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editorial

L'Entrenament Esportiu
Si donem un cop d'ull a l'evolució de l'excursionisme veurem que malgrat
considerar-lo un esport no ha estat fins a les darreres dècades que hi ha arrelat la

competitivitat. Es tracta del resultat de l'eclosió de les competicions de muntanya,
realitat, que com hem dit en més d'una ocasió, acceptem i convivim com un

aspecte més de l'excursionisme.

En la dècada dels cinquanta fins i tot es deia que fer alpinisme havent-se entrenat

era considerat com una deslleialtat vers la natura. Més tard els americans

introduïen mètodes d'entrenament per a l'escalada, i els alpinistes de casa nostra

utilitzaven Montserrat com a terreny de pràctiques per després anar als Pirineus,
als Alps i així fins a I'Himàlaia.

Avui, de la mà de la competició s'està desenvolupant l'entrenament esportiu per
a cadascuna de les disciplines com són l'esquí de muntanya, les ultra trails, el

canicròs etc. Però la disciplina de l'entrenament esportiu encara no s'ha establert

en l'excursionisme, pròpiament dit, i quina necessitat en tenim si no ho hem fet

mai? Doncs, reflexioneu-hi, l'entrenament esportiu, per a cadascú de nosaltres, al

seu nivell, és la porta per afrontar amb seguretat els objectius que ens plantegem.
És una irresponsabilitat assumir un repte sense la preparació necessària, i la

condició física n'és part d'aquesta preparació.

En definitiva, per fer muntanya en condicions de seguretat cal que el nostre estat

físic estigui en les condicions adequades a l'objectiu que ens proposem realitzar,
des de les Entitats UEC cuidem aquest aspecte i t'assessorarem per anar a la

muntanya de forma segura.

Pere Sauret

President de la UEC Agrupació Esportiva

sumari

Apostem per la muntanya

Aquest número de la revista Excursionisme és un homenatge a la muntanya,
que hem intentat tractar des de diversos punts de vista. És per això que trobareu

dues visions del Mont Viso, la d'en Jordi Ollé i la d'en Pasqual Garriga, enmig una

reivindicació més nostrada, la Pica d'Estats que en David Vilaseca ens proposa
revisitar pel vessant català. Un article que barreja història i muntanya. I per
celebrar la primavera un article d'amor i muntanya, el que escriu la Marian Díaz

narrant la seva experiència com a companya d'un expedicionari a l'Everest, una

proposta poc habitual però interessant i divertida. Esperem que us vinguin moltes

ganes d'anar a la muntanya.



Saint Véran amb la Tête
de Longet al fans

LaBlanchei
l'Agnel, l'ànima
del Queyras
El Parc Natural Regional del Queyras, juntament amb el massís del Beauiortain,
és tan per la quantitat com per la varietat de les ascensions que hi podem fer,
una de les joies de l'esquí de muntanya dels Alps francesos. Us n'oferim un tast

des de dos refugis remots i amb encant: La Blanche i l'Agnel.
TEXT I FOTOGRAFIES DE PASQUAL GARRIGA I MARTÍ



'Crête de
l'Eychassier
(2.968 m)

Molines·

en-Oueyras

Pic de
Château
Renard

(2.989 m)

1r dia

2n dia

3r dia

4rt dia

Volta al Pain de Sucre

El massís del Queyras
AI Queyras s'hi va, no ve mai de pas. És de fet un

cul de sac, l'alta vall del riu Guil. Situat a l'est del

massís del Écrins, a tocar de la frontera italiana

sota l'atenta mirada del Mont Viso. Dels Alps fran
cesas és, sens dubte, el sector que més mereix la
denominació d'alta muntanya habitada. Es troba al

departament dels Alts Alps (Hautes Alpes), acces·

sible per Aix-en-Provence on prenem l'autopista
A51 fins a Gap i continuem en direcció Briançon.
A l'altura de Guillestre enfilen les gorges del riu
Guil. Els primers quilòmetres no auguren res de
bo: el relleu escarpat i cobert de boscos no sem

bla gaire adient a la pràctica de l'esquí de munta

nya. El somriure torna aviat quan la vall s'obre i la

llum ens revela el potencial infinit del Queyras. El

Parc Natural pròpiament dit, situat aigües amunt

de les gorges és constituït per una constel-lació
de valls laterals a dreta i esquerra del riu Guil:

Ceillac, famosa per les cascades de gel, Arvieux,
Molines, Saint Véran i Abriés. Aquesta última vall
és la porta d'entrada al cèlebre circuit del Tour del

Mont Viso. Cada una d'elles constitueix una base

privilegiada per a la pràctica de l'esquí de munta

nya. Els pobles són bonics i en destaca la tradició
dels rellotges de sol pintats a les façanes. El seu

aïllament l'ha mantingut lliure de grans estacions

d'esquí, tot i que n'hi trobem d'estil familiar a Abri

és, a Ceillac i a Saint Véran. t'únic problema que
podríem trobar és l'acumulació excessiva de neu.

Efectivament, a causa d'un vent que bufa sovint
des d'Itàlia anomenat la lombarde podem trobar
neu acumulada en excés a fins i tot molt ventada a

gelada. Convé sempre mirar els butlletins de rise
d'allaus a informar-nos a l'oficina del Parc Natural.

Aquest article descriu l'activitat feta en una esta
da de quatre dies a Setmana Santa de 2012 en

que ens centràrem en el sector de Molines en

Queyras i Saint Véran.

Rocca Bianca

Ir dia: Tête de Longet 3.146 m +

1.250 m de 4 a 5 h de pujada
El punt de sortida d'aquesta clàssica ascensió
és l'estacionament de le Coin al poble de Saint

Véran, situat a 2.008 m. Amb aquesta altitud
és considerat el poble més alt de França. No
més sortir comencem a baixar fins travessar el
riu d'Aigue Blanche a l'altura del Pont Vieux a

1.953 m. Un cop creuat el riu remuntem la vall

per la seva riba esquerra seguint una àmplia
pista fins a la cota 2.100 m on, pel costat es

querre, apareix la part baixa del torrent de Lon

get. L'encarem i ràpidament fa un marcat gir en

direcció cap al sud-est que ja no deixem fins
al cim. La part baixa del torrent és una mena

de gran embut que podríem trobar amb restes

d'allaus. De no ser així es remunta prou bé pel
seu fons fins a un primer replà a la cota 2.566

m. Aquest embut serà un del punts més agra
dables d'esquiar a la baixada. De l'esmentat

replà la vista s'obre i distingim al capdamunt
i a l'esquerra de la vall el nostre objectiu. Per

un terreny molt senzill i ample guanyem altura

fins que a partir de la cota 2.900 m el pendent
es redreça progressivament. Guanyem així el

Pas de la Cula a 3.085 m, un callet a l'aresta
oest de la Tête de Longet. Deixem els esquis
al coll i per terreny pedregós d'esquist negre
assolim en escassos minuts el cim de La Tête
de Longet de 3.146 m. La mirada se'n va ràpi
dament cap a la piràmide perfecta i altiva del
Mont Viso, darrer gran cim dels Alps de 3.841

m. Més a prop destaquen les escarpades si·
luetes del Pain de Sucre que tenim la intenció
de circurnval-lar d'aquí uns dies, la punta de

Sagnes Longues que pujarem l'endemà i en

cara la Tête de Toillies de 3.175 m dominant el

refugi de la Blanche. t'esquiada és de les que
recordarem força temps.
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D'esquerra a dreta i de
dalt a baix:

1. Arribant al cim de
la Pointe des Sagnes
Longues.
2. AI Col Vieux a 2.806 m

envoltats per la boira.

3. Arribant al cim del
Caramantran amb la Tête.
des Toillies al fans

Dia 2: Pointe des Sagnes Longues
3.032 m. + 1008 mi -510 m.

4 a 5 h de pujada
Comencem en aquesta segona jornada una

minitravessa de tres dies en què farem nit als

refugis de la Blanche i l'Agnel. El nostre cim, un

altre gran clàssic del Queyras, es troba a ca

vall de les dues grans valls del sector la d'Aigue
Blanche i la d'Aigue Agnelle. Nosaltres pujarem
des d'aquesta segona vall deixant el vehicle al

gran estacionament del Pont Lariane, un quilò
metre i mig més amunt del poble de Fontgillar
de. Des de la cota 2.024 m travessem el pont i

remuntem la vall durant dos quilòmetres i mig.
El desnivell és escàs i això justifica el llarg ho

rari per un desnivell de poc més de mil metres.
Quan cap a la cota 2.170 m divisem, a tocar de
la carretera, la vaqueria de Tioures i al fons de
la vall el coll d'Agnel, hem d'encarar al sud el fort

pendent de la part baixa del torrent de Clausis.
Normalment trobarem restes purgues a l'entra
da del torrent. Després d'un tram estret la vall

s'eixampla i mostra les grans pales de neu de la
seva part alta on es divideix en dues valls que
comuniquen amb la d'Aigue Blanche. Entre les
dues valls superiors treu el cap un cim monolític
de pedra fosca molt característic, el Rouchon
de 2.929 m i a l'esquerra del tot sobresurt com

una proa blanca l'allargassat perfil de la punta
des Sagnes Longues. La vall orientada en di-

6
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recció sud-est manté un pendent regular fins

gairebé la cota 2.750 m. Allí sota el Rouchon
fa una curta graonada i ens aboca a una vaileta

suspesa que no podíem veure abans. Aquesta
vall de pendents amples i esquiables ens porten
fins al cim mateix del Pic de Sagnes Longues
de 3.032 m. Una gran fita de pedres marca el
cim. Dominem les dues valls que hem de recór
rer entre avui i demà, veiem els dos refugis i ara

el Pain de Sucre i la Cima d'Asti se'ns mostren

en tot el seu esplendor. Per baixar cap al refugi
de la Blanche esquiem a plaer la darrera vaileta

fins anar a buscar un coll evident, tot i no te
nir nom al mapa, a la dreta del Rouchon. Amb
neu una mica justa, per estar orientades al sud,
esquiem unes pales força dretes però amples
que ens endinsen a la vall d'Aigue Blanche. Si
la consistència de la neu ens ho permet haurí
em de ser capaços de trobar una línia sempre
descendent que ens deixés arribar molt a prop
del refugi sense necessitat de posar les pells.

El refugi, situat a 2.500 m, és gran, modern i

acollidor. Les seves 40 places s'organitzen en

set còmodes i espaiosos dormitoris. El menja
dor ofereix jocs i lectures diverses. El guarda es

desfà en atencions i ens dóna tota mena d'ex

plicacions de les possibles rutes a fer amb es

quís. Una gran clàssica de la zona que ni se'ns

havia acudit és fer en un dia la volta a la Tête de

Toillies, la piràmide de roca de 3.175 m que des



d'aquí atrau totes les mirades. Per completar la
volta cal superar tres colls i recórrer tres valls
diferents. Un bon motiu per tornar un altre any.
Passem una tarda molt acollidora al refugi i el

sopar i postres són dels que no s'obliden.

Dia 3: Pie de Caramantran 3.025 m

i refugi de l'Agnel + 525 m /- 450 m

2 hde pujada
Després de dues grans jornades i bons desni

vells ens imposem una jornada suau de trans

ició a l'espera d'una darrer dia que promet ser

llarg. Abandonem amb certa pena l'encisador

refugi de la Blanche. Travessem per sobre el

llac que a l'estiu dóna vida al refugi i passem a

tocar de l'edifici de l'antic refugi. Encarem cap
al nord-est els pendents agradables que apun
ten al nostre proper objectiu: el cim del Cara
mantran. La pujada amb el sol matiner sota

els cims de la Tête des Toillies i més enllà la
Tête de Longet transcorre en un marc fastuós.
Passem primer pel gran coll de Saint Véran o

de la Cavale pels italians, a 2.844 m. Hi trobem
uns rètols orientatius consistents en un pal amb
tubs d'acer soldats que enfoquen els principals
cims. D'aquí les vistes s'haurien d'estendre

cap a la gran Val Varita i cap al Piemont italià

però per sota només tenim un meravellós mar

de núvols. En dues hores ens plantem al cim
del Caramantran que és doble. La primera cota

Fent-la petar a l'acollidor

refugi de la Blanche

que assolim és on hi ha la fita i el mapa mar

ca 3.024 m. Continuem carenejant sense els

esquis un centenar llarg de metres i assolim la
cota 3.025 m. Ara sí amb vistes cap a la capça
lera de la vall Aigue d'Agnelle i el refugi d'Agnel
cap on baixarem. Del cim ens dirigim cap al coll

de Chamoussière esquiant a tocar del seu ves

sant nord. Per baixar al coll, o bé retrocedim fins
a la cota 2.800 m i per terreny senzill remuntem

el coll o com fem nosaltres ens deixem caure

per un fort pendent nevat (35/40) on alternant

girs marcats amb derrapades arribem directa

ment al coll de 2.884 m. No és factible fer la bai
xada cap al refugi de l'Agnel pel dret sinó que
hem d'anar flanquejant tota la capçalera de la
vall i anar traçant-hi una diagonal descendent.

Mentre baixem veiem com el mar de núvols del

vessant italià es va aixecant i amenaça d'entrar

cap a França. El refugi d'Agnel situat a 2.580 m

és molt gran, ofereix 80 places, és confortable i

espaiós però no té el caliu del de la Blanche. De

fet es troba al peu de la carretera, sovint tapada
per la neu, que a través del coll de l'Agnel de

2.744 m porta a la Val Varaita italiana i a l'en

cisador poble de Chianale. LAgnel és el segon
coll més alt dels Alps francesos després del de
l'Iseran a 2.764 m i el tercer més alt dels Alps.
Per la tarda teníem intenció d'atansar-nos-hi

però finalment acaben arribant els núvols i es

posa a nevar lleugerament cosa que ens fa can

viar de parer.
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Dia 4: Crête de l'Eychassier 2.965
ro - Lac Foréant i Col Vieux 2.806 ro -

Pont Larienne +575 ro /-1.125 ro 5 h
Cal dir-ho: no és el que volíem fer. Per aquest
últim dia havíem reservat un plat fort del Quey
ràs, l'anomenat Tour du Pain de Sucre, o volta
al Pa de Sucre. Aquesta esvelta muntanya de

3.208 m forma un conjunt amb la veïna Cima
d'Asti de 3.220 m. El circuit llarg i clàssic de
circumval·lació passa pel Port Vieux, la Brèche
de la Ruine, el coll d'Asti de 3.145 m i finalment
el coll de l'Agnel, sortint del refugi es fa en unes

5 o 6 h. En llevar-nos la boira ho envolta tot.

Esperem i esperem i a quarts de deu la boira
es retira cap a Itàlia, però encara manté tapat
el Pain de Sucre. En canvi, deixa al descobert
cims propers del vessant del Queyras. Com

que es fa tard decidim aprofitar mentre aguanti
el temps i ens enfilem en direcció nord cap a

la vaileta que porta al coll de l'Echayssier de
2.910 m. Pugem sense dificultat i, ja prop del
coll, trobem traces que baixen del cim de la llar

ga carena anomenada Crête de l'Eychassier.
Pensem que la millor manera d'arreglar el dia

Esquiant cap el refugi
de l'Agnel sota el Pain

de Sucre
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és fent un nou cim. Amb els esquís als peus ar

ribem ben a prop de la cota 2.965 m on trobem
una fita. Tenim a sota la gran vall de Bouchouse
on hi ha el gran llac de Foréant i al davant ens

queda la impressionant Crête de la Taillante de
3.178 m. Poc a poc el Pain de Sucre i la Cima
d'Asti es comencen a destapar però ja es tard

per fer-ne la volta. Del coll de l'Eychassier bai
xem a una coma suspesa on hi ha els llacs del
mateix nom i a la sortida d'aquesta vall suspe
sa iniciem un bonic i ràpid descens fins a prop
deillac de Foréant de 2.618 m tapat per la neu.

Enfilem finalment la part més alta de la vall de
Bouchouse en direcció el coll Vieux. A la nostra

esquerra veiem l'evident bretxa de la Ruine que
hauríem hagut de passar i a la dreta del coll
Vieux gaudim de la cara nord del cim d'Asti i del
Pain de Sucre. Una altra vegada serà. Abans
d'arribar al collia boira que s'ha anat mantenint
a la línia fronterera ens acaba envoltant de nou

i tot i això som capaços d'arribar fàcilment l'am

ple i suau coll Vieux de 2.806 m. La baixada
fins al refugi de l'Agnel serà més complicada i
atzarosa atesa la dificultat de distingir el relleu.
Un cop al refugi, estant encara dintre la boira



optem com estava previst per retornar al cotxe

situat al peu de la vall on ens trobem. En vista
de la boira optem per la solució fàcil, seguir el

traçat ben nevat de la carretera fins pràctica
ment a tocar del cotxe 1 h 15 min.

Nosaltres tornem a la nostra qtte al nucli de La

Rúa, prop del poble de Molines en Queyras on

ja havíem passat les dues primeres nits. Per
la tarda anem a visitar el poble de Château

Queyras sota una impressionant fortalesa que
protegia l'entrada de la vall i acabem comprant
bons formatges a la botiga de la cooperativa
formatgera del poble de Ville-Vieille. Donem

així per acabada aquesta primera visita hiver

nal al Queyras, convençuts que no trigarà a ha
ver-hi una segona visita.

Rellotge de Sol tradicional del Queyras

Esquiadors arribant al
refugi de l'Agnel

Dades pràctiques:

Cartografia
• Tota l'activitat descrita es troba dintre
el full 3637 OT Mont Viso St- Véran.

Aiguilles. Escala 1:25.000. Sèrie TOP 25

de I'IGN francès.

• El conjunt del Parc Natural Régional du

Queyras es completa amb el mapa 3537
ET Guillestre

Allotjament
• Per dormir a la vall hi ha nombroses

gîtes d'étape i hotelets a cada poble.
Els més grans són Vile-Vielle, Aiguilles,
Abriés, Molines en Queyras i Saint
Véran.

• Web de les Gites de Molines en

Queyras: www.molinesenqueyras.com/
gite-etape-et-sejour.html
• Web de la nostra Gîte anomenada Les
Arolles al nucli de la Rua:

www.lesarolles-queyras.fr/
• Refugi de la Blanche: privat 40 places
a 2.500 m. www.refugedelablanche.com
• Refugi de l'Agnel: 80 places 2.580 m.

Obert de finals de gener fins a mig abril i

el pont de 1'1 de maig.
www.refugeagnel.com
• Oficina de guies del Queyras
www.guidesqueyras.com
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A 8.700 m entre el cim
sud i l'esglaó Hillary

El meu Everest:
viure el cim des
de casa
El dia 18 de maig de 2012, el Jesús, el meu marit, celebrava el seu aniversari

al camp 4 de l'Everest i, després de 53 dies de la seva arribada a la gran
serralada de l'Himàlaia i amb una bona aclimatació, estava preparat per
emprendre el seu atac al cim.

TEXT MARIAN DÍAZ PARDO
FOTOGRAFIES DE JESÚS MORALES MANZANARES



El Jesús i el xerpa Lakpa al

cim de l'Everest a (8.848 m)

És complicat explicar amb paraules com es viu
l'absència d'un ésser molt estimat sabent que
s'exposarà a situacions extremes i alhora sa

bent també que és el seu màxim desig. Per a mi

hagués estat molt més fàcil dir-li adéu si el seu

destí hagués estat un resort de luxe, però no era

el cas. En diverses ocasions el Jesús ha viatjat
a I'Himàlaia, la seva admirada serralada, per po
der abraçar els seus titànics cims de més de vuit
mil metres. Però hi ha situacions que per molta
aclimatació urbana que es faci, jo personalment,
mai m'hi acostumaré.

Se'm fa estrany relatar com et quedes quan el
veus allunyar-se per la porta d'embarcament

sense l'absoluta confiança que la muntanya
més alta del món el tractarà amb l'afecte que
es mereix, però plenament convençuda que la

perseverança i la il-lusió que ha posat en l'ex

pedició a l'Everest, faran de la seva aventura un

somni realitzat.

El 27 de març de 2012 el Jesús tornava a aga
far un vol de Barcelona al Nepal. t'estorç que Ii
havia suposat arribar a aquest moment, era re

compensat tot veient la seva cara. Un cop més

vaig intentar no mostrar ni una llàgrima. Ja de

tornada a casa, i en la solitud de la nostra ha

bitació, vaig poder desfogar-me tant com vaig
necessitar. Superat el primer desànim sabia que
havia de solidaritzar-me amb ell com ja havia fet
en altres ocasions i gaudir des de la distància
el mateix somni del Jesús: ascendir fins a dalt
del món.

Aquí, a Barcelona, les nits semblavendilatar
se dins de casa encara que jo procurava seguir
amb el meu ritme diari sense que l'absència del
Jesús m'afectés en excés. La meva feina, anar a

veure la família i quedar amb els nostres amics

per comentar els seus progressos a la mun

tanya, eren les meves principals ocupacions.
Aquestes estones al costat de la meravellosa

gent que m'envolta, les curtes però intenses
converses amb el Jesús i les fotos que em feia

arribar, eren per a mi un relaxant indispensable.

EI10 d'abril va arribar al camp base de l'Everest
a 5.400 m d'altitud. Fins llavors vaig poder afron
tar la seva absència amb serenitat. Gràcies al
telèfon satèl-lít anava parlant amb ell amb força
freqüència i les dificultats, de moment, no eren

extremes. A partir d'aquí l'aclimatació s'aniria
fent més perillosa.

Durant els mesos en què el Jesús va estar pre
parant l'expedició i amb la informació que jo
constantment anava recopilant, sabia que del

camp base al camp 1 havia de travessar la cas

cada del Khumbu, una enorme glacera plena
d'esquerdes i que canvia d'aspecte contínua
ment segons la temperatura ambiental. Aquest
tram l'hauria de recórrer diverses vegades per
l'èxit de l'aclimatació i, encara que les nostres

converses eren càlides i fluides, cada vegada
que penjava el telèfon podia notar un calfred tan

gèlid com aquesta glacera que ocupava gran
part dels meus pensaments.

A partir d'aquí el meu patiment anava creixent a

mesura que el Jesús anava arribant i equipant
els camps d'alçada, però tota aquesta angoixa
minvava quan parlava amb ell i l'escoltava amb

aquesta il-lusió que mai va perdre malgrat les
dificultats.

AI matí del 19 d'abril, molt d'hora, vaig arribar a

l'aeroport del Prat a rebre un grup d'amics que
van realitzar un tresc per la baldana de l'Eve
rest i van arribar, al costat del Jesús, al camp
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base. Estaven emocionats i satisfets de la seva

aventura, i amb moltes històries per explicar en

les quals sempre apareixia el Jesús. Ells em van

donar una dosi extra d'adrenalina, em van con

tagiar del seu optimisme fent-me saber que el

Jesús estava preparat tant físicament com men

talment per abordar el cim de l'Everest. Ells em

van fer sentir una mica més a prop de la persona
que tant trobava a faltar.

Va arribar el 23 d'abril i vaig tenir una gran sor

presa. A mig matí, sense esperar-ho, vaig rebre
una bella rosa de la mà d'un ser molt volgut per
mi i còmplice del Jesús. Portava un missatge
que encara conservo i arribava des de les fre
des muntanyes de I'Himàlaia ... que més podia
demanar aquest dia?

D'esquerra a dreta i de
dalt a baix:

1. Esglaó Hillary i aresta

t'acltmatacíó estava sent molt lenta a causa dels
obstacles que anava posant la meteorologia. El

fred era cada vegada més extrem, les nevades

pràcticament apareixien cada dia i el vent que
bufava amb massa força, impedia avançar amb

més rapidesa. El Jesús m'explicava els seus

petits progressos diaris amb molta il-lusió. Es

coltar-lo amb tanta energia, tot i sabent els obs
tacles que s'anava trobant, em feia molt bé. Però

jo era molt conscient que l'ascens era un camí
de llums i d'ombres. Vaig saber que es va veu

re sorprès per una allau i que el fort vent que
estava bufant en aquests dies va desmantellar

l'equipament i logística d'un dels camps d'alça-

cimera

2. Jesús conectat via
satèl·lit des de Dingboche
a4.300 m

3. Jesús saltant una

esquerda a 6.000m
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da. Malgrat tot ell seguia amb la mateixa il-lusió
amb què va marxar feia ja gairebé un mes i mig,
i com sempre aconseguia que jo seguís confiant

en el seu seny.

Enmig de tot aquest remolí d'esdeveniments va

passar una cosa que em va trastocar. El Jesús
va viatjar des de Barcelona amb l'Agustí, el seu

gran amic i company en anteriors expedicions,
ambdós amb el mateix objectiu. Però, després
de molts dies d'aclimatació a l'Everest, l'Agustí
va decidir abandonar l'ascensió per problemes
de salut. El Jesús, és clar, va donar suport a la

seva decisió però es va quedar sense un dels
seus grans puntals. Afortunadament Lakpa, el

xerpa que els acompanyava en l'aventura i amb

qui va congeniar des del primer moment, seguia
al seu costat.

A mesura que s'acostava el dia d'atacar el cim,
aquí a Barcelona, tots els que seguíem la seva

gesta estàvem cada vegada més exaltats. Fa

mília, amics, companys de feina, veïns, etc, tots

pendents d'ell i molt optimistes amb el resultat

que era imminent. Gràcies a la difusió d'aquesta
aventura, pels grans amics que el Jesús té en

diferents mitjans de comunicació i a un blog que
jo mateixa vaig anar escrivint durant el seu viat

ge, diverses emissores de ràdio i algun diari es

van interessar per la seva trajectòria a l'Everest.
Una coneguda cadena de TV a Barcelona va

fer el seu seguiment durant els dos mesos que



va durar l'expedició i el meu telèfon no deixava
de sonar. Va ser una àrdua labor compatibilit
zar les meves tasques diàries amb atendre totes

aquestes demandes i portar el blog actualitzat a

l'últim minut però era tant el que gaudia fent-ho

que aconseguia evadir-me de l'angoixa que em

provocava tanta incertesa.

Les hores nocturnes que escrivia era el temps
que més assaboria i l'espremia fins a l'última

gota. Em dedicava exclusivament a ell, sentia

que aquestes lletres que plasmava al blog em

transportaven fins al seu costat i encara que plo
rava sense consol, l'esgotament que em provo
caven aquestes llàgrimes feia que les nits pas
sessin més ràpides i amb menys sobresalts.

Jo estava en contacte amb els meteoròlegs que
en tot moment informaven al Jesús de la mete

orologia en aquelles latituds i va arribar el dia

en què em van dir, gairebé al mateix temps que
a ell, quan s'obria la finestra de bon temps per
poder ascendir amb els mínims riscos, dins de
les circumstàncies, fins als 8.848 m, el punt més
alt del planeta.

El 18 de maig de 2012, el Jesús feia 41 anys, tot

just quan arribava al camp 4 de l'Everest, l'últim

camp d'alçada abans del cim. Quan aquest dia

vaig parlar amb ell, els dos teníem moltes raons

per estar amb els ànims molt alts. El vaig sentir

Vista del camp 4 a 8.000 m

eufòric, satisfet d'haver arribat fins als 8.000 m,
tot celebrant la gesta al costat de Lakpa, el seu

xerpa i fidel company durant tot l'ascens.

El Jesús no va poder concretar-me a quina hora

emprendrien l'atac al cim però si que em va con

firmar que seria abans de la mitjanit.

L'horari al Nepal és de quatre hores més tard

que a Espanya, així que a partir de les 19 h jo
vaig començar a notar un nerviosisme especial.
Malgrat la insistència dels meus familiars més

propers perquè estigués amb ells, jo vaig preferir
recloure'm a casa aquella nit amb l'única compa

nyia del meu gat, el meu telèfon i el meu ordina

dor. Volia viure-la el més intensament possible,
sense reprimir cap dels sentiments que anirien

aflorant passés el que passés.

Nombrosos familiars i amics vam formar un grup
per estar en contacte continu durant tota la nit.
Per molts detalls que donés mai podria descriu

re els ànims que vaig rebre a través del telèfon

i del blog.

Els missatges continus que m'arribaven van fer

que el temps passés molt més ràpid del que jo
havia suposat. Eren les 3.30 h de la matinada l,
malgrat l'hora, seguia rebent contínuament ànims

per al Jesús i per a mi. Molt inquieta, també se

guia pendent de rebre la trucada, la seva trucada.
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Ventada dalt del cim

Per fi a les 3.48 h el timbre del meu telèfon
em va deixar bloquejada per uns segons. Vaig
reaccionar per comprovar el remitent de la
trucada i despenjar. Abans d'escoltar al meu

interlocutor el cor se'm va paralitzar fins que
vaig escoltar el rugit d'un vent molt fort i enmig
d'aquell vendaval per fi vaig poder escoltar-lo,
era el Jesús.

Vaig maleir el fort vent que bufava, els seus

rugits eren més forts que la meva veu i per
al Jesús era gairebé impossible escoltar-me.
Per a mi també era molt complicat poder sen

tir nítida la seva veu però la notícia era clara
i contundent: eren gairebé les vuit del matí al

Nepal i, junt amb el Lakpa, acabava d'arribar
al cim de l'Everest.

Crec que potser va ser la conversa més cur

ta que havíem tingut des que va marxar però
també la més intensa. Estava esgotat i havia

d'afanyar-se a començar el descens.

Malgrat l'estat en què jo em trobava, després
de tantes hores d'incertesa i passat el minut

de glòria, vaig treure forces i en un parell de

minuts la notícia ja estava penjada en el meu

apreciat blog. A partir d'aquí no vaig aconse

guir donar l'abast amb les trucades, missatges
al mòbil i a l'ordinador. Em semblava increïble

que durant la nit hagués tanta gent pendent de
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les notícies que jo acabava de publicar. Estava
eufòrica per aquella allau d'afecte però alhora

seguia angoixada pensant en el descens del

Jesús, tant o més perillós que l'ascens.

Va clarejar i encara que les trucades anaven

a menys, el meu telèfon seguia sonant, i jo
seguia sense dormir i feta un sac de nervis.

Cap a les nou del matí, el Jesús va tornar a

trucar-me ja des del camp 4 i molt més as

sossegat. El vent ja havia llançat tota la seva

ràbia i ens podíem sentir sense problema.
Lakpa i ell es trobaven cansats però el perill
més gran ja quedava enrere i ells ho estaven
celebrant.

En un parell de dies van arribar al camp base
on es van reunir amb l'Agustí i a partir d'aquí
ja només quedava preparar el retorn a casa.

Va ser llavors quan el meu cor va començar a

baixar el ritme i es va estabilitzar.

\

Ara tan sols em quedava esperar la seva ar

ribada a Barcelona però molt més tranquil-la.

El 28 de maiq el seu avió arribava a l'aeroport
del Prat a les 14.30 h i aquell dia em vaig ai

xecar tan nerviosa com feia dies no ho havia

fet. El Jesús tornava a casa després de dos
mesos i amb el seu gran somni complert.



A l'aeroport havia multitud de persones esperant
l'Agustí i el Jesús, i encara que intentava dissi

mular, cada minut que passava estava més agi
tada. Intentava atendre a tots els que acudien a

mi, que eren molts, i finalment vaig decidir posar
me a les primeres posicions davant de la porta
de sortida a esperar impacientment. Sentia molt

rebombori, veia les pancartes, l'entusiasme dels

que hi eren, tot això em feia sentir molt orgullosa
del Jesús, més del que ja ho estava.

Mentre la porta s'obria i tancava sense parar, i

no parava d'arribar gent carregada de maletes,
va sonar el meu mòbil: era el Jesús que estava

esperant el seu equipatge. A partir d'aquí els
minuts es van fer eterns i ja va ser molt complí
cat autocontrolar les meves emocions. Plorava i

reia alhora, de la mateixa manera que quan deu
dies abans el Jesús va trepitjar el punt més alt

del planeta.

Finalment vaig poder veure'l de lluny i va ser

llavors quan, vaig deixar de lluitar per controlar

me. Vaig sortir corrent cap a ell i, encara que
els borbolls de llàgrimes no em deixaven veure

la imatge com m'hagués agradat, per fi em vaig
topar amb ell, em vaig enfilar al seu cos, em vaig
cargolar al seu coll i li vaig dir aquelles dues pa
raules que tantes vegades li havia repetit durant

els dos últims mesos ... però llavors les hi vaig
poder dir a l'oïda ... ja era a casa.

La Marina i el Jesús

Jesús amb el banderí de
la UEC d'Horta al cim de

l'Everest (8.848 ml
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Font: fond Trutat Biblioteca de Tolosa de Llenguadoc

Maurice Gourdon, amb barba i ulleres, acompanyat per dos dels seus guies més famosos. Barthelémy Courrège, i Rafael Angusto

l30 anys d'uno descoberta excursionista

La Pica d'Estats pel vessant català
TEXT DE DAVID VILASECA BASCO

L:estiu de 1883 el pirineista Maurice Gourdon va explo
rar per primera vegada el vessant sud de la Pica d'Es

tats, llavors un país desconegut per l'excursionisme
d'ambdós costats de la frontera, que quedava lluny dels
famosos establiments termals de moda. Des del poble
d'Àreu va pujar al cim del Monteixo, i recorrent la Vall
Ferrera es va enfilar cap a la vall de Sotllo i els seus

llacs, des d'on va traçar un nou itinerari a la Pica d'Es
tats per la cresta sud-est.

«La primera i única ascensió que fins ara tinc notícia que
s'hagués fet al pic, pel costat de Catalunya (que és la que
l'intrèpid explorador dels Pirineus M. Gourdon, conserva

dor del Museu d'Història Natural a Banhères de Luishon,
portà a terme deu fer una quinzena d'anys) no n'ha quedat
memòria, ni en el país ni a la casa de D. Ignasi de Caste
llarnau, on ell dormí i d'on s'emportà un mosso per guia.
Sols per una carta del dit M. Gourdon he sabut que des
d'Àreu anà a dormir a la balma de Socalma, que és una
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mala cova esbudellada al peu d'una penya abans d'arribar
al pla de Sotllo, i que l'endemà pujà al pic passant pels
estanys. Són dades molt deficients-'.

Aquestes són les paraules de Lluís Marià Vidal, engi
nyer de mines i geòleg, que l'any 1896 va voler pujar al
cim de la Pica d'Estats des del vessant català. Just l'any
anterior, ell mateix ho havia aconseguit des de l'Arièja,
igual que els pocs excursionistes que s'hi havien enfi
lat anteriorment, com Charles Packe a Henry Russell
i també Jacint Verdaguer, que hi pujà unes setmanes

després de Gourdon des d'Auzat. Vidal, però, intentava

seguir la ruta de Maurice Gourdon, que havia arribat a

la Pica des del cim sud-est, a sigui l'actual Punta Ga

barró; un itinerari inèdit del qual encara avui en tenim
ben poques referències, unes quantes cotes d'alçada i
uns topònims que no són pas els mateixos que els dels

mapes actuals. Ja en el viatge fet l'any anterior a Alins
i Tor, on havia pujat el cim del Salòria, Gourdon s'havia

1 Vidal Lluís Marià. Excursions a la Pica d'Estats. Cossetània, Valls,
2002. Pàg.60



queixat d'una toponímia molt confusa, i el mateix Lluís
Marià Vidal s'hi refereix quan diu: «Vaig saber amb ad

miració i estranyesa que ningú de la comarca coneixia

el nom d'Estats. Un vellet em digué que ell em portaria
"al Montcal, ratlla de Frençe'í-",

Provinent de la Val d'Aran, a primers de juliol de 1883,
Maurice Gourdon passà per Esterri d'Àneu, Escaló, lla

vorsí i Alins, fent parada al petit nucli d'Àreu. Sabem que
va pujar des del poble fins al cim del Monteixo i que va

tirar Vall Ferrera amunt cap a les feréstegues valls de

Sotllo i Baborte, tornant després per Tavascan. Una tra

vessa en la qual va dedicar un total de 10 dies d'excur

sió, del 6 al 15 de juliol, acompanyat pels guies «Beiun
et Auguste», molt probablement Guillaume Bajun i l'ara

gonès Rafael Angusto, un dels seus guies predilectes,
tots dos membres de la prestigiosa Corporació de Guies

de Luishon.

Tenim notícia d'aquella Excursion dans /e Pallas, Ca

tetoqne», en l'Anuari del Club A/pin Français de 1884,
on apareixen un seguit de cotes d'alçada que van ser

preses per Gourdon amb un altímetre baromètric Nau

det, posteriorment corregides i teòricament afinades

pel mateix butlletí a partir d'altres dades. Tot plegat
un bon grapat de referències que ens permeten seguir
sobre un mapa els llocs per on va passar, i interpretar
així, la possible ruta seguida durant aquell estiu per

aquelles raconades només freqüentades per pastors,
ossos i bosquerols.
2 Vidal (2002:45) El nom Pica d'Estats provenia de I'Arieja i no era

usat al Pallars
3 Annuaire du Club A/pin Français. París, 1884. Pàg.452-453

El bonic estany de Sotllo. mirant cap a la vall Ferrera. Foto: Lluís Comas

EL MONTEIXO

A Àreu, Gourdon s'hostatjà a casa de l'hisendat Don Ig
nasi de Castellarnau, conegut com a Sardà (Vidal també

ho feu). Passà per les Bordes de Navalla i les Bordes del

Rey, Nabatlle i Rei, des d'on s'enfilà cap a la carena del

Monteixo, premier col sur la créte du Montech a 2.285 m.

Un coll que anomena Collada del Rey a 2.295 m, i una

font que situa a 2.640 m source et grotte naturelle au bas

du Montech, una surgència del barranc de Lloriga, asso

lint finalment la punta del Montech ou Montexo. Primera

ascensió francesa a un cim considerat fàcil, que com deia

el mateix Gourdon: «Més d'un habitant de /a Va/ Ferrera

ha tingut sota els seus peus per gaudir de la seva vista».

LA VALL DE SOTLLO

Des d'Àreu, Gourdon anà remuntant la Vall Ferrera, passà
per l'antic pont de La Farga, pel plateau après les granges
de La Farga i per les bordes de La Reybuyra ou Rebuyra,
creuà el rierol que baixa de Baborte Passage du ruisse

au venant des Estanys de Baborta, passà per /a font de

Marquet, haunt de Marquet, direcció al barranc de Sotllo,
passant per les costes de Larí i travessant el Ca/ inferieur

de Sulló, al Serrat de Sotllo. Vidal en la seva crònica en

diu «callet de Sot/lo, que per una baixada ràpida i rellis

quent ens porta a/ fons de l'estreta vall de/ riu Sotilo» cam í

de l'abri de Soca/ma, que no és altra cosa que la bonica

balma de Socauba a Socalma, un refugi natural que en

cara avui es fa servir, ubicada en el pla del mateix nom.
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El mateix Gourdon s'hi referiria a posteriori en un article
sobre l'ós dels Pirineus.

"Me'n recordo que durant l'estiu de 1883, durant la meva

segona campanya d'exploració a les muntanyes de l'Ait

Pallars, en 27 dies d'excursió en vaig veure set, entre

els quals una femella acompanyada d'un cadell petit.
Aquests dos animals, que no ens van descobrir, van

passar, de matinada, a una trentena de metres del ro

quissar on els meus guies i jo teníem, a l'alta ribera de la

Socalma, a prop de l'Estats, un refugi per passar la nit»:'.

Coll entre el pic Verdaguer i el cim de la Pica amb la seva creu.

Foto: Jordi Cutrina

A partir d'aquí, seguir l'itinerari amb les anotacions alti

mètriques resulta un xic més difícil, quan dóna referèn
cies dels sis llacs de Sul/ó, que només podem identificar
amb els de la coma de Sotllo. El primer a 2.225 m, des

prés un segon llac à gauche du cirque de Sul/ó a 2.328

m, un tercer a 2.404 m i un quart a 2.405 m, (certament
a la coma de Sotllo hi ha dos llacs que pràcticament
tenen la mateixa altitud), i finalment un cinquè i un sisè,
que situa a 2.455 m.

La següent referència resulta desconcertant, quan lle

gim Lac de Bèdet, a 2.385 m. L'actual estany de Sot
Ilo? Per l'altitud podrem dir que sí, però d'on surt aquest
nom? Potser d'un petit llac que hi ha a l'oest del de Sot
Ilo? Aquest és un tema pel qual no hem trobat resposta.

LA PICA D'ESTATS I EL PIC SUD-EST

Així doncs, per on va passar Maurice Gourdon per fer
la Pica d'Estats? Dues a tres referències esdevenen
claus. La primera quan parla d'un llac glaçat que situa
a una altitud de 2.795 m i també quan fa esment d'un
Coll de Riufred, i l'altra, segurament la més important,
l'ascensió d'un cim sud-est just abans d'arribar a la ver

dadera Pica d'Estats, que no pot ser altra que l'actual
Punta Gabarró, i que coincideix amb la mateixa ruta que
va seguir Lluís Marià Vidal, sense arribar més enllà. "A
l'examinar els guies el poc camí que ens queda per re

córrer aquests es neguen resoludament a avançar. ( ... )
Ara comprenem per què la torreta i la graella de fusta

que formen el senyal geodèsic estan aixecades en el

pic baix i no en el central, que és el culminant. El camí
que hem fet és el més indicat per la topografia: és el

4 Casanova Eugeni. L'ós del Pirineu, Crònica d'un extermini.
Pagès Editors, Lleida, 2005. Pàg. 119.
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que varen fer els oficials enviats per l'Institut Geogràfic
al fer la triangulació del primer ordre; primer arribaren al

pic de baix i, al trobar-se amb la impossibilitat d'esca
lar per aquest costat del pic central, malgrat no haver-hi
més que 26,12 metres de desnivell - és a dir, poc més

de l'alçada d'una casa - varen fixar el senyal en aquest
lloc»". L'afirmació de Vidal és sorprenent i la pregunta
obligada, quin any hi pujaren aquells oñcials?"

Però anem per parts. Gourdon parla d'una bretxa amb
vistes aillac superior que situa a 2.645 m. Vidal també

El pic Verdaguer, la Pica d'Estats i la Punta Gabarró vistes des de
la Coma d'Estats. Foto: Lluís Comas

denominà així l'actual estany d'Estats. Si el nostre ex

plorador es dirigia cap a la Punta Gabarró, és probable
doncs que s'enfilés per la Conca Gelada, passant una

bretxa a la desembocadura del llac, camí d'un Col de
Riofredo a 2.825 m, presumptament el Port de Riufred.

Aquí trobem una altra anotació sorprenent quan diu:
lac glacé dans le haut val de Sul/ó a 2.795 m, i que no

pot ser altre que l'Estanyet de la Conca Gelada, des
d'on s'enfilà a la Pointe Sud-Est de l'Estax de 3.113 m

i al Grand sommet de l'Estax de 3.141 m, convertint-se
així en el primer excursionista a recórrer aquest bonic
tram de cresta aèria que mena al punt culminant del
Pirineu Català.

Després, seguint la llista, hi trobem un Lac glacé au

dessus du col de Sulló a 2.410 m, una altitud que no

concordaria gens amb el petit estanyol de Barx, a

Cometa d'Estats, situat al vessant francès, sinó que
s'avindria més aviat amb un petit llac que hi ha molt a

la vora del gran estany d'Estats i que queda just a sota

el port de Sotllo. A partir d'aquí podem seguir un itine
rari ja més definit, que passa pel coll de Baborte, Col
menant du val de Sulló dans celui de Baborta, el llac
inférieur de Baborta, que travessa el coll de Sellente i
la callada de Becero, Col dans la créte du Pic de Be

sera, des d'on Gourdon va pujar fins a dalt del pic del
mateix nom, per anar baixant després cap al vessant

de Montalto i deixar definitivament totes aquelles ter

res salvatges, camí dels nuclis habitats de Tavascan
i Aineto, en direcció altra volta cap a Esterri d'Àneu,
travessant la serra de Campirme, i arribant a la cèlebre
Posada del Sol, avui hotel Pirineu, on s'havia iniciat

aquell viatge de descoberta.

5 Vidal (2002: 51-52)
6 Sembla ser que els militars hi construïren una torreta durant la
campanya de 1871. Els francesos coneixien aquest cim com a Pic du
drapeau Espagnol



La vall de Sotllo i els estanys
d'Estats i Sallia des del

sostre de Catalunya.
Foto: Jordi Cutrina



Tour del Mont Viso
Entre el Queyras i
elPiemont
El Tour del Viso és un tresc circular al voltant del Mont Viso, una mola

trapezoïdal i imponent de 3.841 m. El Mont Viso està situat a la província
de Cuneo, a l'oest del Piemont italià, als Alps occidentals, a mig camí del
Mont Blanc i la Mediterrània, a 110 km de cadascun.

TEXT l FOTOGRAFIES DE JORDI OLLÉ

Mont Viso des de

l'estany Chiarello



Liac Lunga

3.- Refugi Quintino Sella - Passo S. Chiaffredo
- Granja Gheit - refugi Vallanta
4.- Refugi Vallanta - coll de Vallanta - Roche
Ecroulée

Com es veu el recorregut tradicional té l'accés
des del costat francès, el Queyras. El Parc Regi
onal està situat al Departament d'Hautes-Alpes.
Nosaltres el vam visitar després de fer l'any
2004 el Tour del Queyras -GR 58- totalment
recomanable tant pel seu paisatge amb munta

nyes de més de 3.000 m com per l'encant de
les seves viles. Té el poble més alt de França,
Saint Véran a 2.020 m i curiosament la munta

nya més emblemàtica i fotogènica, el Monviso,
a l'altra banda de la frontera. Cal no oblidar que
és un paradís per als amants de l'esquí nòrdic.
Injustament queda una mica oblidada de la ruta
turística tradicional, per la proximitat deis Écrins.

Per tot això, nosaltres vam decidir anar-hi un al
tre cop tant per l'encant de la regió com per la
fascinació que ens feia la silueta inconfusible del
Mont Viso.

La novetat d'aquest any respecte a altres tra
vesses alpines va ser que el transport de l'equi
patge el feien les llames enlloc de mules o les
tradicionals furgonetes o minibús mitjançant
una agència francesa. El grup es componia fi
nalment de quatre catalans, set francesos, en

tre els quals hi havia dues amigues franceses
d'una anterior travessa -l'Alta Via 1-, un guia, un

gos, quatre llames i fins i tot un periodista de la
revista Alps Magazine que volia fer un article
sobre l'expedició.

Vam sortir el 17 de juliol de l'any passat des de
Barcelona en direcció a Briançon (700 km). Vam

aprofitar els primers dies per visitar la ciutat de
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Fent una mica d'història, s'ha de dir que el 1839

el Tour del Mont Viso es va començar a gestar
amb el professor escocès James D. Forbes amb
la seva travessa dels Alps. De totes formes no va

ser fins a la dècada dels anys 70 quan va agafar
fama gràcies als francesos que iniciaven l'itinera
ri des de la Roche Ecroulée, a la vall del Guil, en

el Parc Natural del Queyras, travessaven la tron

tera francoitaliana pel coll de Traversette a 2.892
m veient la famosa i fotogènica cara oest del
Mont Viso per arribar finalment a la vall del Po.

És obligat parlar del coll i el túnel de Traversette.
Es diu que el cap cartaginès Hanníbal amb els
seus elefants va travessar aquest coll -a l'any
218 aC.- en el seu afany de conquerir Roma a

la segona guerra púnica. Per una altra banda,
l'any 1480 després de cinc anys de treballs es va

acabar de construir un túnel de 75 m -anomenat

popularment le trou du Viso, forat del Viso- per
afavorir el comerç trancoitalià. Es diu que és el
túnel més antic dels Alps.

El Mont Viso o Monviso, en piemontès, va ser

conquerit -cara sud- per l'anglès William Mat
hews el 1861 coincidint amb la unificació d'Ità
lia. Dos anys després, una expedició italiana
comandada pel ministre de finances de Vittorio

Emmanuel, Quintino Sella, va fer cim. Després,
va fundar el CAl (Club Alpino Italiano) a Torí i,
per tant, aquest 2013 es commemora el seu

150è aniversari. Finalment, el 1879 es conque
reix el vessant francès, "la Oest", de l'anomenat
"Rei de Pedra".

El Tour té diferents itineraris o variants però el
clàssic, de 4 dies, és el següent:
1.- Roche Ecroulée - refugi Viso
2.- Refugi Viso - coll Traversette - Pia del Re -

refugi Quintino Sella



Mapa de la ruta circular

Tour del Mont Viso

D'esquerra a dreta i de
dalt a baix:

1. Cascada del Pis

2. Viso Mozzo (3.017 ml
3. La llama Maya
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Briançon, Patrimoni de la Humanitat, els Écrins
(Glaciar Blanc -Ailefroide- i la Meije -La Grave-),
així com el Queyras (Château Queyras, Saint
Véran ... i fins tot assolir un tresmil, el Pain du

Sucre, excel-lent mirador del Mont Viso). Ja que
aquesta muntanya és propera al coll fronterer
de l'Agnel a 2.580 m, accessible per carretera,
vam aprofitar per visitar per primera vegada el

Piemont. Si al cantó francès la carretera tenia un

pendent mitjà del 8% al cantó italià arribava fins
al 14%. Vam baixar fins a Portochianale i a la tor

nada vam parar en l'encisador poblet rústic de

Chianale, a 10 km del coll de l'Agnel, on hi ha una

taula d'orientació amb vistes sobre el Mont Viso.

La nostra travessa va durar sis dies partint des
de Roux d'Abriès (Queyras) travessant la fronte

ra pel coll de Saint Martin. �itinerari pel Piemont

italià transcorre, una petita part, pel sud de la

província de Torí i una bona part pel nord de la

província de Cuneo, on passa realment l'itinerari

clàssic italià. S'ha de comentar que els accessos

des del cantó italià es fan des de Portochianale.

Dia 1: Roux d'Abriès 1.727 ro

llac de Cha1anties 2.569 ro

coll S. Martin 2.721 ro-

refugi de Lago Verde 2.580 ro, 5 h

AI poble d'Abriès (Queyras-França) ens vénen
a recollir amb un minibús per portar-nos a Roux



d'Abriès on es troba el guia i les seves quatre
llames (Koala, Naya, Legende i Shawane, que
tenen entre 8 i 13 anys d'edat). Després de sentir
la llarga explicació del guia de com comportar-se
amb les llames i com fer l'equipatge que portaran,
comencem a caminar. Abans d'arribar a l'estany
dinem a hora francesa. Més endavant pugem el
coll per travessar la frontera per tot seguit baixar
fins al refugi Lago Verde actualment anomenat

Severino Bessone, a la província de Torí.

Pel que fa al refugi hem de dir que sopem molt
bé i la guarda, simpàtica i amable, ens diu que
som els primers catalans de la temporada i que
sobretot signem al llibre de visites perquè consti
el memorable fet. Aquella nit, va nevar emblan

quinant tot l'entorn en ple mes de juliol.

Dia 2: refugi Lago Verde -

coll de Valpréveyre 2.737 m

Bivacco Nino Soardi 2.620 m, I h

Alpe de Crosenna 3 h 30 min -

refugi WillyJervis 1.732 m, 5 h 30 min

Seguim l'itinerari GTA 230 (Grande Traversée
des Alps) passant pel coll i el petit refugi guar
dat de Nino Soardi on el guarda ens ofereix cafè

calent, ja que a fora fa un fred que pela. Baixem
i un cop dinats arribem fins a Alpe de Crosenna
1.645 m, situat a la Comune di Bobbio Pellice.

L.:encisador poble de
Chianale travessat pel

torrente Varaita

Passat el riu, trobem una pista que porta fins a la
cascada més famosa del recorregut, la del Pis.

Aquí, en un entorn més civilitzat, ja que es troba

prop del poblet de Villanova, comencem a trobar

plafons informatius sobre el paisatge, la fauna
i la presència humana en el temps. Finalment
arribem a la Conca Pra, una àmplia pastura (al
page en francès), on es troba el refugi Jervis. Els

plafons explicatius ens parlen entre altres coses

de les edificacions de la zona, de com vivia la

gent, de com es feia el formatge i en especial,
de la salamandra Lanzai, de color negre, animal
endèmic d'aquest indret natural protegit, sense

oblidar la cabra stambecco o bouquetin i els
boscos de mélèze, pins de fulla caduca, com el
pi canari.

Dia 3: refugi Willy Jervis
refugi Granero - coll Manzol -

coll Armoine 2.692 m -

Pian del Re 2.020 m, 5 h 30 min

Sortim del refugi en direcció sud seguint la Via
Alpina fins al refugi Granero. Abans ens trobem
Pian Sienive a 2.060 m, on es troba un monu

ment erigit pel CAl en commemoració a les 9
víctimes d'un avió de la marina americana que
es va estavellar el juliol de 1957. Encara es con

serven restes a l'indret de la caiguda. Arribem
al refugi Granero, al costat deillac Loungo, sota
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D'esquerra a dreta i de
dalt a baix:

1. Refugi Bagnour (2.075 m)
2. Refugi Jervis (1.732 m)

3. Refugi Lago Verde (2.580 m)
4. Refugi Plan del Re amb el

Mont Viso al fans
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una pluja persistent. Com la cosa no pinta bé di

nem aviat, a les 11 del matí! A causa del temps
i la dificultat que pot representar el coll fronterer
de la Traversette sobretot per les llames, un cop
passat el pas del Lousiras, el nostre guia decideix

-per seguretat- canviar la ruta i seguir la via alpina
pel coll Manzo! Aquí continua plovent i aleshores

descarreguem l'equipatge que porten les llames

perquè el primer tros de la baixada del coll és
molt estret amb molt pendent i fins i tot equipat.

Superat aquest escull, seguim el GTA 114. S'acla
reix el temps i passem el llac Nero, on tornem a

pujar per assolir el coll Armoine. Surt el sol i entre
els núvols comencem a veure amb emoció per
primer cop en la travessa, l'imponent Monviso.

D'aquí baixem cap a Pian del Re, on ens espe
ra el nostre refugi-alberg Pian del Re i el sopar
amb la típica polenta amb formatge gorgonzola.
A pocs metres d'aquest lloc es troba el naixement
del riu Po, Sargente del Po, sota la presència de

la cara nord del Monviso. És un punt molt turístic
i es pot arribar en cotxe.

Dia 4: refugi Pian del Re - coll del

Viso 2.650 m - refugi Quintino Sella

2.640 m, 2 h 30 min - Ascensió al

Viso Mozzo 3.017 m, 1 h 30 min

Etapa curta però molt bonica en passar alguns
llacs, com el Fiorenza i Chiaretto, on es reflecteix
el Monviso. Arribem al coll i veiem a mà esquerra
el Viso Petit o Mozzo, a la dreta el Monviso i al

centre avall el refugi i el llac Grande di Viso.

El refugi té en front la paret est del Monviso de
1.200 m. El refugi (CAl Saluzzo), de 100 places,
és el punt de sortida per assolir el Monviso per la

cara sud que és la clàssica. t'ascensió es fa pel
Bivac Andreotti 3.225 m, en unes quatre hores
arribem fins al cim amb passos de II i III grau.

El refugi està en un punt estratègic de la travessa

del Mont Viso i de les vies d'escalades per fer el
Mont Viso. Es va inaugurar l'any 1905 en honor al

fundador del CAl, i es va reformar el 2001. Origi
nàriament procedeix d'un refugi que es va cons

truir el1886 i es va incendiar e11932. AI costat es

troba una capella en honor als escaladors que es

van deixar la vida en el mont Viso.

Dinem al refugi i després, a la tarda, pugem al
Viso Mozzo. AI cim hi ha la imatge de la Madonna
senza Banbino.

Dia 5: refugi Quintino Sella -

coll de Gallarino 2.728 m-

Passo de S. Chiaffredo 2.764 m,I h
30 min - llac Lungo i Bertin -

refugi Bagnour 2.075 m, 4 h

Lendemà en lloc de baixar al refugi Alpetto pel coll

Gallarino, com en un principi estava previst en el

programa de l'agència, pugem al coll Chiaffredo.
Pel que fa a l'Alpetto 2.268 m, a pocs metres hi ha
la cabana de pedra que va ser el primer refugi dels

Alps italians. Bastit el1866 i restaurat e11985. S'ac
cedeix des del poble de Castello (Valle Varaita).

Des de Chiaffredo, baixem fins als estanys, on a la
vora hi ha símbols o petites estructures de pedra,
com menhirs i fites, que fa la gent en honor als
seus éssers estimats morts. Dinem i fem una llar

ga migdiada al costat del llac Bertin amb un temps
magnífic fins que el nostre guia Bruno decideix

que ja és hora de baixar fins al refugi Bagnour.



Cal comentar que la travessa del Monviso es pot
escurçar anant directament del Sella al refugi Va
liante en 4 h 30 min seguint la ruta clàssica, sense

haver de fer la volta per Bagnour.

El refugi Bagnour - regentat per una jove pare
lla - està situat en uns aiguamolls del llac. Està
envoltat d'un bosc de pins cembres, un dels més
extensos dels Alps. Conforma l'anomenat bosc de
l'Alevé. Recomanat portar protector de mosquits!

El darrer diumenge d'agost es fa un acte a l'espla
nada davant del refugi dins del Festival de Música

que durant l'estiu se celebra des del 2005 promo
gut pel CAl Saluzzo.

Dia 6: refugi Bagnour - granja Gheit
1.910 m, 1 h - refugi Vallanta 2.450 m,
2 h 30 min - coll de Vallanta 2.811 m,
3 h 45 min - Grand Belvédère du Viso
2.133 m, 5 h 45 min - Roche Ecroulée
1.780 m;7 h

Etapa molt llarga però molt espectacular. Des
de la granja, punt de confluència de senders, hi

ha una pujada contínua fins al coll fronterer de

Vallanta amb la presència de l'espectacular pa
ret oest de 1.400 metres de desnivell del Viso. AI

coll, encara amb neu, passem al Queyras, tornant
altra vegada a França. Dinem aillac Lestio, 2.510
m, on fem la foto de grup.

Baixem pel sender Grand Belvédère, seguint el
curs del riu Guil, que travessa tot el Queyras,
amb vistes retrospectives de la cara nord-oest del

Viso, una de les postals més famoses d'aquesta
regió francesa.

Des d'aquí, 2.133 m, parteix un sender que porta
cap al refugi du Viso (CAF Briançon) ais 2.460

m d'altitud en 45 minuts, i al coll de Traversette.

Trobem la pista que porta fins a Roche Ecroulée

("roca desplomada") però abans d'arribar-hi, ens

desviem a la nostra esquerra per un corriol que
un cop passat el riu s'endinsa en un bosc molt
bonic. És el Petit Belvédère.

Finalment arribem al pàrquing de Roche Écrou
lée, on hi ha un piafó que ens indica que fins al

refugi del Viso hi ha unes 2 h 30 min, que no dei
xa de ser un punt clàssic per fer la travessa del
Viso. Ens recull el minibús i deixem les llames.
Per la carretera de Ristolas arribem a Abriès, on

tenim el cotxe per continuar la ruta fins a Guilles
tre travessant tot el Parc Regional del Queyras.

Fem nit a Guillestre i aprofitem per visitar la
fortalesa de Mont-Dauphin, on ens acomiadem
dels francesos del grup. t'endemà, després de
fer les compres de darrera hora, tornem cap a

Barcelona.

S'ha de dir que es pot anar també en transport
públic per fer la travessa. Des de França en tren

per Guillestre (línia de Briançon) i d'aquí agafar
un bus-navette fins al Queyras i des del Piemont
itàlia, partint des de Torí, en tren i bus.

En resum, el Tour del Monviso és un sender
molt recomanable al voltant d'un cim enigmàtic.
En general està ben marcat amb rètols indica
tius a les cruïlles però cal tenir en compte que
la travessa té diferents variants o versions i s'ha
de tenir clar què es vol fer amb la guia i el plànol
a la mà.
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Descoberta boscos endins

Ens trobem a les portes de l'estiu.

Ens esperen tres mesos, pel cap baix,
de calor intensa que, cadascú de no

saltres intentarà superar de la millor

manera. Però tots sabem quina és la
millor manera de superar la canícula
estival per un excursionista, oi?

Aprofitant la diversitat d'ambients
frescals del nostre país i la proximi
tat d'aquests a casa nostra, se m'acut

una de molt bona: consisteix a fer un

tomb per una de les avetoses que te

nim a Catalunya. Agradable als sen

tits per les formes arbòries, pel tacte
i les olors dels vegetals, i és clar, per
la refrescant atmosfera que s'hi pot
respirar. M'hi acompanyeu?

L'avetosa

Sabíeu que al món hi ha 33 espècies
d'avet? Les diferents espècies del gè
nere Abies formen boscos d'enormes
extensions al nord dels continents ame

ricà i asiàtic. Extenses zones de taigà
siberiana i americana es consideren
boscos primigenis, encara inalterats

per la mà de l'home.

Més al sud, els avets, són menys fre

qüents i queden restringits a zones

muntanyoses, testimoni de l'extensió

que ocupaven en altres èpoques geo
lògiques més favorables. Si esteu pen
sant en els períodes glacials, aneu ben

encaminats. És exactament això. Així

doncs, les avetoses més meridionals
del món les trobem a les muntanyes
Cuchumatanes a Guatemala i al massís
de Babor a Algèria.

A l'Europa occidental l'avet més abun
dant és l'Abies alba. A la Península
Ibèrica es troba restringit al Pirineu i al

guns enclavaments pròxims. La causa

és que només en determinats indrets

d'aquesta serralada es troben les con

dicions ecològiques adequades perquè
pugui viure. A casa nostra constitueix
una massa forestal on l'únic arbre domi

nant és l'avet, o bé es presenta barrejat
amb el faiq'. t'avetosa se situa en el pis
montà entre els 900 i 1.800 m d'altitud,
aproximadament.

Així doncs avui hem posat rumb cap a

la Val d'Aran a la recerca del benestar
físic i espiritual que ens ofereix una de

les seves avetoses, posem per cas, Ba

ricauba, la mata de València o el Ger
dar de Sorpe.

L'avet (Abies alba)
A mesura que ens atansem al bosc

comencem a distingir els individus que
el formen.

Observem uns arbres de gran alçada.
Alguns arriben als 45 metres. Tenen
una capçada regular. Els peus joves
són piramidals però veiem que amb

l'edat esdevenen cònics. Per tant, la

Podeu comprovar com n'és d'ombrívola l'avetosa de la mata de València. Foto: Josep A. Uroz

excurstornsrne 374

Morfologia dels òrgans reproductors masculins
i femenins, pinya, escates, llavors, acícules i

branquillons. Font: Thomas Schoepke,
www.plant-pictures.de

deducció que podreu fer per classificar

aquest arbre com una conífera és del tot
correcta. Els troncs són rectes, quasi
cilíndrics. Les branques són elàstiques,
de manera que poden suportar el pes
de la neu sense trencar-se, i apareixen
per nivells regulars tendint a ser horit

zontals, sobretot en peus joves. La ra

mificació és densa i abundant fent que
projecti una ombra molt tancada.

Doncs sí, sembla que això són avets.

Si ens endinsem en la massa bosco
sa que formen, podrem comprovar de

prop que no ens equivoquem. Mentres

tant us en faré algunes consideracions

d'aquests gegants vegetals.

Perquè "alba"? El nom li ve del color

blanquinós de la seva escorça, tot i que
en exemplars molt vells esdevé fosca.

t'avet és monoic, és a dir, cada avet

desenvolupa flors femenines i masculi
nes. Aquestes apareixen entre l'abril i el

juny. Les pinyes són les flors femenines
fecundades que van desenvolupant
se al llarg de l'estiu. Aquestes pinyes
no pengen de les branques sinó que
jauen apuntant cap amunt. A la tardor
es comencen a desintegrar un cop són

madures, quedant, a l'hivern, l'eix de la

pinya nu sobre les branques.

1 L:elevat interès ecològic d'aquest tipus de bosc

mixt serà obíecte, més endavant, d'un "Boscos
endins" exclusiu.



per Josep A. Uroz

És un arbre amb un eficaç aprofitament
de la llum que fa que pugui habitar llocs
amb molts dies coberts o boirosos al

llarg de l'any.

Li cal un repartiment generós i regular
d'aigua al llarg de l'any: entre 1.000 i

1.600 mm. Les temperatures també

marquen la seva àrea de distribució
sent present, a grans trets, allà on la

mitjana de les mínimes no baixa de -4ºC
i les màximes no superen els 16ºC.

Passa les primeres etapes del seu crei
xement sota arbres o arbusts ja que la
llum directa els perjudica. En canvi, un

cop adult, quan ja no rep la protecció
d'altres arbres, suporta els elevats ni

vells d'insolació característics de l'alta

muntanya pirinenca.

Temps era temps, l'oli de trementina
d'avet fou utilitzat àmpliament com a

base d'ungüents per combatre malal
ties pulmonars, renals i dolències di
verses. Aquesta era recol-lectada per
les trementinaires a partir de la incisió

que practicaven sobre les butllofes de

l'escorça. Amb aquest i d'altres preuats
productes medi_cinals boscans, les tre
mentinaires baixaven a pobles i ciutats

per vendre'ls.

L'ós bru (Ursus aretas)
Animal emblema de l'avetosa pirinenca,
és el mamífer més amenaçat del Principat.

www.naturepolitan.com

Tot i ser una especie de protecció
prioritària per la UE, es troba en greu
perill d'extinció.

L'ós bru és una espècie "paraigua", la

conservació de la qual beneficia la res

ta d'espècies. Necessita grans extensi

ons de natura ben conservada, per tant
si conservem l'ós i el seu hàbitat, estem
conservant la resta d'espècies que tam
bé viuen al Pirineu.

És un mamífer inconfusible per la seva

gran mida, orelles petites i arrodonides
i cua molt curta. De costums nocturns,
és més actiu al capvespre i a l'alba. Es
mou lentament però és sorprenentment
àgil, podent córrer més ràpid que una

persona, moure's per terreny abrupte
i trepar arbres. No té bona vista però

Foto de trampa fotogràfica on apareix l'óssa Hvala i les cries Nheu i Noisette. Font: Depana

Àrea de distribució pirenaica de l'avet. Font: Dupias, 1985

el seu olfacte és un prodigi. Les seves

petjades són inconfusibles, semblants
a les de l'ésser humà, però arrodonides.
Hivernen en cavitats naturals on cons

trueixen el seu cau. La seva dieta la
formen en un 80-90% gramínies i fruits
del bosc. Ocasionalment s'alimenta de
restes d'animals morts i rarament ataca
bestiar domèstic.

El declivi de l'ós bru al Pirineu ha estat

continuat a causa de la perseverant per
secució humana. Amb la mort el novem

bre de 2004 de Cannelle, l'última óssa
autòctona dels Pirineus, a mans de ca

çadors, la població ossera pirinenca ori

ginal, que era de 200 óssos al comen

çament del segle XX, es pot considerar

extingida, atès que la resta dels exem

plars supervivents eren tots mascles. La

població actual està formada per exem

plars d'origen eslovè provinents de l'alli
berament de dues femelles i un mascle

(segurament recordareu els seus noms:

Giva, Melba i Pyros), durant l'any 1996
i 1997, i d'un més recent, efectuat el
2006, constituït per quatre femelles i un

mascle, a fi de reforçar la població des

prés de la mort de l'última óssa autòcto
na. En tot el Pirineu viuen actualment al
voltant de 25 exemplars.

AI llarg del Pirineu els óssos es mouen

per una vasta àrea de prop de 8.000
km", localitzats bàsicament en els bos
cos de la Val d'Aran i Pallars Sobirà.

Tant l'ós com l'hàbitat que l'acull són
víctimes de la pressió humana: cace

ra, destral, telecadire, carreteres i ho
tels. Tot creat per nosaltres. Serveixi

aquest lliurament de "Boscos Endins"

per prendre una mica de consciència
sobre la fragilitat d'una natura que de

pèn de les nostres decisions: polítiques
i quotidianes.
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Belsazar Hacquet
A la muntanya millor anar a peu Morîel Canales

t'any 1787 Horace-Bénédict de Saussure

assolí el cim del Mont Blanc, just un any

després de la primera ascensió, que pro

tagonitzaren Jacques Balmat i Michel Pac

card. Aquest fet tingué tanta repercussió
que de seguida se succeïren, en diferents

llocs d'Europa, iniciatives per pujar les

muntanyes més emblemàtiques. Un exem

ple seria les expedicions al Grossglockner
(3.798 m), que el cardenal Franz Xaver von

Salm-Reifferscheidt finançà entre el 1799 i

e11806. En aquest cas, a més, també hi in

fluí eillibre que Belsazar Hacquet publicà el

1783, on afirmava que ningú hi havia pujat,
però, que era assolible. En aquesta obra,
que va ser el fruit de les exploracions que
realitzà entre 1779 i 1781 pels territoris com

presos entre el Triglav i el Grossglockner,
va incloure, com en molts dels seus textos,
ll-lustracions i mapes molt interessants.

El llibre de Hacquet i els escrits posteri
ors del bisbe de Linz, Sigismund von Ho

henwart, van cridar l'atenció de von Salm,
que arribà a la conclusió que calia pujar el

Grossglockner. El 1780, i després de vari
es temptatives, organitzà una expedició de

62 persones amb criats, camàlics, guies i

fusters que habilitaren un camí per sobre

de la neu, posaren cordes fixes en els llocs

Foixarda

de més pendent i construïren dos refugis.
Finalment, el29 de juliol de 1800 cinc mem

bres del grup assoliren el cim. Belsazar (o
Balthasar o Balthazar) de la Motte Hacquet
(Le Conquet 1739-Viena 1815) fou un met

ge i naturalista d'origen francès, que realit

zà importants contribucions en els camps
de la geologia, la mineralogia, la botàni

ca, la química i l'etnografia. Fou professor
d'anatomia i cirurgia del lycée de Ljubljana
(Eslovènia), d'història natural i medicina de

les universitats de Lviv (Ucraïna) i Cracòvia,

Família: P/onfoginoceoe
Espècie: Globulorio olypum

de la qual també fou degà de la facultat de

Medicina. Explorà una gran part dels Alps
Julians, els Carpats i les Dolomites, anat

sempre a peu, ja que considerava que era

la millor manera de conèixer el territori.

Publicà una trentena de llibres i més d'un

centenar d'articles científics. La seva obra

més important és la Oryctographia Carni

olica, que és un treball sobre la geologia,
la mineralogia i la botànica de les regions
eslovenes de Carniola i ístria. Destaquen
també els seus estudis etnogràfics d'alguns
pobles eslaus i els de la flora alpina de la

regió de la Carniola. Se'l considera un pio
ner en el camp de la geomorfologia càrsti

ca. A més, va descriure les diferències en

tre la dolòmia i la roca calcària, anys abans

que ho fes el mateix Déodat de Dolomieu.

Protagonitzà la ben coneguda anècdota,
que portà de cap durant molt temps alguns
botànics, al descriure una nova espècie de

card amb flors, que anomenà Escabiosa

trenta, que posteriorment ningú trobà, i que

un segle més tard el botànic Anton Kerner

von Marilaun demostrà que era un exem

plar atípic de Cepha/aria /eucantha. El gè
nere botànic Hacquetia i diverses espècies
hacquetti, com per exemple la planta Pedi

cu/aris hacquetti, ens el recorden.

Lluís Catasús

La foixarda és una mata llenyosa medi

terrània de fins a 80 cm d'alçada, densa,
erecta i molt ramificada. Creix a les bro
lles assolellades, boscos aclarits i garri
gues seques. Sempre sobre sòl calcari

encara que siguin llocs secs, pedrego
sos o empobrits per l'erosió. AI nostre

país la trobarem a les brolles de contra
des mediterrànies d'hivern temperat fins

als 1.000 m d'altitud.

Les fulles són persistents, esparses,
lanceolades d'1 a 3 cm, agudes i mu

cronades. Són de consistència coriàcia,
glabres d'un verd grisós i tenen un pecí
ol molt curt d'1 a 2 mm.

Les flors són petites, hermafrodites i

zigomorfes. El calze està format per 5
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sèpals soldats en un tub persistent i la
corol-la consta de 5 pètals soldats for
mant una estructura bilabiada. Les flors
es produeixen en inflorescència en ca

pítols de flors blaves o violetes d'entre

1 i 3 cm de diàmetre en forma de botó

disposats a l'extrem de les tiges que

poden ser tant terminals com axil-tars.

A la base d'aquesta inflorescència sol

aparèixer un involucre de bràctees im

bricades i escarioses. Floreix ben aviat,
a finals d'hivern abans que no arribi la

primavera. En plena florida, una mata

de foixarda sembla un coixí d'agulles
de cap blau. Durant la pol-linització els

insectes vénen atrets per la inflorescèn
cia que simula una flor simple. El fruit és
una núcula que queda coberta el calze.

Té aplicacions medicinals. Les infusions

de fulles de foixarda es prenen com a

purgant i per combatre l'acidesa d'estó

mac. Tenen un principi amarg caracte

rístic anomenat globularina.



-RETALLS DE
La Meije

Últimes conquestes alpines

,

Eduard Soler

La Meije forma part del massís deis
Écrins als anomenats Alps del Delfinat
i constitueix part de la frontera natural

que separa els departaments france
sos dels Alts Alps i l'Isère. Els princi
pals accessos a la muntanya són per
l'important centre de muntanyisme i

esquí de La Grave, al nord, i per la bu
còlica vall de La Bérarde, al sud.

Amb 3.983 f!l d'altitud màxima, La Meije
es caracteritza

per un conjunt de

crestes abruptes
que s'extenen
d'est a oest d'on
sobresurten tres

pics principals
ben diferenciats:
el pic Oriental

(3.891 m), el pic
Central o Doigt
de Dieu (3.973
m), i el pic Occi
dental o Grand
Pic de la Meije
(3.983 m). Atès

que el Grand Pic
no té cap via fàcil

d'accés, aquest
fou un dels dar

rers cims impor
tants dels Alps en

ésser conquerit.
Per tant, La Meije és considerada una

de les muntanyes més difícils dels Alps
i la seva ascensió, sigui quina sigui la
ruta escollida, dóna prestigi a l'alpinista
que decideix emprendre el repte. Així
mateix, l'ascensió de la segona cota
del massís, l'anomenat Doigt de Dieu,
no és menys envejable, ja que posse
eix igualment tots els elements d'una

completa escalada alpina: un cop su

perada la rimaia, cal afrontar una paret
de gel de fins a 55° i després una ex

posada escalada en roca de III-IV fins
a assolir la vertiginosa punta.

La primera ascensió del Grand Pic de
la Meije data del 16 d'agost de 1877 i
fou protagonitzada pel guia Pierre Gas

pard, el seu fill i el client Emmanuel
Boileau de Castelnau.

Henri Emmanuel Boileau, baró de Cas

telnau, nascut a Nîmes e11857, comen-

ça la seva carrera alpina ben aviat. Als
tretze anys debuta als Pirineus ascen

dint l'Aneto i la Maladeta; entre 1872 i
1874 escala fins a quatre vegades el
Mont Blanc, així com el Matterhorn i
la Jungfrau, entre moltes altres mun

tanyes. Als disset anys entra a formar

part del Club Alpin Français. Posteri
orment, l'amistat amb Henry Duhamel,
fundador del CAF i especialista en les

muntanyes de l'Ait Delfinat, l'acosta

per primera vegada a la muntanya que
més fama li hauria de donar: La Meije.
L'any següent, cansats del mal temps
d'aquella temporada a Chamonix, els
dos amics es dirigeixen cap al sud. Ar
riben a La Grave i realitzen un intent a

la cara nord de La Meije amb els gui
es Alexandre Tournier, François i Léon

Simond, però queden bloquejats en un

corredor per culpa del mal estat del gei.
Aquell mateix any assoleixen la punta
central, el Doigt de Dieu, el qual ja ha
via estat escalat cinc anys abans per
W.A.B. Coolidge, però el punt més alt,
el Grand Pic, restava verge.

El 1876, Boileau de Castelnau coneix
al guia Pierre Gaspard i el seu fill, for
mant una de les cordades més potents
del moment en aquella zona i aconse

guint plegats moltes primeres ascensi
ons durant els propers dos anys. El 4

d'agost de 1877, Boileau de Castelnau i

Gaspard inicien un nou atac a La Meije
per la cara sud seguint l'itinerari inten
tat per Duhamel l'any anterior. Supe
ren el mur on Duhamel havia desistit i

avancen una mica més, fins que es ve

uen obligats a retrocedir amb els últims

raigs de soi. No obstant, encara tenen

temps durant el descens per equipar
els passos més compromesos amb
cordes fixes que els estalviaran temps
en un proper intent. D'aquesta manera,

uns dies més tard
la cordada forma
da per Boileau de

Castelnau, Pierre

Gaspard i el seu

fill assoleixen per
fi el cim del Grand
Pic el 16 d'agost.
La Meije ha estat

conquerida, no

sense dificultat,
però. Igualment,
el descens tam

poc resulta ser

tan plàcid com

esperen. La fos
cor novament els

enxampa i es ve

uen obligats a fer
un incòmode bi
vac en una petita
lleixa. AI dia se-

güent, però, arri
ben sense més entrebancs a La Grave.

En un primer moment W.A.B. Coolidge,
conqueridor del pic Central uns anys
abans, desconfià de l'ascensió porta
da a terme per Boileau de Castelnau i

companyia, la qual no va admetre fins
que el juliol de l'any següent repetí ell
mateix l'itinerari descrit pel baró de
Castelnau fins al cim que llavors sí que
va reconèixer realment com a punt més
alt de la muntanya.

Uns anys més tard, J.H. Gibson, U. Al
mer i F. Boss, realitzen la primera tra
vessa integral de les tres puntes d'oest
a est, ruta que, tot i ser més llarga i difí
cil, sovint prefereixen fer molts alpinis
tes per considerar-la més segura que
el descens de la via normal a través
del Glacier Carré quan les condicions

meteorològiques empitjoren cosa que
d'altra banda és bastant freqüent.
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Termini de recepció d'irnotqes per al calendari
d'Excursionisme 2014

Tots
aquells que vulgueu participar

en el calendari 2014 recordeu que
necessitem les vostres fotografies

abans del 24 de juny de 2013.

Es poden enviar les fotografies que es

vulguin relacionades amb el món de la

muntanya en format horitzontal. Les

imatges han de ser d'alta resolució si

són digitals, de 8 megues en enda
vant. També s'admeten fotografies en

paper però s'ha d'adjuntar el negatiu
a la diapositiva que serà retornada

posteriorment a l'autor. Es mirarà de

garantir la diversitat de paisatges així

com la qualitat de les imatges. Moltes

gràcies a tots.

Les imatges s'han d'enviar a la UEC de

Gràcia, carrer Encarnació, 131-133 a

l'atenció de la revista Excursionisme.

Consell de redacció

Excursionisme

La UEC busca nou encarregat/ada del refugi del Mas
del Irone. els interessats han d'envier el currículum a la
secretària abans del 15 de juny: secretaria@uec.cat
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L'expedició catalana del 2012 va fer
tres cims més amb primeres ascensi
ons absolutes que va batejar com a Pic

Tulipanski (4.826 m), Pic Mont Blanc

Kirguis (4.810 m) i Pic Gran Layolu
(4.901 m). El Pic Martí Gasull és el més

El cim Martí Gasull ja està registrat oficialment

L'expedició
catalana Interclubs de

la Unió Excursionista de Catalunya
de Gràcia, el Club Excursionista de

Gràcia i Madteam (en total 9 membres)
ha pogut oficialitzar el nom del pic Martí
Gasull al registre rus (únic registre encar

regat per a la zona).

El pic Martí Gasull (5.169 m) es troba a

la província d'issik Kul, al Kirguizistan, a

la zona de Borjoldoi. Va ser assolit per
primer cop per una expedició russa el
2007 que el va anomenar Biely Kupol
(Cúpula blanca). L'expedició catalana va

fer una segona ascensió l'estiu de 2012
i va proposar d'anomenar-lo pic Martí
Gasull en honor al muntanyenc i activis
ta de la Plataforma per la Llengua mort

en un accident de muntanya al Nepal al
setembre de l'any passat. Un dels explo
radors, Eduard Gonzàlez, va inscriure el
nom de Pic Martí Gasull al Google Earth
i finalment ha estat acceptat al registre
oficial rus bo i conservant també el pri
mer nom, per bé el de Martí Gasull serà
el públic. La primera expedició va ésser

especialment receptiva a les demandes
catalanes al conèixer els motius del nom;
sensibilitat compartida quan dos explo
radors russos van morir el 2012 en acci
dent de muntanya a la zona de Borjoldoi.

alt dels quatre assolits. N'estan prepa
rant un reportatge.

Consell de redacció
Excursionisme

El Cim Martí Gasull 5.169 m

•

Coricepció All lOU

· Diccionari de sinònims i antònims,
Editorial Teide.

Una altra vegada us oferim diversos recursos per tal que tingueu elements per poder fer els
vostres escrits amb el màxim de correcció:

· Diccionari de la llengua catalana,
Institutd'EstudisCatalans. http://dlc.iecat

· Diccionari català-valencià-balear,
Editorial Moll. www.enciclopedia.cat

· DIDAC, Enciclopèdia Catalana.

www.grec.netlcgibin/escOO.pgm

· Diccionarietimològic, Enciclopèdia
Catalana.

· Termcat, Centre de Terminologia.
termcat.cat

· Diccionari de locucions i frases
fetes, Edicions 62.

· Esadir, Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals. http://esadir.com

· Diccionari català-castellà,
Enciclopèdia Catalana.

· Resum de gramàtica bàsica,
Universitat de Barcelona. www.ub.es/

slc/autoaprenentatge/gramatik
· Optimot, Generalitat de Catalunya.
http://optimot.gencat.cat

amb la col-loboroció del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona
Delegació de l'Eixample
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Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries

FORA DE SERVEI

Refugi de REBOST
Bagà
608736714/615874761 www.refugirebostcot

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

Refugi MAS DEL TRONC
686541 983 guillemcloverio@gmail.com
www.wm3 com/masdeltronc/

· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, Bn, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646 744669 /972 145 107 www.xaletuec.com

· Altitud: 1 .505 metres
· la Molina, al Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia

Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, Bn, senderisme, espeleologia
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Refugi CINQUANTENARI
Estany de Baborte (lliure)
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi MATARÓ
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 1 6 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi GRÀCIA
Estany diAiroto (lliure)

· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de

l'estany d'Airato
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 12 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses
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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 178940 www.refugi.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, Bn, pesca

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

Butlleta de subscripció

Nom
_

DNI
__ Adreça postal. __

Codi postal, __

Població
_

Se subscriu a la revisto Excursionisme (sis números l'any)
per l'import de 15 euros anuals

Cognoms __

Tel.
_

Fax
_

Comarca
__

Correu electrònic
_

Dadesbancàries DDDD DDDD DD DDDDDDDDDD

Signatura Data
_
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La vall del Ges i el pic de l'Aliga

El comí de les ermites de Santa Orosia a l'Oturia

Osona
- Horari: 6 h; recorregut llarg i complex, és fàcil que se'ns allargui l'horari.
- Desnivell: +/- 750 m.

- Dificultat: excursió llarga sense dificultat tècnica a d'orientació.
- Època: pot fer-se tot l'any, però la primavera i la tardor semblen les

èpoques més adients.
- Cartografia: Bellmunt-Puigsacalm Esc. 1:25.000. Ed. Alpina.
- Bibliografia: Puigsacalm Bellmunt. De David Aloy i M. Mercè Lleo-

nart. Guia del CEC. Ed. Montblanc- Martín.
- Accés: circulant per la C-17, a l'altura de Manlleu prenem el trencall

cap a la C-37 que porta a Olot. Prenem la segona sortida de la C-37,
anem cap a Sant Vicenç de Torelló i seguim fins a Sant Pere de Torelló

per la BV-5234. Travessem Sant Pere i seguim per la mateixa carretera

que du al coll de Bracons. A poc més d'un quilòmetre del poble, al final

d'una recta, la carretera creua el riu Ges i fa un revolt a la dreta. Allí

trobem l'entrada de la pista que porta a la vall del Ges amb el pas barrat

per una cadena. AI costat de la carretera hi ha espai per estacionar.
- Descripció: Üarg i divers itinerari que mirarem de sintetitzar. Remun

tem la vall del Ges seguint el PR C-47. Després de travessar el llit del

riu arribem a la Teuleria, una masia Residència Casa de Pagès. Vall

amunt per unes passeres de ciment travessem el riu tres cops més fins

a trobar, sota el cingle de la Socarrada, el congost anomenat del Forat

Ticó. Quan la pista es situa sota el santuari de Bellmunt, trobem un

trencall cap a la masia de la Vall. Quaranta metres més enllà abando

nem la pista tot baixant a mà dreta per l'antic camí de la vall, a trossos

empedrat (marques de PR). Travessant una pista de desemboscar el

Alto Gállego
- Horari: unes 2 h 30 min per la pujada a l'ermita i 1 h més fins al

cim de l'Oturia.
- Desnivell: 675 m fins a Santa Orosia i 1.035 m fins al cim de

l'Oturia.
- Dificultat: camí evident i ben assenyalat.
- Època: ascensió recomanable a la primavera a la tardor per tal

de gaudir de l'espectacle del salt d'O Chorro sobre l'ermita de San

Cornelio. El 25 de juny s'hi fa una romeria.
- Cartografia: Serrablo Esc. 1:40.000. Editorial Pirineo.
- Bibliografia: Guia Alto Gá/lego. De la col-lecció RUTASCAI por

Aragón. De José Luís i Miguel Angel Acín i Fernando Lampre. Publi
cat per la CAl, Ed. Prames i el Gobierno de Aragón.
- Accés: per anar al poblet de Yebra de Basa cal anar a Osca i

seguir fins a Sabiñánigo passant pel coll de Monrepós. De Sabiñá

nigo cal prendre la nova carretera N260-a direcció Boltaña i sortir

al poble de Yebra de Basa. També hi podem accedir des de l'Ainsa

i Boltaña pel nou túnel de Pedralba inaugurat el juliol de 2012 que
uneix Fiscal amb Sabiñànigo.
Qui primer em va parlar d'aquestes ermites fou l'Eloi Figueras i a la

seva memòria va dedicada aquesta ruta carregada de misticisme.

- Descripció: Qui primer em va parlar d'aquetes ermites fou l'Eloi

Figueres i a la seva memòria va dedicada aquesta ruta carregada
de misticisme. Santa Orosia és la patrona de la diòcesi de Jaca. El

25 de juny una romeria puja una imatge de la santa des de Yebra

de Basa fins l'ermita-santuari que du el seu nom, on s'hi celebra

un aplec. Sortim del poble passant per l'esquerra de la primera
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iLa vaU del Ges i el pic de I'Atiga 1.342 m

camí ens du a la base de la Tosca de Dego
llats una bonica roca calcària coberta de mol

sa per l'aigua que hi baixa. El camí surt de

nou a la pista i en un marcat revolt un rètol de

fusta ens indica el Salt del Molí. El camí dava

lla decidit dintre un bosc de petits faigs i ens

deixa a la base d'un espectacular salt d'aigua
d'una trentena de metres d'altura. Prop seu

trobem les restes del molí que li dóna el nom.

El corriol s'enfila fins damunt del salt i encara

la darrera sorpresa d'aquesta encaixonada

vall: el bonic pont romànic de Salgueda so

bre el riu Ges. La vall s'eixampla i fem cap a

una pista que seguirem cap a la dreta (est)
abandonant així el PR C-47 i la vall del Ges.

La pista guanya altura paral-lela al barranc de

Sant Bartomeu. Dos quilòmetres més enllà, a

tocar de Can Puig, un pal indicador assenyala
el camí cap a la serra del Curull. Es tracta d'un

corriol que puja dret i decidit cap el sud per
la fondalada del Clot de can Ruflà. En 50 mi

nuts puja 350 metres i ens deixa al callet de la

Font de la Canal a 1.257 m. Un nou rètol ens

assenyala més a l'est el Puig de l'Àliga al que
ens enfilem en 10 minuts amb una grimpada.
Amb els seus 1.342 m és el cim més cone

gut d'aquesta serra, tot i que el més alt és el

Puig de Planadella de 1.361 m. Les vistes van

des del Pirineu als més propers Puigsacalm,
serra de Llancers a serra de Cabrera. De tor

nada al coll seguim un camí que baixa pel ve

sant oriental de puig Buac i que ens porta en

25 minuts a l'amplia collada de Collsaplana
a 1.039 m on trobem una nova pista.
Aquesta baixa en direcció sud-oest

fins la Residència Casa de

castell. Just passat la Vinyeta abandonem la

pista per emprendre un nou corriol que resse

guint el nu i rocallós llom del Bac de Rabas

sola ens retorna a la pista del matí a tocar de

la Teuleria.

Pasqual Garriga I Martí

ermita, la de las Cruces on trobem un pal
indicador del santuari. En l'inici de la pujada
ens movem per un terreny d'aspecte lunar

per ser zona de sedimentació del barranc

de Santa Orosia. Quan el camí comença
a guanyar altura passem per l'ermita blan

ca d'Escoronillas, un senzill oratori. El

camí s'allunya del llit del barranc i encara

cap el nord el fons de la vall. Passem un

segon oratori més petit anomenat ermita

de Arrodillas, construïda sobre una roca.

Dintre un bosc d'alzines el camí arriba al

llit del barranc on baixa força aigua. És de

fet l'únic punt on podrem refrescar-nos. El

camí canvia de vessant i per una pineda
guanya altura i encara una fondalada del

barranc. Damunt seu s'alça un llarg cingle
de roca conglomerada al que s'arrapa una

gran ermita. La incomparable bellesa del

conjunt es completa amb una cascada que
salta el cingle a tocar de l'ermita. En arribar

hi veiem que en realitat es tracta de dues

ermites superposades, la de la Cueva i la

de San Cornelio. Després de visitar-les se

guim el camí passant per sota el salt d'aigua
anomenat O Chorro. Seguim una marcada

feixa de roca que, en diagonal, remunta la

base del cingle. Protegides pel cingle tro

bem encara dues ermites més la de San
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a les restes

Bias primer, i més endavant la de Santa

Bárbara. Aquesta diagonal desemboca

a un gran altiplà a l'altura de l'ermita d'A

Cruz d'o Zaque (2h). Des d'allí ja divi

sem l'ermita-santuari a 1.560 m i darre

re seu el suau pic de l'Oturia. t'ermita

fou construïda el segle XVII a tocar de

la font de tres brocs on se suposa fou

martiritzada la santa. Normalment tro

barem l'ermita tancada però ofereix un

refugi lliure net i espaiós on seure a tau

la i on, si ho volem, podem dormir (no
hi ha llits). A l'Oturia es puja tot seguint
la pista fins la callada de Sant Cocobá

i prenent allí un corriol a l'esquerra fins

el mateix cim de 1.921 m a una hora del

santuari (3h 30 min). És un mirador pri
vilegiat de la comarca, amb Sabiñánigo
als peus, la comarca del Sobrepuerta al

nord i la Peña Oroel al fons. Tornarem

per on hem pujat.

Pasqual Garriga i Martí

Punta
a Mallo
(1.657 m)

A Cruz
d'o Zaque

SOBÁS

J



editorials Joan M Vives

Excursions als naixements dels rius de Catalunya
ALBERT VICENS LLAURADÓ

Cossetània Edicions. Valls, gener de 2013

222x120 mm; 216 pàg. (blanc i negre)

Aquest llibre és el treball guanyador del XII Premi Vèrtex, convocat per la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya.

El títol deillibre ja ens diu que no es tracta de cap llibre de barranquisme; és un recull d'excursions
als naixements dels rius de Catalunya. Segons podem llegir, l'autor ha dedicat uns anys a cercar

el punt d'inici dels rius. Eillibre comença amb un seguit d'indicacions que s'han de tenir en compte
en fer les excursions. A continuació ens dóna unes nocions sobre els tipus de naixements dels
rius, el seu nom, els seus habitants i el seu passat i futur.

El cos deillibre el formen 20 itineraris que ens permeten fer una excursió i visitar el naixement dels
rius. Hi ressenya la Garona, el Segre, la Noguera Ribagorçana, el Llobregat, la riera de Merlès, el
Cardener, l'Aigua de Valls, el Ter, el Ritort, la riera Major, el Llémena, el Fluvià, la Muga, el llobre

gat d'Empordà, el Ripoll, el Tenes, el Foix, el Francolí, el Brugent i el Glorieta. Tots aquests rius te

nen el seu naixement en indrets ben diversos i, per tant, trobem itineraris d'alta muntanya i de bai
xa muntanya. En cap cas, ni quan fa trams seguint eillit del riu, es troben dificultats insuperables.
Cada itinerari va encapçalat amb la motivació de l'excursió i a continuació es donen unes dades
del riu (llargada, cabal, indrets per on passa ... ). Ens trobem, doncs, davant d'una guia amb una

proposta ben original. Cada itinerari va acompanyat d'un destacat en què dóna informació sobre
botànica, fauna, llegendes ... que tenen relació amb els rius. També hi ha un destacat amb el títol

d'''aigües avall" en què proposa la visita a un indret interessant que podem trobar en el curs del riu.

Eillibre acaba amb una petita referència al naixement d'altres rius i amb un quadre en què detalla
el tipus de naixement, l'indret, la cota i el municipi de gairebé 70 rius de Catalunya.
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Avui parlarem de la bonica comarca de la Garrotxa i dels seus volcans

11

13

1. El puig de la fotografia té 1.374 m

d'altitud i és un dels cims més

coneguts de la comarca encara que
no sigui un volcà.

2. Castellfollit de la Roca s'assenta
en una cinglera d'aquesta roca ígnia
volcànica.

3

3. Aquest riu neix a la Garrotxa i

desemboca al golf de Roses, prop de

Sant Pere Pescador.

4. La Garrotxa es troba dins d'aquesta
província.

5. Aquest volcà es troba dins de la ciutat d'Oiat

i té tres cràters.

6. El nom d'aquest volcà olotí prové de l'ocell

rapinyaire nocturn conegut com a gamarús.

7. Matèria magmàtica que surt d'un volcà a d'una

esquerda de la Terra i que se solidifica per refredament a la

superfície terrestre.

8. La capital de la Garrotxa.

9. És el volcà més alt de la comarca, de 786 m d'alçada i

800 m de diàmetre de base.

10. De nom Marià conegut escriptor i pintor olotí. Autor de

la novel-la La punyalada (1904) que comença dalt del puig
de Bassegoda.
11. El sostre comarcal de la Garrotxa no és un volcà.

12. AI mig del pla format pel cràter hi ha una ermita d'origen
romànic que dóna nom a aquest volcà situat a l'oest del

poble de Santa Pau.

13. Material volcànic constituït per fragments de lava

irregulars a piroclasts de 2 a 30 mm a de 2 a 64 mm,

segons la classificació granulomètrica que s'adopti.

14. És un volcà que es troba a l'interior de la ciutat d'Oiat.

AI costat del seu cràter hi ha l'ermita de Sant Francesc
construïda durant el segle XVII.

15. Elevació d'un terreny resultant de l'acumulació de laves

i piroclasts entorn d'una xemeneia volcànica, que sol tenir

una forma cònica i un cràter al cim.

Solucions del Concursionisme 373: 1 Fourche, 2 Peyreget, 3 Embarradere, 4 Delfau, 5 CAF, 6 Reboul, 7 Bearn, 8 Laruns,
9 Schmid, 10 De Monts, 11 Cayet Palmer, 12 Portalet, 13 Aragon, 14 Suzan, 15 Pombie

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31
de maig, les solucions de com a mínim 12 mots encreuats a

l'adreça electrònica del concurs:

concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre nom i

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

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 373 dedicat al Midi d'Ossau

és Salvador Viola Crespillo. Enhorabona!
A la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu
consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors.
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Tractament tèrmic de la fusta

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 02 65 I Fax: 93 713 3404

www.timgad.com
casellas@timgad.com

www.pakocrestas.com

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

Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

»Fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus
de materials

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

¿EXTRA DESCUENTO?
+ una powerball
X-Beam de regal!



OOvèrtic
Barcelona

CI Rocafort, 135
Tel: 93511 6676
verticbcn@verticoutdoor,com

Sabadell
Ctra. de Barcelona, 19-21
Tel: 937450369
verticsbd@verticoutdoor,com

Manresa

CI Carrasco i Formiguera, 33
Tel: 938774042
vertic, mrs@verticoutdoor,com


