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Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries
652 849704 - www.refugiearo.eom
· Altitud: 1.090 metres
· Capacitat: 50 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BD, engorjats, natura,
escalada, espeleologia.

Refugi de REBOST
Bagà
608736714 - www.refugirebost.eot
· Altitud: 1 .670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BD, escalada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC
652 849 704 - Raquel Aquilor
Faeebook: Refugi Mas del Tronc
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, BD, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646 744 669 /972 145 107 www.xaletuec.eom

· Altitud: 1.505 metres
· La Molina, al Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)

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

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

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

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

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

Caseta del GARRAF
(Obert només lo temporada d'estiu)
933325494
· Altitud: a nivell del mar
· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 10 places
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Refugi de PUIGCERCÓS
680 178940 www.refugi.eontaeontes.cat
· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre I'Hostalet
i el Cobert de Puigcercós

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

la ignorància és atrevida.

Era una frase que ma mare repetia tot sovint.

En poques setmanes, potser al publicar aquesta editorial, hauré acabat el curs de guia de muntanya,
per ser més precís "Tècnic de Mitja Muntanya". Us vull fer una confessió d'humilitat, després
d'haver trescat cinquanta anys, haver dut grups a la muntanya, haver escalat en moltes condicions

i muntanyes creia que no aprendria gaire cosa en el curs de guia de muntanya. Ha estat tot el

contrari, passava per alt temes molt rellevants com el protocol de suport vital bàsic, la seguretat en la

progressió, l'entrenament esportiu, i la psicologia en la conducció. També he après altres temes més

complementaris com la cultura, la botànica, la zoologia i la geologia.

La reflexió d'aquesta editorial va adreçada a les entitats i als que porten grups a la muntanya. Fem
nos la següent reflexió: Portem gent a la muntanya perquè ens il-lusiona i ho volem fer? Si és així és

responsable estar totalment preparats.

Lexcursionisme està en forta evolució, hi ha una característica que no podem deixar escapar, és la

reglamentació de la professió de les activitats a l'aire lliure, i la conseqüent professionalització del sector.

Per a tots els que porten altres persones a la muntanya, el procés és formar-se en les titulacions

corresponents, en concret la de tècnic d'excursionisme. Podem preguntar-nos si no és suficient la

formació federativa d'iniciador. Doncs aquí un parell de reflexions. En primer lloc aquest títol solament
el podrem utilitzar en l'àmbit dels clubs, així quedarem limitats de cara un futur professional. En
segon lloc compareu les hores de formació i els temaris, cal preguntar-se si aquesta diferència de

coneixements comporta a la pràctica del guiatge en la muntanya les mateixes condicions de seguretat
a les persones que seran guiades.

Finalment, permeteu-me afegir a la frase que repetia ma mare: La formació en la muntanya és una

assegurança de vida.

Pere Sauret

President de la UEC Agrupació Esportiva

suman

Qui busca troba

Si hom persegueix una cosa, si ensuma que hi ha gat amagat, que es pot donar la sorpresa, hom se l'acaba

trobant. Una mica és el que ens explica en Carles Udina en aquest número. No us avancem res més al sumari.

Només dir-vos que ha trobat quelcom que ens explicarà en dues parts aquesta primavera. En aquest número
fem un pas enrere per centrar el tema principal de la nostra revista, la muntanya i el seu entorn, amb una

bona explicació d'en Ramon Pascual sobre masses de pedra, entorn i meteorologia. També us proposem una

excursió familiar a Lanzarote amb l'Eduard Martínez, i recordar-vos que la

UEC de Barcelona celebra la cinquantena edició de la Cursa del Bassiero a la Vall de Gerber. De l'èxit

d'aquesta activitat en dóna tots els detalls en Martí Renau. Acabem el número a l'Aplec dels Països Catalans.

Revisitem l'edició a Prada de Conflent amb la Isabel Serra a punt ja del 300 aniversari.



Quèésuna
muntanya?
Tots tenim una idea més o menys clara del que és una muntanya, o almenys
això és el que creiem. Però des d'un punt de vista estricte, quan es volen delimitar
les zones muntanyoses en un determinat territori i encara més, establir quins són
els municipis muntanyosos o en quina mesura ho són, no resulta una tasca fàcil.

TEXT I FOTOGRAFIES DE RAMON PASCUAL BERGHAENEL



Muntanyes petites a

planes ondulades? Vall
del riu Corb. Segarra

Treballar a les
muntanyes: Vega de
Sotres. Pics d'Europa

Encara
és possible intentar anar una

passa més enllà si es vol classificar
els diferents tipus de muntanyes a de

municipis muntanyosos. Aquest article
se centra en la cerca i anàlisi d'una definició de

muntanya. Aquesta definició i la conseqüent
possible delimitació de les àrees muntanyoses
té diverses aplicacions, per exemple, l'establi
ment de determinades polítiques específiques
com les indemnitzacions compensatòries que
poden rebre els municipis de muntanya en plan
tejar-se la hipòtesi que la seva societat juga en

desavantatge social i econòmic en relació als

municipis de les àrees planeres veïnes. Aquest
article es basa fonamentalment en la memòria
final Fundamentos para la definición de zona

de montaña en España y estudio de la apli
cación de la indemnización compensatoria en

zonas de montaña preparada l'any 2006 per
l'empresa consultora ATECMA per a la Direcció
General per a la Biodiversitat del llavors Minis
teri de Medi Ambient.

r

'. " les definicions de muntanya han estat

inspirades normalment en el context de

l'agricultura i la ramaderia" ."

Altres documents són bàsics en la redacció
d'aquesta memòria, entre ells la Carta espanyo
la de les Muntanyes. Segons la Carta, la defini
ció de muntanya hauria d'incorporar en tant que
sigui possible "criteris topogràfics, bioclimàtics,
,paisatgístics, socioeconòmics i d'altres".

La proposta de definició de muntanya que es

presenta en aquest document es basa, en pri
mer lloc, en el marc normatiu de la Unió Euro

pea i també en documents de caràcter científic.
En el primer cas, les definicions de muntanya
han estat inspirades normalment en el context

de l'agricultura i la ramaderia al considerar que
el territori muntanyós implica unes limitacions
en el normal desenvolupament del sector pri
mari d'activitat.

5
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Dins d'aquest marc normatiu europeu els primers
factors que es tenen en compte a l'hora de consi

derar zones de muntanya són els següents:

- Condicions climàtiques dures associades a l'al

titud que escurcen la temporada de cultiu.
- La presència de pendents massa pronunciats
que impedeixen l'ús de maquinària agrícola.

El Comitè Econòmic i Social europeu ja sugge
reix però que s'han d'ampliar els criteris per de
finir les muntanyes més enllà de l'agricultura, in
cloent limitacions naturals i socioeconòmiques.

A l'Estat espanyol, seguint el model europeu, le
galment només es fa referència a les zones de

muntanya a la Llei d'Agricultura del 1982, en la

qual es parla de zones d'agricultura de munta

nya com les àrees de territori que es troben en

els següents casos:

- Trobar-se situades, almenys en un 80% de la

seva superfície, en cotes superiors als 1.000

metres exceptuant els altiplans conreats.
- Tenir un pendent mitjà superior al 20% o una

diferència entre cotes extremes de la seva su

perfície agrària superior als 400 m.

- Una combinació de valors d'altitud i pendent
que, sense arribar als llindars definits en els

apartats anteriors, condicionin especialment l'ac
tivitat agrària. Cal dir, que en el context europeu,
aquests llindars són els més exigents que hi ha.

Viure a les muntanyes:
Santa Engràcia.
Pallars Jussà

6
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Catalunya és l'única Comunitat Autònoma a

l'Estat espanyol que ha desenvolupat legislació
pròpia sobre àrees de muntanya. La legislació
catalana, concretament la llei anomenada d'Alta

Muntanya de 1983, identifica una sèrie de de

savantatges lligats al medi físic i socioeconòmic

presents en les zones de muntanya degudes a

l'altitud, el relleu, l'aïllament i el dèficit en infraes

tructures i serveis bàsics.

Altres institucions internacionals també introdu

eixen definicions de muntanya. Per exemple, el

Conveni sobre Regions de Muntanya proposa

que "regions de muntanya són aquelles en les

quals la seva altitud, terreny inclinat i clima creen

unes condicions especials que afecten la conse

cució de les activitats humanes".

Tant l'Agenda 21, resultat de la Conferència de

les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el

Desenvolupament celebrada el 1992, com el

Conveni de Biodiversitat, reconeixen les zones

de muntanya com a fonts d'aigua, energia i di
versitat biològica a més de fonts de recursos mi

nerals, productes forestals i espais d'oci. És a

dir, per definir les zones de muntanya no només

s'han de considerar els límits fets per l'acció de

l'home que en són específics sinó totes les se

ves característiques.

Dins l'àmbit cientificotècnic també s'han fet sug
geriments de definició de muntanya. Cal dir que
no hi ha un acord i no existeix una única defini

ció acceptada. El denominador comú d'aquestes
definicions són les generalitats topogràfiques.
Totes les definicions fan referència a certs va

lors d'altitud i pendent. Una altra característica

important, que no sempre s'ha tingut en comp

te, és que la potència o extensió sigui de l'ordre

de diversos km", Finalment, també és necessari

que hi hagi un desnivell mínim local.

García Ruiz (1990) donà una definició complexa
però que al mateix temps sintetitza els diferents

enfocaments que es poden prendre: "(tros de terri
tori) que té un important relleu relatiu sobre la pla
nura que l'envolta (300 m - 500 m com a mínim),
amb un desenvolupament vertical suficientment
gros com per a permetre la presència de més d'un

pis de vegetació i notable varietat de processos
morfoclimàtics, amb forts pendents (més de 20º)
en els vessants i presència ocasional de cingle
res, i amb uns usos del sòl basats en la forta co

hesió social, en la importància de la ramaderia i

en les dificultats topogràfiques i climàtiques per a

l'aprofitament agrícola, que generalment està vin
culat només als vessants baixos i mitjans".

Totes aquestes definicions i d'altres són interes

sants com a marc de discussió però no perme
ten fer una delimitació objectiva automàtica de

les àrees de muntanya. Per poder fer-la s'han

fet servir els Sistemes d'Informació Geogràfica
(SIG) i els Models Digitals del Terreny (MOE).
Aquí es farà una explicació del model UNEP

WCMC aplicat globalment que és un dels més

àmpliament acceptats. Novament es fan servir

les variables altitud, pendent i desnivell per deli

mitar les zones de muntanya.



Les classes de muntanya que aquest model pro
posa són les següents (Kaposet aI., 2000):

1.- altitud> 4.500 m

2.- altitud 3.500 - 4.500 m

3.- altitud 2.500 - 3.500 m

4.- altitud 1.500 - 2.500 m i pendent >= 2º

5.- altitud 1.000 - 1.500 m i pendent >= 5º o
desniveillocal (en un radi de 7 km) > 300 m.

6.- altitud 300 - 1.000 m i desnivell local (radi 7
km) > 300 m

7.- conques interiors aïllades i plataformes de su

perfície inferior a 25 km2 rodejades de muntanyes,
encara que no compleixin els criteris anteriors.

Com es pot veure, des d'un punt de vista alpi
nístic no té gaire validesa aquest model ja que
considera una sola classe de muntanya per so
bre dels 4.500 m. Per altra banda, considera que
és muntanya qualsevol territori per sobre dels

2.500 m, independentment d'altres característi

ques topogràfiques. Segons aquesta definició

classificació, un27 % de la superfície de la Terra

seria considerada àrea de muntanya.

Sobre aquest model s'han proposat algunes mo
dificacions, per exemple, per considerar com a

muntanyós terreny amb elevada rugositat enca
ra que estigui per sota dels 300 m.

A l'Estat espanyol també s'ha fet una anàlisi
de les muntanyes i de les zones de muntanya
aplicant-se diferents models similars entre ells.

Aquest és el model que finalment s'ha escollit:

1.- Sobre els 2.500 m. Es considera muntanya
sempre.
2.- 1.500 - 2.500 m. Pendent local superior a 2º
ó desnivell superior a 300 m (en un radi de 7 km).
3.- 1.000 - 1.500 m. Pendent local superiora 5º,
ó desnivell superior a 300 m (en un radi de 7 km).
4.- O - 1.000 m. Desnivell superior a 300 m (en
un radi de 7 km) i rugositat elevada.

És a dir, quant més baixa és l'altitud més s'exi

geix a la complexitat del terreny per considerar
el relleu una muntanya. En aquest model la su

perfície que es contempla de muntanya a Espa
nya és del 38.85 %. És interessant per concloure
mostrar la superfície resultant de muntanya (en
tant per cent) a les diferents comunitats autòno

mes (sense comptar les Illes Canàries):

1.- Astúries .-- -- - ---------. ---------------- 87,2 %

2.- Cantàbria ------------------------------ 78,8 %

3.- País Base .- - -- ------- ----- 72,8 %

4.- La Rioja -. - -------------- ---------------- 59,2 %

5.- Galícia - -- -- ------- ---------------- 51,6 %

6.- Andalusia - ------------------------- -- 50,9 %

7.- Navarra -- - -- - o - ---------- ------ 50,7 %
8.- Catalunya ---- -------------------------- 49,7 %

9.- València -- - - -- - o ------------- 46,0 %

10.- Múrcia ---- ------------------------------- 44,1 %

11.- Aragó ---- .-------------------------------- 41,5 %

12.- Castella i Lleó ------------------------- 30,0 %
13.- Madrid - - __ o - ------------------------- 23,4 %
14.- Castella-Là Manxa -------------------- 23,3 %

15.- Illes Balears ----- ----------------------- 18,9 %
16.- Extremadura -- ------------------------ 13,3 %

Muntanya, sens dubte:
elCervi
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Excursions en família
Elsvolcans
de Lanzarote
Descobrir l'illa de Lanzarote des del punt de vista de l'excursionista

passa per aturar-se en un parell de volcans, deIs més de 100 que hi ha

a l'illa: Caldera Blanca iMonte Corona.

TEXT D'EDUARD MARTÍNEZ l FOTOGRAFIES DE MERCÈ GILl l EDUARD MARTÍNEZ



Cresta del cràter
del Monte Corona

Foto de família amb el
Monte Corona de fons

"Lanzarote és un destí

molt a l'abast tant per la

E
I març de 20111'Excursionisme va publi
car un interessant article sobre el parc
nacional de Timanfaya, a Lanzarote,
que incloïa una dura travessa pel seu

accidentat litoral occidental, a tocar de l'oceà At

làntic, una de les zones més inaccessibles de

l'illa. Per completar el coneixement de Lanzarote

des del vessant excursionista us proposo l'apro
ximació a un parell de volcans -dels més de 100

que hi ha a I'illa- que s'allunyen dels concorre

guts itineraris turístics i permeten apartar-se de
les aglomeracions d'al-
tres indrets.

Lanzarote és un destí
molt a l'abast tant per
la facilitat de comunica
ció amb Catalunya com

per la quantitat i qualitat
d'infraestructures turís

tiques. Un lloc ideal per
a unes vacances en fa
mília que ens permetran
gaudir de platges ver

ges, de visites a espais
naturals d'una bellesa

corprenedora, de bells

racons amagats i d'as-

censions senzilles, ben senyalitzades i tranquil
les a alguns dels volcans més visibles de l'illa.

Per arribar-hi s'ha d'agafar un camí de terra que
surt a mà esquerra de la carretera LZ 67, en una

rotonda just abans d'arribar al poble de Mancha
Blanca. t'entrada està senyalitzada amb un

rètol d'accés al Parc Natural dels Volcans i es

pot seguir uns 700 metres fins a una petita zona

habilitada com a pàrquing de vehicles.

Un sender ben marcat s'endinsa pel mar de lava

petrificada en direcció oest. Convé no abando

nar-lo, no per por de perdre's, sinó per no mal-
metre el fràgil entorn.

Els piroclasts tenen molt

poca resistència i fàcil
ment es trencarien pel
pes d'una persona adul
ta. És tan impressionant
que tota precaució de
cara a la seva conserva

ció està justificada.

facilitat de comunicació

amb Catalunya com per
la quantitat i qualitat d'in-

Davant nostre s'alça
imponent la Caldera

Blanca, la Montaña Cal
dereta (un altre conus

volcànic més petit) i una

vasta extensió de llen-

gües de lava que amb

les seves formes capricioses trenquen l'aparent
monotonia del paisatge. AI cap de mitja hora

de caminar un corriol a mà esquerra mena a la

cresta de la Montaña Caldereta i davalla fins al
fons del cràter. Si els més petits -o els que tenen

el cor pur- posen l'orella a terra segur que sen

ten la remor somorta del crepitar del foc de les

entranyes de la terra!

fraestructures turístiques.
Un lloc ideal per a unes

vacances en família ...

"

Caldera Blanca

Situat entre fosques colades de lava, enmig
d'un indret relativament pla al nord de Timan

faya, la Caldera Blanca és un dels volcans
més visibles de Lanzarote per les seves di

mensions i el color clar que li dóna nom. La

Caldera Blanca és el volcà amb el cràter més
extens de l'illa. En la seva part més ampla té
un diàmetre de més d'un quilòmetre i el punt
més elevat s'enfila fins als 458 metres.

Per tot la vegetació és escassíssima. Ara i adés

líquens, gramínies a algun arbust eixorc esquit
xen de verd l'entorn petri. Malgrat tot són sufici
ents per mantenir un ramat de cabres i un nom

bre considerable de rèptils i invertebrats.

9
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Panoràmica de la
Montaña Caldereta.

Retornats al camí inicial al cap d'un quart s'arriba
a la falda de la Caldera Blanca. El canvi de color

entre les colades de lava i el conus volcànic és
sobtat i sorprenentment bell. La Caldera Blanca
es va formar per unes erupcions volcàniques de
fa uns 5.000 anys; en canvi les colades de lava

grises i negres són molt posteriors i provenen
de la recent activitat volcànica del segle XVIII.

Aquesta és la causa de l'existència d'illots clars

enmig de la foscor del mar de lava.

De seguida, prop d'un tancat per al bestiar, hi ha
un corriol que s'enfila fins a la carena. El sender

principal envolta el volcà pel nord i és pel seu
costat occidental per on puja fins al cim. Entre

mitja i una hora en funció del camí que es triï.

Algunes cabres
subsisteixen enmig
del desert de lava

10
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Monte Corona

El Monte Corona amb els seus 605 metres és
el sostre de Lanzarote. t'úttirna erupció d'aquest
volcà va ser fa uns tres mil anys. Bona part de la

fama d'aquest volcà rau en els curiosos túnels

volcànics -de més de 5 quilòmetres- que es van

formar a causa de la diferent velocitat de solidifi

cació de la lava i conformen els coneguts indrets

de la Cueva de los Verdes i els Jameos del Agua.

El camí per fer l'ascensió al Monte Corona surt del

poblet de Yé (370 m). El vehicle es pot aparcar en
una zona habilitada que hi ha davant de l'ermita

del poble. D'aquí cal seguir la carretera en direc

ció est uns 150 metres on un camí de terra s'en-



dinsa en direcció sud entre les típiques vinyes de

.

l'illa, en les quals cada cep està protegit del vent
per una paret de pedra volcànica que també per
met conservar millor la poca humitat ambiental.

És probable que no trobeu cap senyalització
especial que indiqui el camí del Monte Corona,
però no hi ha pèrdua possible. El corriol està molt
fressat i és molt evident. El paisatge és lunar, la
vegetació pràcticament inexistent. Sorprèn, cap
al final del camí, la presència d'una palmera, un
bon lloc per reposar a la seva ombra abans de
l'última pitrada.

De mica en mica el corriol s'enfila per la falda
de la muntanya fins a assolir, en menys d'una

La vegetació és
escassíssima

hora, la part més baixa de la paret del cràter, a
495 metres d'altitud. Des d'aquest punt es divisa
un estimball impressionant que s'enfonsa fins al
fons del cràter. Des d'aquest punt és possible fer
la volta complerta al cràter seguint la cresta ro

cosa. No és difícil però en alguns punts haureu

de grimpar. Compteu amb una horeta per fer la
volta sencera.

Finalment vull recordar que encara que s'estigui
al tròpic, i que l'alçada d'aquests volcans sigui
modesta, cal portar alguna peça d'abric perquè,
sobretot a l'estiu i per efecte dels alisis, els vents
humits de l'Atlàntic, els cims acostumen a estar

emboirats i la fresqueta es deixa sentir. I, natu
ralment, cal no oblidar anar ben proveït d'aigua.

La lava solidificada

pren curioses formes
en contacte amb el mar

11
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De Núria al Bassiero:
cinquanta edicions
d'esquí demuntanya
La UEC de Barcelona celebra el LS i 16 de març la cinquantena edició
de la Cursa del Bassiero a la Vall de Gerber. Esterri d'Àneu acollirà
activitats per a petits i grans durant el cap de setmana.

TEXT DE MARTÍ RENAU RUBIÓ l FOTOGRAFIES DE VVAA



Corredors en un control
de la Cursa del Bassiero,

als anys noranta.
Autor: Josep Sicart

Arribada de l'equip integrat
per Vicenç Aris, Dolors

Gutarra i Àlvar Buch de la

Travessa Núria-Setcases,
1974. (AUEC-M)

E
121 de febrer de 1965 a dos quarts de
vuit del matí, vint-i-quatre corredors es

peraven a l'estació del cremallera de
Núria que es donés el tret de sortida a

la "I Travessa amb Esquís Núria-Setcases". Ni

els 10 graus sota zero que hi havia aquell diu
menge, ni la duresa del recorregut (els més rà

pids van fer-lo en 3 hores i 50 minuts, els més
lents en més de 7), havien tirat enrere aquells
dotze equips, que desitjaven ser els primers en

estrenar la cursa organitzada per la SAME de la

Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona.

Cartell de la primera
Travessa amb Esquís
de la UEC de Barcelona:
Núria-Setcases.

� I; Trav� amb esquis

1$ NUIf!#'l:(�ETCASES
Z1 r........ de' 1.988

Poc s'ho devia pensar el president de l'enti

tat d'aleshores, el senyor Martín i Buró, quan
el mes de març de 1965 publicava a la revista
Senderos (antiga Excursionisme) una sentida
felicitació als membres de SAME agraint l'acu
rada organització de la cursa, que l'any 2014

s'estaria celebrant la cinquantena edició de la
Travessa amb Esquís.

......VANGUARD-+--

I és que el 15 i 16 de març d'aquest any la UEC
de Barcelona està de celebració. Ja fa cinquanta

"Poc s'ho devia pensar el president de l'entitat
d'aleshores, el senyor Martín i Buró (., .) que
l'any 2014 s'estaria celebrant la cinquantena
edició de laTravessa amb Esquís,"

hiverns, ni més ni menys, que organitza aques
ta cursa. Una cursa que degut a l'escassetat de
neu al Pirineu Oriental va haver de deixar la Vall
de Núria l'any 1987 per traslladar-se als volts del

cim del Bassiero, a la Vall de Gerber, però que
malgrat tot sempre ha esdevingut un dels estàn
dards de l'entitat barcelonina i, el més important,
ha crescut fortament arrelada a la història de

l'esquí de muntanya català.

13
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Popularment coneguda com la "Cursa del Bas

siero", aquesta travessa està emmarcada dins la

XXX Copa Catalana per equips que organitza la

FEEC i enguany serà, a més a més, Campionat
de Catalunya. Dos recorreguts, un d'èlit i un altre

popular, penetraran pels punts més emblemà
tics del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici; l'escenari idoni, per tant, per prac
ticar un esport on els paisatges i les vistes són

gairebé tan importants com els esquís.

Enguany, però, l'organització vol anar més en

llà. Sota el nom del Bassieroôüt-l es pretén que
aquest any l'esdeveniment no sigui únicament
esportiu, sinó també un homenatge lúdic i famili
ar a la tradició de l'esquí de muntanya català en

general. És per això que Esterri d'Àneu, seu neu

ràlgica de la cursa, acollirà durant el cap de set

mana un conjunt d'activitats per a petits i grans
per tal d'apropar l'esport de muntanya a tots

aquells qui no el practiquin professionalment.

Així doncs, els qui s'apropin a Esterri d'Àneu
aquell cap de setmana no només respiraran l'ai
re competitiu d'un esdeveniment esportiu com

és la Cursa del Bassiero, sinó que podran assis

tir a xerrades sobre la muntanya i l'esquí, deixar
els nens fent activitats infantils, i gaudir d'un Es

terri que estarà convertit en l'epicentre de l'esquí
de muntanya català.

La felicitació que el senyor Buró i Martín va fer

l'any de la primera edició de la Travessa acabava

dient "Endavant sempre, sense temor, i vence-

Control de l'edició del 2011 Autor: Rafael Ruana

reu!". I ja fa cinquanta edicions que ho fem. Ja fa

cinquanta edicions que, malgrat les adversitats i

els daltabaixos, anem endavant i sense por, i és

per això que estem orgullosos de poder celebrar
una xifra tan senyalada i èpica com aquesta. I

no ens cal vèncer per saber que cada edició que

passa és una victòria per l'entitat i per l'esport de
muntanya de Catalunya.

Més informació: www.uecbarcelona.org/bassiero
Facebook: www.facebook.com/CursaBassiero
Twitter: @UECBarcelona #Bassier05014

Un canvi de l'edició del 2011
Autor: Rafael Ruano
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uesa
redisseny

Excursionisme

1. Envia'ns
un email a:

excursionisme_
uec@yahoo.es

2. T'enviem

l'enquesta per
email

3. Omple
l'enquesta

4. I
envia'ns-Ia!

� D'entre tots els que ens doneu un cop de mà, sortejarem aquest mapa en

relleu de la Serra del Montsant, última novetat en mapes de l'editorial Piolet.

*Les vostres direccions d'email no es faran servir per res més que no sigui enviar-vos l'enquesta



Coni. trobarun poble
preromà amaqat a
la vall de Castellbó (I)
Si ja és prou important recuperar un intangible com és la memòria

històrica, quin valor caldrà donar a un patrimoni històric recuperat,
amb tangibles com camins encara útils, ponts i tot un poble oblidat?

TEXT I FOTOGRAFIES DE CARLES UDINA I CaBO

Font: Cartografia de l'ICC.
En lila la variant descrita
en el número 372 de l'any
passat, en groc la variant
per Turbiàs.

"

'.

No obstant això, l'abandó d'aquest tram d'uns 2

km des de feia més de 50 anys i el creixement

natural del bosc, preveia un treball important de
recuperació. Per aquest motiu i com que just al
costat ja existia un itinerari transitable pel bar
ranc de Santa Creu (en lila als plànols), l'article
de gener-febrer 2013 de la revista Excursio

nisme (núm. 372) el vaig redactar incorporant
aquesta alternativa que, una vegada recuperat
el tram de Sant Andreu al coll de Leix d'uns 4

km, ja permetia fer tot el recorregut entre l'Ait Ur

gell i el Pallars.

Antecedents

Era sabut que l'històric camí preromà de l'Ait Ur

gell al Pallars per Sant Joan de l'Erm, discorria
-entre les cotes 1.000 i 1.200 metres, entre el riu

de Castellbó i Sant Andreu- per la petita vall de

la Llaguna, què és l'itinerari natural i més directe.

16
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Les descobertes històriques
Aquest estiu 2013 semblava que la dificultat co

mençaria fins i tot per trobar el camí, però amb
l'anàlisi prèvia de les fotos aèries actuals i potser
una mica de sort, en un dia vaig poder rastre
jar-lo al complet. I així van començar a aparèixer
una sorpresa darrere una altra. Tot i l'embosca

ment, el camí estava delimitat per unes notables

parets de pedra seca que el feien inequívoc una

vegada apartades les denses bardisses, i amb
una amplada gens normal, d'uns 3 metres pre
cisament en el tram inferior més abrupte. Una
carretera en tota regla. A més, amb una sorpre
nent successió de runes de bordes i parets en

les seves immediacions que feien encara més

incomprensible el que anava apareixent.

El més espectacular va ser trobar tres revolts
amb uns impressionants murs de contenció de

pedra seca a les cotes 1.023, 1.038 i 1.050 me

tres. Això era un simple camí o una obra d'engi
nyeria? També sorprenia que el camí semblava

duplicat, amb unes dreceres també empedra
des, però més estretes i pendents. Un camí am

ple per a carruatges, i un altre més directe pels
vianants i el ramat. La Conxita Giró, de Sant An

dreu, em va aclarir que les dreceres eren el camí

inicial, de ferradura, fins que segles després es

va construir la "carretera".

És prou conegut que a finals del s. XII i inicis del
s. XIII el poder de la casa de Castellbó va abas
tar -a més de tot l'Ait Urgell- també les valls

d'Andorra i Foix (avui l'Arieja francesa). Va ser

durant el catarisme, una cultura avançada con

traposada a l'obscurantisme medieval. Per això
mai havia entès la fama bèl-lica de la vall fins
i tot sanguinària, com els seus contemporanis
almogàvers, contraposada a la dels "Bons ho

mes", els homes "Perfectes" en el cas dels seus

guies/referents.

La serra del Cadí des
de la Llaguna

Per començar a treure l'aigua clara, finalment, a
primers d'octubre vaig poder estirar de la llengua
a en Josep Fusté -el darrer veí de "les Eres"

del que hi va haver allà a sota temps enrere,

a la Llaguna, per explicar aquella quantitat de
bordes, murs i camins empedrats. Ell sabia del
seus avis (i aquests dels seus anteriors per tra

dició oral, que amb la pesta negra just a mitjans
del XIV (és a dir, el1350 any més any menys) es
va decidir incendiar tot un poble que hi va haver
allà a baix -i al que hi havia arribat a anar al

gunes vegades de jove-, una mica més a baix
del turó de la Llaguna i a sobre del camí que jo
estava recuperant. Els pocs que van sobreviure,
o bé devien migrar als pobles veïns (Sant An
dreu, Santa Creu, Albet, Castellbó), o cinc que
tenien camps i unes eres més amunt, van sobre-

"

... cinc que tenien camps i unes eres

més amunt, van sobreviure l'hivern

a les cases d'eines, i així van crear

el poble de 'les Eres"'.

viure l'hivern a les cases d'eines, i així van crear

el poble de "les Eres", el seu poble. Cal Fuster,
cal Jajo, cal Gascó, cal Murgó i cal Pubill. Un

poble què, estrictament, caldria anomenar Eres
de la Llaguna, feia molts anys que em pregunta
va d'on podia venir el nom -"les eres" d'on?-, ja
que era clar que no podia vincular-se als pobles
veïns de Turbiàs -amb nexes històrics molt limi

tats-, ni a Sant Andreu.

Durant tot l'estiu, mentre anava netejant i recu

perant poc a poc el sorprenent camí, gent de la
vall em deien que dalt del turó de la Llaguna, a
la cota 1.172 metres,

"

... hi va haver un castell", i

altres "

... no, no, un monestir, un convent", coses
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que no lligaven gens. Fins que a finals d'octu
bre vaig parlar amb en Joan Roiger -un exveí de
Sant Andreu que algunes vegades a l'any torna
a casa seva, i que també desconeixia això del

poble-, però també per tradició oral em va po
der aclarir el que hi va haver dalt del turó. Era
un monestir fortificat on els monjos formaven els

guerrers que van fer famosa la vall. L'endemà,
el 19 d'octubre, vaig anar dalt del turó i, efec
tivament, vaig trobar les restes que constaten

les fotografies (i la curiosa agulla de la foto, uns

per tradició oral em va poder aclarir
el que hi va haver dalt del turó. Era un

monestir fortificat on els monjos formaven
els guerrers que van fer famosa la vall."

"

1. Revolt de la cota 1050
mvist camí a munt, netejat
de matolls però encara

amb els pins, a l'esquerra
la part excavada del revolt,
a la dreta el terraplenat
encerclat pel doble mur de
contenció del revolt (2).
3. Revolt de la cota 1038 m,
amb pins, vist des de baix.

metres més enllà). Extraordinari! com a l'orient
els guerrers que van generar el zen, el ioga, el

tai-txi, o molt més tard el judo. Influència orien

tal, o iniciativa autònoma? Dubto molt que algun
historiador ho pugui aclarir (llevat que per altres
bandes es conegui algun lligam entre els càtars
i la cultura de l'orient), però si fos això darrer, de
"collita pròpia", encara seria més meritori.

Així, en Joan m'explicava també que entre guer
ra i guerra feien de mercenaris. Per exemple,

18
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van ser llogats per la casa de Luna, a l'Aragó.
Una vegada van reeixir en aquell encàrrec, per a
estalviar-se pagar-los, la casa de Luna els va in

tentar matar traïdorament mentre dormien. Uns

pocs van poder salvar-se i retornar vius a Cas

tellbó, on amb temps van formar un altre exèrcit
-entrenat òbviament a la Llaguna- que va tornar

a l'Aragó per venjar-se amb escreix, no deixant

titella amb cap a tota la contrada. És això és
ser sanguinari?, o més aviat, era fer la justícia
que corresponia des de la perspectiva d'aquells
anys. O el que és prou conegut i documentat

-i que probablement va originar el sobrenom

de "matasants" pels habitants de la vall-, que
uns veïns van perseguir i matar a Pere de Ca
direta -l'Inquisidor general de Catalunya- i als
altres Inquisidors que l'acompanyaven, quan
l'any 1267, en una altra perversió inquisitorial,
van anar a Castellbó a desenterrar i profanar els
cadàvers del Comte Arnau (1185-1226) i la seva

filia Ermessenda de Castellbó (1208-1230), com
a lliçó exemplar pel seu conegut catarisme. No
cal dubtar, doncs, que aquests justiciers veïns

de la vall s'havien format al monestir del turó de
la Llaguna.

AI segle passat -encara hi ha testimonis direc

tes, un dels quals m'ho explicava-, un veí va

posar-se tot un poble en contra fent tot tipus de

malifetes -robar, cremar pallers ... -, algunes in

explicables fins i tot des d'una perspectiva sub-

2



jectiva. Sabent que havia de viatjar fora la vall,
totes les altres cases van decidir emboscar-lo

lluny de casa i matar-lo sense deixar rastre, com
a Fuenteovejuna. Quan se'n va anar en aquell vi
atge, el seu fill gran es va ensumar alguna cosa i

el va anar a trobar corrents, fent-lo tornar a casa.
El va salvar d'una mort segura.

El camí també té les seves

anècdotes

N'explico dues. La primera: en saber de la im

portància del camí em va semblar lògic dema

nar un permís explícit per recuperar-lo. Però
se'm va denegar. Amb tot n'estic prou satis

fet, entusiasmat, perquè si em pensava que ja
havia fet tots els "papers de l'auca" -i no per
fer-los de qualsevol manera-, veig que enca

ra havia d'afegir aquest "paper" d'historiador a

arqueòleg, una sorpresa totalment inesperada
com a científic i poc simpatitzant de les discipli
nes de "lletres".

La segona: dels més de 6 km recuperats entre

el riu de Castellbó i el coll de Leix, queda un

tram que talla el recorregut. Algú tirava bran

ques per dissimular-lo (cap problema més que
la feina de retirar-les). El problema era que va

utilitzar la concavitat del camí com a abocador,
i en intentar arranjar-lo no parava de sortir por
queria. I més a baix, vatallar-lo amb un filat. He

hagut de deixar-ho córrer perquè en intentar

esmenar amicalment el problema, em vaig gua
nyar les seves ires i "revenges".

2 1. El camí tal com estava

inicialment, no es podia
fotografiar, no es veia res,

era com una selva. A la foto
el camí a mig obrir.

2. Camí gairebé obert en
la seva amplada total d'uns

tres metres. Es veuen les
soques dels pins.

1. A la dreta de la foto, el

camí carreter encara mig
ple de bardisses i matolls,

però mostrant la bora

de pedra seca ja neta. A

l'esquerra apareix el camí
de ferradura més pendent i

tortuós (s'aprecia el tancat
revolt entre els dos pins).
igualment delimitat per

murs de pedra seca. Els
pins -n'hi ha de fins a 50

anys- indiquen els anys
d'abandó del camí.

2. El mateix vist des de
baix, amb els murs de

pedra seca, de la "drecera"

en primer terme i del camí
carreter en segon terme

(i amb els mateixos dos
pins de la foto superior).
Cal notar, pel rocam de

l'entorn, I'abruptuositat del
terreny travessat.
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Segueixo amb aquest estiu. Una vegada vaig
acabar d'obrir els 2 quilòmetres de camí entre
el pont sobre el riu de Castellbó i les rodalies
de Sant Andreu -en 300 metres encara només
està obert per poder passar sense punxar-se
gaire-, l'endemà, el 2 de novembre del 2013

vaig anar tallant i apartant les odiades bar-

la Llaguna ofereix una perspectiva única,
al bell mig de la vall, amb visió directa i molt

"

més fàcil accés amb bona part dels seus

pobles, però també amb tot el Cadí de fons."

Restes del Monestir -

Castell, dalt del Turó, prou
ben conservat tot i els

gairebé 7 segles ja passats.
Al fans, Sant Andreu, la
Mua (darrera del pi) i la
Basseta (una mica més a

la dreta).

disses i matolls cap on m'havia dit en Josep,
fins que al serrat, a la cota 1.120 metres, a uns

150 metres del camí i 500 metres al sud-est
del castell-monestir, van aparèixer les runes

del poble de la Llaguna! Vaig recordar que en

aquest indret, als plànols topogràfics 1 :5.000 i

a 1'1:10.000 de l'ICC hi apareixen dues runes

-visibles per les fotos aèries- però òbviament,
sense cap denominació, com si fossin altres
dues simples bordes enrunades. Doncs no, és
el que resta visible des de l'aire de tot un poble
perdut! oblidat des de fa 7 segles. Qualsevol
ho pot veure al "Mapa" de l'ICC (www.icc.cat!
vissir3/) progressant fins al zoom 7 i 8, i a "Veu-

re i comparar" emprar les opcions "Topogràfic"
(l'emprada per il-lustrar aquest article) per situ
ar-se, i "Ortofoto" per veure -pacientment, com
a "On està Willy?"- les dues runes (i en el turó,
les runes del monestir-castell).

La Llaguna és doncs el segon poble de la vall,
com un apèndix de Castellbó, enfilat en un

serrat, i per tant molt més segur i defensable
-la reserva inexpugnable-. Versus l'enclotat i

ombrívol Castellbó i tots els altres petits po
bles penjats a la vall, la Llaguna ofereix una

perspectiva única, al bell mig de la vall, amb
visió directa i molt més fàcil accés amb bona

part dels seus pobles, però també amb tot el

Cadí de fons.

Gairebé tots els edificis són a terra no enru

nats per l'incendi o pels anys -gairebé set

segles-, sinó que "desmuntats" pels pastors
dels segles següents en buscar mentre el ra

mat pasturava -fins fa 80 anys tot eren prats,
ni pins ni bardisses- qualsevol tresor amagat
oblidat en la fugida. Un dels edificis va ser un

altre convent, complementari del que hi ha al
turó. De l'església resten els fonaments que
mostren l'absis rodó. De les dues cases mi

raculosament en peu (les cartografiades per
l'ICC), una conserva unes espitlleres modèli

ques, imperceptibles des de fora però ben llu
minoses des de dins, mostra de la sofisticació
bèl-lica de l'època.
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Cal suposar que a mitjans del XIV, la pesta ne

gra, amb el despoblament i incendi de la Lla

guna i del seu castell-monestir, va acabar de

precipitar la fi del poder bel-lie de la vall.

Ara sí que tot va lligant. El molí a la cota 1.160

m, el primer que vaig trobar (vaig trigar dos me

sos a esbrinar que no era una simple borda),
va ser utilitzat fins a primers del segle XX. Es

movia amb l'aigua del riu de Sant Andreu. De

via ser el molí del poble, perquè era menys d'un

quilòmetre d'ell, era un sospir si es pensa que,
per exemple, els del poble de Santa Creu van

arribar a utilitzar el molí de Romadriu! traves

sant pel coll de la Basseta.

Sota del poble, a la part alta del riu de Castellbó
van sortint unes sèquies a banda i banda, amb
el mínim pendent només perquè circulés l'aigua
-els hi diuen "rieres"-, sovint excavades als ro

callosos pendents (i que recorden aquells pen
jats arrossers asiàtics), sota dels quals, treient
les pedres i adobant any rere any, s'han anat

conformant uns prats de regadiu amb uns pen
dents tan grans que semblen impossibles de

dallar, ni tan sols a mà (impensable amb trac

tor, per això s'han anat abandonant). Avui molts
d'ells, ja han estat envaïts pel bosc. Sobre les

rieres, es veuen murs encara més penjats per
permetre els horts que regaven a mà pujant l'ai
gua de les "rieres". I més a munt, on pujar aigua
ja era pràcticament impossible, encara planta
ven els ceps per obtenir l'imprescindible vi. Tot

l'any es treballava, perquè quan el fred intens

Casa fortificada a la
Llaguna amb les tres

espitlleres visualment
imperceptibles a

aquesta curta distància.
I amb l'arbre que,

a totes les bordes,
sembla voler mitigar
l'absència humana.

L.:espitllera des de
l'exterior ja visible però
a només un metre de
distància, i per l'interior
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En Joan Giró encara

recordava, de molt petit,
com era de bonic el pont ...

ja no permetia cap tasca agrícola o ramadera,
llavors era el moment de millorar els camins per
circular millor la resta de l'any, i de pas, en picar
i moure pesades pedres els treia el fred. Així es
vivia a l'edat mitjana, i fins ni fa cent anys es va

seguir subsistint de la mateixa manera a tota la

vall, on les actuals carreteres ilo els tractors no

van aparèixer fins a l'any 1950.

"Era un pont romànic! preciós, que en fer la

carretera per l'any 1950 es va fer servir d'en

cofrat per suportar un pont de formigó una
mica més ample, transitable per vehicles",

Precisament, una de les "rieres" surt sota del

nefast pont de la carretera que travessa el riu a

la cota 980, i just d'on s'inicia aquest tram del

camí recuperat. Nefast perquè cada vegada
que he passat -centenars- no puc evitar pre
guntar-me com els enginyers responsables fins
avui -els de la seva construcció i els dels diver
sos arranjaments posteriors- han pogut ser tan
incompetents. Doncs encara és molt pitjor. Un

dia, En Joan Giró, d'Albet, em va preguntar si
havia baixat al riu i mirat el pont per sota. Era un

pont romànic! preciós, que en fer la carretera

per l'any 1950 es va fer servir d'encofrat per su

portar un pont de formigó una mica més ample,
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transitable per vehicles. Una mostra més de la

ignorància i desarrelament a tots nivells. Algun
responsable polític tindrà la cultura i sensibilitat
d'esmenar aquesta barbàrie i intentar recuperar
el pont? Òbviament, fent primer i com caldria,
un pont nou uns metres més a baix.

I dos-cents metres aigües amunt, encara resta

la meitat -l'altra se la van emportar les riuades

del 1982- d'un altre pont, bucòlic, de pedra i

fusta, construït per fer de drecera -igualment
empedrada amb murs- des del revolt de la cota

1.038 m, cap a Albet. Una altra reparació ar

queològica pendent a la vall.

De ferro -la matèria bèl-lica bàsica- tampoc
els mancava. Ben a l'inrevés, ni els calia anar a

la Vallferrera, perquè a Romadriu, ben a prop,
i a les bordes de Conflent de la vall de Santa

Magdalena, ja tenien les mines de ferro, que,
entre molts altres llocs, era tractat en un forn
a Sant Andreu, suposant que no en tinguessin
un de propi.

Sant Joan de l'Erm (i també la comarca de l'Ait

Urgell) molts ho associen a l'esquí nòrdic, però
això és molt recentment, ni fa mig segle -en 5

anys, l'any 2018, es complirà el cinquantenari
d'aquesta activitat a la zona-. El més habitual

és associar-lo al bosc -els famosos "boscos de

Sant Joan de l'Erm"-, però tampoc és el més
adient: bona part del bosc no passa del cente

nari, perquè els incendis provocats i sovint des

controlats -per obtenir carbó pels forns de ferro



i per disposar de pastures- des de sempre han
estat aparellats a l'activitat humana. Oiodor de
Sicília ja comenta al segle I aC que els Pirineus

eren coberts de forests que foren incendiadas
pels pastors. La tradició també es manté amb

fermesa: la gestió dels boscos segueix ignorant
el concepte de silvicultura i/o sostenibilitat. En

cara vaig viure la gestió d'alguns enginyers del

franquisme, i segueixo veient avui com es mal

met el bosc -fins i tot dins del mateix parc na

tural de l'Ait Pirineu- el que impedeix d'un bosc

tan immens i privilegiat, tant obtenir beneficis
econòmics per a la vall, com mantenir un òptim
paisatge d'interès turístic.

En la tercera i darrera part, en el proper número

d'aquesta revista, explicaré breument la impo
nent xarxa de camins del conjunt de la vall, que

-

relligava una vintena de pobles. Una xarxa tu

rístico-excursionista (i en part, també per a bi
cicletes de muntanya) que ajudaria a revitalitzar
la vall. Seria trist que a la Llaguna se segueixin
afegint més despoblats, perquè Solanell, Sen
des o Sallent ja són a la llista. I Carmeniu, les
Eres de la Llaguna i Six estan al caure.

Unes sorprenents divisòries
verticals de pedra

¿funeràries?, que no he vist
mai a altres llocs de la vall.

Algun responsable polític tindrà la cultura
i sensibilitat d'esmenar aquesta barbàrie i

recuperar els ponts?
La borda del Jajo i dues

clotades posteriors on es

conservaven les patates.
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Catorze
persones, la majo_ria de la UEC

de Gràcia, d'Horta i d'ICARIA ens afe

gim amb els del CEC per fer un viatge
en autocar que feia temps que el CEC

va reservar, mitjançant l'organització de l'Aplec,
unes 40 places en una escola de Prada per fer-hi
l'estada. Com a novetat, l'entitat excursionista de
Prada oferia la possibilitat de fer la preinscripció
en línia i el nostre grup va aprofitar aquesta opció.
Portem el full amb les excursions, visites i confe

rències que volem fer.

Sortim de Barcelona a les 6 del matí en un au

tocar de 70 places. Fem una aturadeta per es
morzar en una àrea de servei i arribem a Prada a

un quart d'onze. Ens deixen al punt on es troba

instal-lada l'organització de l'Aplec, concretament
al Poliesportiu. La gent fa cua per fer les inscripci
ons en ferm i llur pagament. Hi ha molta demanda

de l'excursió del tren groc i ens diuen que no que
den places per a tots, la qual cosa provoca que
molts desisteixin i s'apuntin a una altra excursió.

Cap a quarts d'una ja han passat tots a inscriu

re's i pugem a l'autocar per anar a l'escola a dei

xar l'equipatge i instal-lar-nos a les habitacions.

Aquestes són de sis places cadascuna, amb lli

teres i disposen de cambra de bany i calefacció.

Tenim la possibilitat d'esmorzar i sopar al men

jador de l'escola, cosa que ens anirà molt bé per
no haver de desplaçar-nos a la població, que es

troba a uns 15 minuts caminant.

Després de dinar, a dos quarts de tres comença
la visita de la població i l'església. Aquesta visita

cultural es divideix en tres parts: casc antic, fa

çanes i l'església; cal escollir-ne una. Nosaltres

triem la primera, però també ens fan entrar a l'es

glésia i ens expliquen el més destacable.

Prada és la capital del Conflent. Ocupa bona part
de la depressió de Prada en el recorregut del riu
Têt i està situada al peu del Canigó. Fou capital

històrica del comtat català medieval del Conflent.

Als voltants, a la vila de Rià va néixer segons la
tradició Wifred el Pilós, el primer comte de Bar

celona que pogué transmetre el seu títol als seus

descendents, ja que fins llavors el comte era es

collit per la cort carolíngia. El 1659 passà a Fran

ça amb la resta de territoris catalans del nord dels
Pirineus pel Tractat dels Pirineus.

Tots els estius, des del 1968 se celebra a Prada la
Universitat Catalana d'Estiu.

Ens endinsem ara pels carrers de Prada on les pla
ques porten el nom en francès i català, amb lletres

vermelles molt vistoses. La majoria de les cases

tenen porticons de fusta en llurs finestres i balcons.

Després ens mostren els safareigs situats sota un

pont de grans ulls, que els servia de sostre. N'hi

ha dos que eren per a rentar i dos més per eixugar
la roba, tot i que actualment tan sols en resten els

límits de pedra. La població té força fonts.

El monument més important de Prada és l'esglé
sia de Sant Pere del s. XVII. Fou construïda sobre

la base d'una església romànica, de la qual no
més en queda el campanar d'estil llombard del s.

XII. Té una gran nau flanquejada a banda i banda

per catorze capelles. La seva construcció durà

del 1606 a11696. Però el més valuós és el retaule

barroc de l'altar major, dedicat a Sant Pere, patró
de la vila, que figura al bell mig del retaule i que
és obra de l'escultor català Josep Sunyer, mestre
que deixà empremta en aquestes contrades.

En sortir de l'església acaba la visita i aleshores

esperem una mica fins que comencin els actes a la

plaça, davant de l'església. Unes paraules per part
del president de l'Entitat donen l'obertura a l'Aplec.
Tot seguit un quartet format per quatre noiets que
es diuen "Mai 3 sense 4" ens brinden unes peces
musicals. Una coral canta i algunes cançons són

acompanyades pel públic. La plaça s'ha anat om

plint de gent de l'Aplec i forana. S'acaba l'acte amb

el cant dels Segadors, que cantem tots.
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A les 6 de la tarda començaven les conferènci

es, però es fa l'hora mentre som a la plaça i no

tenim temps d'anar-hi. Així que ens dirigim cap a

l'escola a sopar, de 7 a 8 del vespre. Per bé que
a les 9 del vespre hi ha una vetllada de corals i

polifonies i a les 10 de la nit un concert de música

nord-catalana, no hi anem perquè estem cansats

i preferim dormir d'hora.

L'endemà fem l'excursió al Pi del Rei i al Castell de

Rià, damunt el poble del mateix nom, finalitzant a

Prada. El massís del Canigó, amb la blancor de

la neu el veiem des de tot arreu, amb la llumino

sitat que li dóna el sol. Del castell no en queden
més que unes poques runes, però cal destacar la

senyera que oneja majestuosa dalt del turó i les

panoràmiques que es veuen de les muntanyes,
així com del poble de Rià als peus. Com que el

dia és molt assolellat es poden fer unes fotografies
molt boniques. Baixem a veure el poble que té una

plaça prop de l'església on hi ha uns monòlits amb

noms catalans molts d'ells, morts durant la guerra.
Tornem a Prada a dos quarts de dues i dinem del

que portem als pavellons de l'organització.

Alguns grups que han fet altres excursions o visites

culturals també fan el mateix que nosaltres i alesho

res comentem com han anat les diferents sortides.

A la tarda anem a veure el cementiri per contemplar
la tomba d'en Pompeu Fabra. Exiliat a Prada quan
en Franco va arribar al poder a Espanya, la casa on

va viure es troba al carrer dels Comerciants.

Passem per davant de l'escultura amb la cara de

Pau Casals, el violoncel-lista i català universal

que va escollir aquesta terra per al seu exili i on

va crear el festival que porta el seu nom.

Ja es va fent fosc i anem cap a l'escola a sopar.
En acabat, avui sí, participem en els actes noc

turns. En el pavelló d'esports la gent es va instal

lant a les grades per veure les actuacions. El con

junt musical "Mai 3 sense 4" ens obsequia amb

unes peces molt boniques. En Ramon Gual amb
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la seva guitarra ens canta unes de les seves can

çons i un grup de persones fan una representació
teatral. Encara no ha acabat l'acte però sortim, ja
que demà és el dia que hem de matinar més per

agafar el tren.

Ja som al tercer dia, dissabte. El dia s'aixeca

núvol, el terra és moll d'haver plogut a la nit i la

temperatura és més baixa. Portem a la motxilla el

paraigua i la capelina per si de cas. Som 100 per
sones que volem fer aquesta excursió i malgrat
que semblava impossible quan ens vam inscriu

re, poder pujar tanta gent al tren groc, enganxen
més vagons i tothom hi cap. A mesura que el tren

s'enfila per les muntanyes el dia clareja i surt el

sol. Les vistes són boniques: el riu que serpenteja
entre les valls, els ponts que passem ... El pen

jat és de ferro blanc, es diu Pont Gisclard, porta
el nom del seu creador. Baixem a l'estació de La

Cabanassa on el sol ens veure bé les muntanyes
nevades que ens envolten.

Iniciem el camí amb tres guies que ens acompa

nyen. Caminem per un sender que ens porta a un

prat on el paisatge queda molt obert i veiem a baix

el poble on ens ha deixat el tren groc. Després
el camí fa pujada i abastem el poble de Planès;
a l'entorn de la seva església parroquial que és
ben bé una ermita, amb un absis molt petit, tota
ella de ciment de color marronós, aprofitem per

agrupar-nos i esmorzar. A partir d'aquí la ruta ens

mena a l'interior d'una fageda espessa en què ve

de gust trepitjar el terra ple de fulles de diferents

colors. Els arbres mostren les fulles rogenques,

groguenques i verdoses pròpies de la tardor i

se'ns disparen les càmeres. A mig camí veiem el

pont Gisclard que abans hem vist des del tren; hi

passem ben bé per sota. Després, de lluny, sem
bla una piràmide entre els arbres.

Cap a la una del migdia arribem al Balneari de

Sant Tomàs. Els guies diuen que els que vulguin
es podran banyar. Si no portem vestit de bany, es

pot llogar. Però això sí, ha de ser molt ràpid, tan
sols quinze minuts, perquè hem de dinar i no es

pot perdre el tren, que passa a les 4 de la tarda

pel poble de Fontpedrosa. Quan arribem al balne

ari, els primers ja s'estan banyant. A alguns ens fa
mandra mullar-nos, tot i que són aigües calentes,
però s'ha de fer tan ràpid ... que desistim.

Un cop banyats i dinats anem baixant per la carre

tera que condueix a Fontpedrosa. Entrem al poble
amb un sol esclatant i passem pel mig per anar



a l'estació. El riu és a l'altra banda i oneja entre

roques i salts d'aigua en alguns trams. Arribem a

l'estació quan falten quinze minuts perquè passi
el tren. El viatge es fa molt bé i tornem a Prada a

mitja tarda.

t'endemà, ja és el darrer dia, però encara res

ta l'Assamblea dels representants de les entitats
amb l'organització i també veure qui s'ofereix per
fer l'Aplec de l'any vinent. Mentre té lloc l'Assam

blea, paral-lelarnent es fan les conferències pro
gramades.

Com cada any, el penúltim dia té lloc el sopar de

germanor a de cloenda. En aquest àpat s'apleguen
encara més nombre de persones, ja que hi acostu

ma a anar tothom: participants, organitzadors, fa
miliars, amics ... Per tant, dues hores abans molts

voluntaris preparen el menjar i el parament de tau

les, bancs, cadires, escenari on actuarà el conjunt
musical que amenitzarà la vetllada, etc. per tal que
estigui tot a punt a l'hora establerta.

El poliesportiu és prou gran per encabir tota la

gent que fem una llarga cua per entrar. Però cal

dir que està força ben organitzat i quan entrem, la

imatge de l'estesa de taules parades ens fa una

bona impressió. Ben aviat, uns voluntaris van

deixant a cada taula safates amb amanida as

sortida, que cadascú es va servint. Després apa
reixen unes paelles amb carn, botifarra, patates i

verdures, que ens recorda la nostra "cassola de

tros" i ens fa llepar els dits. Com a postres, com
no podia ser d'altra manera, un pastís casolà que
és molt bo.

Durant la vetllada, la Cobla Mil-lenària ha anat in

terpretant diferents cançons. Abans de finalitzar,
quatre espontanis fan voleiar una senyera i corren

al voltant de les taules tot cridant: Independència!
Independència! La gent se suma als seus crits i

es posa dreta aplaudint. Em fixo en els ulls dels

més grans que deixen escapar una llàgrima. És
un moment emocionant.

El darrer dia, les excursions són totes fins al rniq
dia, ja que a la una del migdia es farà la cloenda.

N'hem triat una que acaba al monestir de Sant

Miquel de Cuixà. El dia és núvol i el terra és moll

de la humitat que fa. Es comença la ruta per una

zona residencial de Prada, als afores, per després
pujar i guanyar alçada, Sortim a uns camps de vi

nyes i arbres fruiters, alguns són presseguers, al
costat d'una ermita.

Cap a les 11 del matí arribem al monestir de Sant

Miquel de Cuixà. Hi estem una estoneta per fer

les fotos i contemplar el claustre amb els diferents

capitells. D'aquí a Prada només resten uns qua
ranta-cinc minuts. El temps s'ha mantingut núvol,
sense gens de sol.

Els actes de cloenda són a punt d'iniciar-se. El

pavelló d'esports és ple de gent que espera veure

les actuacions, asseguda a les grades. En Ramon

Gual canta amb la seva guitarra i anima la gent a
cantar. Tot seguit, un grup novell de castellers de

Prada aixequen uns pilars; tan sols fa tres mesos

que fan castells i alguns són nens ben petits. Els
fotografiem i els aplaudim amb entusiasme.

Seguidament en Miquel Mallol, que ha fet de guia
en algunes sortides i molt estimat per la gent de
Prada, fa una dissertació sobre la llengua i la his

tòria de Catalunya i comenta el moment en què
es troba ara Catalunya. Una poetessa de la terra

recita una poesia. Finalment, els organitzadors
d'aquest Aplec donen la senyera a l'entitat d'An

dorra, que ho farà l'any que ve i agraeixen a tot

hom la seva assistència.

Els crits d'independència ressonen pertot arreu i

amb les cançons d'en Ramon van sortint a l'ex

terior per plantar l'arbre (enguany una clivera).
Aleshores comença a ploure una mica. La gent
s'apropa al forat del terra on es farà la plantació i

va deixant la terra que porta, alhora que identifica
d'on prové i el nom de l'entitat que representa. El

cant dels Segadors tanca la cloenda de l'Aplec.

Marxem a dinar, no falta gaire per marxar, l'au

tocar engega puntual a les tres de la tarda per
tamar a Barcelona.

Un any més hem gaudit de l'Aplec Excursionista

dels Països Catalans i compartit amb companys i

companyes dels diferents indrets del nostre país,
les excursions i les activitats que es fan cada any.

Esperem que l'any vinent a Andorra sigui igualo
millor que enguany.
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Jean Arlaud
Amb uno bona dieta es pujo millor Monel Canales

E
I film Karakoram, del cineasta i alpinista Marcellchac, gua
nyà el premi al millor curtmetratge de la Mostra Internazi

anale d'Arte Cinematografica de Venècia de l'any 1938.

L.:obra és el reportatge gràfic de la primera expedició francesa
a I'Himàlaia, que tenia per objectiu l'ascensió del Gasherbrum I

(8.080 m). La pel-Hcula il-lustra com era una ex-

pedició a I'Himàlaia als anys 1930, destacant,
per exemple, les imatges on es veu una cor

rua de quasi 800 camàlics traginant 8 tones de
material per la glacera de Baltoro. t'expedició
liderada per Henry de Ségogne, en què parti
cipà, entre d'altres, l'alpinista i inventor Pierre

Allain, assolí la cota 6.900 m, però no feu el

cim, bàsicament per culpa que el monsó arribà
tres setmanes abans del previst. El metge de

l'expedició era el doctor Arlaud que aconseguí
que els alpinistes mantinguessin en tot mo

ment un perfecte estat de salut, tot realitzant,
entre d'altres coses, un intel-liqent i escrupolós
control de les dietes. Jean Arlaud (Romans
sur-Isère 1896 - Gourgs Blancs 1938) va ser un
metge d'origen savoià que jugà un paper clau

en el desenvolupament del pirineisme d'entre-

guerres. Descobrí el Pirineu essent estudiant de medicina de la

universitat de Tolosa de Llenguadoc. Realitzà primeres ascen

sions a algunes puntes com, per exemple, les agulles d'Argarot
i Franqueville, el pic le Bondidier o la Punta Buzón del Firé als

Mallos de Riglos. Però, sobretot obrí noves vies a diferents cims,
destacant, el Posets pel corredor Arlaud, la Dent d'Orlú per la

cara sud, el Petit Vinhamala per la via dels sèracs i les crestes

de Salenques, del Diablo i d'Alba. t'any 1920, i dins l'estructu

ra del Club Alpí Francès (CAF) de Tolosa, fundà el Groupe des

Jeunes (GDJ), que tenia per objectiu la divul

gació de l'escalada en el jovent, advocant per
una evolució de l'alpinisme de l'època en la di

recció d'ascendir muntanyes sense guies i per
vies de certa dificultat. Per això, durant molts

anys organitzà campaments de muntanya en

diferents zones del Pirineu, en els quals es pu

javen els pics més característics per múltiples
vies. Realitzà una important tasca de difusió
de l'esquí de muntanya, esdevenint president
de la Fédération Pyrénéenne de Ski. A més,
durant l'expedició del Karakoram establí un rè

cord d'alçada a l'esquiar a 6.700 m. Publicà els

llibres EntraÎnament Sportif a l'Alpinisme, Ma
nuel d'alpinisme i Manuel de Camping. Des

prés de la seva mort i, a partir de les notes que
prenia a les excursions, s'editaren els famosos

Carnets de Jean Arlaud. El pic de Jean Arlaud

o del Puerto de Oô (3.065 m), al costat del Gourgs Blancs, on
va morir per un accident de muntanya, el coll de Jean Arlaud al

Posets i diferents vies o corredors com els d'Arlaud al Posets i

Arlaud-Souriac a la Punta Chausenque ens el recorden.

El flamenc rosat o àlic roig
Família: Phoenicopferidae
Espècie: Phoenicopferus roseus Lluís Catasús

E
I flamenc rosat o àlic roig és un

elegant i esvelt ocell d'aspecte
inconfusible, que viu en grans

extensions d'aigua poc profunda, nor

malment salines, salobres o alcalines.

Tot ell està cobert d'un plomatge rosat

molt característic que és més intens en

les ales on pot arribar a ser vermeil,
excepte en les plomes de vol que són
de color negre. També són característi

ques les seves llargues potes totalment
rosades acabades en peus palmats, i

el seu llarg, flexible i corbat coll. Men
tre volen mantenen el coll i les potes
completament estirats. El seu bec, de
color rosat amb la punta negra, té una

pronunciada curvatura cap a baix i està

adaptat per furgar en el fang. t'lnteríor
del bec està format per unes laminetes

que serveixen per filtrar el llim i retenir
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els aliments, bàsicament algues i petits
invertebrats aquàtics.

Fan nius de fang amb forma de tor

reta d'uns 30 cm d'altura protegits de
les oscil-lacions del nivell de l'aigua
de les llacunes on viuen. El niu té una

lleugera depressió en la part superior
on ponen un únic ou blanc que coven

durant uns 30 dies. Les cries surten

de l'ou amb el plomatge blanc, però a

causa dels carotenoides que obtenen
dels aliments les plomes es van tor

nant de color rosa. En néixer les cries
són alimentades amb una llet produïda
per unes glàndules situades en la part
superior del tracte digestiu fins que el
seu bec està prou desenvolupat per fil
trar l'aliment.

Aquesta espècie va patir una important
davallada durant el segle passat, però
darrerament s'ha recuperat gràcies a

la protecció de les àrees de cria. Viu

en zones aquàtiques d'Àfrica, del sud
oest d'Àsia, del sud de l'índia i del sud

d'Europa. A Catalunya es poden veure

a qualsevol punt del litoral, però només
es troben presents tot l'anyal delta de

l'Ebre i als aiguamolls de l'Empordà.



-RETALLS DE
la Brúixola

De l'antiguitat ols nostres dies

,

Eduard Soler

La
brúixola és un instrument que serveix per orientar-se

per mitjà d'una agulla imantada que assenyala el Nord

magnètic en tot moment, el qual varia lleugerament en
funció de la posició on ens trobem al planeta, i que no coin
cideix amb l'anomenat Nord geogràfic. t'única font d'energia
que utilitza la brúixola per desplaçar i orientar l'agulla és el

camp magnètic terrestre, el qual la situa sempre apuntant als
pols nord i sud. l.ún!c lloc on precisament no funciona corree

tament és a les zones polars degut a la convergència de les
línies de força del camp magnètic terrestre.

L:origen de la brúixola, tot i que hi ha diverses teories, se si
tua amb bastanta probabilitat a la Xina als voltants del segle
X. Inicialment es tractava d'una agulla imantada surant en un

recipient ple d'aigua. Amb el temps fou millorada per reduir-ne
el tamany i augmentar-ne la usabilitat, canviant el recipient
ple d'aigua per un eix rotatori que feia de suport de l'agulla
sobre un fons amb

una rosa dels vents i

altres escales gradu
ades per facilitar-ne

els càlculs direccio

nals. Actualment les
brúixoles han canvi

at força, sobretot pel
que fa al tamany, for
ma i accessoris com

són llanternes, lupes i
altres sistemes òptics
per fer mesures sa

bre objectes llunyans,
però l'essència del
seu funcionament se

gueix sent la mateixa.

que se sol utilizar com a referència és el sud, doncs al nord se

li atribueixen qualitats nefastes. Del nord ve el fred i per tant
la mort, mentre que del sud i de l'est ve l'escalfor del sol, i per

tant, la vida.

Pel que fa a l'arribada de la brúixola a Europa, també hi ha dife
rents teories. Una l'explica a través de la Ruta de la Seda, men
tre que una altra la localitza de forma paral.lela al continent eu

ropeu donades les seves característiques ben diferenciades:

la brúixola europea s'orienta al nord i conté 16 divisions bàsi

ques, per 24 divisions de la xinesa que s'orienta al sud. Tan

mameix, cap al 1300 sorgeix la brúixola seca a Europa com a

evolució de l'anterior. Aquesta es basa en tres parts: una agulla
magnetitzada, una capsa de fusta amb coberta de vidre i una

carta nàutica amb la rosa dels vents dibuixada en una de les

seves cares. La carta s'adheria a l'agulla, la qual al seu torn es

trobava sobre un eix de manera que podia rotar lliurement. AI

situar la brúixola en

línea amb la quilla
del vaixell, la carta

girava sempre que
el vaixell canviava

de direcció i l'agulla
assenyalava el rumb
en tot moment.

El principal ús i objec
tiu de la brúixola en

els seus inicis i durant bona part de la seva història ha estat

l'orientació en la navegació marítima, al ser el mar el medi

sense punts de referència en que l'home ha traçat els despla
çaments més llargs des de l'antiguitat. Fins aquell moment el
rumb a mar obert es determinava mitjançant la posició dels
cossos celestes a la utilització de sondes que mesuraven la

profunditat marina, procediments que presentaven importants
limitacions en funció de la climatologia i les característiques
geogràfiques del lloc.

La primera referència sobre un artefacte de magnetita que po
dria fer les funcions d'una brúixola la trobem a la civilització

dels olmeques cap al 1000 aC., època en què ocupaven una

part del territori Mesoamericà, l'actual Mèxic. Posteriorment

i després de molts indicis trobats en documents de l'antiga
cultura xinesa, cap al 1086 dC. es pot constatar la primera
referència clara d'una agulla magnetitzada mitjançant el fre

gament de la punta amb un tros de magnetita i penjada d'un fil

de seda. Segons Shen Kuo de la dinastia Sang, aquesta peça
sempre acabava apuntant al nord a al sud segons el cas. Val a

dir, que a la Xina i segons la cultura Feng Shui el punt cardinal

Les brúixoles de na

vegació modernes

utilitzen una agulla
a disc magnetizats
dins d'una càpsula
plena amb algun lí

quid, generalment
oli, querosè a alco

hol. Aquest fluid fa

que l'agulla s'aturi rà

pidament en comp
tes d'oscil.lar repetidament al voltant del nord magnètic. Com
que la inclinació i la intensitat del camp magnètic terrestre varia
a diferents latituds, les brúixoles generalment són balancejades
durant la seva fabricació. Aquest balanceig evita mesures errò

nies a causa de les esmentades variacions de camp magnètic.
La majoria de fabricants balancegen les seves brúixoles per a
una de les cinc zones en les que es divideix la geografia terres

tre, que van des de la zona 1, que cobreix la major part de l'he

misferi nord fins a la zona 5, que cobreix Austràlia i els oceans

del sud. Actualment ja es poden trobar al mercat les brúixoles

de dues zones, que es paden utilitzar en la totalitat d'un dels

hemisferis i fins i tot en l'altre sense grans pèrdues de precisió.

Avui dia, la brúixola perd terreny front els sistemes de navega
ció per satèl.lit més moderns que ofereixen infinites prestaci
ons, tant pel que fa a informació i precisió de les dades, com a

les seves possibilitats multimèdia, però la seva dependència
permanent d'algun tipus de font elèctrica, i per tant limitada en

el temps i menys ecològica, fa que la brúixola sigui essent un
instrument que no podem oblidar a l'hora de fer la motxilla, i

que hom hauria de saber utilizar sobre un bon mapa de paper.
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L'Arxiu Gavín troba les restes d'urie església romànica
entre trinxeres de la Guerra Civil al Pallars Jussà

Josep
Sansalvador de l'Arxiu Ga

vín del Monestir de les Avellanes

(Os de Balaguer) troba les restes

d'una església romànica al terme mu

nicipal de Gavet de la Conca (Pallars
Jussà). Les restes de l'església estan
situades a Sant Salvador de Toló i con
cretament a la Serra de la Campaneta.

Les característiques que fan pensar
que es tracta de les restes d'una ermi
ta o petita capella romànica són el seu

absis semicircular orientat a l'est, les
restes d'una pedra amb inscripcions, i

el fet que es conservi la planta de la

capella ben delimitada.

L'església, de nom i advocació des

conegudes, probablement seria una

ermita, situada en un lloc enlairat i

mirador del territori que l'envolta. És
possible que s'hi construís de forma

estratègica a l'estar a prop de les ru

ïnes del castell i capella de Sant Vi

cenç de Toló.
Les restes de l'església però han estat

modificades en part, arran de la cons

trucció d'una trinxera durant la Guerra
civil espanyola 1936-1939. Concreta
ment el 1938 la Serra de la Campa
neta fou una de les posicions d'atac

més avançades de l'exèrcit franquista
al front de Catalunya. Per això en la

part superior de la serra s'hi troba un

conjunt de trinxeres i búnquers.

La troballa fou descoberta per Josep
Pla i Josep Sansalvador mentre foto

grafiaven les trinxeres de la Guerra
civil que hi ha en aquella zona, durant
les tasques de recerca del patrimoni
religiós i civil que es duu a terme des

de l'Arxiu Gavín. Després d'uns mesos

d'investigacions no s'ha trobat cap font

d'informació que doni testimoni anterior
de l'existència d'aquesta església.

Des de l'Arxiu Gavín ara es confia en

que és cataloguin les restes, es pro
tegeixin i es facin els possibles per

recuperar la memòria d'aquest patri
moni històric.

Josep Sansalvador Castellet
Arxiu Gavin del Monestir cie

les Avellanes

Des de la Serra de la Campaneta el Castell de Sant Vicenç de Toló. Foto: Josep Sansalvador
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IV JORNADA TÈCNICA UEC:
Evolució de l'Esquí de Muntanya.
50 Aniversari de la Cursa del Bassiero i
30 edició del Campionat de Catalunya

Organitza: UEC de Barcelona.

Lloc: Ajuntament d'Esterri d'Àneu.
Dia: dissabte 15 de marc 2014.

Objectiu: Intercanviar i difondre conei

xements de les millors pràctiques d'es

quí de muntanya. AI llarg de la jornada
s'emfatitzarà, en el paper de l'entrena

ment en Esqui de muntanya i l'organit
zació de proves d'aquest esport.

Adreçat: A joves, adults i veterans que
practiquen I'esqui de muntanya, que es

tan o han estat actius.

PROGRAMA
16:00 h - Registre.
16:30 h - Cafè de benvinguda.
16:30 h - Obertura de la Jornada:
Sr. Montse Jové, Presidenta de la UEC
de Barcelona
Sr. Pere Sauret, President de la UEC

Agrupació Esportiva

17:00 h - Projecció de la pel-Hcula "Cin
co Días en Septiembre", DYNAFYT
Presentada per Jordi Planesa.

17:30 h - Taula rodona: Entrenament i

proves d'esquí de muntanya.

Coordinador de taula: Periodista de
Outdoor Actual.
La perspectiva de la corredora Mireia

Miro UEC de Gràcia.
t'entrenament aplicat a l'esquí de mun

tanya. Gil Orriols.
Coordinador area joves CTEMC.
Evolució de la organització de curses

d'Esquí de Muntanya. Bernard Garreta.

La predicció dels allaus �AUEGI de la
Vall d'Aran.

19:00 h Pausa Cafè.

19:30 h - Briefing Cursa Bassiero 2014.

• Concepció Arnau

Instruccions de seguretat

En català les instruccions s'han de fer
en imperatiu. Com a exemple posarem
unes indicacions de com actuar en al

guns casos de risc a la muntanya:

Davant de plaques de glaç o neu dura:

· Queu sempre els grampons posats i el

piolet a mà.

· Utilitzeu les làmines antiboots (trac
ció amb bota) per evitar la formació de

pans de neu.

· En cas de caiguda, feu servir les tècni

ques d'autodetenció amb piolet i gram
pons.

· Si progresseu encordats, utilitzeu la

protecció dels ancoratges i no el des

plaçament simultani (ensamble).

Davant esquerdes de glacera:

· Cal que aneu sempre encordats se

gons la tècnica específica.

· Avanceu sondejant per tal de poder lo
calitzar els ponts de neu amagats.

· En cas de caiguda en una esquerda
procediu amb la tècnica d'ascens per
corda fixa.

Davant les maniobres de ràpel:

· Reviseu i si cal substituïu les instal

lacions d'ancoratge.

· Autoassegureu-vos en la instal-lació i

el descens en ràpel i utilitzeu els meca

nismes d'autobloqueig.

· Preveieu una fàcil recuperació de la

corda, tot abandonant algun mosquetó,
si és convenient.

I, sobretot, sigueu prudents.

amb la col-loboroció del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona
Delegació de l'Eixample
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¿EXTRA DESCUENTO?
+ una powerball
X-Beam de regal!
,

'�II
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Mont Llaret 2.376 m, per l'estany d'Auda

Capcir
- Horari: 3 h per l'ascensió, 5 h 30 min per tot el circuit.

- Desnivell: 335 m fins a l'Estany d'Auda i 575 m fins el Mont Llaret.

- Dificultat: només la pujada al cim presenta una certa dificultat pel
pendent a superar.
- Material: a part de les raquetes o esquís cal dur sempre ARVA,
sonda i pala.
- Època: de desembre a abril.

- Cartografia: Mapa 2249 ET Font Romeu Capcir. Esc. 1: 25.000.

IGN francès.

- Bibliografia: 25 Balades Hivernales à pied ou en raquetes de

Pascal Kistela i Jean-Denis Achard. 3Sup Éditions.

- Accés: hem d'accedir a l'estacionament del Pla del Mir de l'estació

d'esquí de Les Angles. Des de Puigcerdà prenem la N226 cap a

Sallagosa i Mont Lluís. A l'entrada de Mont Lluís prenem la 0118

i al Coll de la Quillana trenquem cap a Les Angles per la 032. A

l'entrada del poble trobem indicat el sector i l'aparcament del Pla
del Mir situat a 1800 m.

- Descripció: l'estació de Les Angles ofereix dos circuits marcats ex

clusius per a raquetes i d'accés gratuït a l'Espai Nòrdic de les fonts

de I'Auda. És la vall on neix el riu Auda, Aude en francès que a la

seva capçalera forma la plana del Capcir. Els dos circuits són lineals

d'anada i tornada. t'inici és comú i segueix cap el sud una àmplia

.• II!"':
.......... ,

.'

Les Picardes 2.803 m

Pallars Sobirà
- Horari: 4 h a 4 h 30 min de pujada. 6 h en total.

- Desnivell: 1.300 m.

- Dificultat: S2/S3 en general. Els accessos als dos colls té passos
d'S4.

- Material: a més del material d'esquí cal dur ARVA, sonda i pala.

- Època: de desembre a maig. Recomanable just després del tanca-

ment d'Espot Esquí.

- Cartografia: Estany de Sant Maurici. Els Encantats. Escala

1 :25.000. Mapa venut en la carpeta de dos mapes Parc Nacional

d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ed. Alpina.

- Accés: sortim des de l'estació d'esquí d'Espot Esquí.

- Descripció: llarga ascensió a un cim poc concòrregut. És una op-
ció recomanable a final de temporada quan la neu comença a fal

tar a cotes baixes. Iniciem l'ascensió a 1.510 m remuntant l'estació

d'Espot Esquí en direcció sud-est per la pista de la Rampa fins la

cota 1925 on hi ha els serveis de bar i restauració, Allí encarem el

sud per la pista anomenada La Solana que ens aboca a la cota su

perior de l'estació just per sobre el Clot de la Bassa a la cota 2.125 m.

(1 h 45 min). Seguim remuntant la vall per una pala força redreçada
que ens deixa a un collet anònim (cota 2.376 m). Contemplem aquí
la capçalera de la vall que remuntem i veiem clarament la collada del

Muntanyó a la que ens dirigim. El primer que hem de fer és evitar la

petita fondalada dels Clots de Montanyó, passant per la seva dre-
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Mont Lloret 2.376 m, per l'estonv d/Auda

pista que revolta la base del Roc d'Auda.
Quan encara l'oest trobem la Jaça del Pla

del Buc (35 min), amb una cabaneta oberta,
neta i acollidora amb llar de foc i espai per
a dues persones. Deu minuts més endavant
trobem el trencall dels dos itineraris que
nosaltres combinarem. Seguim a l'esquerra
cap a la Jaça de Bernardí. En 10 min ens

trobem a l'entrada d'aquesta pleta on hi ha
la cabana del pastor, nova i ben tancada.
Tres-cents metres pleta enllà fem cap al

refugi de Bernardí una nova cabana gran
i tancada que ofereix a la part posterior un
aixopluc per a dues persones amb estufa

de llenya. Seguim la pista que abandonem
al cap de tres-cents metres per seguir cap a

dintre el bosc les marques grogues i verme

lles del GR Tour du Capcir. És una drecera

que ens retorna a la pista en un nou pla. Se
guint la pista al nord i després a l'oest enlla

cem l'itinerari que acaba a l'estany. Deixem
tot seguit un trencall a la nostra dreta en

forta baixada que és per on més tard torna

rem. En un marcat revolt de la pista deixem

el circuit per seguir de nou el traçat de GR

que ens duu a uns plans poc boscats i amb
bones vistes a tocar d'un turó característic,
el Roc del Felip. Finalment el GR ens deixa
enlairats al sud de l'estany d'Auda a 2.134 m

(2 h - 2 h 30 min). Abans de baixar-hi obser
vem bé el vessant sud del mont Llaret per on
tot seguit ens enfilarem. Baixem l'estany ben
nevat, seguim la seva riba oriental per sota

un nou pollegó de roca i acabem situant-nos

a la falda del Mont Llaret. Aquesta ascensió
l'hem de considerar opcional però és del tot

recomanable. Encarem al nord-oest, per la

línia de menys pendent, dos-cents quaranta

Només ens caldrà descalçar-nos els esquís al darrer

ressalt abans del cim de Les Picardes 2.803 m, punt
més elevat del llom que seguim. Les vistes al nord van

des de la Pica d'Estats al Mont Valier tot passant pel
Ventolau. A la baixada caldrà fer atenció als forts pen

dents inicials fins la cota 2.500 m i estar atents a evitar

els Clots del Montanyó.

metres de forta pujada. En 45 min arribarem
a la creu de fusta que marca el cim del Mont
Llaret de 2.376 m (3 h a 3 h 30 min). Si aneu
amb esquís podeu tornar al pla de Mir per
les pistes de Les Angles en 30 min. Amb

raquetes cal evitar les pistes i desfer camí

pel vessant de pujada seguint el traçat que
havíem evitat a la pujada.

Pasqual Garriga i Martí

LES ANGLES

Mont Llaret

(2.376m).
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ta. Ens endinsem en una bonica vall dominada banda i Pasqual Garriga i Martí

banda pels cims del Bony de la Picarda i del Montanyó.
En edicions anteriors la mateixa editorial Alpina donava

el nom de Pala del Tou al Bony de la Picarda i situava

el Montanyó com la cota més oriental de la Cresta de

l'Avió. Aquest ball de noms s'ha perpetuat en les dife

rents guies del CEC i llibres que respectaven la toponí
mia de l'Alpina. La vaileta puja amb poc pendent fins la

cota 2.500 m on hem de començar a traçar voltes maria
sobre un pendent que es redreça progressivament i que
ens acaba abocant a la callada de Montanyó a 2.625 m

(3 h a 3 h 30 min). El coll dóna accés als estanys Negre
i Tort de Peguera i al refugi Josep Maria Blanc. Enca

rem al sud el tram més dret de l'ascensió, que haurem

de decidir si remuntem amb els esquís a a peu ja que
la inclinació s'acosta als 40º. Aquesta pala directa ens

porta al coll de la Mainera a 2.748 m. Les vistes cap
el sud on s'alineen el Montorroio i el Montsent de Pa

llars són d'una gran bellesa. Encàrem al sud l'ampli llom
de les Picardes tot deixant a la nostra esquerra el nus

d'arestes de la cota 2.774 m.
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Bony de Picardes (2.782 m)
Les Picardes (2.803 m)

CaLLADA DE MONTANYÓ 2.625 M



editorials Joan M Vives i Bernot Ros

Berguedà i Solsonès amb raquetes de neu. 28 Excursions

Col-lecció: Azimut - 135

Autor: Pako Crestas

Cossetània Edicions, novembre del 2013

El centre de Catalunya és un destí molt pràctic per començar a practicar esports de neu per
la seva proximitat a les principals capitals catalanes. Les raquetes són la primera eina per a

molts per acostar-nos a la neu. La combinació que ens proposa en Pako Crestas resulta útil

pels més novells així com pels habituals a voltar pel PrePirineu. Paratges que ens agradaran
amb neu i que ens convidaran a tornar-hi en altres èpoques de l'any. Com ara el Port del

Comte, amb el Pedró dels Quatre Batlles a el refugi de la Bòfia. La zona de Gósol-Saldes

també és un indret tranquil per redescobrir amb les raquetes als peus amb la Serra d'Ensija,
la Gallina Pelada a la Creu de Ferro. t'autor no passa per alt cap indret del Berguedà i el

Solsonès per tant, aturada segura al Cadí i Rasos de Peguera.

Cicloturisme tranquil per Catalunya. 26 itineraris
per descobrir el país amb suau toc de pedal
Col-lecció: Azimut - 135

Autor: Rafael Vallbona

Cossetània Edicions, novembre del 2013

Es tracta d'un recull molt recomanable pels que l'esport de sang i suor ja no us fa pesa a no us el

podeu permetre. També per aquells pels quals sortir del despatx és estrany. Un escriptor com en

Vallbona ens proposa voltar per casa nostra en bicicleta sense necessitat de treure el fetge per
la boca. Són passejos de tres hores de mitjana que es poden fer un matí de cap de setmana de

complement a una excursió, a bé com a primera prospecció d'un territori que volem conèixer més

a fons com ara el delta de l'Ebre, Cambrils, ellitoral del Garraf, Vilanova i la Geltrú a l'Ait Penedès.

Cal començar a fer un cop d'ull a les rutes preveient un any de primavera llarga.

El Massís del Port. Bellesa insòlita

Col-lecció: Azimut - 135

Autor: Vicent Pellicer

Cossetània Edicions, obril del 2013

Aquest és un llibre gran, per regalar, amb grans imatges i textos en català, castellà i anglès.
Feu-lo sortir de casa vostra i mostreu-lo als vostres amics, coneguts i socis a l'estranger.
Fa ràbia la bellesa del Massís del Port que ens acosta la càmera d'en Vicent Pellicer retratant

des der detall més petit de vida als animals salvatges que ens acompanyen, si hi ha sort, en la

nostra visita per aquestes contrades. Imatges amb colors fantàstics de terra mitjana.
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1. Afluent de la Noguera de Tor que discorre
dins el Parc Nacional. Neix en el desguàs
de l'Estany Llong i travessa diverses planes
com la d'Aigüestortes en les que forma me

andres.

2. En aquest estany situat a més de 2.100
m d'altura, es va registrar, el 2 de febrer de
1956, la temperatura més baixa de l'Estat
Espanyol: -32°C.
3. Una de les quatre comarques on s'ubica
el Parc.

4. Situat en la cresta del Massís del Besi
berri, en el tram que separa la Vall de Besi
berri i la Capçalera de Caldes, amb 3.029 m

és el cim més alt del parc.

5. És un poble situat al nord-oest de la co

marca del Pallars Sobirà. Forma part de la
Vall d'Àneu, però està situat a la vall del riu
Escrita. Té una estació d'esquí.
6. Refugi de muntanya propietat del CEC que fou bastit l'any 1955 sobre l'Estany Negre, en la cota 2.214, al peu de les Agulles
de Travessani.

7. Poble situat al nord-est de Sort, a la Vall d'Àssua, a 1.417 m d'altitud. El poble juntament amb altres indrets de la vall van

inspirar l'escriptor Jaume Cabré per escriure la novel-la Les veus del Pamano.

8. Estany situat a 2.136 m d'altitud, entre l'estany de la
Cabana i el de Sant Maurici.

9. Camí que amb 7-9 etapes dona la volta al Parc pas
sant per les poblacions de fora tot seguint els camins i
senders tradicionals que s'utilitzaven antigament.
10. Estany d'origen glacial", de 7 hectàrees i 12 m de fon
dària màxima, que es troba a 1.999 m d'altitud. Orientat
est est-nord-est, el nom li ve de la seva forma. Desaigua
per el seu extrem oriental, on neix el riu de Sant Nicolau.

11. Vall aranesa que és pot recorre des del poble de Salardú.
12. Refugi de muntanya situat a 1.950 m d'alçada, prop
de la presa de l'Estany de Sant Maurici als peus dels
Encantats.

13. La llegenda diu que aquestes dretes agulles eren

dos caçadors que havien fugit de missa per ser els pri
mers a batre l'isard i que van ésser maleïts i varen que
dar petrificats per sempre.

14. Ruta per a bicicleta de muntanya que encercla el
Parc. La ruta s'inicia al Refugi de Conangles, prop de la
boca sud del Túnel de Viella.

15. Aquest riu es forma a la sortida de l'Estany de Sant
Maurici (1.910 m) i desemboca a la Noguera Pallaresa

prop del pantà de la Torrassa (930 m).
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Solucions del Concursionisme 378: 1 Foix, 2 Agulles, 3 Esquerrà, 4 Préssec, 5 La Morella, 6 Ordal, 7 Subirats,
8 Vinya, 9 Margalló, 10 Montmell, 11 Bolet, 12 Avenc, 13 Vilafranca, 14 Anoia, 15 Cava.

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del
31 de març, les solucions de com a mínim 12 mots encreuats
a l'adreça electrònica del concurs: concursionisme@
excursionisme.cat indicant el vostre nom i telèfon de
contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per
participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un

lot de llibres de muntanya valorat en 50 euros. En el proper
número de la revista sortirà publicat les solucions i el nom
de la guanyadora. El guanyador del concursionisme 378

dedicat al Gran Penedès és Maria Lopez. A la pàgina web
de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar les

respostes a les preguntes dels números anteriors.
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Sainte Foy Tarelltaise�

by ECOHOTELES \:.)

· Apartamen1ns 4
*

en Tarentaise-Vanoise,
para 2-8 persoras, totalmente equipados.

· Pscina cllnlatizada-spa
· Lounge-Bar
· Increíbles vistas del valle de la Taren1ai::e

CARLES GEL
ALI?INISME PIRINEUS S.L. I GUIES D'ALTA MUNTANYA

OrganitZació Tècnica: + Més Viatges (Manlleu)

, Properes Expedicions Guiades 2014:
• Toubkal (4.167 m) en hivernal i d'altres tres mils de l'Aties. Del 2 al 9 de gener.
• Jbel Sagra + desert + trekking (Atles). Oel15 al 22 de gener.
• Cerro Marmolejo (6.110 m) (Andes de Xile). 1/14 de febrer.
• Etna (3.350 m) en esquís (Sicília). 5 dies (finals de febrer).
• Mgoun (4.068 m) en esquís (Atles). Oel5 al14 de març.
• A més: Elbrus, Ararat, Oamavand, Aconcagua, Pic Lenin, Pissis, Kilimanjaro ...

carles_geJ@hotmall.com - 649 188 391 / 972 727545 -

www.plrineos3000.com
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