
baixada ... ara ens adonem dels llocs per
on hem passat. Quins seracs! (es tracta
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d'una glacera força trencada), però, qui
na preciositat! Contràriament al que jo
pensava, l'ascensió al Cotopaxi és una

veritable cursa alpina (+1.050 m / -1.350

m). Tornem a dormir a Machachi.

Des del principi i durant tots aquests
dies, he percebut una agradable com

panyonia entre els membres del grup,
que s'encomanava. Penso que el fet

que hem sigut sempre tan positius i jo
vials entre nosaltres, ens ha anat moti

vant i preparant psicològicament per a

les cotes més altes.

Dia 14 Lasso - Riobamba

Dia de repòs ben guanyat. A la tarda ens

acostem a Riobamba, als peus del gran
diós Chimborazo.

TRESCS PELS VOLTANTS
DE RIOBAMBA
A Riobamba els agrada dir-se el corazón
de la patria, ja que està situat a prop del
centre geogràfic del país. És la capital
del Chimborazo (volcà extingit). La ciu
tat està envoltada de nombroses comu

nitats indígenes i per cinc "nevados". La
reserva del Chimborazo és un lloc ideal

per al tresc.

Dia 15 Refugi del Chimborazo (5.000 m)
El Chimborazo és la muntanya més
alta mesurada des del centre del plane
ta; punt culminant del país i que va ser

també la muntanya més alta de la Terra,
abans de la descoberta de I'Himàlaia.

Per tal de pujar al Chimborazo hi ha dos

refugis. La pista acaba al primer refugi a

4.800 m, des d'on comencem la nostra

marxa. Arribem al refugi Edward Whim

per (5.000 m), el refugi més alt del món,
relativament confortable. A la tarda ad
mirem i examinem la ruta de l'endemà.
Ens adonem de dos possibles impedi
ments: a hi ha una important caiguda de

pedres fins a arribar al castillo i també hi

ha molt glaç viu (perquè ha nevat poc).
Reflexionem sobre la situació i prenem
decisions. De tata manera, no seria pru
dent aventurar-m'hi, ja que penso que
no tinc encara prou nivell tècnic com per
afrontar el glaç viu.

Dia 161ntent d'ascensió al Chimborazo

AI final, ningú de nosaltres el pot inten

tar, ja que, durant tota la nit hi ha una

forta tempesta de vent i neu. Aprofitem
el dia fent una excursió tot envoltant el

cim, on gaudim d'altres llacunes petites
i molts rierols, en un marc bell i solitari.

La vista del Chimborazo és una de les

més impressionants en tots els Andes.

Per una banda, em fa malta pena que
ningú de nosaltres no l'hagi pogut in

tentar, però per una altra banda, estic

Vista de l'llliniza Sud amb la seva glacera

molt tranquil-Ia perquè un bon munta

nyenc ha de saber renunciar a temps
i no anar a buscar riscos innecessaris.

De fet, tenim les nostres ànimes ple
nes de dol perquè una altra làpida es

col-tocarà als peus del Chimborazo per
la mort d'un espanyol de Burgos fa no

més dos dies.

Tungurahua (5.016 m). Baños és un pe
tit racó de paradís, on tenim la impres
sió que el temps s'hagi aturat. Aquesta
encantadora petita ciutat és el lloc ide

al per descansar. Aprofitem encara per
fer una petita excursió, tot acostant-nos

a l'Oriente a selva amazònica. Aquí ex

perimentem un canvi molt brusc tant de

xafogor com de vegetació.
BAÑOS
Baños es també una base ideal per
al tresc gràcies a la seva extensa in

fraestructura turística, combinada amb
la seva estratègica localització, però
amb molta pena, en aquesta contrada
haurem de donar per finalitzat el nostre

tresc a l'Equador.

Ha estat una experiència extraordinà

ria en tots els sentits: de superació; de

gaudiment; d'aprenentatge; de convi

vència; de diversió i d'alegria. Vull tam

bé agrair l'agradable i harmoniosa con

vivència amb els equatorians que ens

han ensenyat les seves contrades; que
han fet possible aquesta aventura ino

blidable; i que m'han fet estimar aquest
país. Espero de tot cor, poder tornar

hi, per tal d'explorar d'altres zones que

potser són diferents, però, que també

valen, tant a més, la pena.

Dia 17 Baños
Baños està situat en una zona subtropi
cal a 1.800 m. És una vila termal famo
sa per les seves piscines d'aigua calen
ta i per la proximitat a l'esplèndid volcà

. POBLACiÓ CONTACTE TEL

+593 (0)62 920 848Hotel Yamor Otavalo

Hotel Puerta
al Corazón

Machachi

Rincón Alemán Riobamba

Hotel la Floresta Baños +593 (0)32741 824

Organización y 593 (0)22 869 400
logística de trekkings

+ aventurecuador.comAventurecuador
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Molts dels que tenim afició a la munta

nya hem passat alguna nit al ras dalt
d'un cim o una carena, però fer-ho pel
pur plaer de veure l'ocàs d'un dia i el nai
xement d'un de nou és tot un espectacle
difícil de descriure, però ho intentaré.

vermell intens i acaba més d'una hora
més tard amb un ocàs violeta a ponent.
El dia ha clos i fem una pausa d'una
hora que hem aprofitat per sopar. Men

trestant la volta celeste ha cobert els ca

mins que ens han portat al cim, a tocar
del cel i aquest ens ha envoltat. No vo

larem com els ocells, però la foscor de
la nit ens donarà la sensació de fer-ho.

Un dia de principi de setembre, un grup
d'amics de Sants Camina de la UEC de

Sants, sortim de Barcelona amb el pro
pòsit de pujar un cim del Prepirineu. AI

migdia assolim el cim i després de dinar
descansem tot esperant l'hora de la re

presentació.

Els estels, la lluna plena i els llums de la
vall ens han atrapat ingràvids dins d'un

caleidoscopi de color. Ara, només cal

relaxar-se, deixar la ment en blanc i el

nostre vol comença. Quan la son ens

acabi vencent, el vol seguirà dins dels

nostres somnis.

A mitja tarda tots prenem posicions mi

rant a ponent per contemplar l'especta
cle. A les 7 de la tarda s'obre el teló i la
funció comença. Una posta de sol ma

jestuosa canvia la llum que ens envolta
amb tonalitats que van des del groc al

Un tel de llum violeta a llevant ens torna
a la realitat. Un nou dia neix i la gama de
colors torna a lluir a l'inversa, del violeta
al groc passant pel vermell intens. Res
no s'ha mogut, però tot ha canviat. El

La Roca-sança

nostre vol també ens ha canviat a nosal
tres. La Natura ens ha demostrat que és
un espectacle que veiem cada dia de la
nostra vida i que mai repeteix la funció.
No ens cansarem de contemplar-la i la
seva generositat farà que mai tingui ex

haurides les entrades del seu especta
cle, només caldrà triar el moment i eilloc
i la funció començarà quant tu vulguis.

A les 9 del matí comencem la baixada

amb un bagatge de records que no ens

pesa, al contrari, els guardarem a la me

mòria com aquella nit que vam passar
a ... Ah!, parlant de tanta meravella he
oblidat de mencionar on havíem passat
la nit. Tot això succeïa dalt de la Tosa

d'Alp a 2.536 m d'altitud, a cavall entre el

Berguedà, el Ripollès i la Cerdanya, un

dels pocs cims on es pot dormir en un

refugi, el Niu d'Àliga. Molt recomanable.

La ruta, que es pot fer en un dia, és la

següent:

Km. O / O min / 1.770 m

Sortim de l'aparcament del coll del

Forn en direcció al refugi del Rebost

per una pista que baixa lleugerament
fins al refugi.

Km. 0,9/10 min / 1.640 m

Just abans d'arribar-hi prenem un cor

riol que puja a la dreta passant per una

font. Es aconsellable agafar aigua, ja
que no en trobarem en tot el camí.
Travessem una pista i seguim pujant
amb força per bosc per passar de nou

a tocar de la carretera. El motiu de dei

xar el cotxe al coll del Forn, no és altre

que el d'omplir les cantimplores a la

font i, si es vol, visitar el refugi de Re

bost. Seguim pujant per un bosc cada

cop més espès pel vessant nord dels

Rocs de Canells i l'Amorriador de Ca
banes. Als 2.000 m el bosc desapareix
i sortim als prats alpins de la collada
de Comafloriu.



Un nou dia ho tenyeix tot de taronja

Km 3,811 h 25 min 12.191 m

Des d'aquest punt contemplem tota la
cara sud de la Tosa d'Alp. Un vessant

petri, amb infinitat d'agulles i canals

inexpugnables, que contrasta amb la
suavitat dels prats on ens trobem, tot i

que la carena que tenim damunt nostre

forma una mena d'espina dorsal de roca

anomenada Rocs dels Canells. El camí

puja fort en direcció nord i enllaça amb
el que ve de coll de Pal poc abans d'ar
ribar al promontori rocós de Comafloriu.

Km 4,511 h 45 min 12.370 m

Dalt d'aquesta carena hem vist per pri
mer cop la Cerdanya, amb la Molina,
Puigcerdà i les muntanyes que l'envol

ten. Davant nostre una llarga carena

amb forma de mitja lluna i amb un altre

promontori rocós una mica més alt que
on som, s'estén fins al cim de la Tosa,
ben visible des d' ací. És el Serrat Gran.

Seguim carenejant fins a les roques que
formen Comabella.

Km 512 h 12.385 m

Des de les roques veiem clarament el
semicercle que hem fet caminant, dei
xant als nostres peus la vall de Gréixer,
profunda, i amb una marcada forma
d'embut. Deixem Comabella, perdent
uns 70 m d'alçada fins a la collada de

Comabella. Tornem a pujar, amb molta

suavitat, per tot el Serrat Gran veient el

refugi .de Niu d'Àliga i els remuntadors

de la Masella. El camí, evident, ens dei

xa sota mateix del refugi, als rasos de

Comabella. Voltem el refugi pel darrere

i ja veiem clarament el repetidor de tele

visió i el vèrtex geodèsic que marca el
cim de la Tosa d'Alp.

Km-7 I 3 I 2.536 m

Des d'aquest punt tenim una panoràmi
ca de 360º. AI nord, la Cerdanya amb el

massís del Carlit i el Puigpedrós, com a

punts culminants. A l'est, el massís del

Puigmal, la collada de Toses i la Molina.

AI sud, el Ripollès i el Berguedà amb el

Montseny i Montserrat al fons i a l'oest,
la serra d'Ensija, el Pedraforca, el Cadí,
la Cerdanya i les muntanyes de l'Ait Ur

gell i Andorra. Sota nostre, el refugi Niu

d'Àliga, a 2.520 m és un dels més alts

del Pirineu i l'únic que es pot dir que
està dalt d'un cim. Amb les seves mo

destes 25 places, és un refugi d'esquí
amb un interior espectacular i acollidor,
dintre de l'espai esquiable Alp 2500, que
formen la Molina i la Masella. Seguim el

nostre camí des del collet de darrera el

refugi, sota mateix de la punta sud de
la Tosa. La baixada, ben visible davant

nostre, és espectacular. Una vall en

forma d'embut amb imponents tarteres

molt inclinades s'obre als nostres peus.
El camí flanqueja per l'esquerra fins al
coll de la Vall, sota mateix del cim sud.
Amb un parell de llaçades baixem fins
a un altre collet i remuntem una curta

pujada fins al puig de la Canal Freda.

Km 8,313 h 30 min 12.330 m

Hem baixat 200 m en poc més d'un

quilòmetre i val la pena descansar i

contemplar la vertiginosa baixada que
acabem de fer i tot el rocam que ens en

volta. El camí se suavitza a partir d'ací

i poc a poc va entrant al bosc, que en

aquest vessant nord, supera els 2.000

m. Sortim a un collet a 2.200 m amb un

promontori rocós, és la Roca del Llamp.
El camí la voreja per la dreta i comença
a fer llaçades per un bosc espès de pi
fins a arribar al coll de Jou.

Km 9,814 h 15 min 12.017 m

Aquest coll és una important cruïlla de

camins i pas històric del Berguedà a la

Cerdanya. Nosaltres anem a l'esquerra i

comencem a baixar per la canal de Roca

sança, que des d'aquest punt, sembla im

possible. Llaçada rere llaçada, ens anem

endinsant dins un laberint de roques entre

bosc que va sent de faig a mida que anem

perdent alçada. Arribem al peu de la im

ponent paret de la Roca-sança.

Km 11,315hI1.800m
AI peu d'aquesta imponent paret d'uns

200 m, amb desplom, el camí comença
per fi, a suavitzar-se i a sortir del bosc.

Després d'un tram encara amb algunes
llaçades, va decantant-se a l'esquerra,
per prats, i la vall s'obre per deixar-nos

veure el semicercle que estem a punt
d'acabar. Arribem a l'Hospitalet de Ro

ca-sança. Aquest edifici amb església
adossada està documentat ja a l'any
1200, però es creu que és anterior, en

cara que no com el coneixem ara. És
una antiga hostatgeria en el camí entre

la Cerdanya i el Berguedà. El nostre

corriol surt a la pista d'accés a la casa,

que agafem de baixada i sortim a la car

retera de coll de Pal. Anem a l'esquer
ra, creuant un pont i arribem a un petit
aparcament on haurem deixat un cotxe,
finalitzant el nostre recorregut.
Km 1416 h 11.200 m

FITXA TÈCNICA:
Distància: 14 km

Horari: 6 h (pot fer-se en menys temps,
però cal tenir en compte els forts des

nivells).
Desnivells: + 766 m (900 m acumulats) /

-1.336 m (1.400 m acumulats).
Dificultat: baixa/mitja (forts desnivells).
Alta a l'hivern (possibilitat de necessitar

piolet i grampons a la baixada fins a coll

de Jou).
Accés al punt de partida: des de Bagà,
agafem la carretera de coll de Pal fins al

quilòmetre 9, al coll del Forn, on surt el

camí del refugi de Rebost. Prèviament

hauríem d'haver deixat un altre vehicle

al quilòmetre 6,5, a l'Hospitalet de Roca

sança, just al creuar el pont de la riera

de Gréixer. Si no és així, caldrà remuntar

més de 100 metres fins al coll del Forn

per un camí que surt just abans d'arribar

a la casa de l'Hospitalet.
Època aconsellable: tot l'any, tenint en

compte les dificultats.

Cartografia: Cerdanya. Esc. 1 :50.000.

Editorial Alpina.
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Martí Gasull i Roig
(1969-2012)

Res no és impossible
Hi ha quelcom pitjor que no acabar un viatge,

i és no començar-lo mai. Amyr Klink

El passat diumenge 23 de setembre ens

arribava la trista notícia que una allau
havia segat la vida del nostre consoci i

amic quan es trobava dormint al camp
3 del Manaslu, cim de 8.156 m de la ser

ralada de I'Himàlaia. Pels qui no heu tin

gut la fortuna de conèixer-lo personal
ment deixeu-me que us expliqui qui era.

AI darrer número d'Excursionisme vaig
publicar un article explicant una aventu
ra compartida amb en Martí Gasull l'any
2001 a la regió tibetana de l'Amdo quan
vàrem fer-hi el circuit de peregrinació o

khora al voltant de l'Amnye Machen i un

parell d'ascensions. És ell qui sortia a la

portada de la revista tot travessant un riu
a cavall d'un iac. No li havia dit res de la

publicació, el volia sorprendre. Espêrava
la seva trucada.

La trucada que vaig rebre el migdia del
dia 23 em va deixar estabornit. Aquest
cop ni tant sols sabia que en Martí era a

I'Himàlaia. De fet, poquíssims dels seus

companys de muntanya ho sabien. Ho
havia decidit una mica a darrera hora i no

dient-ho no se sentiria pressionat. Anava

per les muntanyes del món lliure i sen

se fer soroll. De l'accident se'n va parlar
molt als mitjans de premsa escrita. Fou
una fatalitat. Una allau descomunal inici
ada en un serac a 7.300 m va escombrar
la matinada del 23 de setembre el camp
3 del Manaslu situat a 6.800 m. Va sor

prendre tothom dintre les tendes i onze

alpinistes, entre els quals es trobava en

Martí, hi perderen la vida.

La notícia va tenir un fort ressò mediàtic
atès el vessant públic d'en Martí. Ell era

un dels fundadors i, com els seus com

panys diuen, l'ànima de la Plataforma

per la Llengua. Aquesta ONG no té altra
finalitat que promoure el català com a

eina de cohesió social i llengua comuna.

Era la seva activitat professional a la qual
s'havia abocat de forma gairebé altruista
tot renunciant a la seva faceta de profes
sor d'ensenyament secundari. Tant era el
seu compromís amb la causa, a la qual
dedicava hores i més hores, lluitant in

fatigablement. Per fer-ho aquí sí que en

Martí alçava la veu, no callava i, si calia,
feia soroll. Ho feia quan calia denunciar,
per exemple, l'incompliment de les lleis

d'etiquetatge en català per part de grans
multinacionals, la marginació de la nos

tra llengua als aeroports catalans o quan
veia que no es complien els mínims es

tablerts per llei pel que fa al doblatge de

pel-licules al català. Amb diàleg, tacte,
discreció i bones maneres la Platafor
ma per la Llengua, havia guanyat moltes

petites batalles en aquest terreny. Tota

aquesta silenciosa però ingent tasca ha

estat reconeguda pel Govern de la Ge
neralitat de Catalunya amb la concessió
a títol pòstum de la Creu de Sant Jordi.



En Martí va venir al món el 1969. De ben

petit li varen diagnosticar peus plans i

valgs. Després de moltes visites i consul
tes els metges digueren als seus pares
que mai no caminaria del tot bé. Error; als

vuit anys, ja dintre de la UEC, va ser el

guanyador d'una marxa infantil. AI si de

l'entitat va passar per tots els grups de la

Secció d'Iniciació a la Muntanya Infantil
i Juvenil seguit de ben a prop per son

germà Bernat dos anys més petit que ell.
En Martí va trobar en la muntanya l'espai
ideal per demostrar que per ell no existi

en les limitacions. En la seva vida aquest
afany d'anar endavant sobreposant-se a

les dificultats ha estat una constant. Sem

pre més lluny, sempre més amunt, per a

ell no hi havia impossibles. Conèixer un

país és estimar-lo. És en el si de la UEC

que van néixer les dues grans passions
que han marcat la seva vida: l'amor per
la muntanya i pel seu País. A l'adolescèn

cia els mestres digueren als seus pares
que no creien que fos capaç
de superar el Batxillerat. Bé

doncs, en Martí va acabar

completant dues llicenciatu

res, una en Filologia Clàssica
i una altra en Filosofia a més
de diversos postgraus i un

màster en direcció d'empre
ses per la universitat Pompeu
Fabra. El seu amor pel saber
el va portar a dedicar-se a la
docència com a professor de
les dues disciplines que domi

nava, sempre amb vocació i
dedicació envers els alumnes.
Va exercir a diverses escoles
de Vic i Barcelona i finalment
va treballar set cursos a l'Es
cola Pia de Sabadell. En últi
ma instància va poder més el

seu amor per les llibertats de

Catalunya i per la seva llen

gua, cosa que el va portar a

dedicar-se en cos i ànima a la

Plataforma per la Llengua.

promoure el Fòrum UEC 2000, que va

significar una sacsejada a l'entitat, un

abans i un després. Un punt de reflexió
en el qual es va examinar la realitat de

l'entitat per fer-ne un plantejament de fu
tur. Un dels fruits d'aquell Fòrum va ser

la voluntat de donar un nou enfocament
al que era el petit butlletí mensual Excur

sionisme, per acabar convertint-lo en la
revista que ara teniu a les mans. Ell era

allà, i va ser-hi encara una colla d'anys
com a integrant del consell de redacció
de la nova Excursionisme.

Des de Gràcia va establir lligams amb

gent d'altres UEC, amb qui sovint sortia
a fer esquí de muntanya. Molt especial
ment amb gent de la UEC de Mataró i de
Barcelona. Paral-lelarnent a tota aques
ta activitat com a home d'entitat va anar

fent una lògica progressió com a alpinis
ta pròpia de tot aquell que s'hi dedica en

cos i ànima. Els anys 1991 i 1992 va fer

els Pirineus. Va pujar la totalitat dels tres

mils del Pirineu, cosa que va realitzar de
manera intensiva durant tot l'any i en les

modalitats diverses segons època (alpi
nisme, escalada a esquí de muntanya).
Als Alps va realitzar ascensions a tots

els massissos des dels Écrins a les Do

lomites, tot passant pel Mont Blanc (en
diverses modalitats), el Monte Rosa, el

Dom, el Bernina, el Matterhorn a l'Eiger.
A la Cordillera Blanca al Perú va pujar el
Nevado Pisco, l'Alpamayo (5.947 m) per
la via Directa Francesa a el Chopicalqui
(6.343 m). A l'Equador va enfilar el Chim

borazo (6.267 m) i el Cotopaxi (5.897 m).
A Alaska va fer el Denali (6.194 m). Al

país dels iugurs va realitzar amb esqu
ís de muntanya el Muztagata (7.546 m).
El 2000 va participar en l'expedició de la
UEC de Gràcia al Diran Peak de 7.266

m, al Pakistan. A partir del 2004 es va

marcar l'objectiu d'assolir un vuit mil i és
així com, intercalat amb algunes de les

ascensions esmentades, en

Martí intentà per primera ve

gada el Cha Oyu l'any 2004,
el Broad Peak el 2005, on va

assolir la cota 7.800 m i de
nou l'any 2010 el Cha Oyu.
t'any passat va haver de sa

crificar l'assoliment del cim

del Manaslu, de 8.156 m, per
salvar la vida del xerpa que
anava amb ell. Enguany hi va

tornar. I és que, si una quali
tat definia en Martí, aquesta
era, sens dubte, la perseve

rança. Ell no defallia mai.

Jo el vaig conèixer l'any 1988,
quan coincidírem com a mo

nitors del tercer grup d'Inicia
ció de la UEC de Gràcia. Va
exercir de monitor plenament
implicat i que es feia estimar

per la canalla tot al llarg de la seva vida

universitària, fins l'any 1993. S'ho com

paginava amb els estudis posant-hi mol

ta voluntat. Molts el recordem passant la

tarda en algun refugi pirinenc estudiant

un feix d'apunts de filosofia a de llatí que
havia entaforat a la motxilla. Compromès
amb la UEC de Gràcia no va dubtar a in

tegrar-se a les juntes directives d'Antoni

Martí primer i de Josep Pujolar després,
com a vocal de la Secció d'Iniciació. Més
tard va passar a formar part del Consell

general de la UEC. De la mà d'en Ramon

Prieto i juntament amb en Pere Martí van

els primers quatre mils als Alps. El 1993

a la Cordillera Real de Bolívia va asso

lir els primers cinc mils i un parell de sis
mils: I'Huayna Potosí (6.088 m) i 1'lIlimani

(6.562 m). El 1994 visita per primer cap
I'Himàlaia de l'índia on després d'un

tresc al Lahdak va ascendir I'Stok Kan

gri de 6.121 m. Seria impossible enume

rar aquí totes i cadascuna de les seves

grans ascensions, aillarg de vint anys de

viatges i expedicions el seu bagatge és

extens. Va des del Pamir, el Karakorum i

I'Himàlaia, als Andes, Alaska, els Alps de
Nova Zelanda i per descomptat els Alps i

El món dels qui viuen per la

muntanya comporta tota una

forma de ser. Les aventu

res viscudes a la muntanya,
grans a petites però sempre
intenses creen uns lligams
tant forts que ni la més trista

fatalitat els pot trencar. Que
dem tots orfes de la seva

companyia. Estem tristos per
què en Martí és feia estimar

i, sobretot, perquè era una

Bona persona.

La muntanya és una escola

de vida: l'esperit de supera
ció, la disciplina, la força de voluntat, la

perseverança i sobretot la humilitat són

virtuts que ens fan créixer amb l'objectiu
de ser més persones. En Martí les tenia

totes. Hi haurà a qui li costarà entendre

aquesta dèria d'intentar un i altre cop

atrapar el seu somni. Jo l'admiro per ha

ver-ho fet. En el cas d'en Martí les mun

tanyes no eren metes on satisfeia la seva

ambició, eren les catedrals on practicava
la seva religió.

Pasqual Garriga i Martí en nom del
consell de redacció.
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VOLTAA
PEU PER
LA PALMA
TEXT I FOTOGRAFIES DE

M. LLUïsA FORCADELL I

ENRICSARDÀ

El desembre passat vam estar a La Pal
ma i volíem fer la volta a peu per la Cal
dera de Taburiente i la ruta dels Volcans.
Ens va costar una mica d'organitzar ja
que no hi ha refugis, costa trobar aigua
i els horaris que es troben als webs no

són gaire lògics. Finalment la travessa va

ser molt maca i creiem que és del tot re

comanable. Vam començar a Santa Cruz
de la Palma i vam acabar a Las Breñas
d'on es pot agafar una guagua o conti

nuar pel camí una hora i mitja més per
tornar a Santa Cruz de la Palma.

1r dia
6 hl +1.400 m

Sortim de Santa Cruz pel nord de la po
blació on hi ha el Barco de la Virgen. A
la cantonada seguint el barranc cap a

dalt comencen els senyals del PR LP 3

que puja per carrers asfaltats i després
per carretera fins a arribar en un punt
on s'ha de baixar per travessar una

torrentera seca amb algunes cabanes i

cultius de plataners. AI cap d'una hora
de caminar s'arriba al bosc de pi canari
i es continua per un camí encatifat de

pinassa; n'hi ha tanta que fins i tot es

fa difícil caminar ja que rellisca. Pugem
de valent per uns lloms, travessant uns

quants cops la carretera fins que, al cap
de quatre hores més, trobem el camí

que va al refugi de Puntallana que està
en construcció. Seguint sempre les indi
cacions de Pico de las Nieves arribem
en un punt on es torna a travessar la
carretera i hi ha un cartell informatiu que
ens indica que som gairebé a 2.000 me

tres; anem una mica més amunt i acam

pem enmig del bosc.

En tot aquest trajecte no hem trobat ai

gua; en un lloc hi havia un indicador a la
Fuente de los Loros, però, per més que
l'hem buscada, no l'hem poguda trobar.
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La boira entrant a la Caldera de Taburiente

2n dia
6 h 30 min I +800 m i -1.400 m

Continuem amunt pel bosc que s'acaba
aviat per deixar pas als matolls i en tres

quarts d'hora arribem al Pico de la Ni

eves on trobem el GR 131 o ruta de la
Cresteria. Des del cim la vista és mag
nífica: cap a l'est es veu, emergint d'un
mar de núvols, el Teide; cap a l'oest la
Caldera de Taburiente amb els seus

penya-segats i cap al nord la carena del

Roque de los Muchachos amb els ob

servatoris astronòmics.

Continuem pel GR cap al nord; el camí
va per la carena, pujant i baixant cons

tantment i ens va oferint vistes de la cal
dera per una banda i de la costa per l'al
tra. Quan ens apropem al Roque de los
Muchachos comencem a trobar gent pel
camí; ahir no vam veure ningú en tot el
dia. AI Roque, el cim més alt de l'illa, s'hi
arriba en cotxe i és ple de gent. Hi ha
una caseta d'informació i aigua; omplim
les cantimplores i continuem el camí fins
al Roque Palmero on hi ha unes forma
cions rocoses curioses que ens paren el
vent i on descansem una estona. Fins

aquí portem 3 h i mitja de camí. A partir
d'aquí el camí baixa un altre cop; al prin
cipi és molt pedregós i, quan comença
el bosc, torna a estar encatifat de pinas
sa. Fins al cap de tres hores no arribem
a la torre del Time que és una torre de

vigilància d'incendis amb un refugi que
està tancat. Anem una mica més avall
fins a trobar un lloc una mica pla per po
der passar la nit, cosa que no és fàcil

perquè aquí el bosc és molt tancat i fa

molt de pendent.

3r dia
6 h 30 min I +1.100 m i -900 m

Continuem baixant cap a Tazacorte per
una pista pedregosa fins a arribar a l'en
creuament amb el GR 130 que va a Los

Llanos de Aridane. Prenem aquest GR

que baixa fins al fons del barranc de las

Angústias per un camí que va tallant la
carretera, travessant una zona amb cul
tius intensius de plàtans. Quan arribem
al fons del barranc el travessem per un

pont i tornem a pujar fins al poble on

arribem al cap de 2 h i mitja de camí.

Aquest tram de camí es fa bastant pesat
ja que el paisatge no és gaire bonic i es

pot evitar baixant fins a Tazacorte i aga
fant la guagua fins a Los Llanos.

Un cop al poble comprem aigua ja que
no n'hem tornat a trobar des del Roque
de los Muchachos i sortim pel nord,
pel PR LP 13 que segueix una estona

Camí de la Cumbrecita



la carretera i després torna a baixar al
barranc fins a arribar a la zona d'aparca
ment on es divideix el camí que va a la
zona d'acampada. El camí de l'esquerra
és més llarg ja que puja fins al mirador
de los Brecitos, on es pot arribar en cot

xe. Agafem el camí de la dreta que va

pel mig del riu sense pujar gaire fins a

l'alçada del Roque Idafe i llavors puja
fent llaçades fins a la zona d'acampa
da que és en un bosc de pins i és molt

gran. Hi ha una caseta d'infomació i ser

veis i està prohibit fer tot tipus de foc,
fins i tot amb fogonet.

4t dia
7 h 1 +1.000 m i -900 m

Travessem tota la zona d'acampada
fins a arribar al barranc per on passa
un riuet. El camí costa de trobar ja que
no hi ha cap indicació, s'ha d'anar se

guint el barranc amb tendència a anar

a la dreta i deixant un altre barranc que
baixa per l'esquerra fins que al cap de

mitja hora de camí veiem, una mica dalt

del barranc a la vora dreta, un cartell
indicador del camí de La Cumbrecita
on diu que hi ha esllavissades i és molt

perillós passar-hi. En realitat el camí
té alguns trams en què és estret i ex

posat, però, si es va amb compte, no

ofereix cap perill.

El camí puja fent llaçades per un bosc de

pins durant una hora i mitja fins a la ga- .

leria de Las Verduras de Alonso on ens

hem de desviar si volem veure uns forats
fets a la roca per on surt l'aigua. AI llarg
del camí trobarem més galeries abando
nades que eren mines d'aigua. A partir
d'aquí el camí fa contínues pujades i
baixades flanquejant el bosc i travessant

barrancs i és aquí on hi ha les esllavis
sades i alguna cadena que no soluciona

gran cosa. AI cap de dues hores més ar

ribem a un coll conegut com El Escucha
dero. El camí és molt bonic: entre bosc,
amb barrancs, parets, formacions roco

ses i cascades de tant en tant.

En aquest punt canviem de perspec
tiva i comencem a baixar fins a arribar
al Hoyo de los Picos on el camí torna a

planejar seguint una canonada d'aigua
fins a la darrera pujada que ens porta al

mirador de La Cumbrecita on arribem al

cap de 6 hores des de la zona d'acam

pada. Aquest darrer tros es fa llarg ja
que va resseguint els entrants i sortints

de la muntanya.

AI mirador s'hi' arriba en cotxe i n'està

ple i, a més, no té gaire bona vista com

parada amb les que ens ha ofert el camí.
Continuem pel PR LP 13.1 en direcció
a l'ermita de la Virgen del Pino un altre

cop per un bosc semblant i amb parets
de roca per on baixa l'aigua, però més

ample i fàcil que el que va a la Cum-

brecita. AI fons s'obre la vall i més lluny
es veu la carena dels volcans. Quan el

bosc comença a planejar i ja fa una hora

que caminem des del mirador, muntem

la tenda al mig del bosc.

5è dia
3 h 1 +400 m i -200 m

Continuem baixant, sortim del bosc i

passem per una zona amb conreus fins

que, al cap de tres quartsd'hora, trobem

el camí PR LP 1 i l'agafem de pujada
cap a la carena. Ara és un camí de grau,
ample i empedrat, que ens porta en tres

quarts d'hora a la zona coneguda com

el Reventón que és un coll on hi ha una

font i un refugi tancat. Avui està molt en

nuvolat i, des que hem començat a pu-

El camí va per la carena i hi ha molt

bona vista de la caldera de Taburiente
i el mar als dos costats de l'illa. Més en

davant el GR voreja els volcans per sota

però hi ha camins que ens permeten de

pujar-hi i anar per la vora dels cràters.
Val la pena perquè cada un és diferent;
n'hi ha un que té formacions de lava, un

altre on sembla que el magma encara

sigui calent o el que té la lava esmicola
da. Anem fins al volcà Martín des d'on ja
es veu el far de Fuencaliente, al sud de

l'illa. El camí de tornada el fem pel GR i

ens desviem per pujar al volcà del Char
co i al Nambroque, que queden una

mica fora de la ruta. Es pot continuar pel
mateix GR fins al far de Fuencaliente,
però allà no hi ha zona d'acampada i el

La costa oest des de la ruta dels Volcans

jar, ens ha envoltat la boira. La vegeta
ció aquí és completament diferent: hi ha

molsa, falgueres i líquens, de fet estem

al coll per on cada dia hem vist passar
els núvols que vénen de l'est. Agafem
doncs el GR 131 cap al sud i, per la pista
que planeja, arribem en una hora i mitja
a l'àrea recreativa del Pilar. És una zona

bastant gran condicionada amb llars de
foc cobertes, aigua i taules; també hi ha

una petita exposició sobre els volcans i

serveis. La zona d'acampada és deser
ta però hi ha força gent dinant. A la tarda
anem a fer un volt pel PR LP 16 per un

paisatge amb roques volcàniques ple
nes de líquens i molsa.

6è dia
7 h i 30 min 1 +1.200 m i -1.200 m

Avui deixem la tenda al Pilar i anem

cap a la ruta deis Volcans pel GR 131.

terreny és lava i, per tant, s'ha d'anar a

dormir a Fuencaliente. El tram de Fuen

caliente al far és purament volcànic i,
juntament amb la visita a les salines, del

tot recomanable.

7è dia
3 h i 30 min 1-1.400 m

Baixem ja cap a Breña Baja pel PR 18

passant per l'àrea recreativa de la Pared

Vieja per un bosc de pi i, quan ja estem

en zona habitada, agafem el PR LP 18.1

que passa per la montaña de la Breña,
un mirador des d'on es pot contemplar
tota la carena i que queda sobre l'aero

port. En arribar al poble els senyals de

PR, que fins aquí han estat molt ben

marcats, es perden i és difícil orientar
se ja que la distribució dels carrers és
del tot anàrquica.
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Descoberta boscos endins

EI1986 vaig veure per primer cop, des de

la carretera, els boscos que pengen sobre
el pantà de la Baells, just davant la central
tèrmica de Cercs. Anàvem cap Andorra
a practicar l'esquí; per tant era hivern. La

imatge era d'una vegetació marcida, mar

ró: com morta. No recordo la pregunta
que vaig fer ni qui la respongué, però re

cordo la resposta: "això que veus són els
efectes de la pluja àcida".

Passats els anys vaig constatar que
la pluja àcida era i és un fet, però no la
causa de l'aspecte hivernal d'alguns dels
boscos de la nostra geografia. Us en faig
cinc cèntims.

Rouredes
marcescents
Són masses boscoses on predominen
espècies de roure amb el tret comú de
conservar les fulles seques a les seves

branques a llarg de l'hivern. Aquesta ca

racterística imprimeix un caràcter prou
singular a aquestes formacions.

A Calalunya les formen el roure martinenc

(Quercus humilis) i els seus híbrids, el
roure valencià (Quercus faginea) també

conegut com roure de fulla petita, el roure

reboll (Quercus pyrenaica) i el roure africà

(Quercus canariensis).

Aquests roures tenen la particularitat de
tenir una morfologia foliar a mig camí
entre les frondoses caducifòlies i les es

pècies escleròtilles (alzina i surera). Les
fulles estan dotades d'una pilositat més o

menys persistent i una coberta hidròfoba,
o fins i tot endurida, que redueix la trans

piració durant l'estiu.

Aquest caràcter transicional entre l'alzina i

el roure de clima més humit (com el roure

de fulla grossa o el roure pènol) afavoreix
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l'aparició de rouredes marcescents en in

drets on es donen condicions climàtiques
intermèdies entre les temperades humi
des (estius relativament humits) i les me

diterrànies (estius secs). Per tant, a casa

nostra podem observar els roures mar

cescents per sobre de l'estrat d'alzines i

per sota del bosc caducifoli o de pi roig.

Però, què és la marcescència?
És una particular versió de la caducifòlia,
on la caiguda de la fulla no es completa
fins que rep l'empenta de les gemmes de
les fulles que han de brotar a la primavera,
sempre que el vent no les arrenqui abans,
de les branques on estan subjectes.

Aquest recurs evolutiu és motiu d'espe
culacions diverses entre els botànics. Es

creu que pot suposar un major grau de

protecció de les gemmes foliars davant

de gelades i animals o una estratègia a

fi d'evitar, amb l'ombra de les fulles se

ques, la proliferació de plantes heliòfiles

que competirien pels recursos hídrics i

nutritius.

Una altra hipòtesi vincula la marcescèn
cia amb el reciclat dels nutrients al sòl.
Tenim que, si les fulles caiguessin a la

tardor, el vent s'enduria part d'aquesta
biomassa a un altre lloc, mentre que la
resta es descompondria massa a poc a

poc degut al fred hivernal. Així doncs, la

caiguda primaveral permetria que la fulla
raca trobés unes condicions climàtiques
propicies per una ràpida descomposició i

assimilació posterior.

Roures diferents
però semblants

. Roure martinenc
Els seus trets morfològics més visibles

són la seva capçada irregular i el tronc

més o menys tortuós. Poden assolir 20

(25) m d'alçada. Les fulles són de mida

mitjana (4-12 cm de longitud), toves i

amb lòbuls poc profunds i obtusos, co

bertes de pèls que aviat cauen de l'an
vers però que es mantenen en el revers.

La cúpula dels glans també són coberts
d'una borra fina.

És un roure que tendeix a hibridar-se
amb altres congèneres, fet que el fa
difícil d'identificar pels seus trets més
característics. En general, les poblaci
ons més pures i abundants es troben
als Pirineus mentre que, a mesura que
anem cap el sud, dominen els híbrids,
sobretot amb el roure valencià, sent par
ticularment abundant el Quercus x cerri
aides fins les envistes de Barcelona.

El roure martinenc té el seu límit meridi
onal a les serres de Cardó i Prades i el
massís del Port, tot i que es tracta d'en
clavaments allunyats de la seva àrea de
distribució principal i amb una presència
escassa.

El podem trobar entre els 400 i els 1.500

m d'altitud. No necessita gaire aigua,
amb 600 mm anuals en té prou, això sí,
ben repartits al llarg de l'any. Suporta
tant les gelades com la calor estival mo-
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derada i li és indiferent instal-lar-se en

terrenys tant àcids com calcaris .

. Roure valencià
A simple vista té molta semblança al
roure martinenc però es pot diferenciar

per algunes característiques morfològi
ques, entre les que podem destacar el
seu menor port, arribant excepcional
ment als 20 m d'altura. En exemplars
vells el tronc és més recte que el del seu

congènere i la capçada sol ser més es

fèrica i àmplia. En canvi en sols dolents

o climes secs pot ser un arbret poc rec

te i molt ramificat. Les fulles presenten
una gran variabilitat però l'agudesa dels
seus lòbuls i la duresa de la làmina el
fan fàcilment identificable.

El podem trobar formant boscos a les
terres poc plujoses del centre i sud de

Catalunya i en els vessants més secs

de la serralada pirinenca, i des del nivell
de mar fins els 1.900 m. Els seus reque
riments hídrics són variats, necessitant

generalment un aport de 600 mm anu

als tot i que hi ha poblacions peninsulars
que suporten pluviometries inferiors als
300 mm.

Pot habitar en regions amb sols i tem

peratures similars a les de l'àrea de
distribució corresponent al roure marti
nenc: mitjanes de -3ºC al gener i 22ºC
a l'estiu.

. Roure cerrioide

Aquest endemisme ibèric fou descobert

pel botànic valencià A. C. Costa a la

serra de Collserola. Té caràcters més o

menys intermedis entre les dues espè
cies que us he descrit. Les fulles tenen

els lòbuls més aguts que els roure mar

tinenc però no arriben a ser quasi pun
xants, com els del roure valencià. Dels
tres roures esmentats és el que té les
fulles més grans. És abundant al Prepi-
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rineu i a la serralada Litoral, on compar
teix espai amb altres espècies de roure

també hibridades com ell.

. Roure reboll i roure africà

Aquestes dues espècies de roure mar

cescent són marginals a Catalunya. El

roure reboll es troba restringit a les mun

tanyes de Prades. Malgrat el seu nom

científic (Quercus pyrenaica) no es tro

ba al Pirineu, en canvi és relativament

abundant a la franja cantàbrica.

És un arbre de capçada ampla i aspecte
baix i rabassut amb una soca d'on sur

ten nombrosos rebrots. Els branquillons
i les grans fulles, profundament lobu

lades, són coberts en ambdues cares

d'una borra blanquinosa que els dóna
un aspecte verd grisenc. Aquests dos
trets el fan inconfusible.

El roure africà (Quercus canariensis)
és més alt i té les fulles força grosses,
amb lòbuls aguts, curts i regulars, i amb

nombrosos nervis secundaris rectes;
són peludes pel revers però aviat es

queden sense pèls. Es localitza sobre

tot entre el Maresme i la Selva, en espe
cial al massís del Montnegre.

Espècies acompanyants
Per la varietat de sols, altituds i ambi

ents on trobem les rouredes marces

cents, hi ha una gran diversitat d'espèci
es arbòries acompanyants, però podem
trobar de forma més abundant la moi

xera de guilla, la servera i la moixera de

pastor, la blada, l'auró, el tell, eilledoner,
el cirerer bord, l'arç blanc, l'aranyoner, el

corner, el boix i la troana.

Una curiositat

Haureu observat amb freqüència roures

amb les branquetes carregades d'unes

boles de 2-3 cm de diàmetre. No són

altra cosa que uns teixits tumorals, ano

menats cecidis o gales, que embolca

llen els ous posats per alguns insectes

dins la tija tendra. En cap cas són fruits,
ja que es tracta de la resposta del ve

getal a la presència del paràsit, amb un

creixement anòmal del teixit que intenta

aïllar l'atac o infecció.

Ja ho veieu! Vivim envoltats de curiosos

hàbitats vegetals. En el proper número

descobrirem coses noves. Fins llavors,
gaudiu de la tardor, una bona oportuni
tat per apropar-nos al bosc.
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Henri Reboul
el descobridor de l'Aneto Monel Canales

En un dels seus llibres l'historiador Hen
ri Beraldi explica que el 8 d'agost de 1787
els científics Reboul i Vidal van pujar el pic
de Midi de Bigorre. Mentre baixaven, i a

l'alçada del llac d'Oncet, coincidiren amb
Louis Ramond de Carbonnières, futur pare
del pirineisme, que els preguntà si sabien

quines eren aquelles muntanyes. Els dos
savis van dir que sí i, tot seguit, Reboul va

estendre una mà, i descrivint un semicercle
d'est a oest, anomenà tots els pics que co

neixia. Segons Beraldi, en aquest moment,
va néixer el pirineisme. Sens dubte els es

tudis sobre la geologia i la flora dels Alps
d'Horace-Bénédict de Saussurre, així com

la primera ascensió al Mont Blanc de l'any
anterior, que marca l'inici de l'alpinisme,
animaren un bon nombre d'intel-lectuals a

fer un treball semblant als Pirineus. Henri
Paul-Irénée Reboul (Pézenas 1763-1839)
fou un científic i polític francès. Cursà la
carrera de dret a la Universitat de Tolosa.
En acabar els estudis, però, descobrí la
seva vocació científica (sobretot per la quí
mica, però també per la física i la geologia)
en llegir els treballs d'Antoine de Lavoisier,
el pare de la química moderna. En l'àmbit
de la política, donà suport a la Revolució

Bedoll
Família: Betulaceae
Es ècie: Betula enduIa

Francesa, essent elegit el 1791 diputat a

l'assemblea legislativa pel departament de
l'Hérault. A més, fou un dels impulsors de la
creació de la comissió de monuments, que
salvà moltes obres d'art i que seria la llavor
del futur museu del Louvre. Durant el Règim
del Terror, però, fou acusat de contrarevo

lucionari i s'exilià a Itàlia, on en els anys del
domini napoleònic, va ser administrador de
la Lombardia i agent general de finances a

Roma. En aquest període comprà un nom

bre important de peces d'art, d'entre les

quals destaca el quadre de Rafael d'Urbino
Les Tres Gràcies. EI1809 retornà a la seva

vila natal, on creà una petita empresa quí
mica, que anys més tard feu fallida, fet que
l'obligà a desprendre's de la seva col-leccló
d'art. Entre 1786 i 1789, junt amb l'astrònom

Jacques Vidal, realitzà primeres ascensions
a diferents cims del Pirineu com: l'Anie, el Pi

mené, el Turon de Néouvielle (que és la pri
mera ascensió documentada d'un tresmil) i
el Grand Quayrat. L.:objectiu era determinar,
amb la màxima precisió possible, l'alçada
dels principals cims de la serralada. EI1817

publicà l'article Nivellement des principaux
sommets de la cneîne des Pyrénées a la re

vista Annales de Chimie et de Physique, on

afirmava que el punt culminant del Pirineu
no era el Mont Perdut, com llavors es creia i
el mateix Ramond defensava, sinó que era

un pic de les Maladetes, que anomenà Ane

to, com el poble ribagorçà situat al sud-est
del cim. Publicà llibres d'assaig sobre temes

de política i geologia i un nombre important
d'articles científics. La punta Reboul Vidal

(3.007 m), prop del Turon de Néouvielle, ens
el recorda.

Foto extreta del llibre de Claude Alberge:
Histoire de Pézenas par les rues et-tes places.

Lluís Cotosús ,

El bedoll és un arbre caducifoli que pot
arribar fins a 20-30 m d'alçada i 0,7 me

tres de diàmetre. t'esvelt tronc està reco

bert d'una escorça llisa i blanca que amb
l'edat s'aixeca i queden unes plaques amb
bandes més fosques. Les branques in
feriors són curtes i pengen una mica, en

canvi, les branques superiors són llargues
i ascendents. Les fulles, simples i alter

nes, són de color verd pàl-lid més intens
en l'anvers que en el revés i tenen forma
romboïdal amb el marge doblement dentat
i acabades en punta.

És un arbre monoic amb flors masculi
nes i femenines que pengen separades
en aments cilíndrics en el mateix peu.
Les flors masculines estan agrupades en

aments pènduls d'uns 3-6 cm de llarg de
color groc clar, en canvi, les flors femeni
nes estan reunides en aments drets més
curts i són de color més verdós. Els fruits
són petits i estan agrupats formant una
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pinyeta de color vermellós que té dues
ales laterals que faciliten la seva dispersió
per l'aire.

Es fa a l'estatge montà i subalpí entre els
600 i els 1.800 metres. Viu en llocs humits
i assolellats, preferentment en sòls àcids
de silici, i poden aguantar freds intensos.

Originari dÀsia septentrional i central es

troba distribuït per tot l'hemisferi nord. A

Catalunya, trobem el bedoll als Pirineus i
a les comarques centrals.

.

El bedoll s'aprofita per a diferents usos.

Les fulles tenen propietats medicinals i
s'utilitzen per la seva acció com a diürètic,
colagog i antisèptic. La fusta és lleugera
i fàcil de treballar, però és poc apreciada.
Actualment s'utilitza per fabricar capses,
per recobriments de mobles i per a fer pas
ta de paper. Als Pirineus, antigament els

pastors empraven l'escorça per fabricar
tota mena d'estris i eines com polaines,

gots, etc. A més a més amb la fermentació
de la saba, que s'extreu fent unes incisions
a l'escorça, es produeix una beguda alco
hòlica coneguda com a cervesa de bedoll.



- RETALLS DE
Mallos de Riglos

festa vertical

,

Eduard Soler

A 45 quilòmetres al nord-oest d'Osca

per la A-132 i poc abans d'arribar a l'em
bassament de La Peña, el paisatge sec i
monòton de l'anomenada "olla d'Osca" es

trenca per mostrar-nos una de les forma
cions geològiques més curioses del Pre

pirineu: els Mal/os de Riglos.
El Regne dels Mal/os, com alguns l'ano

menen, està format per un seguit d'es
tructures rocalloses, algunes d'elles co

lossals, que mostren la seva cara més

abrupte al sud en forma de parets com

pletament verticals de fins a 300 metres

d'altura i que s'alcen sobre la vall que el
riu Gállego ha anat esculpint durant mili
ons i milions d'anys.
La denominació mal/o correspon a una for
mació geològica de conglomerat rocallós,
característica de la vall de l'Ebre, d'estruc
tura monolítica i de grans dimensions, for
mada per cantells rodats revestits d'argila
i sorra i cimentats per material calcari. Tot

plegat prové dels sediments correspo
nents als al-íuvions del rius que baixen del
Pirineu cap a la conca central de l'Ebre i

que daten de l'Eocè i el Miocè. Amb el pas
del temps, els plegaments de les capes in
feriors i l'erosió provocada pel gel, l'aigua,
el vent i el sol, han modelat els materials
donant-los la forma que avui coneixem.
D'est a oest, els Mal/os de Riglos s'este

nen des del massís d'Os Fils, on trobem
l'altitud màxima amb 1.045 metres sobre

el nivell del mar, fins a la punta Firé, pas
sant per un reguitzell de mal/os i mal/itas

batejats sovint amb els noms de les fa
mílies que habitaven el poble de Riglos,
però també segons la seva forma i color,
o fins i tot amb els noms deis escaladors

que obriren les primeres vies al massís i

que quedaren vinculats per sempre més
als Mal/os.
La zona més espectacular, però, és l'am
fiteatre petri que s'aixeca a l'oest, des del
Mallo Firé fins al Mallo Pisón, a tocar del

poble de Riglos que dóna nom al massís

i que veu empetitir les seves cases sota

mateix de les amenacadores parets com

pletarnent verticals i a voltes desploma
des que s'aixequen al seu voltant.

Lògicament, els Mallos de Riglos han es

devingut un centre obligat de peregrinació
per als escaladors, muntanyencs i amants

de la natura en general. Les seves pri
meres divulgacions daten de mitjans del

segle XIX, quan en ple Romanticisme, un

seguit de viatgers, científics i escriptors
de renom com Charles Dembowski, José
María Quadrado, Santiago Ramón y Ca

jal, Alphonse Lequeutre o Lucas Mallada,
quedaren meravellats del lloc i així ho re

flectiren en els seus escrits. Ràpidament,

pirineistes com Aymar de Saint-Saud,
Lucien Briet o Franz Schrader se'n fari
en ressò del descobriment propagant-ne
la seva difusió definitiva. Ja en ple segle
XX, Juli Soler i Santaló s'encarrega de pu
blicar-ne les primeres fotografíes, amb la

qual cosa ja comença a sovintejar l'anar i

venir de muntanyencs amb l'afany d'ins
criure el seu nom en algún racó de la his
tòria. Els primers intents, però, foren del
tot infructuosos, i hagueren de pasar uns

quants anys fins que el francès Jean Ar
laud trepitgés per primera vegada el cim
d'un dels Mal/os. Ho feu concretament el
1935 fent cordada amb Jean Grelier i Pie
ro Ghiglione, assolint el Buzón, una de les

puntes del Mal/o Firé.
Des d'aquell moment se succeïren amb
més o menys intensitat les escalades
amb la finalitat d'arribar progressivament
a totes les puntes del massís. E11942, Er
nest Mallafré escala la punta més alta del

Firé, la qual serà reconeguda amb el seu

nom després de la seva mort.

El primer d'abril de 1946, Jordi Panyella,
Francisco Peiré i Alberto Munguía assolei
xen el punt més alt del Mallo Pisón, sens

dubte, juntament amb la inseparable agu
lla de El Puro, el mal/o més espectacular i

aparentment inaccesible. Aquesta prime
ra ascensió, però, no estigué exempta de

polèmica, perquè els escaladors havien
accedit al punt de partida de I'ascenció, el
Collado del Pisón a la dreta del cim, mit

jançant un ràpel des d'un punt més elevat
del massís, al qual hi accediren caminant
des del darrera. Panyella, molest per les

crítiques rebudes trigà poc a emprendre
novament l'escalada del Pisón, aquesta
vegada des del peu mateix de la paret i en

companyia del seu amic Jordi Casasayas,
remuntant la profunda xemeneia pany
Haus igualment per la dreta del Pisón.

D'aquesta manera quedava inaugurada
una de les escalades clàssiques i més
belles als Mal/os, l'itinerari de la qual dis
corre durant dos terços del seu recorregut
per l'ombra d'una espectacular xemeneia

que se supera en oposició i de la que se

surt en artificial pel sostre que li fa de tap.
A partir d'aquí la verticalitat i els passos
extremadament aeris posen a prova els
nervis d'aquells poc avesats encara a l'es
calada deis Mallos de Riglos.

33
excursionisme 371



'. . ..

La UEC a l'lla Fira del LlibreTurisme Esports de Muntanya

Un
any més coincidint amb el pri

mer cap de setmana d'octubre
s'ha celebrat la Fira del Llibre de

Muntanya, aquest cop a l'Esquirol, que
amb aquesta ha arribat a la seva onze

na edició. Com ve fent des de la primera
edició, la UEC hi ha estat present com a

editora de llibres de muntanya, de la re

vista Excursionisme i del calendari que
any rere any presenta en aquesta fira.

en properes edicions, n'ha canviat la

denominació tot afegint-hi les paraules
Turisme i Esports. Veurem que passa
l'any vinent. Una altra novetat ha estat

el fet que per primera vegada la Fira

s'ha celebrat a cobert a l'interior del nou

pavelló d'esports de l'Esquirol. t'espai
ha resultat d'allò més pràctic i còmode.
Resta saber si en el futur la Fira seguirà
alternant la seu amb Tavertet, Rupit i

Cantonigròs.
La d'enguany ha estat una edició de
canvis significatius. En primer lloc els

Amics dels Cingles del Collsacabra, en

titat organitzadora de l'esdeveniment,
va cedir la presidència de la Fira a un

equip dirigit pel Sr. Francesc Sanahuja,
expresident del Club Excursionista de
Gràcia i de la FEEC. El seu equip, amb
una clara voluntat de fer créixer la Fira

La inauguració de la Fira va córrer a

càrrec del seu president d'honor que
aquest any fou el nonagenari expre
sident del CEC en Josep Maria Sala i

Albareda i va comptar amb la presèn
cia del Secretari General de Cultura
Sr. Francesc Xavier Solà. Com ja és
tradicional al llarg dels dos dies se suc-

ceïren els actes de presentació de llibres
amb xerrades, conferències i taules ro

dones. En una d'elles al voltant de com

afecta el turisme de muntanya als refu

gis, prengué part el president de la UEC
el Sr. Pere Sauret. De les de dissabte
va destacar la xerrada "Seguretat i pre
venció en activitats de muntanya" a cà
rrec dels GRAE (Grups de Recolzament

d'Actuacions Especials) dels Bombers
de la Generalitat i la projecció-conferèn
cia sobre la conquesta a peu i en solitari
del Pol Sud, a càrrec d'Alfred Bosch. El

diumenge va destacar la presentació del
documental de I'Òscar Cadiach sobre
en Mingma Sherpa el primer nepalès
que ha aconseguit coronar els catorze.
vuit mils de la Terra. A més l'alpinista va

explicar la seva activitat a l'Àsia durant
la primavera i estiu d'aquest any quan
en poc més de dos mesos va coronar

els cims de l'Annapurna, del Dhaulagiri
i finalment del K2. Tres vuitmils a l'edat

de 60 anys! Ara ja només n'hi resten

dos, el Kangchenjunga i el Gasherbrum
I o Hidden Peak per esdevenir el primer
català a pujar-los tots.

Finalment la fira es va tancar amb la

magnífica projecció-conferència El sen

timiento de la montaña, doscientos años
de soledad a càrrec de Sabastián Álva
ro exdirector del programa de TVE Al
Filo de lo Imposible que va omplir fins
dalt la carpa de conferències. Es tracta
d'una projecció en què ell posa la veu

en directe als dos-cents anys d'història
de l'alpinisme. Fa una profunda i crítica
reflexió de cap a on estan derivant les

pràctiques esportives a la muntanya. Un

magnífic colofó per a una fantàstica Fira.

Pasqual Garriga i Martí
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Lo UEC Agr'upacio Esportiva ret homenatge ol centre

de lecnilicoció d'esquí de muntanya de la FEEC

E
I President de la UEC Agrupa
ció Esportiva, ret homenatge
al tot l'equip del Centre de Tec

nificació d'Esquí de Muntanya de la

FEEC, lliurant una placa commemo-

rat iva al seu director Jordi Canals el
dia d'apertura de la 16a temporada,
en el Xalet de La Molina. Amb aquest
reconeixement la UEC vol mostrar

que considera l'alta competició en la

muntanya com una activitat més de
l'excursionisme i encoratja als atletes,
preparadors i equip tècnic a seguir
amb l'esforç que ha forjat ja els ac

tuals campions.

• Concepció Arnou

Revisant els diferents articles que ens

arriben a la redacció anem trobant
cada vegada més barbarismes, o sigui
paraules mal dites en la nostra llengua.
Aquestes que citem a continuació en

són uns exemples:

Hauríem d'escriure canonada en

comptes de tubería. No és la vivienda
sinó que és l'habitatge. t'ús de la pa
raula carrera s'empra per a la profes
sió o estudis, mentre que cursa és per
als esports: cursa de bicicletes, cursa

atlètica ...

El terme català corresponent a la forma

anglesa trekking és tresc, malgrat que

el trobem escrit en molts mitjans de co

municació, no està acceptat.

S'ha adaptat a l'ortografia catalana el
mot tiquet provinent de ticket.

Utilitzarem targeta per referir-nos al
document de cartolina o de plàstic que
porta impresa una certa informació:

targeta de crèdit, targeta de felicita
ció ... Per referir-nos a una placa rectan

gular o al forat de sobre d'una porta,
fem servir tarja.

També ens fixarem en la diferència

que hi ha entre els mots tràfic, trànsit
i tràfec:

Tràfic fa referència a l'intercanvi de
mercaderies. Per exemple: tràfic de

drogues.

Trànsit es refereix a la circulació. Per

exemple: hi havia molt trànsit de cotxes

a l'hora punta.

Tràfec és una situació de trasbals. Per

exemple: aquell pobre home està pas
sant un tràfec important.

Cal que siguem, per tant, més curosos

amb la nostra llengua o l'anirem per
dent a poc a poc.

amb la col-loborcciò del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelo
na Delegació de l'Eixample
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carles_gel@hotmall.com - 649 188 391 I 972 727545 -

www.plrlneos3000.com
-_

CARLES GEL
ALPINISME PIRINEUS S.L. I GUIES D'ALTA MUNTANYA

Organització Tècnica: + Més Viatges (Manlleu)

Properes Expedicions Guiades 2013:
• Etna (3.342 m) Sicília, amb esquís, 5 dies, març
• Cerro Marmolejo (6.110 m), Andes de Xile, 14 dies, març
• Toubkal (4.167 m) Atles, amb esquís, 5 dies, Setmana Santa

• Mgoun+gorges+desert (Atles), 10 dies, tots els mesos

• Ararat, Damavand, Aconcagua, Pic Lenin, Elbrus, Vinson... �

. , "



Estany de Cal Tet i Pineda de Ca l'Arana

Baix Llobregat
- Horari: 3 h

- Desnivell: O m, més pla impossible!
- Dificultat: cap ni una; camins amples, plans, i ben assenyalats
- Material: als peus en tindrem prou amb unes bambes. Per tal de

gaudir de la contemplació de la fauna és molt recomanable portar uns

prismàtics. A la primavera i estiu porteu repel-lent pels mosquits
- Època: tot l'any
- Cartografia: les editorials han oblidat cartografiar el delta del riu

Llobregat. A l'entrada de l'espai natural ens donaran un tríptic amb la

descripció de dos itineraris, i un plànol esquemàtic molt clar. El tríptic
també el trobareu al web www.deltallobregat.cat.
- Accés: l'avinguda Onze de Setembre tanca al sud el municipi del

Prat de Llobregat. A la cruïlla amb l'avinguda Remolar trobem rètols

indicadors d' "Espais Naturals del riu Llobregat". Seguint la carretera

B-203 fem un seguit de revolts marcats per rotondes que contorne

gen la capçalera de la pista de l'aeroport del Prat. Just després, en

una rotonda, trenquem al nord-est, passem per sobre el canal de la

Bunyola i trobem un gran estacionament on deixar el cotxe.

Nota: és un espai natural protegit, d'accés gratuït però en horari res

tringit. Consulteu-lo al web.

La Foradada de Mont-ral i la punta de la Barrina

Alt Camp
- Horari: de 3 h a 4 h

- Desnivell: uns 250 m, sumant les diferents pujades
- Dificultat: atenció als trencalls de camí i a algun petit tram on

el camí es desdibuixa, sobretot a la part més alta de l'itinerari

- Refugi: al nucli de Mont-ral hi ha el refugi Musté Reca

sens, obert tot l'any, propietat del Centre de Lectura de Reus.

www.refugimontral.com Tel. 646 297 447

- Època: s'hi pot anar tot l'any, però la manca d'aigua i la calor

recomanen evitar els mesos d'estiu.

- Cartografia: Muntanyes de Prades. Esc. 1:25.000. Ed. Piolet

- Bibliografia: Les muntanyes de Prades, d'Ignasi Planas de

Martí. Col-leccló Azimut núm. 22. Cossetània Edicions.

- Accés: hem d'anar a Alcover per la C-14 des de Reus a per la

C-37 si venim de Valls. A Alcover, ben senyalitzat, hem d'anar

fins la part alta del poble i seguint la TV-7041 que s'enfila a la

serra de Prades. Ja a tocar de l'encinglerat nucli de Mont-ral

haurem de prendre el trencall cap a la TV-7045, per recórrer el

darrer quilòmetre i escaig fins el poble.
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Desnivell zero a cota pràcticament zero! Ca
minem pel pla a tocar del mar. Els denomi
nats Espais Naturals del Riu són la zona més

septentrional d'aiguamolls i estanys del delta
del riu Llobregat. Són a tocar de l'estany de
la Ricarda i separats per l'aeroport de l'Espai
Natural Remolar-Filipines. Per tant, l'itinerari

proposat és una tria de les moltes caminades
que es poden fer al delta del Llobregat. De
l'estacionament hem de caminar uns deu mi
nuts per la carretera fins l'entrada i centre d'in
formació de l'espai natural. AI costat mateix
trobem una primera torre d'observació on, si

pugem, començarem a prendre consciència
de en quina mena de paratge salvatge ens

trobem a les portes de Barcelona. Seguirem
els senyals de l'itinerari 2, un circuit de 5,2
quilòmetres. Comencem així un primer re

corregut paral-lel al riu de gairebé dos quilò
metres. A la dreta tenim un seguit d'estanys
on podem observar tota mena d'ocells, com

fotges, cabussets, emplomallats, cama llargs
i diverses espècies d'ànecs. A l'hivern potser
veurem fredelugues, corbs marins martinets i
bernats pescaires. El riu Llobregat ens queda
a l'esquerra. Té una amplada regular propera
als dos-cents metres. Segueix una llera arti
ficial traçada per la ma de l'home a finals del

segle passat que el va desviar més al sud del
seu traçat natural per tal d'engrandir el port de
Barcelona. A l'altre costat del riu tenim la de

puradora del Prat, la més gran de Catalunya i
una nova terminal de càrrega de contenidors.
Passem per la torre d'observació de Cal Ma

let, deixem el trencall cap a l'estany de Cal Tet

AI gran altiplà dels Motllats, que amb una al

çada al voltant dels mil metres, s'alça entre
els pobles de Mont-ral, la Febró i Capafonts,
neixen els tres rius més importants de la serra

de Prades: el Brugent, el Glorieta i el Siurana.
A la serra hi més roques foradades però la de
Mont-ral és la més espectacular i per això se

la coneix simplement com la Foradada. Situats
a Mont-ral, a 850 m, sortim cap a ponent des

de davant de l'ajuntament. AI seu costat hi ha
una font on ens podem aprovisionar d'aigua. AI

proper coll del Joanet trobem un rètol que ens

assenyala el camí dels Motllats i la Foradada.
El camí es decanta cap el vessant nord d'un
cordal conegut com la serra dels Avencs. Entre

pins i algun ressalt de roca (la punta Corone

ta) anem guanyant alçada i perspectiva sobre
el clot de l'Aixàviga. AI pla de la Meuca trobem
una pedra pintada que ens indica la font del

Moro, que no sempre raja. Seguint recte arri

bem a un nou trencall amb un rètol de fusta.
Deixem a la dreta el camí dels Motllats i seguim
a l'esquerra el camí que primer ens descobreix
i després ens atansa al bonic pont de roca co

negut com la Foradada a 920 m. Aquest arc de
roca natural d'uns vuit metres d'ample per cinc

d'alt, és un magnífica talaia sobre el camp de

Tarragona. A l'altre costat el camí perd altura i

comença a resseguir la base del cingle orientat
al sud-est, que en aquest sector rep el nom de

cingle de l'Abellera. Passem per sota un altra
roca foradada i seguint escadusseres marques
de pintura groga i blau cel progressem cap el

grau de l'Abellera. És l'únic punt on el cingle
esdevé una mena de rampa per la qual po-
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i arribem a la Torre de la Desembocadura, nou

punt de guaita a l'entrada de l'àmplia platja de
Ca l'Arana. Possibilitat d'observar gavines i
xatracs. Retornem al trencall cap a l'estany de
Cal Tet ens hi dirigim (direcció sud-est). Pas
sem per una nova torre d'observació i tenim a

tocar la magnífica pineda de Ca l'Arana. Pins
blancs de grans dimensions constitueixen la

pineda més septentrional de tot el delta. Un

cop arribem a l'estany de Cal Tet, envoltat de

jonqueres i boves, disposem d'una caseta

dem guanyar la seva part superior. El grau està
marcat amb pintura i protegit per un passamà
suportat per estaques de ferro, útil en cas de
trobar la roca mullada. El grau perd inclinació
en un punt entre en cingle i una gran agulla de
roca que s'alça a la nostra esquerra. Ens troben
el una petita depressió de l'altiplà dels Motllats

que marca la capçalera del barranc de la Fou.
El camí és menys evident i revoltant l'esmenta
da depressió ens situem al portell de l'Abellera.

Aquí trobem el camí de baixada però abans de
encarar-lo val la pena atansar-se cap a un cin

gle que s'aboca amb grans vistes sobre el poble
de l'Aixàviga: és la punta de la Barrina de 1.010
m. (8-10 min). La vista compensa àmpliament

d'observació d'ocells ben condicionada on

traurem el màxim profit dels nostres prismà
tics. A més d'ocells amb sort podrem veure-hi

alguna tortuga d'estany. Iniciem aquí el retorn
al punt d'origen fent la volta a l'estany de Cal
Tet. El senyals ens porten a un segon punt
d'observació: l'aguait de Sabogal més cèntric

que l'anterior. Quan en sortim deixem enrere

definitivament l'estany i seguint els senyals
per una bona pista ens dirigim finalment cap
el punt d'entrada tot passat per una zona de

prats humits on és fàcil trobar cavalls i altre
bestiar pasturant. A la primavera les ginestes
pinten aquest entorn de color groc.

Pasqual Garriga i M.§rtí

PLATJA DE

�
les petites molèsties del traçat. De tornada al

portell el camí baixa decidit cap a sota la punta
de la Barrina, travessem una pista i seguim pel
corriol fent drecera fins tornar-la a trobar ja prop
del mas del Cisterer, en ruïnes (780 m). Aquí
enllacem amb el sender GR7 que, planer, ens

porta cap el nord-est tot travessant el barranc
de la Fou, passant pel nucli habitat del Bosquet,
per un parell de xalets ben arreglats més enda
vant i finalment ens deixa de nou al peu del turó
de Mont-ral. Fóra un pecat marxar sense pujar
a visitar l'església de Sant Pere d'origen romà
nic que, a 888 m, domina el poble.

Pasqual Garriga i Martí

ALTIPLÀ DELS
MOTLLATS

Riu Glorieta



"' editorials Joan M. Vives i Teixidó

Els canals d'Urgell. 15 excursions a peu i en BTT
Josep M. Farré, Toni Costo, Joan Ramon Segura, Ramon Serro i Agustí Solé

Co¡'lecció Llibres de Muntanya, 27

Farell editors. Sant Vicenç de Castellet, 20/2

230x/45 mm; /28 pàg. (color)

El canal d'Urgell és una infraestructura que va canviar la fisonomia de les comarques de la Noguera,
Urgell, Pla d'Urgell, Garrigues i Segrià. Aquesta obra d'enginyeria va trigar molts anys a ser una realitat
i el seu entorn ens dóna una oportunitat per conèixer el paisatge i els indrets que l'envolten. En aquest
llibre es proposen 15 itineraris per les comarques que abasta el canal d'Urgell. Són itineraris que, per
les seves característiques, serien més aconsellables per fer en BD, atès que el desnivell és escàs i, per
tant, estan a l'abast de moltes persones. L'origen d'aquesta guia són els itineraris que, l'any 2002,
es van fer en commemoració dels 140 anys del primer reg d'una finca amb aigua del canal. Ara, el
2012, se celebra el 150è aniversari del canal

El llibre us guiarà per diferents punts d'aquesta línia d'aigua, que es bifurca en canals auxiliars. Hi

podreu conèixer diverses obres civils que es van haver de realitzar per superar els obstacles naturals,
com poden ser el túnel de Montclar (que durant molt temps va ser el més llarg d'Europa), l'aqüeducte de
Senill, el pont de Ferro d'Agramunt, el pantà de Sant Llorenç així, com els pobles per on passa i altres
indrets d'interès de l'entorn (ermites, castells, restes de la guerra civil) que estan detallats en cada un

dels itineraris. En dues de les propostes hi és la visita a l'estany d'Ivars, que va ser dessecat i que s'ha
tornat a recuperar com a zona humida.

Quan fem algun dels itineraris no ens serà difícil pensar l'esforç que va representar la construcció del
canal, en una època en la qual no es disposava dels mitjans actuals i que va canviar completament,
l'agricultura d'aquestes comarques.

Els pobles perduts. 30 indrets oblidats de Catalunya
Xavier Cortadellas i Judit PUiadó (Coord)
Edicions Sidillà, SCP La Bisbal d'Empordà, 20/2

200x /30 mm, 308 pàg. (blanc i negre)

Aquest llibre no és una guia d'itineraris ni una guia turística. De fet, es pot dir que els autors no ens des
criuen, gairebé mai, com es potorribor a un d'aquests 30 indrets. Eillibre és una recopilació de relats
de deu autors que ens parlen d'indrets que van existir i que ara són un munt de runes a gairebé. Tot i

que el llibre abasta indrets de tot Catalunya, incloent-hi la Catalunya nord, hi ha una certa dominància
d'indrets de les comarques prepirinenques lleidatanes.

En cada un dels relats, força diferents en el seu contingut i en el seu esperit, els autors ens expliquen la
seva impressió d'aquests indrets, alguns amb comentaris amb persones que hi van néixer i d'altres amb

pinzellades d'història i llegenda. La majoria dels indrets són (més ben dit, van ser) pobles que podem
visitar tot fent una excursió per la zona. Noms com la Mussara, Rúbies, Peguera, Marmellar, Fitor, Talai
xà a Soiduga, per citar-ne uns quants, formen part d'itineraris de muntanya.

Si no hi hem estat, aquest llibre ens convida a somniar i a fer-nos venir ganes de visitar-los; si ja els
coneixem, pot ser interessant gaudir de la visió que ens donen uns altres ulls. En resum, és un llibre
recomanable que vol mantenir el record d'uns indrets que van existir i que per diverses circumstàncies
van ser abandonats.
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1. Privilegi atorgat per Jaume II als aranesos l'any 1313.

2. Aran és un mot d'origen preromà que ve del basc aran que
significa ....

3. Riu que neix a la vall del Ruda (als estanys de Saboredo)
i desemboca a l'oceà Atlàntic després de travessar tota la

Gascunya.
4. La capital de la Val d'Aran.

5. És la divisió administrativa pròpia de la Vall, vigent des dels

privilegis atorgats e11313.

6. El pas natural més important cap al Pallars Sobirà.

7. Important estació d'esquí inaugurada eI1964.

8. De nom Frederic, escriptor en llengua occitana que fou

premi nobel de literatura e11904.

9. Moltes teulades de les cases de la Vall estan revestides

amb aquesta roca metamòrfica d'origen sedimentari.

És d'estructura laminar o foliàcia, cosa que permet obtenir-ne
lloses planes i primes. És abundant a tot el Pirineu català.

10. Aquesta au, Gypaetus barbatus, es pot observar
sobrevolant la vall d'Aran, però es troba en perill d'extinció

11. En la època medievalla Val d'Aran va formar part d'aquest
comtat feudal de Gascunya (Occitània). La capital fou Sant
Gaudens.

12. A la vall de Varradòs es troba el bonic salt d'aigua que es

veu a la fotografia.
13. A Les i Arties per sant Joan es crema un tronc d'avet pelat
de 12 metres d'alçada que simbolitza l'agraïment a la terra.

14. És la llengua pròpia i oficial d'aquesta vall.

15. EI1991 fou escollit per primer cop el recobrat Conselh
Generau d'Aran i aquesta dona de nom Pilar fou anomenada

Síndic d'Aran.

Solucions del Concursionisme 370: 1 Tornos, 2 Guialguerrero, 3 ZEPA, 4 Lucumtum, 5 Terol, 6 Peirón, 7 La Zaida,
8 Sistema Ibèric, 9 Berrocal, 10 Ramsar, 11 Endorreic, 12 Ojos, 13 Menera, 14 Caldereros, 15 Grua

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 30

de novembre, 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
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lot de llibres de muntanya valorat en 50 euros. En el proper
número de la revista sortirà publicat les solucions i el nom del

guanyador. El guanyador del concursionisme 370 dedicat a la
llacuna de Gallocanta és Maria Bonet i Torres. Enhorabona!

A la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu
consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors.



Tractament tèrmic de la fusta

www.timgad.com
casellas@timgad.com

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

Extracció ecològica
de la humitat per a una

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

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.

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

Ctra. de Sentmenat, Km 4 I Carrer de la Mola, 7-9 I Apartat de correus 2 I 08213 Polinyà (Barcelona) I Tel.: 93 713 0265 I Fax: 93713 3404

www.pakocrestas.com

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