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· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre l'Hostolet
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· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BD, pesca
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editorial

L'Alpinisme a debat!

El debat a la muntanya no és un tema minoritari, hi ha hagut moltes conferències, fòrums, xerrades i fins i

tot converses de cafè, on s'ha debatut quin ha de ser l'estil de fer les coses a la muntanya, un esport que

sempre ha gaudit d'un marge de llibertat molt elevat, on les regles del joc, de vegades, s'han limitat tan

sols en el medi on es desenvolupa l'activitat.

.

Actualment però també és cert que han entrat amb força les competicions, i això implica que, en el mateix

terreny de l'excursionisme, trobem com imprescindible el cronòmetre, les regulacions, l'entrenament i,
perquè no, el control del dòping. En podem treure fruit d'aquesta situació si reflexionem de la forma en què
ens apropem a la muntanya i enfoquem els mitjans i les condicions per assolir els objectius.

És precisament, en aquest marc, que per tercer any consecutiu, organitzem les jornades tècniques de la

UEC, en aquesta ocasió coincidint amb el 50 aniversari de la SAME de la UEC de Sants. Reflexionarem

sobre ètica i psicologia, èxit i fracàs en l'esport de l'alpinisme, límits de l'activitat i entrenament i formació en

l'alta muntanya. Hem tingut cura que els ponents siguin representatius i d'alt nivell, perquè d'aquesta manera

puguem gaudir d'unes jornades de qualitat i aconseguir amb l'aportació de tots una major claredat d'idees.

Us hi esperem.

Pere Sauret

President de la UEe Agrupació Esportiva

,

sumari

Fem Via!

Comença el curs amb moltes ganes de consolidar projectes. Un any que serà decisiu en tots els àmbits i

també ho serà a la muntanya. Des de la revista Excursionisme us volem acostar d'entrada allò que ens és

propi i que en aquest número ens ofereix en Bernat Gasull amb un repàs de la La fauna dels Pirineus ara

extingida o en períll d'extensió vista per Jacint Verdaguer.

També us oferim en aquest número d'inici de curs escolar, un recorregut de molts quilòmetres que uneix dos

accidents geogràfics de la Península Ibèrica, del Cap de Creus a Fisterra, Porto, més de 2.000 quilòmetres
de ruta a peu i amb motxilla que ens explica Miguel Àngel Ramos Pinto. Com sempre en Carles Gel ens

aproximarà al fred de la neu i el gel, en aquesta ocasió una travessa per les Dolomites. I acabarem amb una

menció per Escòcia, un poble, una terra, que ens és pròxima i ho farem amb el nostre excursionista més

aventurer, en Pasqual Garriga, que ens recomana les highlands escoceses.



La fauna dels Pirineus
ara extingida o en

perill d'extinció vista
per Jacint Verdaguer
Fa 130 anys el poeta Jacint Verdaguer va tenir el goig encara de gaudir
d'una fauna pirinenca ara mateix extingida o fortament amenaçada.
TEXT I FOTOGRAFIES DE BERNAT GASULL



Llop cerver en captivitat a

l'Alpenzoo d'Innsbruck

Fotos d'acompanyament
d'avetoses, un dels

boscos que més ha patit
la regressió d'ençà del

temps de Verdaguer

Tenint-te
ben present Martí.

Fa 130 anys el poeta Jacint Verdaguer
va tenir el goig encara de gaudir d'una

fauna pirinenca ara mateix extingida a forta
ment amenaçada. La seva fal-lera per la natura

i el paisatgisme va fer que recollís llistes com

pletíssimes de noms d'animals - especialment
d'ocells - i en cerqués aspectes de llur biologia
i relacionats amb la saviesa popular. En fem,
a partir de les llibretes d'excursions del 1882 i

1883, una petitíssima tria; justament de referèn
cies verdaguerianes d'espècies prou significa
tives llavors als Pirineus, ara desaparegudes a

fortament amenaçades.

L'here dels Pirineus

(Capra pyrenaica pyrenaica)
Un dels símbols dels Pirineus, ara extingit per
sempre.
L'erc hircus. Se troba en les muntanyes d'Espot.
És mes gros que un anoll vedell [anoll afegit des

prés], i té les banyes amples com los braços, no

ramoses. (Quadern de notes d'excursions 1882-
1883 - f. 88v).

t'nere malauradament es va extingir als Pirineus

i, com a subespècie, arreu. Tanmateix el nom

d'herc també es fa servir per anomenar la ca

bra salvatge en general; la Capra pyrenaica, que
encara tenim als Ports a Montserrat. l.herc dels

Pirineus, emperò, es va extingir definitivament

el 5 de gener del 2000, quan va ser trobada
morta la darrera femella al parc d'Ordesa, l'ano
menada Cèlia (el darrer mascle havia mort un

any abans). En època de Verdaguer encara era

comú al Pallars, Aran i Ribagorça, a desgrat que
el fet de ser una llaminadura imponent per als

caçadors ja en feia presagiar un mal fat. E11906,
Juli Soler i Santaló, a La Vall d'Aran, ja diu que
I'herc (segons ell herx a l'Aran) és molt estrany
a la vall. Jacint Verdaguer fa aparèixer l'animal

en un dels contes de Rondalles, concretament

a la llegenda de L'Estany de Moncortès: 'corrent

darrera un here, el comte de Pallars muntat en

son corser'.

Tot i ésser una subespècie, I'herc pirinenc te

nia unes característiques prou singulars que el

distingien clarament de l'ibèric i també de I'herc

alpí, a cabra deis Alps, la Capra ibex. De tots

tres era el que tenia un banyam més gros, el

més impressionant de les cabres europees. Ja

cint Verdaguer l'encerta de ple quan diu que les

banyes eren amples com braços i no ramoses, i

que era de la mida d'un anoll. I doncs, una mera

vella de la natura que teníem fins fa poc per casa

nostra i que l'home prou se'n va encarregar de

fer desaparèixer.

EIllop eerver (Lynx lynx)
Juntament amb eillop i l'óssa, un dels tres grans
carnívors mítics dels Pirineus, font de llegendes,
malauradament ara considerat extingit.
Lo llop cerver a gat-i-llop és com un gosset,
més gros que un gat. Té unes urpes com ganxo
de romana que es claven en los englevats [se
gurament referent a eines del camp que es ela

ven en englevats, ço és prats de gleves]. Son crit

és meu. Són de morro blanc i per un petit forat si

poden ficar lo cap entren i es beuen la sang del

bestiar. (Quadern 1882-83 - f.88v).

El llop cerver, el felí enigmàtic, secret, de pas

intel-liqent, també se l'anomena gatillop (com
recull també Verdaguer), cerver, llop cerval, gat
cerval a gat cerver (Verdaguer recull també el

nom de gat cendrer al manuscrit 2703 full 73v).
La descripció del poeta és excel- lent, i així ma

teix en recull la llegenda popular per la qual
aquests felins extraordinaris xuclaven la sang
del bestiar; sens dubte un bon exponent del ca

ràcter misteriós i d'admiració que propiciava la

seva figura. Jacint Verdaguer no se n'escapa i

5
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així mateix en fa un ús curiós en una bonica re

ferència. �any 1885 el poeta va escriure Caritat,
un recull de poemes dedicats als afectats pel
terratrèmol del27 de desembre de 1884 a Anda

lusia, terratrèmol que deuria assolir gairebé els 7

graus de l'escala de Richter, amb prop d'un miler

de morts i molts damnificats. Allí hi va incloure

el poema Lo Bruel, que no és altra cosa que la

famosa llegenda empordanesa del Bruel de l'es

tany; de l'home acabalat que en temps de Ponç
Hug, comte d'Empúries, davant d'una època de
fam, va voler enganyar les autoritats per no vo

ler repartir el gra de blat entre els més pobres.
Així planejava fugir amb una carro de bous tan

carregat de xeixa que es va enfonsar als aigua
molls de Castelló d'Empúries i va morir negat,
ell i els bous. I d'ací que encara avui se senten

els planys, els udols, bruels, de les bèsties. Els
bruels no són altra cosa que el cant nocturn i

escàpol del bruel, a bitó (Botaurus stellaris), que
ara ja hi torna a cantar. Verdaguer anomena al

malentranyat personatge llop cerver, arreple
gant alguns tòpics de la bèstia. Així comença el

poema:

Un pagès hi ha a l'Empordà
que Llop-cerver s'anomena;
té les urpes del voltor,
la cara de gas de presa;
d'escanyapobres com ell
no n'hi ha un altre a la terra.

Ell roba a parents i amics,
i de tot arbre fa llenya;
si no pot prendre un ramat,
s'aconhorta d'una ovella.Llop en captivitat al

Malló Pare, a la Vall
de Camprodon

6
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Corn a Llop-cerver que es diu,
xucla la sang de les venes:

si no els pot xuclar la sang,
a bocins la pelllos lleva;
si no els pot llevar la pell,
sense un fil de roba els deixa.

(. . .)

Es pot dir que el llop cerver s'ha extingit a casa

nostra, llevat que en resti algun a la Serra de

Madres, al Conflent, a de despistat venint del Pi
rineu occità. Així una de les perles llegendàries,
ben present en temps de Verdaguer, ha desa

paregut, a pràcticament desaparegut al nostre

país. Aquest felí esquerp encara era caçat a

principi del segle XX fins i tot fora del Pirineu.
La Ribagorça, el Pallars, i també el Conflent,
Capcir, Cerdanya, Ripollès i Solsonès, proba
blement han estat els darrers llocs on encara

n'hi havia. Els anys vuitanta del segle XX encara

se'n trobaven rastres i hi ha el tòpic que és ben
viu a Madres. Com a mínim això diuen encara

els pagesos i els pastors d'aqueixes terres. Del

llop cerver ibèric (Lynx Pardina), més menut i

mediterrani, ja deu fer més temps que es va ex

tingir a Catalunya.

Elllop (Canis lupus)
La llegenda que sembla que torna

Allí ningú talla els arbres: quan se cansen de

viure, s'ajauen als peus dels altres; si cauen

sobre el riu, fan de passera a les vaques a als
mateixos llops que s'escauen de passar-hi; si
cauen sobre els viaranys, los tapen, obligant el

pastor a viatger a fer una llarga marrada. (Qua
dern 1882-1883 - f. 88r).

El 1882 i 1883 el llop era encara ben present al
Pirineu. Per posar una altra referència, en Cels
Gamis a La Vall de Venasch, ens descriu el Port
de Benasc entre desèmbre del 1881 i gener del
1882 i ens diu que hi ha molts isards, llops, ós
sos i guineus. Tanmateix no trigaria a anar de
davallada. Entre 20 i 30 anys després, les coses

començaven a canviar. Antoni Maria Alcover al
seu Dietari de l'excursió filològica 1906, sobre el
dia 24 d'agost a la capçalera de la Vall d'Àneu:
Dins d'aquestes contrades altre temps hi havia

llops i óssos a balquena. Ara ne són apoquits
tant i tant, que no en veuen casi cap mai. Els

llops són molt perillosos de nit; els óssos oferei
xen l'avantatge que s'afuen ni envesten la gent
si no els diuen res. Ara si els envesten, són fe
rests i ben mals de capturar.
(. . .)

El llop també apareix al poema Canigó, que el

poeta va escriure arran sobretot de les travesses
del 1882 i 1883.

AI pregon de l'afrau lo llop udola,
lo vent xiula entre els pins i torniola,
(. . .)

Desaparegut al Pirineu, ara una soca italiana ha
arribat als vessants més orientals, especialment
al Conflent i Capcir, però també a la Cerdanya,
Ripollès, Berguedà ...



L'óssa (Ursus arctus)
AI llindar de la supervivència
Lo guia que prenem és un tal Ventura, de bar

retina musee, armilla de coll dret i calça curta.

Té 55 anys, i no en fa gaires que matà un ós en

lo bosc de pins davant del poble. (Excursió al

Pallars 1882).

L'amo de Casa Pinós de Viella, casa distingida
en la vila per sos cabals i riquesa, avui secretari

son representant, passava el port de Viella sol.

Se girà mal temps, i, perduda tota esperança

humana, reclamà la Verge de Mijaran, prome
tent-li tot to terrena que dallaria en un dia un

dallaire. Fet lo vot, anà a refugiar-se en una

cova en la qual hi havia una óssa. (En hivern es

tan dos mesos aletargats, encanyats [encauats
els óssos durant l'hivern]; hi entren grassos i el

greix los manté, i surten magres. Si senten gos
sos se desvetllen. Diuen que s'encanyen to dia

de la Mare de Déu de desembre i surten de la

canya to dia de la Candelera. Si hi ha neu, se'n

tornen a la canya. Diu que estan a la cova ab la

pota a la boca - és fals.) Lo calor de la óssa to

retornà, i se salvà. (fragment de la llegenda de

Casa Pinòs recollida en el quadren del 1882-83,
- f.80v, 81 ri 81v).

Canya, encanyar-se l'ós, cova i encovar-se

l'ós. (apunt al quadren de l'excursió del 1882

-83 - f. 88r).

Per bé no extingit, l'ós - o l'óssa, com normal

ment ha estat el genèric al Pirineu - es troba ara

en una situació precària, ben diferent de la de

l'època de Verdaguer. El poeta també recull els
noms per als cadells: ossandó a ossellet.

Óssa fotografiada en

llibertat a Alaska, on encara

és molt abundant

Afegim una citació al llibre de registre del cim

de l'Aneto feta per uns muntanyencs uns anys
abans que hi pugés el poeta. Loriginal és en

francès. 12 d'agost del 1869: Sortim de la Ren
clusa a tres quarts de quatre i arribem al cim

a dos quarts de nou, després d'admirar en el

camí una óssa magnífica. Molta calor.

Els gal"linacis de muntanya:
el gall fer (Tetrao urogallus), el

grèvol (Tetrastes bonasia), la

perdiu blanca (Lagopus muta) i la

perdiu grisa (Perdixperdix)
En perill, retrocés o extingits
Lo gall fer és caçat de bon matí, mentres canta

no hi veu ni hi sent de manera que el caçador se

pot acostar fins al peu de l'arbre, i si l'escopeta
fa figa pot tornar a carregar i tirar, mes en to punt
que es desperta ja es desembotorna i fuig. (Qua
dern 1882-83 - f.88r).

Lanotació del zel del gall fer feta per Verdaguer
és ben encertada i fa referència a l'estat embogit
i fins i tot cec (literalment i en sentit figurat) de la

7
376 excurstrvusrr=



3

1. L'hère ibèric, parent
de I'herc dels Pirineus ja
extingit. La fotografia és
presa a Montserrat on es va

reintroduir

2. La marmota, per bé
antigament havia viscut
als Pirineus, no hi era en

temps de Verdaguer. Ara ha
estat reintroduïda amb molt
dèxit i bona adaptació a

l'ecosistema

3. t'ísarc compartia els
cims dels Pirineus amb
I'herc. Mentre I'herc ha
desaparegut, sortosament
l'isard és encara ara prou
abundant, com aquest
fotografiat vora el Puigmal

bèstia en ple cant ben d'hora al matí. Certament

aquest moment del zel, en plena primavera, era

força utilitzat per caçar-lo. Ara, no tan estès, però
encara prou present als nostres Pirineus, sorto
sament està protegit. El gall fer, gall de bosc a gall
salvatge, és el més gros dels nostres gal·linacis,
esquerp, però a voltes sobtadament visible en el
zel, fins i tot quan s'acosta als excursionistes.

A la llibreta d'excursions del 1882 hi ha també di

verses anotacions sobre les diverses menes de

perdius, entre elles el recull dels noms de perdi
ganya, perdigança a perdiueta referit a les per
dius petites. Però és al manuscrit 3703 on recull

espècies com el grèvol ja desaparegut (tot i que
recentment se n'han alliberat alguns exemplars
i hi ha hagut als anys 80 alguna probable obser
vació - me n'incloc una-). També recuilia perdiu
grisa (nom emprat normalment per Verdaguer
per la perdiu xerra) i la perdiu blanca, cada cop
més en retrocés.

A Canigó la perdiu blanca hi apareix més d'un cop:

Les cúpules coronen l'ampla sala

on dringa la vaixella d'or i argent,
la perdiu blanca sos perfums hi exhala,
gerda xicoira l'apetit hi encén.

o bé:

Lo Clot de Moixeró verdós i ombrívol
de sos avets i pins entre les branques
los veu passar, com dues perdius blanques,
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de l'estèril Cadí per lo crestall,
( . .)

Verdaguer també parla del gall de cua forxada,
a gall de cua forcada (Lyrurus tetrix) al manuscrit
3703, i de fet de l'època hi ha altres anotacions
sobre l'existència d'aquest ocells als Pirineus. Tan
mateix també es plantegen dubtes sobre les fonts.

Verdaguer, ecologista, paisatgista
i profundament amoïnat per la

protecció del medi ambient
Jacint Verdaguer va veure encara els boscos
vells i la natura feréstega que poc més tard
enterrarien les tales massives, l'augment del

pasturatge i l'explotació salvatge dels recursos

que va donar lloc a les tristes fotografies de la

primera meitat del segle XX, amb els turons i

horitzons sorprenentment pelats. Això va cons

tituir un canvi dràstic en el paisatge com mai no

s'havia esdevingut a Catalunya. Ell, com altres,
ho va endevinar i ho va denunciar intensament,
però malauradament no es va poder evitar.

D'on hem tret les referències

verdaguerianes
Les referències que recollim són extretes sobre
tot del manuscrit 1467 conservat.a la Biblioteca
de Catalunya, és a dir de la lliberta de notes de
les travesses a peu fetes pel poeta pel Pirineu
del 1882 i 1883. En destaquem especialment les

remarques (la majoria a tinta) dels fulls 86v, 87r,



r r Son pap és bo pel païdor;
diuen que qui en porta un tros

se pot presentar d'un hostal a

menjar tot lo que li porten"

87v, 88r i 88v pel que fa la fauna. Són anotaci
ons sense pretensions literàries, sinó esbossos

escrits per a futurs usos. Així veurem com algu
nes de les referències a animals es repeteixen
a trossos de Canigó (i a les notes que va afegir
el poeta al poema) o bé són la base d'alguns
poemes o les va utilitzar en reculls folklòrics o

de rondalles. Hi ha trossos també transcrits de
manera idèntica al manuscrit 3703 també con

servat a la Biblioteca de Catalunya amb el títol

Esborranys de-poemes i

llistes de mots agrupats
majoritàriament per te

mes, frases fetes i no

tes de treball, recollits
entre el 1880 i 1900. En

aquesta garba de noms,
dites i curiositats, hi ha
unes quantes agrupaci
ons d'insectes, ocells i

animals de tota mena.

Només d'ocells hi ha vora 300 noms diferents

aplegats. També aplega noms d'ocells al ma

nuscrit 275/V1 o al 1466 de la travessa pel Piri
neu pel 1883. Fins i tot, dins la secció d'aucells
hi arriba a especificar subseccions com Aucells
del Pallars o Aucells d'aigua del Pallars. Àdhuc
a voltes en diu els noms científics o referències
d'altres autors, com del seu amic botànic i orni

tòleg Estanislau Vayreda (Olot 1848 - 1901). És
una bona referència per entendre els ocells lla
vors de casa nostra i també els noms populars.

Malauradament la mala inventiva d'alguns llibres
d'ocells actuals ha instaurat llatinades o noms

d'altres llengües en lloc del nom tradicional en

la nostra llengua. Així veiem escrit flamenc en

lloc d'àlic, àliga pescadora en lloc d'àliga d'es

tany o s'ha relegat a dialectalismes noms tan
estesos com aigüerola, ropit, ull de bou o arner.

Verdaguer, al manuscrit 3703 també fa referèn
cies curioses sobre els animals. Per posar al

guns exemples, de l'aufrany ens diu: Son pap
és bo pel païdor; diuen

que qui en porta un tras
se pot presentar d'un
hostal a menjar tot lo

que li porten. Se men

ja els ocells ab ossos i
tot. Té pap d'aufrany. O
també: Esparver -L'es

parver gran (correspon
a l'aligot) s'atura batent
d'ales en l'aire afitant sa

presa, diuen que fa anar lo sedàs (és a dir, fa

l'aleta). O dins de l'apartat d'ocells del Pallars el

que fa referència a la xibeca (l'òliba), dita meu

ca al Pallars: Meuca, quan canta sobre la casa

d'un malalt se mor. També en destaquem eillibre
Folklore (publicat el 1907 un pic mort el poeta)
amb el capítol Què diuen els aucells, totalment

recomanable; així com els apèndixs (recollits i

ordenats per Andreu Bosch i Rodoreda). Notes

esparses sobre el cant dels ocells i Notes espar
ses sobre folklore relatiu al món animal.

Foto: Bernat Ros
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Cap de Creus -

Fisterra - Porto:
2.000 km a la motxilla
Fins fa poc temps, el principal sistema de locomoció de l'ésser
humà han estat les seves pròpies cames, i amb elles ha realitzat

espectaculars desplaçaments, que ens semblarien impossibles
d'assolir sense els mitjans actuals.

TEXT I FOTOGRAFIES DE MIQUEL ÀNGEL RAMOS PINTO

Arribant a les estribacions
del Pirineu oriental, prop de

Setcases (jornada 10)



Marmotes al Pla

d'Aigualluts (Jornada 25)

Malgrat
viure en un món on tot canvia

molt ràpid i sense treva, sempre és

possible trobar un moment de la nos

tra vida on la teva rutina es redueix
a caminar, dormir i menjar i, d'aquesta manera,

poder recórrer impressionants paisatges i conèi
xer gents i costums que tot i que sembli que es

trobin molt lluny, els tenim ben a prop. Tanma

teix, ens podem treure les "càrregues" tecnolò

giques que la nostra societat de consum ens ha

imposat i pensar que podem viure amb el que
cap en una motxilla de 40 litres de capacitat.

D'aquesta manera, i trobant-me en una situació

personal amb bastant temps lliure i amb ganes
de realitzar alguna cosa diferent a les que havia
realitzat fins a les hores, l'estiu del 2012 es va

despertar en mi la idea que restava a la meva

ment des de feia molt temps: completar d'est a

oest el GR11 o Transpirenaica. Al poc temps,
se'm va ocórrer allargar el viatge fins l'oceà At

làntic, completant la distància més llarga exis

tent a la Península Ibèrica i ajuntant d'una forma
un pèl èpica el Cap de Creus a la Costa Brava
de Catalunya amb el Cap de Fisterra a la Costa
da Morte de Galícia. En total es tractava de re

córrer poc més de 1.600 quilòmetres amb l'ajuda
de les meves cames i de la meva ment. Confor
me m'anava apropant a la meva destinació final,
vaig pensar en allargar el camí més enllà del que
m'havia proposat, i davant de la impossibilitat de
continuar per la presència de l'oceà, em vaig di

rigir vers el sud fins a la ciutat lusitana de Porto,
completant una travessa a peu i en solitari de

2,000 quilòmetres.

Pensant que es tractava d'una ruta única i que
poca gent l'hauria completat (per no pensar que
ningú), em vaig posar a remenar per lnternet i

vaig descobrir que no era l'únic "penjat" que ha

via realitzat aquesta aventura. D'aquesta mane

ra vaig conèixer a l'Enric Soler, un periodista de

viatges egarenc que a l'estiu del 1.993 va unir

aquestes dues puntes oposades de la Penínsu
la. En aquell temps va ser tota una gesta, ja que
ni el GR11 estava igual de marcat i la cartografia
existent era ben poca ni el Camí de Sant Jaume

tenia l'empenta i logística que té en l'actualitat.
Posteriorment també vaig tenir la sort de conèi
xer en Jordi Colell, un altre egarenc, que l'any
2004 va realitzar la mateixa proesa. Tant un com

l'altre han editat un llibre sobre la seva experi
ència personal en aquest viatge. El primer titu
lat "Escolta, vent" i el segon "Sol i amb la meva

ombra", que tracten, amb un llenguatge i forma
d'escriure bastant diferent però que mai deixen
al lector indiferent sobre els aconteixements que
passen en més de tres mesos de viatge a peu i

amb aquestes característiques.

A diferència dels meus predecessors, que havi
en realitzar tot el recorregut a l'estiu, jo em dis

posava a fer-lo tot a la tardor, amb tot els incon

venients que comporta: menys hores de llum,
pitjor climatologia, fred, neu ... però altres aspec
tes eren positius: menys afluència de caminants,
les llums i colors de la vegetació, que donaven
al viatge una pinzellada romàntica i de solitud.

Després d'un estiu buscant informació, planifi
cant les etapes, consultant bibliografia i prepa
rant-me físicament amb sortides a Pirineus així
com una travessa de quatre dies des de Man

resa fins a la Vall de Núria tot recorrent més
de 150 quilòmetres sense gairebé cartografia i

guiant-me per la meva intuïció muntanyera. Va
arribar el setembre i amb ell la data escollida

per començar el recorregut: el 3 de setembre.

En principi la meva idea es "reduïa" en unir els
dos caps més oposats de la Península, i en un

recorregut d'aquestes dimensions tot havia de

seguir el seu transcurs i en cap moment es po
dien precipitar els aconteixements i mai córrer
més del que les meves cames i ment em mar-
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caven. La idea era marcar-se objectiu a mig
termini, tal i com va ser el primer: realitzar el
GR11. Posteriorment, i durant el transcurs del

viatge, aquestes prioritats es van dissoldre en

l'aventura i el paisatge, i al final de tot, vaig
continuar la meva ruta un cop arribat al Cap de
Fisterra, tot acabant el meu recorregut a Porto,
350 quilòmetres més del que havia pensat en

un principi.

Aquest viatge, encara que es tracta d'un únic

recorregut en la seva totalitat, es pot dividir en

diferents parts, ja que res té a veure la traves
sa dels Pirineus, amb els seus forts desnivells,
varietat de paisatges i exigents etapes, amb les

etapes del Camino francès per les seves exten

ses i monòtones planícies de Castella, el Camí
interior base, al seu pas pel túnel de San Adrian
i finalment l'arribada a la capital portuguesa per
infinites platges del litoral lusità. Aquestos tan
sols per ficar uns exemples.

1. Cap el sud, creuant la
immensa platja de Carnota
(Jornada 89)
2. Al Cap de Fisterra, en

la jornada de descans
(Jornada 88)
3. La impressionant
Catedral de León
(Jornada 70)

GRIl, del Cap de Creus al Cabo

Higuer, 771 km, 50 jornades
Per començar, es presenta davant de mi la part
més exigent i dura de tot el trajecte: unir la Medi
terrània i el Cantàbric creuant els Pirineus d'est
a oest amb un desnivell positiu acumulat de més
de 37.000 metres i prop de 800 quilòmetres.
Creuo valls i muntanyes i descobreixo paisat
ges espectaculars. Aquest Gran Recorregut, tot

3
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i no resseguir la frontera física entre Espanya i

França, s'adapta el màxim a aquesta i busca el
camí més evident, sempre evitant realitzar as

censions a pics. En el meu cas, faig alguna peti
ta variació d'algunes etapes i corono un total de

quatre cims. Aquests són el Puigmal (2.912 m),
el Comapedrosa (que amb 2.942 m és el punt
més elevat del Principat d'Andorra), el Mulleres

(3.010 m) i el pie de Tebarray (2.916 m).

De les diferents parts del viatge, és sense cap
dubte la que més m'agrada i en la que més so

litud i tranqulí-Iltat vaig trobar en tot el recorre

gut. Tot i així, el fet de dedicar-li pràcticament
la meitat del temps que vaig utilitzar en aquesta
empresa (50 dels 105 dies) i no arribant a la

meitat de la distància total, fan una idea de que
aquest tram no es pot prendre a la lleugera,
ja que qualsevol contratemps en cas de lesió

pot condicionar i fins i tot avortar l'objectiu fi
nal. .. que en un principi era arribar a Fisterra.
El recorregut es troba senyalitzat i marcat en

la seva totalitat, però a diferència del Camino
de Santiago i de Portugal, requereix d'una car

tografia detallada (1/40.000) per a no perdre's,
tot i que segurament en alguna etapa em toca

caminar més del previst degut a la desorien

tació, tal i com em passa en el tram final de
la setena jornada que uneix Sant Aniol d'Agulla
amb Beget, a la Garrotxa. Aquí em demostro

a mi mateix la meva perícia i orientació dins el

medi natural.

2



També val a dir que la climatologia pot marcar

del tot aquesta travessa pels Pirineus, ja que
si tinc la sort que tan sols em plou un dia des
del Cap de Creus fins a Sallent de Gállego, les

jornades finals del Pirineu Navarro estan carac

teritzades per la pluja, el vent i el fred, fet que
m'obliga a donar més de la meva força tan física
com mental. Tanmateix, al poble de Elizondo, a

dues jornades d'acabar el GR, he de quedar-me
tres dies de descans per un fort temporal que
escombra el nord peninsular a meitats d'octubre.

Camí basc de l'interior, del Cabo

Higuer a Santo Domingo de la

Calzada, 975 km, 58 jornades
Enrere queden els Pirineus i m'endinso en les

províncies de Gipuzkoa i Araba, on passo des
de zones industrials com Hernani, Urnieta i To

losa entre d'altres a llocs més rurals com Idi

azábal i La Puebla de Arganzón (dins de Araba

però administrativament a Burgos), on conec
uns personatges molts peculiars, Tampoc aca

bo d'abandonar del tot la muntanya i encara

tindré un nou pas de muntanya pel bell mig del
massís de l'Eizkorri. Aquí apareixen les carac

terístiques marques del Camino de color groc i

que ja no deixaré pràcticament fins a Porto. En

aquest tram, vaig poder "gaudir" de l'etapa més

llarga i freda de tot el viatge, tot unint en un dia
la població de Zegama amb Vitoria, on recor-

Creuant pels Ibones de

Anayet, ja amb el mal
temps a sabre (Jornada 38)

ro 48 km amb un desnivell positiu de prop dels
1.000 metres. Finalment l'arribada a La Rioja i

amb ella a Santa Domingo de la Calzada, em fa

topar amb el concorregut camí francès, que em

portarà de forma sistemàtica fins a Santiago de

Cornpostel-la.

És en aquest tram que em converteixo en ro

mer mitjançant una acreditació que em donarà
una sèrie d'avantatges en els albergs que ani

ré trobant en el Camino i que pel mòdic preu
de 5 euros, t'ofereixen les comoditats per al

peregrí (realment una forma econòmica de vi

atjar) i em permetrà aconseguir la Compostel
lana un cop hagi arribat a la ciutat Xacobea

amb un segell, com a mínim, de cada un dels

llocs on he pernoctat.

Camí francès, de Santo Domingo
de la Calzada a Santiago de

Compostela, 1.543 km, 84 joro
Deixo enrere la solitud de molts dies a la mun

tanya i de rutes poc transitades d'excursionis
tes i peregrins. És a Santa Domingo de la Cal
zada on prenc consciència que hi ha un punt
d'inflexió en aquest viatge. Ja per començar, a

l'alberg d'aquesta població "només" som uns

cinquanta. També constato que el Camino ho

fa tot tipus de persones i personatges, més a

menys preparats, que si butllofes per aquí, que
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Fageda que trobarem un

cop passat el túnel de
San Adrian, ja a Araba
(Jornada 55)

si sobrecàrregues per allà, motxilles recupe
rades dels campaments infantils, material de

trekking d'una coneguda marca francesa que
tothom porta, ... un canvi notable al que no em

costa molt adaptar-me, però que no em deixa in

diferent. És aquí on el contacte humà es fa més

present i anar sol es converteix en una missió

impossible, i que sincerament no defugeixo tot

i que en certs moments enyoro aquelles etapes
de solitud i paisatges grandiosos de les munta

nyes pirinenques. D'aquesta manera, el paisat
ge se suavitza i em prepara per al que m'espera
un cop passat Burgos.

Castella se'm presenta com una extensa planí
cia on el pensament marxa i s'entreté en coses

banals com la línia de l'horitzó i les passes se

succeeixen una darrera l'altra amb un so monò
ton i continu. Tot i així hi ha moments màgics on

els colors del cel prenen protagonisme i trobes

moments inoblidables tot sortint de bon matí
d'Hornillos del Camino i de capvespre tot arribant

a Reliegos per ficar alguns exemples. Després
de la penitència de la Castilla pura i dura, Leon

m'obsequia amb la meravellosa Catedral, que
em transporta a l'època de la seva construcció
i em fa entendre una mica la mentalitat d'aquells
romers que s'aventuraven temps enrere a realit

zar el Camino ple de perills i malalties. També no

cal oblidar el "tapeo" del seu Barrio Húmedo, que
fa les delícies de tots els paladars.
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Ja passat aquesta capital, el relleu va canviant
i apareixen les muntanyes que precedeixen a la
comarca del Bierzo. En la mítica Creu de Ferro,
toco la cota màxima de tot el Camino, a prop
dels 1.500 metres d'alçada. Ponferrada em veu

passar per poder entrar pel "temible" port d'a
Cebreiro i entro a Galícia. Aquestes darreres

jornades fins a la ciutat de l'Apòstol estan ca

racteritzades per l'increment de romers així com

l'empitjorament de la meteorologia. Cal dir però,
que el 25 de novembre, quan arribo a Santiago,
gaudeixo d'una jornada solejada. Aquí m'acomi
ado de molts del companys que he fet en aquest
tram, tan ple de llegendes, històries i de vega
des contradiccions.

Santiago de Compostel'la
Cap de Fisterra, 1.630 km,
87jornades
En aquest tram de poc més de 85 quilòmetres
em trobo amb una meteorologia del tot varia
ble amb dies de sol i pluja, tot passant per vent
i pedra. Són tres jornades amb distàncies" a

excepció de la primera, superiors als 30 qui
lòmetres. No hi ha grans desnivells però des

prés de tants dies caminats, aquestes darreres

etapes es fan una mica interminables. No per
aquest motiu, la bellesa dels seus paisatges,
ja amb la proximitat de l'Atlàntic, és captat pels
meus ulls.



Tot i no tractar-se del final del recorregut, l'ar
ribada al Cap de Fisterra, a les sis de la tarda,
plovent i quasi fosc, li donen a aquesta fita un

toc emotiu i magnífic, on ets tu i l'oceà, al final
del món com deien els antics. Xop i cansat però
enormement feliç decideixo descansar en el po
ble amb el mateix nom del cap i aprofitar una

treva meteorològica a l'endemà per poder visitar
el far, els seus indrets i pensar en tota aquesta
aventura, que tot i tenir quilòmetres per enda
vant, va tocant a la seva fi.

Fisterra - Porto, 1.971 km,
lOSjornades
Aquests últims 350 quilòmetres, es caracteritzen

per la suavitat del terreny així com el descobri
ment de bona part del litoral gallec i portuguès,
contemplant i caminant per inacabables plat
ges de sorra blanca. Quilòmetres al costat de
la costa en pràctica solitud, contrasten amb part
del Camí portuguès en sentit contrari que faig
des de Padrón fins a Redondela, on em trobo

amb peregrins que fan el recorregut en sentit

contrari al meu. En aquest tram constato el ca

ràcter típic galleé i degusto la bona i assequible
gastronomia de la zona. A Portugal em sorprèn
gratament el caràcter afable dels portuguesos i

m'enamoro de del seu litoral, on la força de l'At

làntic se'm presenta en algunes jornades de mal

temps, amb pluja i vent constant.

La meva arribada a Porto, és com en la resta

de les grans ciutats: una mica caòtica, i més si
no hi ha marques i únicament portes un mapa

de la zona de Portugal nord amb un esquema
de la ciutat a una escala poc detallada. Per sort

aquest dia, el temps em respecta i em permet
gaudir d'una posta de sol sensacional. Entro per
la població de Matosinhos i després de caminar
durant quasi tres hores, trobo l'alberg municipal
onpernocta�.Ës16dedesembœ.

Aprofito aquests dos dies a la ciutat per visi
tar-la i fruir del seu ambient. El tramvia i el casc

antic donen a Porto un caràcter propi i singular.
La part del costat del riu em regala boniques

.
vistes així com aprofito per a visitar algun dels

cellers del marge esquerra del Douro que se si
tuen a la localitat de Gaia. Gaudeixo d'aquests
últims dies d'aventura però amb ganes de tornar

cap a casa.

Quasi 2.000 quilòmetres i més de 100 dies han

quedat enrere, amb un no parar d'experiències
i emocions que no caben a la motxilla, això sí,
sempre es quedaran a la retina i al meu pensa
ment, així com en el diari que fidelment he anat

escrivint cada jornada del viatge. Si bé sabia
l'inici del camí, no sabia exactament a on el ter
minaria. El que sí que he entès és que no era

important la meta sinó el trajecte en sí mateix,
el dia a dia, el relacionar-se amb el paisatge, els
llocs i les persones que anava trobant-me. Tot i

que ja ho pensava, he pogut constatar que es

pot viure sense la quantitat d'obligacions que
ens hem creat en aquest món tan frenètic i mo

dernitzat, i que de vegades ens tanca els ulls
i no ens deixa gaudir de les petites coses més

properes que tenim

Església de Carnota
amb el Cap de Fisterra a

l'horitzó (Jornada 90)
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Dolomites, muntanyes
en llibertat, alpinisme
a l'hivern al Trentina i
südtirol (Tirol del sud)
Les Dolomites són les grans catedrals dels Alps, un indret mític i a la

vegada màgic, on les muntanyes ratllen la perfecció gairebé absoluta.

TEXT I FOTOGRAFIES DE CARLES GEL

Santa Magdalena ...

a Villnbss



Panoràmica sobre la
vall di Fiemme

Tant
al Trentino, al Veneto i sobretot al

Südtirol (Tirol del Sud), hi ha alguns
dels racons més bells quehom pot arri

bar a imaginar.

El mític alpinista tirolès del sud Reinhold Mess

ner, va escriure un dia que a les Dolomites hi ha

alguns dels paratges més bonics del món. Pel

que he anat veien al llarg d'aquest hivern, no li

manca gens ni mica de raó.

Durant l'hivern, les Dolomites no són pas fà

cils, i els problemes tècnics és troben arreu.

No obstant, després de conèixer gairebé totes

les valls, n'hi ha que amaguen muntanyes molt

assequibles, gens complicades -tècnicament

parlant- tot un luxe per als amants de l'esquí de

muntanya i les raquetes.

Aquest article us donarà a conèixer les millors

opcions, un ventall de possibilitats a l'abast de

tothom.

LES DOLOMITES

MÉS MÀGIQUES!

ValdiFassa

Aquest és un dels llocs més clàssics de les

Dolomites. Situat al Trentino aquesta extraordi

nària vall amaga racons idll-lics i exclusius. La

Marmolada (3.342 m) és la muntanya més alta

de les Dolomites, i es troba al final de la vall,
allà on s'agermanen les terres del Trentino amb

les del Veneto. Un altredia tractarem amb mol

ta cura i en un altre article l'ascensió a aquesta
muntanya, la Regina delieDolomiti!

Prop del mític Paso Pordoi hi ha magnífics ra

cons, i us recomano l'ascensió a la fàcil mun

tanya del Col di Ross (2.383 m), que presenta
unes vistes excepcionals damunt la Marmola

da i el seu satèl-lit
,

el Gran Vernel. També so-

bre il Gruppo di Sella, una magnífica catedral

de roca.

Prop de Sella hi ha una muntanya idònia per
als esquís i les raquetes: el Col Rodella (2.484
m), una muntanya cent per cent esquiable i que
té unes vistes meravelloses.

Als voltants del Passo di Sant Pellegrino des

taquen alguns cims importants, sent la Cima

Uomo (2.030 m) i l'Om Picol (2.483 m), les op
cions més destacades.

Prop de Pozza di Fassa destacaríem diversos

cims potencialment esquiables: la Cima di Val

Jomelina (2.263 m), il Col de Valgacin (2.372
m), el Sass d'Adam (2.430 m) i el Sass Porcel

(2.406 m), esquiables pel vessant nord.

Alpe di Luson

Situada al Südtirol (Tirol del Sud), aquesta re

gió té un potencial impressionant. Les aproxi
macions des de Brixen són molt còmodes, i tots

els cims són perfectament assequibles amb

esquís i raquetes.

Els perfils idonis ... el moderat desnivell. .. i les
vistes impressionants són, sense cap mena de

dubte, el millor d'aquestes valls i muntanyes
südtiroleses (tiroleses del sud).

La Cima Lasta (2.194 m), el Monte Campiglio
(2.190 m), el Col Costacia (2.199 m) i el Monte

Muro (2.332 m), situat a la veïna Val Badia, són

algunes de les excursions més rellevants.

Villnoss

Situada al Südtirol (Tirol del Sud) , aquesta és

per a mi la vall més bonica de les Dolomites; un

autèntic paradís que va veure néixer a Reinhold

Messner fa gairebé setanta anys.
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Grup de l'Odie, a Villnòss

Aquest hivern passat la vaig poder visitar
tres vegades i en vaig quedar enamorat. És
una autèntica meravella!. A més, es tracta
molt probablement de la vall més verge de
totes les Dolomites, un indret ple d'història

que va veure néixer i créixer el més gran dels

alpinistes.

Recordo perfectament el primer cop que em vaig
endinsar a Villn6ss (Val di Funes pels italians).
Vaig sentir l'emoció indescriptible d'un lloc que
havia vist en molts llibres. Arribar a Sant Peter
o Santa Magdalena ... veure el poderós Grup de
l'Odie ... dominat per la Furcheta i el SasRigais,
muntanyes tan esveltes i sublims que gairebé no

tenen comparació.

Caminant per aquella vall vaig poder alliberar
emocions que s'amagaven dins meu des de feia
molts anys, gairebé des que em vaig iniciar en

l'alpinisme i vaig conèixer els grans cims. Emo
ció i màgia units en aquella vall veritablement

captivadora que mai em cansaré de visitar, foto

grafiar i dedicar-li escrits.

Prop d'allà hi ha Plose, un indret amb unes vis
tes impressionants damunt Villn6ss.

18
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En aquest grup muntanyós hi ha cims idònies
per fer amb esquís i raquetes.

AI capdamunt de les pistes hi ha una llarga i po
derosa carena on destaquen alguns cims pre
ciosos. Entre aquests, hi destaquen el Sch6n
jochi (2.301 m), el Plose (2.446 m), El Monte

Telegraph (2.486 m), el Monte Fana (2.545 m)
i el Glaber (2.576 m), cims atractius i cent per
cent esquiables. No us deixeu perdre l'increïble

paisatge que envolta aquest indre!

Folgaria
Prop de Trento capital es troba aquest indret

magnífic i idoni per a l'esquí. AI capdamunt de
la vall hi ha cims com el Costa d'Agra (1.850 m)
i d'altres que ens donaran l'oportunitat de gaudir
de les diverses pales en la seva màxima expres
sió, així com unes vistes excepcionals.

Val di Fiemme

Es tracta de la continuació natural de la Val di
Fassa. Similar, però molt més ampla, aquesta
vall també té recorreguts molt bells, destacant
els més propers a les pistes d'esquí.

-



Bibliografia d'interès
- Dolomiti 1 Val Gardena/Val di Funes/

Alpe di Siusi, 52 escursioni. Rother,
en italià

- Dolomiti 4 Val di Fassa con

Marmolada e Catinaccio, 54
escursioni. Rother, en italià

- Dolomiti da Balzano a Bel/uno 50
Escursioni. Rother, en italià

- Ciaspolandonel/eDolomiti. Tappeiner,
en italià

Cartografia
- Val di Fassa. Kompass
- Gróden/Val Gardena. Kompass
- Val di Funes/Villnôss. Tabacco

Pujant el cim del Col di Ross

Bucòlic paratge de Villnoss
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Ascensions a

les Highlands
escoceses
Escòcia és un país d'un innegable interès turístic. Si tenim l'ocasió de
visitar-lo no podem perdre de vista que la meitat del país és ocupat
per muntanyes o, com ells en diuen, les Highlands, les terres altes.

TEXT I FOTOGRAFIES DE PASQUAL GARRIGA I MARTÍ

Paisatge típic de Glen Coe



Baixant del Ben Lomond amb
el Loch Lomond al fans

U
s presentem en aquest article un to

tal de quatre itineraris i ascensions

en quatre àrees diferents de les mun

tanyes d'Escòcia. Escòcia és un país
d'un innegable interès turístic. Si tenim l'ocasió

de visitar-lo no podem perdre de vista que la
meitat del país és ocupat per muntanyes o, com

ells en diuen, les Highlands, les terres altes. Us

presentem en aquest article un total de quatre
itineraris i ascensions en quatre àrees diferents
de les muntanyes d'Escòcia.

Les Highlands i les Uplands
Escòcia té una superfície de 78.782 Km2, unes

dues vegades i mitja la superfície de Catalunya
i una població de cinc milions d'habitants, bona

part de la qual es concentra en les grans àrees
urbanes de Glasgow i Edimburg. Això fa que si

gui un país de grans espais naturals, essencial

ment muntanyosos que els escocesos estimen,
coneixen bé i recorren a fons així que el bon

temps el ho permet.

No es tracta de muntanyes gaire altes, el Ben
Nevis amb tant sols 1.344 m és el cim més alt

d'Escòcia i de tot el Regne Unit. Són muntanyes
antigues des del punt de vista geològic, forma

des durant la denominada orogènia caledoniana,
fa 440 milions d'anys, pel xoc de plaques tectò

niques. Més recentment fenòmens d'intrusió de

roques ígnies (granit) va crear els monts Cuillins

a l'ilia de Sky o el gran massís deis Cairngorms.
També es produïren alguns afloraments volcà
nics com el tap volcànic sobre el que s'assenta la

ciutat d'Edimburg i els cims que l'envolten.

El xoc de plaques tectòniques va generar tres

grans falles que creuen el país d'est a oest i mar

quen el relleu del país. La més evident és la Fa

lla de les Highlands (Great Glenn) on s'assenta

el llac Ness i que parteix les Highlands en dues

meitats. Les altres dues falles són les que sepa
ren les Highlands de les Planes Centrals (Central
Lowlands) on s'assenta la majoria de la població
i la tercera que separa aquestes planes del terç
sud del país conegut com les Southern Uplands.
Les Uplands o terres elevades del sud constitu

eixen un continu cinturó de turons que arriben

a altures d'entre cinc-cents i vuit-cents metres i

que s'estenen al llarg de dos-cents quilòmetres
de costa a costa del país.

Per un escocès un gran cim és aquell que supera
els 3.000 peus (914 m) i tots aquests mereixen la

categoria de "Munro", en honor al baró Sir Hugh
Munro qui va ser en el segle XIX el primer en ca

talogar-los. A Escòcia hi ha un total de 282 Mun

ros, sent el Ben Nevis el més conegut. Malgrat la
seva modesta altura les muntanyes escoceses

presenten a l'hivern, en funció de la seva latitud,
un caràcter extrem i de vegades força alpí. A l'es

tiu cal apropar-s'hi amb respecte i tenir ben pre
sent la meteorologia canviant i inestable.

Els Trossachs i el Ben Lomond

924 m ( +/- 9IG m de 5 a 7 h,
ruta circular)
El Ben Lomond és sens dubte la muntanya més

popular i concorreguda d'Escòcia, un cim far i

molt estimat. Això és així perquè aquest cim es

troba aproximadament a una hora de l'àrea me

tropolitana de Glasgow on viu un de cada quatre
escocesos. És a més el "Munro" més meridio

nal del país. Es troba dintre del Parc Nacional

del Loch Lomond i els Trossachs creat el 2002

pel Parlament Escocès, convertint-se així en el

primer parc creat a Escòcia. El Trossachs Na

tional Park té una superfície de 1.865 Km2, per

què ens en fem una idea això és quatre vegà
des la superfície d'Andorra. Es troba al límit en-
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tre les Highlands i les planes centrals del país.
És un territori ocupat per grans llacs i abruptes
muntanyes. És també la regió on vivia un dels

herois nacionals escocesos, en Rob Ray, qui a

començaments del s XVIII es va revoltar contra

el poder abusiu del duc de Montrose i de qui
Walter Scott en va novel-lar la vida. El Ben Lo

mond domina a més el Loch (llac) Lomond, el
més gran de tota la Gran Bretanya. Fa trenta-set

quilòmetres de llarg per vuit d'ample i té al seu

interior una dotzena de grans illes.

La ruta d'ascens al Bel Lomond és circular i pot
fer-se en els dos sentits. Nosaltres el fem en sen

tit horari cosa que implica una forta pujada i una

baixada més suau. Comença a l'estacionament
de Rowardenam al final de la carretera asfalta
da que en direcció sud-nord avança per la riba
oriental del Loch Lomond. Poc abans hi trobem
un bon càmping on fer nit. Lascensió s'inicia se

guint la riba del llac per una pista fins trobar un

clar trencall a la dreta que ens apropa a un al

berg de joventut, i després a un edifici anomenat
Ardess Lodge Range Centre. Cinquanta metres

més enllà a l'alçada d'una caseta prenem un clar

sender que s'enfila sense contemplacions per
verds pendents herbats cap el nord tot guanyant
altura i perspectiva sobre el llac. Passem per un

salt d'aigua i divisem un primer cim al qual hem
d'ascendir: el Ptarmigan de 731 m (2 h). Un cap
dalt d'aquest cim veiem que ens trobem en una

mena de circ format per la capçalera d'una vall

que culmina al Ben Lomond. Resseguim en sentit
horari tota la carena verda que, amb algun tram
de grimpada, encara els pendents finals del Ben
Lomond 924 m (3 h a 3 h 30 min). Allí dalt trobem

joves escocesos que celebren l'ascensió obrint
llaunes de cervesa. Les vistes a l'est cap el cor

del parc nacional ens descobreixen alguns grans
llacs envoltats per muntanyes. La baixada la fem

resseguint un camí ample i ben traçat que se

gueix eiliom sud d'aquest cim. A trams és empe
drat i ens anem creuant amb gent que va al cim.

Aquets camí sense pèrdua ens porta a l'edifici de
serveis i informació de l'àrea de Rowardenam.

Circuit Glen Coe-Glen Estive

(+/- 500 m, 5 h per uns 16 Km)
El terme glen, d'origen gaèlic vol dir senzillament
vall. La vall del riu Coe constitueix una de les prin
cipals destinacions pels amants de la muntanya
a escòcia essencialment en virtut de la seva gran
bellesa. Tot i les modestes altures que hi trobem
la seva latitud impedeix la presència de boscos
i fa que siguin muntanyes d'aspecte inhòspit,
que l'hivern esdevenen un bon terreny de joc per
a alpinistes. A més té una forta i tràgica ja que
aquesta vall era la seu del clan MacDonald que el

1692 fou massacrat a traïció per les forces del rei
Guillem III en el marc de les guerres dinàstiques
entre jacobites i reialistes. Glen Coe és una vall

Tram inicial de l'ascens
al Ben Nevis sobre la
vall de Glen Nevis



d'origen glaciar amb la característica forma d'U.
És recorreguda per la carretera A-82 que s'estén
uns 18 quilòmetres en direcció oest-est des de la

població de Glencoe a tocar de mar al Loch Leven

fins un coll de muntanya el Glen Coe pass a 310

m. A l'est del coll la vall s'anomena Glen Estive i

se'n va cap a l'inhòspit paisatge de Rannoch Moor

perdent bona part del seu dramatisme i bellesa.

En un espai certament no gaire extens podem
fer un bon nombre de rutes i ascensions als

principals cims com són el Biedean nam Bian de
1.150 m el Stob Coire Sgreamhagh de 1.072 m al

sud de la vall o el Sgor nam Fiannaidh de 967 m

al vessant nord. En el nostre cas tenint previst fer
l'endemà la llarga ascensió al Ben Nevis vàrem

optar per fer una ruta amb poc desnivell de setze

quilòmetres de llargada que fa la circumval·lació
al cordal conegut com Buachaille Estive Beag
que uneix els cims de Stob Coire raineach de
925 m i el Stob Dubh de 958 m.

Remuntant la vall des de l'oest un cop passat el
centre d'interpretació de Glen Coe comencen a

obrir-se a la nostra dreta (sud) un seguit d'abrup
tes valls. Nosaltres deixem el vehicle al darrer

estacionament abans del coll, a 250 m d'altura, i

ens endinsarem a la quarta d'aquestes valls ano

menada Alt Lairig Eilde. Un camí evident remunta

la vall en direcció sud-oest paral-leí al riu força
cabalós. El camí travessa el riu dos cops i al cap
d'una hora arribem al coll de Lairig Eilde a 489 m.

La vista s'obre al sud cap a la vall de Glen Estive

cap a la que baixem, seguint el riu. A l'altura d'un

Cim del Ben Nevis

engorjat amb un seguit de salts d'aigua creuem

el riu per mirar de no perdre gaire més altura i

poder passar a la vall del costat, mentre seguim
el vessant sud del Stob Dubh. �altra vall és més

feréstega amb trams atapeïts de falgueres. Amb
el bonic rerefons de Glen Estive arribem a 489 m

a un nou coll el Lairig Gartan, que de fet és el nom

de la vall a la que ens endinsem. Sobre el coll, en

el vessant obac de la vall, distingim força amunt

un gran ramat de cérvols, proper al centenar d'in

dividus. La baixada per aquesta vall ens porta de

nou a la carretera A-82 i un cop allí seguim un

camí paral-lel i desdibuixat al llarg del Glen Coe

pass fins retrobar el nostre vehicle.

El Ben Nevis 1.344 m

(+/- 1.320 m, de 6 a 8 h)
Del Ben Nevis és el cim més alt de les illes Bri

tàniques i només per això ja s'hi ha d'anar, bé de
fet en un bon dia d'estiu poden pujar-hi centenars

de persones. El ben Nevis és una mola de roques
metamòrfiques i volcàniques que s'alça arran de

mar. Per això és pugen gairebé tots els seus im

placables 1.344 m. En el seu vessant oriental és
vertical i abrupte. Hi ha un refugi on els alpinistes
inicien complicades rutes d'escalada en roca a

l'estiu i en glaç o terreny mixt a l'hivern. Per això
els milers de visitants que el pugen cada any ho

fan pel seu vessant occidental seguint l'Oid Bridle

Path, camí evident però molt llarg. Val a adir que,
aillarg de l'any, nou de cada deu dies hi ha núvols
i boires enganxats al cim. A l'estiu és quan tin

drem una major probabilitat de trobar bon temps.
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1. Típíca vaca de raça
escocèsa

2. Salt d'aigua a la base
del Sgurr Dearg
3. A mitja pujada del Ben
Nevis trobem el llac de
Lochan Meall

La ruta d'ascens comença a la vall del Glen Ne
vis a toca de la ciutat de Fort William. El gran
estacionament es troba al Centre de Visites on

s'inicia l'ascens a escassos 20 m sobre el nivell

del mar. Hi ha un petit estacionament un quilò
metre i mig més amunt a l'altura d'un alberg de

joventut on arrenca un camí més curt i dret que
enllaça amb el principal. Matinant, cosa força
recomanable és possible trobar-hi lloc. t'ascen
sió la podem dividir en dos sectors ben clars. El

primer és verd i humit i guanyem altura sobre el

r r, . , tenint en compte els

freqüents canvis de temps:
el Ben Nevis s'ha de prendre

molt seriosament!"

preciós Glen Nevis. Ràpidament desapareixen
els arbres i només resten falgueres i herba. En

1 h 30 min arribem a 560 m a l'altura del gran
llac Lochan Meall. Tot i que el camí passa a una

certa distància res no ens pot impedir atansar

nos-hi a fer un mos. Des d'aquí el camí, sempre
ample i a trams ben empedrat, deixa enrere tota

vegetació i tot fent grans ziga-zagues guanya
altura pel rocallós llom occidental de la munta

nya. Les fites són enormes i és que en cas de

boira seria molt difícil orientar-se en aquest de

sert de pedra. Arribem al cim al cap de quatre
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hores d'ascens. És una plana coberta de pedres
on, sobre les runes d'un antic observatori, s'alça
un refugi bivac d'emergència. Les parets ver

ticals del vessant oriental de la muntanya són

espectaculars i des del cim distingim clarament
el refugi de muntanya a la seva base. De fet nos

altres no ho fem però podria fer-se la baixada

passant-hi, fent així un traçat circular amb final al
Lochan Meall. Mentre baixem per la ruta normal
ens sorprèn la quantitat de gent; fins i tot pares
amb criatures que hi pugen tard, mal equipats,
sense motxilla o sense una simple cantimplora.
Hi ha molt d'inconscient tenint en compte els fre

qüents canvis de temps: el Ben Nevis s'ha de

prendre molt seriosament!

Els Cuillins. Sgurr Dearg 978 m

i Coire Lagan.
( +/- 970 m de 5 a 6 h pel circuit)
L'illa se Skye, a I nord-oest d'Escòcia és la més

gran de les Illes Hèbrides. S'hi accedeix per un

pont i és plena d'al-liclents. La muntanyosa pe
nínsula de Troternish al nord de l'illa és plena
d'atractius paisatges que cal visitar. Ara bé, és
al sud de l'illa on trobem els monts Cuillin, per
alguns les muntanyes més boniques del país.
Cal dir que són muntanyes granítiques i que po
den recordar els paisatg.es del nostre Pirineu.
Son muntanyes venerades pels caminadors i

els amants dels paisatges. En aquesta serra

lada hi ha alguns dels "Munro" més difícils de

pujar. Cal doncs experiència i seny. Els Cuill.lDs
es divideixen en dues serralades paral-Ieles



que vistes de lluny tenen colors ben diferen
ciats: els Red Cuillin (vermells) més suaus i

amb cims cònics i els Black Cuillins (negres)
d'aires més alpins. Nosaltres farem una boni

ca ruta circulat que puja a un dels cims més
alts dels Black Cuillins i de baixada passa per
un parell de fantàstics llacs. La ruta comença
a Glenbritlle una solitària badia a la costa sud
de Skye on hi ha un càmping. AI matí deixem
el cotxe a la Glenbrittle House a l'entrada de

la badia i encarem a l'oest el camí evident

que guanya altura amb força fins a un gran
salt d'aigua. El camí esdevé corriol i encara

tota l'espatlla oest del cim del Sgurr Dearg.
Mentre pugem s'eixampla la vista sobre la

badia i veiem un ramat de cérvols amagats
el vessant nord del al muntanya. A la nostra

dreta distingim un gran llac allargassat pel
qual passarem en tornar. Arribem al cim del

Sgurr Dearg de 978 m al cap de poc més de

tres hores d'ascens. S'ha girat vent i no ens hi
estem gaire estona. Aquest cim és a l'ombra
d'una agulla de roca anomenada Inaccessi
ble Pinnacle de 986 m. Coneguda com a "In
Pin" és només accessible amb tècnica d'es
calada en roca. Resseguint una polida rampa
de roca a la base de l'In Pin comencem a per
dre altura cap el sud. Ens endinsem a la cos

teruda vall d'An Stac Scree al fans de la qual
distingim un arrodonit llac, el Caire Lagan. La

vall és de fet un pedregar a una tartera graní-

tica per la que ens deixem caure amb ganes
mentre creuem gent que la remunta tot su

ant la gota. El Caire Lagan a 560 m, envoltat
de cims propers als mil metres .d'altura, és
el llac més bonic dels Cullins. Té aires piri
nencs i un clar origen glaciar. Després de di
nar-hi emprenem el camí de retorn al punt de
sortida, molt evident que encara l'oest per la
base de l'espatlla per la que havíem pujat.
Aquest camí passa a tocar del llac Loch an

Fhir-bhallaich i retroba el camí de pujada a

l'altura del salt d'aigua.

Els Cairngorms.

Aquest article no quedaria complet si no

féssim esment del Parc Nacional dels Cairn

gorms. Creat el 2003, té una superfície de
4,500 km2 (deu vegades Andorra). Abarca
totes les muntanyes del nord-est d'Escòcia
i s'estructura al llarg de dues grans valls:

Speyside i Deeside. A la primera hi trobem
el gran llac de Glenmore, el major centre

d'esquí del país a la Cairn Gorm Ski Area i

el sastre del parc, el Ben Machui de 1.309 m.

A Deeside trobem el castell de Balmoral on

estiueja la família reial britànica. Del poble
de Ballater una carretera de muntanya puja
a l'immens llac de Loch Muick on la pluja
ens va impedir fer el cim més alt del sector el

Lochnagar de 1.155 m.

Bibliografia
i Cartografia:
A Glasgow i Edim

burg trobem nom

broses botigues de
material de mun

tanya, el que allà
anomenen outdoors

activities, on troba
rem mapes a escales
1:25.000 i a 1:50.000,
així com tota mena

de guies per sectors.

Davant de tanta guia
molt completes però
centrades en petites
àrees ens va resultar

molt útil el llibre

Walking in Scotland
66 great walks, de
Sandra Bardwell,
editat pel Lonely
Planet. A cada ruta

l'acompanya una cò

pia del tros de mapa
necessari a escala

1 :50.000, cosa molt
útil i pràctica.

Camí del coll de Lairig Gartan a la vall de Glen Estive



Descoberta boscos endins

Qui no s'ha endinsat mai en un bosc
d'alzines? És quasi impossible res

pondre negativament aquesta pre
gunta per algú que dediqui part del
seu temps de lleure a gaudir d'ac

tivitats a la natura. I és que, aques
ta espècie, ocupa unes 170.000 ha
de bosc a Catalunya, per tant és
difícil no haver caminat a l'ombra

d'aquests arbres. A continuació us

en faig quatre apunts per que les co

negueu millor.

t'alzína (Quercus i/ex)
L'alzina presenta una capçada densa,
amplia i arrodonida que assoleix 15-20

m d'altura. El tronc és més a menys rec

te però de vegades inclinat. t'escorça és
cendrosa a marronosa, fosca, amb es

querdes poc profundes. Les branques
són obertes més a menys horitzontals
i robustes. El fruit de l'alzina és l'aglà.
Té unes arrels molt potents i profundes
i d'altres superficials, responsables dels
rebrots. t'arbre presenta un verd fosc
intens i brillant que obté per unes fulles

que solen penjar de les branques entre
2 i 4 anys.

La paraula alzina prové del llatí ilex

ilicis, nom amb qui els romans conei
xien aquest arbre tan comú a la regió
mediterrània. És una espècie que, dins
de la seva àrea de distribució, només
és absent en regions semiàrides a sub

desèrtiques.

Alzinars catalans
Els boscos d'alzines estan adaptats a

un estrès climàtic múltiple: fred hiver-

nal, irregularitat en la distribució de les

precipitacions i, sobre tot, la coincidèn
cia del període de màxima sequera
amb un rigorós calor estiuenc. Cal però
matisar aquesta observació aclarint

que existeixen dos tipus d'alzina: la li

toral i la carrasca (també anomenada

d'aglà dolç a de muntanya). La prime
ra està adaptada a climes més suaus

mentre que la segona es capaç de su

portar temperatures que van des de se

veres glaçades a implacables onades
de calor.

A Catalunya l'alzina s'estén en zones

muntanyoses de la meitat septentrional
i serres litoral i prelitoral.

. L'alzinar d'alzina litoral

(Quercus i/ex subsp. i/ex)
S'estén per les zones litorals fins uns

400 m d'altitud, des del Garraf fins la
frontera francesa. En les situacions més

típiques l'alzina domina, sense pràctica
ment competidors, l'estrat superior del
bosc, assolint de 10 a 15 m d'altura. La
densitat de l'arbrat és gran, els individus
es presenten molt pròxims de manera

que l'entrelligat de branques forma un

sostre atapeït sota el que creixen arbus
tos i lianes que contribueixen a compac
tar-lo creant unes condicions internes
d'escassa lluminositat, més fresques i

humides que les que es troben a l'exte
rior del bosc.

Aquest alzinar s'assenta sobre sols cal
caris a granítics, tant li fa, però necessà
riament en indrets amb clima mediterra
ni marítim subhumit i càlid.

Peus de surera després d'una lleva de suro. Ara caldrà esperar entre 10 i 15 anys per tornar a extreure'n
novament aquesta peculiar escorça. Foto: Juan R. Lascor
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Representació d'òrgans i fruits de Quercus i/ex

subsp. ilex. Font: www.green-feel.blogspot.com

Aquest bosc va acompanyat d'espècies
vegetals termòfiles com el marfull, el lli

gabosc, el llentiscle, l'arítjol a l'arboç.

. L'alzinar de carrasca

(Quercus i/ex subsp. bal/ota)
Aquest bosc el conformen carrasques a

altituds encara superiors. Es troben en

tre els 700 i 1.200 metres, per sobre del
domini de l'alzinar litoral i per sota del de
la roureda marcescent. Aquests alzinars
es troben absents d'espècies termòfiles

acompanyants. En canvi, podem trobar

espècies arbòries i herbes pròpies de
les rouredes, com la maduixera, la fal

guera, el marxívol, el grèvol, l'herba de
la mel, el cirerer, l'aranyoner, la moixera,
el castanyer a el roure de fulla gran.

�esclerofil·lia
L.:esclerofil·lia no és més que una estra

tègia adaptativa per tenir sota control la

despesa hídrica i de nutrients de l'alzi

na. Les fulles presenten cutícules grui
xudes per reduir al màxim les pèrdues
d'aigua durant els períodes secs. Els
estomes es concentren en el revers de
les fulles i generalment presenten pèls,
escates a ceres que reflecteixen la llum
solar reduint l'escalfament. A més, els

pèls ajuden a mantenir una capa d'aire
saturat d'humitat en les proximitats de la

superfície foliar que dificulta les pèrdues
per transpiració.

Les fulles externes de l'alzina s'escalfen
molt a l'estiu i llavors els estomes es



per Josep A. UrOl

mantenen tancats per reduir la transpi-
ració. En aquestes fulles de la perifèria
de la capçada es pot apreciar general
ment una marcada lobulació que ajuda
a la seva refrigeració i facilita l'intercanvi

de calor. També solen tenir una mida

menor que les fulles internes, que són
més arrodonides, de marges sencers i

amb menor recobriment aïllant.

L'eficàcia fotosintètica al llarg del dia

fluctua, de manera que durant les pri
meres hores, quan la calor no és encara

excessiva, la activitat fotosintètica de
l'alzina és intensa i es registren màxims
d'absorció de CO2. AI migdia es produ
eix un tancament generalitzat dels es

tomes per reduir al màxim les pèrdues
d'aigua durant les hores més caloroses.

Aquesta adaptació a temperatures esti
vals molt elevades i en ocasions al fred

rigorós i gelades tardanes, a més de su

portar llargs períodes de sequera i una

extraordinària lluminositat, es deu a la
fulla esclerificada que permet adaptar
el període vegetatiu als moments més
favorables del cicle climàtic anual. Du

rant aquest període es produeix un em

magatzematge de nutrients en les fulles

que després van essent consumits du

rant les estacions desfavorables. Sen
sacional i sorprenent!

Apunts culturals
Les aglans de carrasca són general
ment més dolces, pel que en temps
d'escassedat s'havien utilitzat per ali

mentació humana barrejades amb el

blat per fer pa, o rostides com les casta-

www.naturepolitan.com

Carbonera tradicional abans de ser coberta de brancam de bruc. Font: dutasconsendas.blogspot.com.es

nyes (amb els temps que corren, millor

no oblidar-ho). t'escorça s'ha utilitzat

per adobar cuir i Com antidiarreic gràci
es al seu elevat contingut de tanins.

La seva fusta s'esquerda a mesura que
s'asseca, és compacta i dura, qualitat
que la fa difícil de treballar. S'havia em

prat per fer eixos de rodes de carros,

pilots, postes per les galeries de les mi

nes, estris agrícoles i navals degut a la
seva resistència a la putrefacció. Es feia
i es fa el millor carbó i com a llenya per
cremar és la de millor rendiment.

Carrasca en plena fioració. Foto: Luis Fernández García

La surera, una alzina singular
La surera (Quercus súber), es presenta
en nuclis clarament diferenciats entre

els 500 i 800 m d'altitud, a les Alberes i

les comarques de la Selva i el Baix Em

pordà ocupant una superfície de 60.000

ha. La persistència de les suredes re

quereix d'un clima molt concret que

podem resumir en: humitat ambiental

elevada i curt període estival. Les de

pressions del golf de Lleó són les res

ponsables de que, en aquesta regió, el
clima mediterrani tingui certs matisos

subtropicals, que de passada repercu
teix en l'exuberància de la vegetació
d'aquestes comarques gironines.

Tot i que s'ha arribat a plantejar que la
sureda no és un bosc autòcton, existei

xen evidències palinològiques que con

firmen la importància d'aquesta espècie
en aquesta regió en diversos períodes
interglacials quaternaris.

La sureda ben conservada, com la que
trobem a Les Gavarres, presenta gi
nestes de grups vegetals ben primitius:
Tefine monspessufana i Tefine finifofia,
plantes mediterrani - macaronèsiques
presents també en suredes gaditanes
i marroquines, indicant així una certa

connexió primitiva entre aquests boscos.

I fins aquí aquest lliurament de Retalls de

Bosc arriscat i amb un llenguatge tècnic.'

Però crec que paga la pena assumir el

repte d'explicar el funcionament d'alzines

i alzinars en només dues pàgines, oi?
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François de Foix-Candale
Lo muntanya és uno panacea Monel Canales

Al seu llibre Histoire universelle l'historia
dor Jacques Auguste de Thou explica que
el maig de 1552 el comte de Foix-Candale

organitzà una expedició per pujar el Midi

d'Ossau, que en aquella època era ano

menat "Ies bessones", i que es considerava
com la muntanya més alta mai assolida. El

seguici estava format per cavallers, pas
tors, pagesos i camàlics, que anaven amb

vestits de pells, i que portaven ganxos i es

cales per superar els passos més difícils.

Pel que sembla no assoliren el cim, però
si que arribaren a una alçada que estava

per sobre del núvols. En realitat no se sap
amb certesa qui va ser el primer (i quan)
que pujà el Midi d'Ossau. Molts historia

dors afirmen que va ser cap el 1787 i que
possiblement fou un col-laborador deis

cartògrafs Henri Reboul i Jacques Vidal.

Tanmateix, una de les versions més poè
tiques que es coneixen és la que es recull
al llibre de Marcos Feliu La Conquista del

Pirineo, on es diu que va ser un pastor de
la vall d'Aspe que, cada dia quan arribava

a la seva cabana després de treballar, veia

Figuera
Família: Moròcies

Espècie: Ficus carico

com l'ombra de la muntanya l'atrapava, de
manera que semblava com si estigués dalt
del cim; el desig de pujar fou tan gran que
evidentment va fer el cim... François de
Foix-Candale o Franciscus Flussatus Can

dalla (castell de Cadillac, Bordeus, 1512 -

Bordeus 1594) fou un alquimista, humanis-

ta i matemàtic renaixentista, membre d'una

branca de la família dels comtes de Foix

emparentada amb els comtes de Kendal

(Anglaterra). A partir de 1570, i fins la seva

mort, va ser bisbe de la diòcesi d'Aire-sur

l'Adour. Entre 1572 i 1587 va ser captal de

Buch o senyor feudal del Captalat de Buch,
territori de la Gascunya que agrupava les

actuals comunes de Arcachon, La Teste

de Buch i Gujan-Mestras. Va convertir la

seva residència, el castell de Puy Paulin,
en un centre d'erudició, on eren convidats

intel-lectuals de la talla del gran pensador
Michel de Montaigne, qui, per cert, el cità

en alguns deis seus famosos Essais. En el

terreny de les matemàtiques traduí del grec
al llatí els Elements d'Euclides, i impulsà
els estudis de geometria a Bordeus, creant

una càtedra de matemàtiques al Collège de

Guyenne. En el camp de la filosofia, edità i

traduí aillatí i al francès alguns dels llibres

del Corpus Hermeticum, obra que conté els

principis del hermetisme, que va ser un cor

rent espiritual que es desenvolupà a l'èpo
ca hel-lenfstica, que revifà al Renaixement

i que es fonamenta en els escrits atribuïts
a Hermes Trismegist. En el camp de l'Al

químia inventà alquns medicaments i fins

i tot una infusió de plantes barrejades amb

alcohol, que s'anomenà Eau de Can dale,
que s'emprava com a panacea per guarir
qualsevol malaltia i que fou bastant utilitza

da a França fins ben entrat el segle XIX.

Lluís Cotosus

És una espècie originària del sud-oest

d'Àsia que ha estat cultivada des de molt

antic. S'han trobat figues fossilitzades en

poblats neolítics de la vall del Jordà que
daten del 9.400 aC. A la Mediterrània oc

cidentalla figuera és un arbre naturalitzat

molt utilitzada com a arbre fruiter.
La figuera és un arbre caducifoli de 5 a

10 m d'alçada amb la capçada arrodoni

da ampla i densa. Presenta un tronc curt

i gruixut sovint ramificat des de la base.

Té la fusta tova i l'escorça llisa i grisenca.
Desprèn una flaire característica.

Les fulles palmatipartides, de 10 a 35 cm

de llarg, són alternes, aspres al tacte i

amb un llarg i gruixut pecíol. El limbe té

la base en forma de cor, el marge lIeu

geràment dentat i la nervació prominent.
t'anvers presenta una pilositat aspra i és

de color verd fosc, mentre el revers és de

color verd clar.

Les flors són molt petites i no són visibles

ja que es troben a l'interior d'un recepta-
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cie carnós, anomenat siconi, que té for

ma de pera amb una obertura apical. Els

fruits de la figuera no són les figues sinó

els petits pinyolets que aquestes tenen

dins. Les figues són els siconis madurs

de forma i color variable segons la va

rietat: des de formes globoses a pirifor
mes i del verd al porpra negrenc. La figa
madura a final d'estiu i començament de

tardor. Algunes figueres però, fan també

a final de primavera una primera fructi

ficació i s'anomenen figaflors, bacores o

figues primerenques.
La figuera prefereix viure en sòls una

mica humits, però també és resistent a

ambients relativament secs i a la salini

tat. Fins i tot pot viure en llocs poc fèrtils

com les escletxes de les roques i s'hi tro

ba una mica de substrat pot arrelar als

murs de pedra.
La fusta de la figuera ha estat usada a la

construcció i per a la fabricació de mo

bles i eines. Per sota l'escorça i dins les

fulles presenta uns conductes que con

tenen un suc blanc i enganxós anome

nat làtex. El làtex s'ha usat com a remei

popular per combatre les berrugues. La

principal aplicació de la figuera, però, és
l'alimentària. Les figues són una fruita

comestible molt valorada i usada també
com a ingredient en la fabricació de mel

melades i confitures.



-RETALLS DE
Petit Dru

Realitat i ficció Eduard Soler

Al nord-est de Chamonix, després de

contemplar el cim més alt dels Alps, el
Mont Blanc, amb tots els seus cims an

nexes i contraforts ben bé com si d'una

catedral gòtica es tractés, i quan ja ens

pensàvem que ho havíem vist tot, apa
reix l'agulla formidable del Petit Dru, al
tiva i dasafiant.

Aquesta fletxa de roca que veiem mi

rant al sud-est des de Les Praz de Cha
monix o des de Montenvers, en realitat

és, però, la suma de dos cims
ben diferenciats i separats per
una marcada bretxa: els Drus.
El Grand Dru (3.754 m) i el Pe
tit Dru (3.733 m) formen part de
l'aresta oest que baixa de la no

menys imponent Aiguille Verte

(4.122 m), massís que s'aixeca
entre les glaceres de la Mer de

Glace, a l'oest, i l'Argentière, a

l'est, i que com els Drus, allot

ja altres cims mítics de la zona

pel que fa a la dificultat extre
ma de les seves vies: l'Aiguille
du Jardin (4.035 m), la Grande
Rocheuse (4.:102 m), les Droites

(4.000 m), les Courtes (3.856
m) ... entre els més importants.

pi. Improvisant una bandera amb un

tros de tela vermella lligada a un dels

bastons amb els que s'havien ajudat en

l'ascensió saludaren des del.cim.

El Petit Dru no fou conquerit fins a l'any
següent, concretament el 29 d'agost
de 1879, de la mà dels alpinistes J. E.

Charlet-Straton, P. Payot i F. Follignet,
després d'ascendir per la cara sud i res

seguir l'aresta sud-est de la muntanya.
Aquest itinerari és el que en I'actuali-

la cordada Ryan-Lochmatter el 1904, i

els de Robert Gréloz i André Roch, fa
mosos per la nord del Triolet, durant el
1934. Finalment, un any més tard, entre

el31 de juliol i 1'1 d'agost de 1935, Pier

re Allain i Raymond Leininger realitzen

l'atac definitiu a la nord del Petit Dru as

solint el cim i passant d'aquesta mane

ra al grup d'alpinistes iLlustres que han
obert una de les sis grans parets nord
del Alps, concretament la tercera.

Conquerida la nord, però, els

muntanyencs encara miraven

recelosos la cara oest de la

muntanya, aquella que Allain i

Leininger havien qualificat com

a inescalable després d'ha
ver-la observat d'aprop durant

la seva ascensió. t'evolució
del material d'escalada i les

tècniques de progressió artifi
cials permeteren, però, que la
cara oest quedés defintivament
oberta després de diversos in

tents portats a terme entre el 5 i

el 27 de juliol de 1952 pels alpi
nistes A. Dagory, G. Magnone,
L. Bérardini i Lainé. Posterior

ment, entre el 17 i el 22 d'agost
de 1955, l'escalador italià Wai
ter Bonatti obriria una difícil via

d'ascensió a través de l'esperó
sud-oest, l'anomenat Pilier 80-

natti. Set anys més tard, els

americans Gary Hemming i Ro

yal Robbins obriren en tres dies
la famosa American Direct, en

tre el24 i el26 de juliol de 1962.

Un parell d'anys més tard, entre

el10 i el13 d'agost de 1965, no

vament Royal Robbins acom-

panyat en aquesta ocasió per
John Harlin obriren una nova via encara

més ràpida: l'American Diretissima. Val

a dir, que la majoria d'aquests itineraris

clàssics i extrems sobre la cara oest del
Petit Dru han quedat destruïts després
del gran nombre d'esllavissades que
ha sofert la paret durant els anys 1997,
2003, 2005 i 2011.

Abans de que els alpinistes es

llencessin a l'exploració i des
cobriment d'altres massissos
més llunyans, el Petit Dru fou
considerat durant un temps
la muntanya més difícil d'es
calar de la Terra. Tot i la seva

alçada modesta al costat dels

grans gegants alpins de més de

4.000 metres que l'envolten, el

seu perfil temible i la verticalitat

de les seves parets pels quatre
cantons, convertiren l'Aiguille du Dru en

un dels anomenats grans problemes de

l'alpinisme.

La primera ascensió al Grand Dru la

protagonitzaren els alpinistes britànics
Clinton Thomas Dent i James Walker

Hartley, acompanyats dels guies A.

Burgener i K. Mauer, obrint la via de
la cara sud-est el 12 de setembre de

1878. En arribar a dalt, segons el relat
de Dent, la primera preocupació que
tingueren fou localitzar els grans hotels

Imperial i Couttet de Chamonix des d'on
els estaven esperant a peu de telesco-

tat es considera la via normal tant de

pujada com de baixada, no exempta,
però, de perills. La primera travessa in

tegral de les dues puntes fou assolida
el 23 d'agost de 1901 per E. Fontaine i

J. Ravanel, mentre que la primera tra

vessa hivernal dels Drus no arribaria
fins al 25 de febrer de 1938 de la mà
dels alpinistes Armand Charlet i Cami
lle Devouassoux.

Quedava pendent, però, la temuda cara

nord del Petit Dru. Des de principis del

segle XX s'havien succeït diversos in

tents, essent els més rellevants els de

Des d'un punt de vista literari, el Petit
Dru i el seu refugi de la Charpoua són
l'escenari on es desenvolupa l'acció i el
drama del famós llibre El primer de la
cordada del guía, explorador i noveLlis
ta Roger Frison-Roche.
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XII fira del llibre, turisme i esports de muntanya
Donada l'actual situació econòmica
i social, els recursos de que dispo
sàvem per el desenvolupament de
la nostra Fira s'han reduït de forma

important i per aquest raó i d'acord
amb els ajuntaments del Collsaca
bra hem assolit l'acord per enguany
de unificar la nostra activitat amb la
de la Fira de Muntanya de Vic, els
dies 8, 9 i 10 de Novembre 2013, a

fi d'aprofitar sinergies en tot un se

guit d'àmbits com:

- Millor aprofitament dels espais
- Doblar campanya de difusió
- Aprofitament logístic
- I el més important: "Aprofitar que

el perfil genèric dels visitants inte
ressats per la Muntanya es cornple
mentari per ambdues activitats".

Pensem que permetrà aconseguir
un major nombre d'assistents addi
cionals a les més de 7.000 persones
que varen participar l'any 2012.

L.:edició de la XII Fira del Llibre, Tu
risme i Esport de Muntanya 2013,
estarà ubicada en el Recinte Firal El
Sucre, carrer de la Llotja, s/n? - VIC
els dies 8,9 i 10 de Novembre.

Amb I'exposa't estem segurs que
aconseguirem que la presencia de

interessats en la cultura, turisme i

esports de muntanya sigui mes mul
titudinària i els nostres expositors
també sortiran beneficats tant per
l'augment d'espai com de públic.

Així doncs també aprofitem la avi
nentesa per demanar-vos la màxima
difusió d'aquest esdeveniment on

tant els editors, promotors turístics i

persones vinculades als esports de
natura tenen el seu espai d'interès

per difondre o donar conèixer tot el
vinculat al mon de la muntanya.

Amies deis Cingles de Collsaeabra

Escola de Muntanya Same UEC de Sants

CURSET D'INICIACIÓ A
L:ESCALADA EN ROCA - NIVELL 1
De/1 a/18 d'octubre de/2013

Presentació:
Una altra vegada, a l'Escola de Mun

tanya de la S.A.M.E ens agradaria
fer que la gent que vol aprendre a

escalar i gaudir de l'escalada, pugui
anar a practicar-la de manera segu
ra. Per això tornem a oferir-vos la
nostra experiència i coneixements.

Objectius del curs i continguts:
L.:objectiu d'aquest curs és oferir un

aprenentatge correcte i segur de
l'escalada en roca a aquelles perso
nes que volen iniciar-se en aquesta
activitat. Quan l'escalador coneix
i domina bé la tècnica, pot plante
jar-se objectius més atractius i com

plexes. Conèixer i habituar-se a les

tècniques bàsiques de progressió i

seguretat per poder escalar com a

primer de corda, per itineraris total
ment equipats d'un llarg.

- Coneixements sobre el material
utilitzat a l'escalada.
- Coneixements i aplicacions dels
nusos bàsics.
- Coneixements de progressió i
descens. Tècniques de seguretat.
- Coneixements del medi, graduaci
ons i ressenyes d'itineraris.
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Material:
El material personal que hauran de

portar els alumnes és el següent:
- Peus de gat
- Arnes
- Casc
- Placa de fre (tipus Reverso) + 3

mosquetons tipus HMS
- 1,5 metres de cordino de 7mm
- Anell de cinta plana cosida d'uns
80 cm

Normes del curs:
- 1 instructor per 4 alumnes.
- Places limitades (mínim 6 alumnes).
- Cal tenir la llicència esportiva de la
FEEC adient de l'any 2013. En cas

de no tenir-la, I'UEC en tramitarà
una de temporal pels 4 dies de pràc
tica que anirà a càrrec de l'alumne.
- Edat mínima de 16 anys amb per
mís patern.
- El Director, es reserva el dret d'ex
cloure del curs a qualsevol alumne

que demostri desinterès, manca de

capacitat, o incompleixi les normes.
- La direcció del curs es reserva el
dret de modificar el programa, si les
condicions climatològiques o altres
circumstàncies ho aconsellen.

Programa:
. Dimarts 1 octubre: Presentació
del curs i xerrada de material.
. Dijous 3 octubre: Xerrada de

tècniques de progressió i seguretat.

· Dissabte 5 octubre: Pràctiques al
rocòdrom entitat.
· Diumenge 6 octubre: Sortida

pràctica a Montserrat.
· Dimecres 9 octubre: Xerrada
coneixement medi, graduacions i

ressenyes.
· Dissabte 12 octubre: Sortida

pràctica a determinar.
· Diumenge 13 octubre: Sortida

pràctica a deterrninar.
· Divendres 18 octubre: Cloenda
del curs.

Les xerrades es faran a la sala actes
de l'entitat a les 20,00 hores.

Drets d'inscripció:
- Soci UEC 130 €
- Altres 180 €
- Inclou: El curs, el dossier, el
material col-lectiu, i la cloenda.
- No inclou: Els àpats, la targeta de

la FEEC, material personal, ni els

desplaçaments.
- Cal omplir el full d'inscripció, el
Test-t. amb fotocopia de la llicència
FEEC, DNI i fer efectiu el dret

d'inscripció.
- Inscripcions: Fins el dia 30 de
setembre del 2013.

Organització del curs:

Escola de Muntanya Same UEC de
Sants

Director del curs: Víctor Vallès



29è Concurs de Teatre Premi Vila d'Olesa
El concurs comença el diumenge dia 22

de setembre de 2013 i s'acaba el diu

menge dia 10 de novembre de 2013.

Vuit obres de teatre de diferents estils i

amb grups de diferents poblacions. Les

obres que es presenten aquest any, per
ordre d'actuació, són:

.

22-09-2013 Mentides, encens i mirra

pel Grup Enric Borràs de Sant Feliu de

Llobregat

XIX Marató d'Horta

El proper diumenge 6 d'Octubre, coin
cidint amb el primer diumenge del mes,

com cada any, la Unió Excursionista
de Catalunya d'Horta organitza, en el

marc de la Serra de Collserola, aques
tes dues proves que són aptes tan per
córrer com per caminar.
l.Jtinerari - Marató segueix un circuit de

42,195 km i la Mitja Marató de 21 km

aproximadament, amb marques durant
tot l'any però que en aquesta data s'in

tensifiquen i permeten trobar en tot mo

ment el camí a seguir, encara que s'hi

29-09-2013 Hem de pujar el Tete pel
Grup Nyoca de t'Ametlla del Vallès
06-10-2013 L'home dels coixins pel
Grup La Trapa de Barcelona

13-10-2013 Ménage à trais pel Grup
Filagarsa del Foment de Molins de Rei

20-10-2013 L'efecte dels rajos gamma
sobre les margarides pel Grup Sota
cabina teatre de Barcelona
27-10-2013 Lluny de Nuuk pel Casal

Corpus de Teatre de Barcelona

vagi corrents. Les proves disposen de

diversos controls d'avituallament, tant

sòlid com líquid (entre ells el d'esmor

zar) i hi ha un servei d'atenció mèdica
en permanent estat d'alerta.
Ambdues proves permeten descobrir
la Serra de Collserola, una veritable illa

verda d'unes 8.000 ha situada entre els

rius Besòs i Llobregat, enmig d'una de
les àrees urbanes més denses de la ri

bera mediterrània.
Recórrer a peu aquest espai natural és la
millor manera de gaudir-ne. Caminant-hi

03-11-2013 - 25 de gener pel Grup
Punt i Seguit Teatre de Terrassa
10-11-2013 Si m'estimessis ... pel Grup
Teatre del Casal de Barcelona

Totes les representacions es fan al local

social de la UEC d'Olesa, c/ Vall d'Aran
s/n Olesa de Montserrat a les 18.00h.

Us esperem a tots!

podem conèixer els seus secrets: ar

bres, fauna, fonts, etc. petites recom

penses que fan més bonic el camí.
Estem segurs que tot això que veurem

ens farà conscients del seu valor i ens

ajudarà a prendre actituds que ens im

pliquin en la protecció i conservació de
la natura.
Per més informació: www.uechorta.net
Puntuable pel "Gran Premi UEC - Vértic".

Sigueu benvinguts!

Criteris generals per a l'ús de les abreviatures

Primer de tot hem de dir que no s'ha

d'abusar de l'ús de les formes abreuja
des. També convé posar amb totes les

lletres la primera vegada que s'utilitza

en un text (si no és que estiguem segurs
que els lectors la coneixen).

Les abreviatures sempre s'acaben amb
un punt final i van en minúscula. Però,
per convenció, s'escriu amb majúscu
la la forma abreujada dels tractaments

personals i protocol-tarts: Dra. Martí

(doctora Martí). S'hi mantenen els ac

cents de l'expressió sense abreujar:
pàg. (pàgina). Generalment no es fa
servir el plural.

El procediment més habitual a l'hora

de crear noves abreviatures és tallant

abans de la vocal de la segona sû-laba:

set. (setembre), av. (avinguda), núm.

(número).

Quan el mot comença amb un grup de

dues consonants, se solen mantenir en

l'abreviatura: LI. (Lluís), pI. (plaça).

Hi ha una altra manera de fer abrevia
tures que és a partir de la lletra inicial i

la part final del mot. De vegades, tam

bé s'hi afegeix alguna lletra de l'interior

de la paraula: dept. (departament), gral.
(general). Aquest tipus d'abreviatura

admet la marca del plural: Sres. (senyo
res). Generalment, mantenen les majús
cules: Barna (Barcelona).

Un cas específic és el de les abreviatu

res dels ordinals. En aquestes utilitzem
el número i l'última lletra:

primer 1r

segon 2n

tercer 3r

quart 4t

cinquè 5è
sisè 6è

Les abreviatures dels ordinals es poden
acabar amb punt a sense. En tot cas,
en el mateix document hem de seguir el

mateix criteri (o posem punt en tots els

ordinals a no n'hi posem cap).

Quan l'ordinal està en singular utilitzem
només la lletra final, quan està en plural
fem servir les dues últimes lletres: 1 rs,

1 es (primers, primeres).

amb la col-lcboroció del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona
Delegació de l'Eixample
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Tractament tèrmic de la fusta Il)
....

I

u,
�

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 02 65 I Fax: 937133404

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

Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

>fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus

de materials z
-

www.timgad.com
casellas@timgad.com

www.pakocrestas.com

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

5%
¿EXTRA DESCUENTO?

+ una powerball
X-Beam de regal!

32
exci. siornstrie 376

IIEYE
DEFINITION



El Martanyà (1.030 m)

El Tossar de la Baltasana (1.203 m), des de Capafonts

Garrotxa
- Horari: de 6 h a 6 h 30 min

- Desnivell: uns 700 m

- Dificultat: atenció als trencalls i a algun tram a la part més alta de

l'itinerari on el camí esta molt poc traçat.

- Època: tot l'any
- Cartografia: Alta Garrotxa Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina

- Accés: a Olot agafeu l'autovia A26 direcció a Figueres. Preneu

la sortida 75 en direcció Montagut. Sortint d'aquest nucli seguiu la

GIV-5231 fins a Sadernes. A partir de Sadernes l'accés de vehicles

cap a la vall de Riu i Sant Aniol d'Aguja està regulat. La pista està

tancada els caps de setmana i festius des del15 de març fins al15

d'octubre i cada dia els mesos de juliol, agost i setembre. En funció

de la data haurem de deixar el vehicle a Saderne a podrem seguir
fins més amunt escurçant així l'horari.

- Descripció: A Sadernes hi ha l'església romànica de Santa Ce

cilia (s XII) i és on comença la pista que remunta la riera de Sant
Aniol (3 estacionaments més). Poc més amunt del pont romànic
d'En Valentí deixem a l'esquerra el trencall cap Sant Aniol. La pista
abandona el fons de la vall i guanya altura cap el Bassegoda. Tro

bem un nou trencall cap a l'ermita romànica de Sant Feliu de Riu, a

5 minuts. Poc després, a 1h 15 min de Sadernes, en un revolt molt

pronunciat de la pista surt un camí de terra en direcció E que fa

drecera fins la casa de La Plana (618 m) situada al començament

Baix Camp
- Horari: de 5 a 7 hores

- Desnivell: aprox. 500 m

- Dificultat: t'úníca dificultat pot ser la orientació cal el mapa i estar

atents als trencalls

- Època: pot fer-se tot l'any, però a l'estiu és poc aconsellable. A la

tardor els castanyers presenten el seu millor aspecte

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

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

Ool-lecció Azimut 22 de Cossetània Edicions

- Accés: la ruta comença i acaba al poble de Capafonts, a 750 m

d'altura i a 36 Km de Reus. Es troba situat al centre geogràfic de

les muntanyes de Prades. S'hi pot accedir per l'Espluga de Francolí

i Prades per la T-700. També pel coll d'Alforja a la C-242 entre el

Baix Camp i el Priorat, al coll prendre successivament les carrete

res T-7092, T-704 i T-7041. Una tercera opció és a Alcover prendre
la T-7041 que passa per Mont-ral i segueix fins a Capafonts.

- Descripció: De Capafonts prenem un camí asfaltat en direcció

l'ermita de Barrulles situada a 35 min. sota un gran xiprer. AI voltant

de l'ermita del s XII hi ha i un terreny de campaments. Sortim per
la pista d'on veníem i passat un primer revolt trenquem a l'esquerra
cap a una nova pista que puja al coll de la Inglesa a 845 m (1h).
La pista baixa per l'altre vessant al barranc de les Fontetes i quan

creua el seu llit prenem un caminet que s'endinsa barranc amunt.
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d'un gran pla amb vistes cap al Martanyà i

el puig de Bassegoda. Travessem el pla i

per la dreta ens endinsem en un bosc de

castanyers. Seguim el camí fins arribar al
mas de Ca l'Agustí (1 h 40 min) on deixem
la pista i baixem pel costat del torrent que hi

passa a tocar. Travessem els camps fins ar

ribar al creuament del torrent que baixa de

la gorja de les Estunes on trobem un camí

cap a la dreta que ens porta al roure mo

numental de Ca l'Agustí. AI l'esquerra del

roure surt un caminet ben marcat amb una

fletxa groga que s'enfila capa a l'oest. El

camí, poc traçat i una mica perdedor, va pu

jant fins arribar a una tartera on fa un parell
de ziga-zagues. Després l'abandona i se'n

va cap a la dreta (ull a perdre les fites!). Ar

ribem a unes roques situades sobre les gor
ges de les Estunes amb una gran vista del

Bassegoda. El camí fa un marcat gir a l'es

querra i passa per un espectacular espa
dat sobre les gorges. Tot seguit s'enfila pel
bosc en ziga-zagues amb tendència cap a

l'esquerra fins arribar a un collet. El camí és
cada cop més desdibuixat: no hem de per
dre les marques grogues ni les fites. Pujem
per la carena boscosa i després pel vessant
N. Travessem un replà boscós i tornem a la

carena cimera fins arribar fàcilment
al cim del Martanyà de 1.030 m (3
hores des de Sadernes). Des del cim

tenim vistes cap al nord però no cap
al sud on el bosc ens ho impedeix.
Baixem per la carena en direcció
oest. El primer tram és molt perde
dor, el corriol està molt poc traçat i

cal anar seguint marques vermelles.

A la cota 780 m el camí fa un gir molt

marcat a l'esquerra en direcció E-SE
i baixa pel vessant sud fins a trobar
el creuament del camí de pujada (1
hora des del cim). AI cap de cent me

tres trobem el roure monumental de

Ca l'Agustí. En aquest punt podríem
desfer el camí de l'anada però paga
la pena continuar per la pista cap a

la dreta (oest) i baixar cap el Pla del

Molí o de la Muntada. La pista es

transforma en el camí de les Marra
des i baixa fent ziga-zagues. Aquest
camí s'acaba a tocar de la riera de

Sant Aniol. Si la travessem arribarem

a la pista de retorn a Sadernes.

Ramon Pascual i Lluís Catasús

El Martanyà
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Aquesta forta pujada ens deixa a tocar del

petit mas Gravat a 1.100 m a la part més

alta de la serra. Prenem al nord-oest una

pista que en pocs minuts enllaça amb la

gran pista que recorre tota la serra de Pra

des. La seguim en direcció oest dintre un

bosc de pins amb senyals de GR 171 i pals
indicadors als trencalls que anem deixant

cap el vessant sud. Passem pels Plans de

Pagès i per la font del Mas de Pagès. Un

cop superat pel vessant nord el cim de la

Moleta trobem a l'esquerra un trencall que

prendrem de tornada. Per una curta rampa
encimentada assolim el Tossal de la Balta

sana de 1.203 m que és el cim més alt de

les muntanyes de Prades (3h). Vèrtex geo
dèsic, taula d'orientació i soroll d'un motor

dintre d'una estació repetidora de telefonia

mòbil. La vegetació limita les vistes, fins i

tot Prades queda parcialment tapat per la

muntanya. Desfem la pista fins l'esmentat

trencall i comencem a baixar cap a Prades.

El primer que trobem és la Cova d'en Pere,
una balma tancada amb parets que hauria

servit d'habitatge o estable. La pista perd
altura per barranc de Bassots, tram perde
dor amb nombroses pistes i trencalls. Cap
a la cota 1.040 m bifurquem a la nostra

esquerra, quasi fent marxa enrere i en un
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centenar de metres en

pujada, fem cap al coll

Serafí. Ens trobem sobre

el barranc de les Ara

goneses i de nou veiem

Capafonts. Allí baixa la

pista del mas Gravat i la

seguim cap el sud. Pas-

sem al peu d'una cin

glera de roca vermella i

l'anem revoltant a l'oest.

La pista acaba de sob-

te i dóna pas a un camí

entre alzines que ens

deixa al peu de l'ermita

de la Mare de Deu de

l'Abellera. Aquesta es

troba penjada a mig
cingle i domina la vall

del Brugent. Es pot vi

sitar demanant la clau a

Prades. Sota l'ermita un

camí baixa decidit cap al

barranc dels Rebollans, a la

Tossal de ...�...�lSPLANS

�la Baltasana .•...•... "¡ DEL PAGÈS

(1203 m) �.lLa Moleta] .

/'..\::��?,,}.
,

..
,

\,
.6' .

;" Mas del Gravat
.

.�� ":

...
:i Call DEL

SERAFí)-!l'''
�(Jo",0 '\ (1.051 m) ¿yfJ .....

•·

0«-�,?-0Cj •••
� �J!:t !

<Ò'?'_0«) :. ...
� tl'¿- ....

o , I��Q

if
0 ()j!il"" Les Fontetes

Ermita de 1.iJ!JJ "/ /L'Abellera j ;g f Call DE

(1.020. m) }............. il \ ��.���lESA
r .::�:........ �" \ �}

" Ermita de \
\ . ..t\. Bamulles 1

••' �a¡, _... ..•••••• BARRANC ...., •

/�t[f·············
CAPAFONTS

'

..'

capçalera del riu Brugent, i en

quinze minuts ens troben una pis-
ta en bon estat que haurem de se

guir cap a l'est per retrobar Capafonts
al cap d'una altra hora. Pasqual Garriga i Martí



editorials Joan M Vives

Parc de la serralada de Marina

Escala 1 20.000

Editorial Piolet, febrer del 2013

Aquest d'aquest sector tant proper a la conurbació de Barcelona, proposa sis itineraris per conèi

xer els indrets més característic d'aquest sector comprès entre el riu Besòs i Alella. Els itineraris

ens proposen la visita als poblats ibèrics de puig Castellar, el de les Maleses a tocar del turó de la

Coscollada i el de Castellruf; a l'ermita de Sant Cebrià de Cabanyes i al monestir de Sant Jeroni

de la Murtra, a més de l'ascensió a uns dels punts més característics de la serralada com és el

turó d'en Galzeran que va servir de punt de referència en el traçat del meridià de Barcelona a

Dunkerque.

Vallirana. Caminades, avencs i cabanes

Escala 1.15.000

Editorial Piolet, novembre del 2012

Aquest mapa ens recull uns itineraris proposat pel Centre Excursionista de Vallirana: Puig Vicenç
(PR C-163), Pla d'Ardenya, Montmany, Camí del Soldat Romà i Ruta dels tres ponts.

A més ens dóna informació sobre les cavitats existents en la zona cartografiada que són, bàsi

cament, avencs. La curiositat d'aquest mapa és que està fet amb paper irrompible i impermeable

Muntanyes d'Ordal

Escala 1 :20.000

Editorial Piolet, agost de 2012

En aquest sector on ha els turons del Montau (658) i el puig d'Agulles (653) se'ns proposen sis

itineraris.

El puig Vicenç, una altra talaia del sector, d'altura més modesta i la travessa pels boscos de l'Ordal

(que passa pel puig d'Agulles) i per la bonica ermita de Sant Ponç de Corbera, són unes de les

propostes per uns indrets infestats d'urbanitzacions que destaquen en obrir el mapa.
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Avui parlarem de les Entitats Excursionistes

3. A uns 1.658 m d'alçària, a la Vall d'Aran es

troba aquesta surgència per a on surten les

aigües de la Vall de Barrancs.

4. Aquesta surgència situada a la Vall d'Aran

que recull les aigües de l'Aneto es troba a ...

5. t'Aneto administrativament pertany a

aquesta comarca aragonesa.

6. Per aquests forat es per a on s'escolen les

aigües de la Vall de Barrancs.

7. Hi ha un corredor que puja a l'Aneto per
la vall de Corones que porta el nom d'aquest
famós alpinista català.

8. Aquest rus fou el primer que va pujar l'Ane

to el 20 de juliol de l'any 1842.

9. t'Aneto pertany a aquest terme municipal.
10. Aquest mossèn de nom Jaume va tenir un bon ensurt

amb els llamps al Pas de Mahoma.

11. Aquest alpinista francès de nom Louis juntament amb
Falisse va assolir el 5 d'abril de 1904 l'Aneto per primer cop
en esquís. Aquesta ascensió es considera l'inici de l'esquí de

muntanya als Pirineus.

1. Les seves geleresi glaceres desguassen a

la vall de Barrancs i orogràficament haurien de
tributar al riu Éssera i anar a la Mediterrània.

Malgrat tot, les aigües de la Vall de Barrancs
s'escolen cap aquest riu situat al vessant nord
dels Pirineus i van cap a l'Oceà Atlàntic.

2. AI costat del cim es troba aquest famós coll
de 3.194 m.

9 10

5

3

7

12. t'Aneto es troba situat en aquest massís.

13. Aquest famós refugi situat a 2.140 m d'altitud va ser

inaugurat l'any 1916.

14. De nom Juli aquest alpinista i fotògraf català va ser un

dels impulsors en la construcció del refugi, malgrat que ell no

el va poder veure acabat.

15. Aquesta entitat excursionista juntament amb la FAM són
els que actualment gestionen aquest refugi.

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans
del 30 de setembre, 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 375 dedicat a les
entitats excursionistes és Jordi Martínez Rangel. A la pàgiña
web de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar
les respostes a les preguntes dels números anteriors
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Veri. L'aigua del pirineu.

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