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Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries
977 58 00 63 - www.refugiueccaro.cot
Email: jnfo@refugiueccaro cot (Pere Ros i Heleno)
· Altitud: 1.090 metres· Capacitat: 50 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, Bn, engorjats, natura,
escalada, espeleologia.

Refugi MAS DEL TRONC

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, Bn, escalada, senderisme

652 849 704 - Raquel Aguilar
Focebook: Refugi Mos del Tronc
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, Bn, excursions, senderisme

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

Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)

· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, Bn, senderisme, espeleologia
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Refugi CINQUANTENARI
Estany de Baborte (lliure)

· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera

· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya
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Refugi MATARÓ
Vall de Gerber (lliure)

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

Refugi GRÀCIA
Estany d'Airoto (lliure)

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

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

Caseta del GARRAF
(Obert només la temporada dtestiu)

933325494
· Altitud: a nivell del mar

· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 10 places
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Refugi de PUIGCERCÓS
680 178 940 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, Bn, pesca
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editorial

Les variables psicològiques en l'esport
Parlar de psicologia de l'esport en l'excursionisme, sembla, a priori, una xic fora de context, però,
donem un cop d'ull, al que passa al nostre entorn, ens adonarem que el rendiment esportiu està

avui íntimament lligat al tractament de les variables psicològiques de l'esportista.

A la muntanya tenim també tres eixos de treball. En primer lloc: En l'entrenament l'esportista ha

de ser capaç d'aprendre i millorar totes aquelles habilitats, recursos i capacitats de caràcter físic,
tècnic-tàctic i psicològic que li permetin practicar la disciplina esportiva el millor possible.

En segon lloc: La posada en practica de recursos en el camp d'acció, l'esportista ha d'utilitzar els
entrenaments i les activitats menys importants com a simulacre, per assajar "en viu" estratègies
psicològiques que li permetin controlar tot allò que pot interferir en el seu rendiment.

Finalment el funcionament de la persona fora i dins de l'activitat esportiva: l'esportista ha de

prevenir i resoldre problemes associats a l'estrès que provoca l'estil de vida i les moltes exigències
de l'esport a la muntanya, així com la intervenció sobre problemàtiques de caràcter personal
(laboral, acadèmics a familiars) alienes a l'activitat esportiva, però que incidiran en el seu rendiment.

És en aquest sentit que diem que la practica de l'excursionisme es una escola de vida. I així

desitgem que ho sigui entre els nostres socis i sòcies.

Pere Sauret

President de /a UEe Agrupació Esportiva

suman

Entre el Sud i el Nord

Benvinguts al món excursionista, un món sense fronteres i sense interrupcions temporals. En aquest
·número anem del Sud, de Gàmbia, al Nord, a l'Europa antiga, recuperant pel camí un poble perdut a casa

nostra. En Manel Broch ens acosta un petit país de l'Àfrica negra que viu enmig d'una potència africana

més gran com el Senegal. Gàmbia és una porció de terreny, comparada amb d'altres països africans,

però és representativa de la història política d'aquest continent alhora que ens mostra paisatges de cel

rosat i terra vermella per on començar a descobrir aquest bast continent. D'altra banda, en Pasqual
Garriga posa en valor la vella Europa a partir de la seva costa en només tres trams de costa Atlàntica que

passen per la Bretanya, Gal-les i Dinamarca. I per acabar, una descoberta, la d'en Carles Udina, que com

ja avançàvem en l'anterior número ens dóna més pistes de la seva investigació per redescobrir un poble
amagat a la vall de Castellbó.



Cont trobar un poble
preromà amagat a

la vall de Castellbó (II)
Resulta que a tocar del castell - monestir, a l'extrem nord del turó de la Llaguna, hi ha
una singular agulla rocosa que no lliga gens amb tot l'entorn rocallós dels voltants. La

proximitat del dolmen de Turbiàs, a menys de mitja hora de camí, permet plantejar que
la seva forma natural original podria haver estat esculpida fa cinc a sis mil-lennis. Un
motiu més d'inveetigacio arqueològica.
TEXT I FOTOGRAFIES DE CARLES UDINA I COBO

Font: Cartografia ICC
1/50000. En lila la ruta
de coll de Jou, en blau
els camins radials,
en vermell els camins

circulars.

Els camins de l'edat de pedra
(abans del 3000 aC, fa més de
5000 anys)

En el número anterior d'Excursionisme (379,
març - abril) explicava que el retrobat poble la

Llaguna es va abandonar l'any 1350. Però, quan
es va poblar?

A la vall de Castellbò, els dòlmens neolítics de

4
excursionisme 380

Turbiàs (1.320 m), coll de Jau (1.417 m) i coll de

Pou (1.613 m), constaten una activitat humana

sorprenentment enlairada, molt per sobre dels
1.000 metres. No es tracta de coves d'ús estaci
onal per a la previsible caça major durant l'estiu,
sinó d'existència d'assentaments permanents. r

Sorprenentment perquè estan a molta més al

çada que, per exemple, els de la veïna vall de
Cabó, a Organyà, entre les cotes 600 a 900 me

tres (de pas suggereixo la "Ruta dels 10 dòlmens
a la vall de Cabó", en bicicleta de muntanya a a

peu, www.gencat.cat/palaurobertl, que vaig revi
sar i dotar de track per a GPS l'any 2005).

Es dedueix, doncs, que els tres itineraris en for
ma de "Y" grega:
1) coll de Jou - coll de Pou - font del Prat Verinat
- coll de Leix,
2) coll de Jou - Turbiàs, i

3) coll de Jau - vall de Pallerols
eren camins freqüentats des del neolític.

Com avançava en el número 372 d'Excursionis
me (gener - febrer 2013, "El camí preromà ... "), en

les mateixes dates del 2005 també vaig haver de
revisar dins d'aquest conjunt d'un miler de rutes

oficials de la Generalitat Palau Robert, la "Ruta

de coll de Jou", que recorre justament els dos

primers dels tres trams esmentats. Una ruta que
al seu interès paisatgístic afegeix el seu impor
tant interès prehistòric.

La ruta s'inicia al coll de la Basseta, que acull

actualment el Centre de serveis de l'estació

d'esquí nòrdic de Sant Joan de l'Erm i recorre,
a més a més d'aquests tres vestigis del ne

olític, part del camí preromà que va motivar

aquell article. Si el 2005 vaig haver de reobrir

pel meu compte el tram coll de Jou a Turbiàs

per a no haver de refusar la carretera, l'incon

venient era que de Turbiàs a la Basseta, uns

11 km, resseguia inevitablement la carretera

asfaltada que la feia només recomanable en

bicicleta. La recuperació del camí preromà en-



tre Sant Andreu i les rodalies de la Basseta

-que evita anar per la carretera asfaltada en

tre aquests dos indrets- va fer que l'únic tram

obligat de carretera asfaltada fossin els 3.5 km

entre Turbiàs i Sant Andreu, pel que la dar

rera tardor vaig interessar a responsables del
Parc Natural de l'Ait Pirineu, ensenyant-los el

camí original entre els dos pobles, llavors em

boscat, que discorre unes desenes de metres

per sobre de la carretera asfaltada, pel que
també l'evita, a la vegada que passa a tocar

del dolmen de Turbiàs i ofereix una més que
privilegiada perspectiva del poble de Sant An

dreu i tota la vall. AI desembre, entre nevada i

nevada el varen desemboscar, i passat Reis el
varen senyalitzar amb marques grogues ben
visibles i seguides.

Així que avui, al poder-se evitar tots els 11 km

de carretera entre Turbiàs i Sant Joan, que
és prop de la meitat dels seus 25 km de re

corregut, també és viable a peu en qualsevol
direcció (les cases rurals de Turbiàs i Sant An

dreu fins i tot permeten ter-la en dia i mig o dos

dies). I pel mateix, ara també és més atractiva

en bici (especialment fent-la segons les agu
lles del rellotge) perquè només trepitja 1 km

de carretera asfaltada, entre Turbiàs i l'accés

a les runes de la borda de les Cabanelles al

sud. Cal dir, però, que prop d'aquesta borda, el

camí històric original ha estat incorrectament

tallat per filats de privats, pel que el 2005 vaig
optar per fer-Ii la marrada actual per la borda,
fins que algun responsable posi ordre a aquest
tram històric interromput.

Agulla de la Llaguna.
Darrere a l'esquerra
Sant Andreu, i a la

dreta la Mua i la

Basseta. Foto: CUC
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Els camins de l'edat del ferro

t'anterior "Y" grega fou el nucli dels camins

d'aquesta altra edat, que lligaven la vall Ferre
ra -Ferrera ve de ferro- amb l'Ait Urgell. Gairebé
tota la "Ruta de coll de Jou" correspon a camins
transitats en aquesta època, tal com s'explica
va en el número anterior, per motiu de l'activitat

guerrera del retrobat poble de la Llaguna.

t'actívítat a la vall des del neolític i l'estratègica
situació -dalt de turons- dels dotze pobles que
comentaré al detall, permeten suposar que molt
més enllà de la constatació històrica -escrita de
la seva existència ja en el segle X, el seu origen
es pot remuntar al neolític i que van tenir con

tinuïtat durant tota l'edat posterior del ferro. En

conseqüència el mateix es pot dir dels camins

que els comunicava i que descric tot seguit.

"L'activitat a la vall des del neolític i

l'estratègica situació -dalt de turons- dels

dotze pobles (. .. ) permeten suposar que (. .. )
el seu origen es pot remuntar al neolític"

La vall de Castellbò, centrada amb la Vila de
Castellbò a 800 m i amb el contrafort de la Lla

guna a 1.100 m, està formada per un espectacu
lar semicercle de pobles. Vilamitjana i Castell
novet al sud a uns 1.000 m d'alçada, Carmeniu

(1.140 m), Turbiàs (1.240 m), les Eres de la Llagu-
Borda a l'entrada del poble
de la Llaguna, que encara

conserva el dintel! de fusta

na (1.240 m), Sant Andreu (1.330 m), Santa Creu

(1.280 m), Seix (1.260 m), Albet (1.170 m), Sola
nell (1.180 m), Sendes (1.250 m), i Sallent (1.290
m), ja a l'altre extrem, sobre d'Aravell i Bellestar,
veins de la Seu d'Urgell.

Un semicercle de més de 30 km gairebé pla que
recorre 12 pobles d'alt interès històric i artístic,
tots accessibles per carretera, però podent evi
tar aquests accessos per carretera entre ells. La

recuperació ja esmentada del camí entre Turbi
às i Sant Andreu era fins aquest hivern un greu
inconvenient ja resolt. Entre Sant Andreu i Santa
Creu, el camí tradicional fa una petita clotada
baixant pel barranc de Santa Creu, sota de la
carretera asfaltada. A l'igual que entre Santa
Creu i Albet, baixant pel riu de Castellbò. Entre
Albet i Solanell, malauradament hi ha un tram de
mig quilòmetre emboscat i amb bardisses que
seria ben fàcil d'arranjar.

Ara el lector ha d'afegir els radis d'aquest semi
cercle, és a dir, tots els camins radials que sortint
de Castellbò pugen a cadascun dels dotze po
bles. Amb el més destacable d'entre tots ells, que
és el que va a la Llaguna i Sant Andreu, i pros
segueix a Sant Joan de l'Erm i el Pallars (el camí
de l'article núm. 372 de l'any passat, documentat
des del segle X). És fàcil veure les innombrables

possibilitats i variants d'aquesta xarxa -i encara

no l'he descrita del tot- si hagués un mínim de
consciència de les seves possibilitats turístiques,
potenciades pel paisatge i el romànic. Per exem

ple, el de Carmeniu està pràcticament perdut, el
d'Albet ho està en la seva part inferior, etc.
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Els camins ramaders

Els camins ramaders serien les prolongacions
d'aquests radis, que els ramats recorrien cap
als prats més frescos de les cotes superiors.
De Vilamitjana cap a les Agudes i el coll de Jou,
de Carmeniu al coll de Jou, de Turbiàs a la font

del prat Verinat i el coll de Leix, de Sant Andreu

cap a la Mua, el coll de Leix i la Culla, de Santa
Creu a la Basseta i la Portella.

Aquí apareix una altra joia per a l'excursionis

me. La vall de Castellbò està tancada pel nord

per una carena amb una perspectiva excepcio
nal que abasta a partir de l'esvelt Salòria amb
2.789 m -una pàgina de gloria segons Mossèn

Cinto- els cims fronterers d'Andorra, el Puig
mal, la Tossa, el Moixeró, tot el Cadí, la serra

del Verd, el Port del Comte i el Bou-mort. I tots

els cims del Pallars i del Parc Nacional a l'oest,
incloent els confins de l'Arieja i l'Aran. És difícil

trobar als Pirineus tanta perspectiva territorial

amb tan fàcil accés.

És la carena que de la Basseta (1.725 m) puja
suaument a la Portella (1.961 m) i es manté pels
voltants deis 2.000 m (Pla de les Vaques, Roc

Roi, Mongetès) fins al Ras de Conques, sobre

d'Ars i Sant Joan Fumat. Una carena de prats
i boscos fins on arriben els camins ramaders

que pugen de Six (fins al pla de les Vaques),

de Solanell (fins al coll de Solanell), de Sen
des (fins al coll de Burbe), però que dia a dia
es van perdent. En tot cas, aquesta carena de
la Basseta al refugi del Ras de Conques no té

pèrdua, ni menys encara excusa de no haver-la

fet alguna vegada. És com anar volant, més si
la podem fer corrents.

Casa abandonada, a

Sant Andreu. No és

per avergonyir-se el

deteriorament, arreu,

del nostra imponent
patrimoni rural?

La pèrdua d'aquests camins -lamentable per
la desídia que suposa, no costarien gaire de
mantenir- és encara més important pel que
suposa d'abandonament del territori i rise d'in

cendis en un municipi de 177 km2! - un dels

més grans de Catalunya- i cobert de boscos en

la seva major part.

A la manca de política forestal que comentava

al número anterior, s'afegeix la irresponsabilitat
davant la prevenció d'incendis dels ingents re

cursos forestals de la vall i la despreocupació
de la qualitat del paisatge en una zona d'alt in

terès i recursos turístics, que en bona part està
adscrita al Parc Natural de l'Ait Pirineu.

El terrible risc dels incendis

A migdia del diumenge 9 de març d'enguany,
a un quilòmetre de Santa Creu es va iniciar un

sospitós incendi sota la carretera que ve de

Sant Andreu, des d'on era ben visible. A part
d'avisar els bombers, ubicats a la Seu, i d'anar
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L'incendi del 9 de març
del 2014 a punt de saltar
al bosc de Sant Joan,
a sobre de la carretera.
Fotos: CUC

a l'indret, els veïns del poble no van poder fer
altra cosa que mirar i esperar, amb la por que el
foc travessés la carretera, perquè llavors el vent

d'aquell calorós migdia l'hauria estès sense re

mei a tot el bosc de Sant Joan de l'Erm. Des-de
Santa Creu es va trigar més de veure-ho, però
als tres quarts d'hora de l'inici van arribar tres

veïns, amb dues pales i un xerrac, intentant fre

nar-lo, perquè no arribés a uns arbres i saltés
als de l'altra costat. Possiblement per aques
ta acció es va donar temps que arribessin els
bombers - una hora més tard- just a temps que
no prengués l'arbrada i travessés la carretera.

"els veïns del poble C ...) amb la por que
el foc travessés la carretera, perquè (. , .)

l'hauria estès sense remei a tot el bosc de

Sant Joan de l'Erm",

Dels 12 pobles esmentats, a cap d'ells hi ha
una simple cisterna, en un remolc podrien servir

igual ni que fossin de segona mà-, amb una pe
tita bomba d'un cavall i una mànega. Estacada
a un tractor o un tot terreny s'hauria pogut portar
en cinc minuts i al quart d'hora tenir avortat el

perill. Tampoc hi ha cap pla d'acció coordinada
dels veïns d'aquests pobles, tan estratègicament
situats al peu del bosc. Tampoc hi ha una xarxa

racional d'accessos al bosc. Pitjor, amb les tales
es deixa un bosc malmès i brut, fins i tot amb
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muntanyes de branques i arbres mig caiguts que
conviden la inspiració de piròmans.

Per no deixar-ho com a simple opinió meva exa

gerada/subjectiva, veieu a la foto aèria (pàg. 12
orto foto de l'ICC) una simple mostra d'una por
ció de bosc fa uns anys (a dalt) i la mateixa a dia
d'avui, després d'una subhasta (a baix).

Com l'ICC actualitza periòdicament els plànols
topogràfics 1/5.000 en base a les fotos dels nous

vols aeris disponibles, pensant que són camins

d'alguna nova urbanització ... els seus serveis de
restitució fotogràfica constaten la malifeta de les

importants i irreversibles erosions (foto pàg. 13).

En contrast, una neteja intensiva (al 50%), cor

rectament feta, per a evitar un foc imprudent pro-.
duït -com malauradament és prou freqüent- a la

vora de la carretera.

Un bosc amb una xarxa d'accessos adientment

planificats -polivalents, preveient intervencions de
defensa pels incendis i fins i tot possibles usos tu

rístics- i una bona gestió extractora permet explo
tacions periòdiques cada 30 - 35 anys, de manera

que cada generació de població pot obtenir bene
ficis reversibles de tota l'extensió del bosc. I sen

se cap detriment paisatgístic. En altre cas -tales
abusives o erosió del sol- el bosc triga prop de 100

anys a refer-se. És la diferència entre viure indefi
nidament dels interessos i mantenint el capital, o

descapitalitzar-se irreversiblement. Com habitual

ment, és molt més important el "com" que el "què".



Fa uns 20 anys la Generalitat va comissionar als
EUA a n'Antoni Trias i Trueta per estudiar l'ús
dels ramats en la neteja dels boscos i la con

seqüent prevenció d'incendis. Només darrera
ment i per iniciatives privades s'ha començat a

implantar aquesta estratègia concurrent amb
la producció càrnica ramadera, un altre recurs

econòmic avui gairebé oblidat a la vall.

Un municipi important per la seva extensió i

recursos turístics, relativament habitat, amb
activitat industrial i serveis -inclosa una Es
cola de Capacitació Agrària- no pot ignorar la
bona gestió forestal. La memòria històrica tam

bé serveix per recordar un gran incendi fores

tal, de 2.500 hectàrees (25 km2), proper en el

temps i l'espai, l'agost del 1980, a Buseu i Esplà
sobre la Noguera. Va iniciar-lo el dia 7 un llamp
socarrimant un arbre que no es va apagar bé, i

es va aturar el dia 15 quan ja avançava cap al

Segre, perquè va ploure.

La història estricta i els

historiadors

Es diu que els nostres enginyers -dels quals ja
he pari at- treballen als despatxos, a diferència
dels alemanys que estan a les màquines. Anàlo

gament, els descobriments històrics més impor
tants els han fet arqueòlegs alemanys i anglesos
(i americans, que ve a ser el mateix), perquè a

més de llegir a les biblioteques -per molts incu-

nables que tinguin- van al territori a caminar i ca

var a pic i pala, com humils picapedrers i no com

honorífics doctors.

Com s'explica -que no justifica- el desconeixe

ment d'aquest poble i la seva xarxa viària per
part dels nostres historiadors? Més, amb tants
i tants doctors, erudits, intel·lectuals i homes de
lletres com tenim arreu, ja que no hi ha dia que
els informatius plorin el decés d'algun d'ells, que
ha estat irrepetible en la nostra cultura. En l'arti

cle de fa un any ja deia, sorprès, dels errors que
tenen els nostres historiadors en posar al plànol
els indrets estudiats: història potser sí, geogra
fia, gens ...

Potser també hagi ajudat una polisèmia (ma
leïdes polisèmies, el pitjor parany per a l'apre
nentatge i el pensament, però això és una altra

qüestió, psicològica). Durant els anys 90 es van

fer uns importants treballs arqueològics a Santa
Creu de Llagunes, a sobre de Llagunes i de Sort,
prop del coll del Cantó. Avui és un lloc restaurat
i d'interès històric. Es va despoblar -no se sap el

motiu- pocs anys abans que la Llaguna. I els dos

pobles estan relativament a prop, només 14 km
en línia recta! I per a més inri, la Llaguna de què
estic parlant aquí és a tocar del poble de Santa
Creu (de Castellbó). Una doble coincidència en

els noms que, pels desconeixements territorials
dels estudiosos, podria haver generat confusions
en detriment de la Llaguna de la vall de Castellbó ..

L:incendi del 9 de març del
2014 intentant, amb dues

pales i un xerrac, que no

arribés als arbres i saltés la
carretera.Fotos: CUC
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En tot cas, els escrits històrics són intrínseca
ment subjectius, sempre són qüestionables/ in

terpretables fins que pedres, ossos o similars
constaten la seva veracitat. Però les pedres són
intrínsecament objectives, no els cal ni inscrip
cions, perquè poden parlar per si mateixes. I el

que he trobat han estat pedres, moltes pedres.
Personalment penso que la cronologia del po
der (els Reis) i la violència (les batalles) és el

menys important de la història. Però acostuma
a ser el seu pal de paller. Si per a alguna cosa

ens interessa la història- per allò que "Els po
bles que l'obliden ...

" és la perspectiva del com

portament de les corresponents societats, els

trets sociopsicològics i la seva evolució.

"El que menys s'estudia és la civilització,
el comportament humà, que és el més

important, com és el cas del treball que

ocupava de sol a sol al g gOjo de la població"

Sempre he pensat que una història útil hauria
d'estudiar el que menys es fa: els psicocompor
taments individuals dels líders -gairebé sempre
patològics, quan no perversos- i els psicosoci
als de la població (treball, creences, cultura, ... ),
que són els factors que determinen l'esdevenir
de la civilització molt més que les conjuntures

El bosc, al Tadil, desprès
d'una explotació forestal.

ambientals. El que menys s'estudia és la civi
lització, el comportament humà, que és el més

important, com és el cas del treball que ocu

pava de sol a sol al 99% de la població- i els
seus continus desplaçaments per fer-ho -pels
camins que resulten igualment del treball i de

I'enginyeria-. Si això darrer que ha deixat prou
vestigis a la vall -esperant que historiadors i ar

queòlegs els desenterrin- no interessa a ningú,
a qui li pot interessar els comportaments quoti
dians, que difícilment deixen rastre?

Sorprèn, insisteixo, l'oblit d'una perspectiva
tan positiva i bàsica com és la vial, amb una

herència de camins resultat del treball i d'una
elaborada enginyeria per aquells anys. Romà
nica sens dubte, però iniciada fa 5.000 anys,
molt abans que la cultura medieval del segle
X ho testimoniés per escrit: camins que són
hereus dels camins de l'edat del ferro que fa
2.800 anys travessaven les comarques, o

abans, dels camins de l'edat de pedra amb els
dòlmens que voregen aquests camins, com el
dolmen de Turbiàs o el del coll de Pou tots dos
a tocar de la Llaguna. Què és més plausible,
interessar-se per personatges cruels i ego
cèntrics i els seus monuments megalòmans
tan grans com es vulgui-, que varen suposar
esclavitud, morts, injustícia, o ben al contrari,
recuperar obres solidàries, civilitzadores, fetes
amb treball comunitari i voluntari per possibili
tar el treball familiar?
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Per tot l'anterior, el concepte "Memòria histò
rica" ha estat una denominació adient i molt
clarificadora. Constata una vegada més l'ig
norat "Principi zero de la psicologia i la peda
gogia" (l'espècie humana ha evolucionat per
a sentir i no per a pensar -que és una simple
habilitat cultural recent, accidental i fràgil, su

portada directament en els sentits i sentiments

que menysprea-, però això torna a ser una al
tra qüestió. El que aquí ens interessa és que
si no disposem d'un signe sensitiu -allò de la

importància arreu dels símbols/imatges/logos,
i sobretot a la publicitat-, no podem conceptu
ar ni en conseqüència pensar i raonar corree

tament. Amb el seu ús ens ha servit perquè
tothom entengués la importància del concepte
que representa, independentment de les per
cepcions i sentiments polítics. Però, per això

mateix, aquesta memòria no s'atura amb el

franquisme, arriba fins on arribi qualsevol ves

tigi històric, com, sense cap dubte, aquesta tre

ballada xarxa de camins, avui un paradís per a

l'excursionisme.

Certament, també tenim un deute pendent -i

greu- amb els càtars, els "Bons homes". Més

perquè segueixen posant en evidència -des de
fa gairebé 1.000 anys- la intolerància, la igno
rància, l'enveja i la corrupció que no som capa
ços de deixar enrere ni tan sols a casa nostra.

Ja se sap que la història l'escriuen els ven

cedors. És inevitable. Però el que no puc en

tendre és que professionals de la història se

la vulguin inventar. Per exemple en "fabricar"

rutes com la de "L'últim càtar" -Guilhem Beli

baster- que ni va ser el darrer càtar, ni tampoc
un càtar gaire exemplar per molt que arribés

al màxim grau de "Perfecte". Una ruta que, en

rigor, no pot anar a cap lloc, perquè a Guilhem

el van fer sortir -enganyat- de Morella, va tra

vessar Lleida de dalt a baix, per Castellbó, òb
viament la Llaguna, i fins a Tírvia, on va ser

capturat i retornat pres a Castellbó. Un camí
sense fi ...

En Josep de cal Fuster i
en Fermi de cal Gramont,

dues memòries vives de
la història de la vall, al
pont de pedra i fusta

D'una altra manera, l'esmentada ruta va de

Berga cap a la Seu, Castellbó, la Vall Ferrera

i Tarascó a l'Arieja. Una ruta genuïnament cà

tara, tant o més que la ruta anomenada "Camí
dels bons homes" (Berga, Gòssol, Bagà, Bell

ver, Pimorens, Montsegur i Foix), però que
no és la que va fer l'amic Belibaster. Deixant

al marge la incorrecta denominació invocant

aquest càtar, com a ruta càtara tampoc és gai
re fidel per incorporar parts inventades.

Primer arribant a Castellbó des de la Seu i Sant
Serní de Tavèrnoles per uns tortuosos camins

inventats (per Santa Eugènia) que, més a l'edat

mitjana, no té cap justificació. Més endavant ig
norant l'històric camí de la Llaguna (si més no,
com ja he comentat, de Turbiàs vaig aconseguir
redirigir-lo cap a Sant Andreu i la Mua, per on ni

estava previst que passés). I, finalment, en arri
bar al Pujal Cervat (1.780 m), sobre la Basseta,
deixa el camí històric que segueix cap a Artics
i Riguerals -que a més a més és el més fàcil i

11
380 excursionisme



Ortofoto de l'ICC del
Tadil del 2007 (a dalt), i
del 2011 (a baix) després
d'una explotació forestal.

directe-, i en lloc d'això baixa al refugi de la Bas
seta- això encara s'entendria, com a gÎte d'eta

pe molt propera-, però a continuació, en lloc de
retornar al camí històric baixa encara més fins al
Forcall (1.490 m), i arriba a Sant Joan vell per un

corriol al peu del Serrat de l'Oratori. Un camí re

cuperat perquè els clients del refugi poguessin
anar i tornar a l'Ermita vella sense repetir el ma

teix camí. Una bona iniciativa per part del gestor
del refugi, però sense cap pretensió de suplantar
el camí històric preromà, ni les rutes dels càtars.

Està molt bé aprofitar subvencions a fons per
dut, però pel mateix, com que no es tracta de fer

cap negoci lucratiu -o si més no així hauria de

ser-, s'hauria de ser totalment escrupolós amb la
història. Ens volem separar, però seguim a l'Es

panya de la guitarra i la pandereta.
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Economia (atur) i turisme

(excursionisme)
Per una altra banda, a Catalunya ens queixem i
amb tota la raó del Govern central. Però a la ve

gada un alcalde li deia fa poc a un dels nostres
consellers que no li expliqués sopars de duro

dissenyats pels seus "tècnics" als despatxos de

Barcelona, perquè ell portava tota la seva vida

tocant i tractant a diari amb la fusta dels Piri

neus. Però a la vegada, el bosc -d'on s'obté la

fusta- no es pot gestionar des de la distància,
des d'una altra oficina ni que sigui comarcal o

municipal, cal anar trepitjant-lo mentre es tre
balla per fer-ho correctament (reiterant allò dels

"enginyers" de despatx, allò de la ignorància de

la silvicultura ... ).

O com avançava en el número anterior, en de

manar permís per obrir el camí preromà la res

posta del secretari va ser denegatòria amb una

extensa argumentació legal. Coincidia que el
funcionari en qüestió el coneixia de feia 30 anys
quan començava el seu exercici professional a

l'Ajuntament de Tuixent com a aprenent, al ma

teix temps que el seu alcalde m'havia encoma

nat el disseny i construcció de l'estació d'esquí
nòrdic de Tuixent - La Vansa. El vaig trucar -en

furismat- intentant esbrinar què havia passat. "Si

primer m'ho haguessis vingut a explicar a mi,
hauríem mirat d'arreglar-ho", em va dir. Talment
com fa 40 anys ... Vaig optar -una altra vegada
per mossegar-me la llengua i demanar el sim

ple permís de llenya per aconseguir la generosa
concessió de deixar-me tallar una tona de llenya
a l'any! I així, complimentar el permís de la Ge
neralitat per poder seguir tallant i fent camí. Com
no porto bàscula només em faltaria això a més a

més de xerrac, gasolina, destral, podall, ganyips
i beguda mai sé les tones que es poden tallar en

un dia. Potser sóc un "ploramiques" i ja m'hauria
de considerar afortunat que algun responsable
no proposés que obrir camins "vells" sigui objec
te de multa o penalització. Una cadena de políti
ques irreals fetes des dels despatxos de tots els
nivells de l'Administració pública.

El Camí de Sant Jaume ha esdevingut d'una im

portància turística notable. I econòmica: milions
i milions d'euros, i molt ben repartits. Però ben



mirat, el "camino" té unes arrels idolàtriques, in

tolerants i inquisitorials. Ara més que mai, quan
Catalunya defensa la tolerància i el respecte als

valors culturals front els reiterats genocidis cul
turals de 1"'Espanya profunda", una alternativa

exemplar a aquest "camino" seria l'herència dels
càtars afegida a les infraestructures romàniques
i preromàniques, i amb uns valors afegits paisat
gístics impressionants. Qualitat versus quantitat.
Una manera positiva de fer país, lluny de les de

magògiques que avui sovintegen.

A la vegada, des d'una perspectiva econòmica

prou important per l'actual crisi, encara avui es

considera "pobre" a qui va a peu, quan, preci
sament, caminar només ho pot fer qui és "ric" i

té temps -i sobretot és culte, habitualment per
sones de l'Europa menys castigada per la crisi

perquè no pot ni portar-se de casa l'esmorzar

ni el dinar -com els boletaires-, sinó que s'ho

ha de "comprar" tot pel camí (similarment pot
dir-se dels que van en bici). Sembla que això
encara no s'ha entès, encara vivim pensant en

el turisme "solar", l'alcohol i la "disco". Com el
costum obligat és acabar articles o reportatges
essent positiu, haig de pensar que els responsa
bles locals i comarcals algun dia s'interessin per
aquest patrimoni històric de notable interès tu

rísticocultural, quelcom més que una intangible
memòria, perquè en aquests moments que l'atur

ja ha arribat fortament a la comarca, s'aprofitin
aquests recursos tant en benefici econòmic de
la vall, com pel corresponent gaudi dels usuaris

potencials de les zones urbanes i/o de l'Europa
cuità i rica: els excursionistes. Uns recursos que
per aquesta conjuntura de crisi poden ser tan

importants a la vall i la comarca com va ésser-ho

l'esquí nòrdic fa 45 anys, que va ser possible pel
decidit suport donat al CEC pels responsables
de llavors, com el darrer "bon home" d'aquells
anys que encara ens queda, en Francisco Sala,
avui amb més de 90 anys i en plena lucidesa.

Però, com fa 45 anys amb l'esquí nòrdic, també

segur que més d'un pensarà que és una utopia.

Borda del Gascó, amagada darrere el pont romànic d'Albet.

ICC: a dalt, plànol topogràfic 1/5.000 extret de l'Ortofoto del2007 (dalt) i 2011 (abaix) 13
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Gàmbia és un país petit i estret, constituït per una franja de terra

d'una amplada mitjana de 35 a 40 km en els marges dret i esquerre
dels darrers 330 km de longitud del riu Gàmbia. Està encerclat

completament pel Senegal excepte en una minúscula sortida a l'oest,
en què l'estuari del riu Gàmbia toca l'oceà Atlàntic.

TEXT I FOTOGRAFIES DE MANEL BROCH

Sortida de sol sobre
el riu Gàmbia.



Un arbre monumental

(Ceiba Pentandra) a la vora

del riu Bolong a Bintang.

Gàmbia
és un país petit i estret, consti

tuït per una franja de terra d'una am

plada mitjana de 35 a 40 km en els

marges dret i esquerre dels darrers
330 km de longitud del riu Gàmbia. Està encer

clat completament pel Senegal excepte en una

minúscula sortida a l'oest, en què l'estuari del riu

Gàmbia toca l'oceà Atlàntic. És el país més petit
de l'Àfrica continental. La seva superfície és de

10.380 km2 i té una població de 1,8 milions d'ha
bitants. La capital n'és Banjul.

Antiga colònia britànica es va declarar indepen
dent el 18 de febrer de 1965. Va formar una con

federació amb el Senegal, que van anomenar

Senegàmbia entre 1982 i 1989.

CRÒNICA DEL VIATGE
Itinerari projectat
Les carreteres estan constituïdes per dues rutes

principals. La ruta sud.que recorre tota la longitud
del país pel marge esquerre (segons sentit de la

corrent) del riu Gàmbia i la ruta nord que el re

corre pel marge dret. Nosaltres pretenem seguir
la ruta sud des de. Brikama fins a Basse Sante
Su i retornar a l'origen pel marge nord. Lorografia
del país és totalment planera sense cap desni

-vell apreciable. Hi ha pocs punts per creuar d'una
riba a l'altra del riu, i en qualsevol cas s'ha de fer

mitjançant un transbordador per a vehicles i amb

barques per a persones i petites mercaderies.

Arribada al país
En vol directe des de Barcelona (terminal B) fins

a Banjul amb la companyia Gambia Bird que
està operada per la companyia Germania. En

el mostrador no els consta que hem de facturar

dues bicicletes. No obstant això, no hi ha proble
mes per facturar-les, això sí, pagant 75 euros per
cada bicicleta.

A l'aeroport de Banjul canviem 250 euros per
13.250 dalasi, que corresponen a uns feixos de
bitllets bruts i llardosos que fan un volum consi

derable. Ens espera un taxista per dur-nos a la

propera població de Brikama on tenim un con

tacte. La Sílvia i el Malang són una parella cata

lanogambiana amb tres fills que parlen correcta

ment català, anglès, castellà i mandinga. (www.
terresllunyanes.com). Ens guardaran les caixes

per a les bicicletes i serà el principi i el final del

viatge que ens durà a fer un circuit de quasi tot

el país anant per la ruta sud i fent la tornada per
la ruta nord.

Carretera sud

Des de Brikama la carretera està molt ben as

faltada, el trànsit de vehicles és escàs i bastant

respectuós amb els ciclistes. El cel totalment clar
i vent d'intensitat moderada que ens ataca fron

talment. El paisatge de bosc esclarissat a banda

i banda de la ruta ens acaba resultant bastant

monòton fet que s'agreuja al no tenir punts alts

que ampliïn l'horitzó.

A les rodalies de Brikama moltes noies, fins i tot

les més menudes, van amb el cap cobert amb
el mocador tradicional de l'islam. A mesura que
ens allunyem de la gran ciutat va minvant aques
ta pràctica.

El riu ens queda allunyat, no el veiem en cap
moment. En cada nucli habitat que creuem ens

acompanya la cridòria dels infants que al nos

tre pas esclaten "tubab, tubab, tubab ...

"

(home
blanc).

Fent cas als consells de la Sílvia i el Malang ens

desviem cap a Bintang on en una cruïlla, un rètol

poc visible anuncia el Lodge. Prenem direcció
nord fins que una immensitat oceànica ens barra

el pas. Contràriament a allò que ens pensem la
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massa d'aigua no correspon al Gàmbia, sinó a

un enorme afluent seu, el Bintang Bolong. Veient

que aquestes masses d'aigua que no tenen una

corrent continua apreciable caldria considéra
les com un llac a un estuari. Lindret és idíl-lic
i el Lodge Bintang Bolong un establiment prou
condicionat per acollir als turistes que el visiten.

"Això serà un destacat. Però per ara s 'ha

de buscar! Hi va haver dalt del turó. Era un

monestir fortificat on els monjos formaven."

En la segona jornada ciclista, quan duem recor

reguts 33 km, una desafortunada maniobra del

company fa que acabi estavellat a la carretera. La

conseqüència és un fort cop amb ferida al genoll
esquerre. Lincident succeeix en una petita pobla
ció que no apareix al mapa. Entre el company i

les persones d'aquest vila atenen la meva ferida
rentant-la i desinfectant-la. Malgrat tenir el genoll
bastant inflat puc continuar pedalejant. Per sort
no s'han de vèncer desnivells de terreny que re

clamin un esforç muscular important. No obstant,
recórrer quasi 70 km en aquestes condicions no

és un exercici que produeixi gaire satisfacció.

Arribem a Soma poc abans de les quatre de la

tarda. Ens instal-tern en el Kaira Konko, un aco

llidor centre d'escoltisme amb habitacions molt

àmplies, molt netes i a més el servei, el tracte i el

preu són formidables. Caldrà avaluar els danys
i esperar a demà per esbrinar si podré pedalar.

L'estat del meu genoll no permet que faci una jor
nada de pedaleig. No em fa mal però la inflamació
no em permet flexionar-lo suficientment per donar
voltes als pedals com fora desitjable. Decidim que
hem d'anar a la bus station de la GTSC (busos
grans) però en no arribar a aclarir l'horari optem
per anar a la vehicles col-lectius de 22 places.

1. Les dones, des de ben
petites, dominen l'art de

l'equilibri.
2. Modus de vida a la bus
station.

Prenem bitllet fins a Kudang, que dista uns 75

16
excursionisme 380

km. Els transports de viatgers africans surten

quan s'ha omplert el vehicle. Tot plegat unes tres
hores de pacient espera que ens permeten con

templar les anades i vingudes del personal que
fa els seus negocis i el modus de vida de l'entorn
de la bus station. El vehicle ens deixa davant de
la pista que du al campament de Karandaba. En
uns 7 km ens plantem al campament, que no

està anunciat ni senyalitzat. Gens cuidat, bas
tant abandonat.

El segon dia després la caiguda es lleva amb el
cel gris, ennuvolat. El panorama del meu genoll
negre. Encara em veig impotent per pedalejar.
Fem penosament el camí de tornada a Kudang.
Vaig pedalejant amb la cama dreta, l'esquerra
penjant. No em permet doblegar-la sense dolor.

Em quedo a la cruïlla a esperar un transport
que em dugui fins a Bansang. El Manel García
hi anirà pedalejant. De vehicles de transport en

passen pocs i tots duen com a destinació Bri

kam Ba, a uns 25 km, indret on hauria de can

viar de vehicle per fer uns 30 km restants fins
a Bansang. Carregar-me de paciència decidei
xo esperar un transport amb destinació directa.
La paciència sempre serà necessària i impres
cindible per viatjar per aquests països. Han de
transcórrer més de dues hores abans què un 20

places tingui final de trajecte a Bansang.

Ens tnstal-lern al Bintou's Paradis Lodge regen
tat pel seu propietari, un gambià que ha residit
40 anys a França. No parla quasi gens d'anglès,
ho fa en francès i en idiomes locals (mandinga,
wòlof ... ). Ens resulta força curiós trobar un gam
bià que no parla anglès i un país vertebrat per
un riu que en més de 300 km no solen haver-hi

ponts que uneixin les dues ribes. Les poblacions
importants situades a la riba del riu disposen de
transbordador i barcasses per al transport de ve

hicles i persones.

Ibrahim Fatty vetlla per la clientela, és la seva

feina i a més li agrada i ho fa a gust. Ell mateix

2



ens va concertar la visita al Kunkilling Forest
Park (a 7 km en direcció a Jangjangbureh) tru

cant al responsable i establint la cita. Hi anem

en bicicleta. Puc flexionar el genoll sense dolor

però amb certa pressió ja que encara està una

mica inflat. Durant la passejada podem veure

aus, facoquers i monos. De tornada el guia ens

condueix fins al seu poblat natal, Kurop. Fem
una visita general amb fotos i vídeos consentits.

Llbrahim s'interessa per l'estat del meu genoll.
Fa anar a comprar un producte miraculós i abans

d'anar a dormir em fa un massatge pal-liatiu amb

mans hàbils i experimentades.

Els massatges de l'Ibrahim tenen final feliç. Puc

doblegar el genoll amb un angle suficient per anar

fent voltar els pedals. És evident que la cama dre

ta farà un percentatge de treball superior al 50%

que li correspondria. També he pujat el seient de

manera que disminueixo l'angle de flexió.

Quan som a uns 10 km de Basse (km 47) prenem
direcció a Gambiasara per una pista. En aquest
poble (també en altres) trobem força gambians
que parlen castellà. Han treballat a tenen famili
ars a la península. Quasi tothom ha sentit parlar
de Catalunya. Els immigrants i el Barça tenen

molt a veure en aquest fenomen.

Després de circular 23 km per pistes entrem a

Basse Sante Su, que serà el punt des d'on ini

ciarem el retorn per la ruta nord. t'aspecte de
la ciutat ens sembla poc atractiu. Potser per ser

Els pous d'aigua són present en totes les poblacions.

una ciutat massa gran a perquè estem cansats

de la ruta. Anem al Traditions que aconsella la

guia Lonely Planet. Està tancat. Seguint indica

cions i rètols trobem l'hotel Jem.

Carretera nord

No és la primera vegada que ens ha tocat dormir

en un hotel amb sala de festa annexa i segura
ment no serà l'última. Per sort el dormitori esta

va suficientment allunyat per no arribar a moles

tar-nos la música.

Creuem el riu per la seva vorera nord en una

barcassa. La pista en direcció nord no ha cone

gut mai un paviment, i a més està molt malmesa,
on hi ha trams amb abundància de pols, roderes

de vehicles i esvorancs. Després de 13 km, una

pista la creua. És la ruta nord. Esperàvem trobar
una carretera amb asfalt, però també està sense

cap tipus de paviment.

Com no trobem pobles a peu de la ruta, ens

desviem lleugerament per entrar a Diabugo on

podem fer el primer mos del dia, quan ja hem

recorregut 40 km. Des d'aquest punt la ruta fa

una gran corba que se situa entre la frontera se

negalesa i un meandre del riu Gàmbia.

Cada vegada que veiem un pou d'aigua tenim
la necessitat d'aturar-nos i carregar aigua per
beure (potabilitzant-Ia), refrescar-nos i descan

sar. La ruta és més llarga del quilometratge que
teníem calculat. Amb quasi cent quilòmetres a
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1. El cayuco és l'alternativa
per creuar l'estuari del riu
Gàmbia.

2. Ximpanzés a les rodalies
de Kuantur.

3. Wassu es campan
d'onze cercles de pedra.

les cames arribem a un embarcador i creuem el

riu en una barca per assolir Jangjangbureh situ

at en una illa al mig del riu. Després de sospesar
altres opcions que ens ofereixen ens hostatgem
al Dream Bird.

Abans de deixar la ciutat, de 5000 habitants, Vo

lem fer un petit tomb. Intentant arribar-nos fins
l'embarcador que enllaça l'illa amb la ruta sud

ens trobem amb la gran sorpresa que no hi ha

embarcador i en el seu lloc hi ha un magnífic i

sòlid pont, un dels pocs que hi ha al país.

"Això serà un destacat. Però per ara s'ha

de buscar! Hi va haver dalt del turó, Era un

monestir fortificat on els monjos formaven,"

Tornem a prendre una barca per seguir per la
vorera nord, que des d'ara serà sempre sobre
asfalt. A bona velocitat ens dirigim a Kuntaur. En

una cruïlla un cartell ens ho indica. En 4 km de

pista tornem a trobar el riu. Tot i haver fet un des

plaçament molt curt (22 km) creiem que hem de

quedar-nos al Kairo Center Lodge.

AI Lodge ens ofereixen un passeig en barca per
veure ximpanzés, hipopòtams i cocodrils. Aca
bem agafant el paquet que ens ofereixen. La vi
sita ha estat fructuosa gràcies a la bona predis
posició del barquer i del guarda del parc que ens

acompanya. Hem pogut contemplat bastants

ximpanzés, esbrinar hipos i cap cocodril.
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Ahir vam fer una etapa curta per poder visitar
el parc dels ximpanzés. Val a dir que l'estada al

Lodge i la visita s'ho mereixen. Avui pretenem
recuperar el trajecte que no vam fer ahir. Hem de
sortir d'hora per combatre la força que agafa el
sol a migdia. De sortida anem a Wassu, seguint
una pista bastant arenosa, per tal de visitar els

Stone circles que es troben només a 4 km d'on

hem dormit.

Wassu està situat 20 km al nord de Jangjangbu
reh, i es compon d'onze cercles de pedra. Els

constructors dels monuments posseïen un gran
coneixement de la geologia local per trobar les

fonts de pedra de laterita. També devien d'haver

tingut una gran habilitat tècnica per tal d'extreure

aquestes pedres sense formació d'esquerdes.

Després de la fulgurant visita, emprenem la
marxa que la carretera asfaltada ens permet
agafar amb facilitat velocitats per sobre dels 20

km/hora. En passar per Njaur (a 50 km) podem
comprovar que poques possibilitats haguéssim
tingut cas de voler pernoctar-hi, ja que és una

petita vila que en res es correspon a la grandària
de la lletra del mapa. Uns punts quilomêtrics en

ordre descendent ens fan intuir que el punt zero

se situarà a Farafenni.

Ens presentem a Farafenni a les dues i ens

instal-lem a l'hotel Eddy's, després de veure di
ferents habitacions i els seus preus.

Estant propers a tancar el cercle del nostre re

corregut i davant les escasses o nul-les opcions
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Vives, Joan M., XIX Jornades de literatura excursionista, 373: 39

Catasús, Lluís, El Midi d'Ossau, (Mieidia d'Aussau en occità),
373:40

Sauret, Pere, L.:entrenament esportiu, 374: 3

Redacció, Apostem per la muntanya, 374: 3

Garriga, Pasqual, La Blance i l'Agnel, l'ànima del Queyras, 374:

4-9

Díaz, Marian, El meu Everest: viure el cim des de casa, 374:

10-15

Vilaseca, David, La Pica d'Estats pel vessant català, 374: 16-19

Ollé, Jordi, Tour del Mont Viso, entre el Queyras i el Piemont,
374: 20-25

Uroz, Josep A. , l.'avetosa, 374: 26-27

Canales, Manel, Belsazar Hacquet, 374: 28

Catasús, Lluís, Faixada, 374: 28

Soler, Eduard, La Meije, 374: 29

Redacció, Termini final calendari d'Excursionisme 2014, 374: 30

Redacció, El cim Martí Gasull ja està registrat oficialment, 374:
31

Arnau, Concepció, Eines de correcció dels escrits, 374: 31

Garriga, Pasqual, La vall del Ges i el pic de l'Àliga, 374: 33-34

Garriga, Pasqual, El camí de les ermites de Santa Orosia a

l'Oturia 1.921 m, 374: 33-34

Vives, Joan M., Excursions als naixements dels rius de

Catalunya, 374: 35

Catasús, Lluís, La comarca de la Garrotxa i els seus voltants,
374: 36

Sauret, Pere, Ja hi tornem a ser!, 375: 3

Redacció, Estiu poc calorós, 375: 3

Blasi, Roberto, Terra de Pau, aventura del CTAC a Egipte, 375:
4-11

Vidal, Ignasi, Catinaccio, 375: 12-15

Saleta, Xavier; Llovet, Toni, Una volta pels Monegres en BTT,
375: 16-21

Massana, Josep, Via Josep Baqués i Esteve, 375: 22-23

Trens, Assumpta, 4.000: L.:alçada d'un somni, 375: 24-25

Uroz, Josep A. , Pinedes de mitja i alta muntanya, 375: 26-27

Canales, Manel, Vincent Chausenque, 375: 28

Catasús, Lluís, Processionària del pi, 375: 28

Soler, Eduard, Pic du Midi de Bigorre, un cim domesticat, 375:

29

Redacció, Convocatòria Assemblea General Extraordinària, 375:
30

Redacció, Jordi Merino tornarà a repetir com a president de la

FEEC, 375: 30

Redacció, Lleida es bolca en homenatjar l'alpinista Juanjo
Garra, 375: 31

Arnau, Concepció, Accidents geogràfics, 375: 31

Garriga, Pasqual, Peña Oroel (1.769 m) per la Virgen de la

Cueva, 375: 33-34

Garriga, Pasqual, Camí de ronda del Port de la Selva Llançà,
375: 33-34

Ros, Bernat, Viure per sentir-se viu, 2.304.400 passos fins a la fi
del món, 375: 35

Vives, Joan M., Camins de l'Ait Camp. Senders homologats.
Rutes comarcals i locals, 375: 35

Vives, Joan M., Serra de Llaberia. Mola de Colldejou.
Escornalbou. Serra de Montalt, 375: 35

Catasús, Lluís, Entitats Excursionistes, 375: 36

Sauret, Pere, Alpinisme a Debat!, 376: 3

Redacció, Fem Via!, 376: 3

Gasull, Bernat, La fauna dels Pirineus ara extingida a en perill
d'extinció vista per Jacint Verdaguer, 376: 4-9

Ramos, Miquel Àngel, Cap de Creus - Fisterra - Porto: 2.000 km
a la motxilla, 376: 10-15

Gel, Carles, Dolomites, muntanyes en llibertat, alpinisme a

l'hivern al Trentina i südtirol (Tirol del sud), 376: 16-19

Garriga, Pasqual, Ascensions a les Highlands escoceses, 376:
20-25

Uroz, Josep A. , L'alzlna ,
376: 26-27

Canales, Manel, François de Foix-Candale, 376: 28

Catasús, Lluís, Figuera, 376: 28

Soler, Eduard, Petit Dru, realitat i ficció, 376: 29 -

Redacció, XII Fira del Llibret, Turisme i Esports de Muntanya,
376:30

Redacció, Escola de Muntanya Same UEC de Sants, 376: 30

Redacció, 29è Concurs de Teatre Premi Vila d'Olesa, 376: 31

Redacció, XIX Marató d'Horta, 376: 31

Arnau, Concepció, Criteris generals per a l'ús de les

abreviatures, 376: 31

Catasús, Lluís; Pascual, Ramon, El Martanyà (1.030 m), 376:
33-34

Garriga, Pasqual, El Tossar de la Baltasana (1.203 m), des de

Capafonts, 376: 33-34

Vives, Joan M.; Ros, Bernat, Parc de la serralada de Marina,
376:35

Vives, Joan M.; Ros, Bernat, Vallirana. Caminades, avencs i

cabanes,376:35

Vives, Joan M.; Ros, Bernat, Muntanyes d'Ordal, 376: 35

Catasús, Lluís, Entitats Excursionistes, 376: 36

Sauret, Pere, , 377: 3

Redacció, , 377: 3

Ollé, Jordi, Dolomites, els Alps diferents, 377: 4-10

Perni, Israel, Cartografia per a GPS, 377: 12-16

Triquell, Adrià, Com millorar la tècnica fotogràfica en les
sortides en BTT, 377: 17-19

Garriga, Pasqual, A peu pel País Càtar, 377: 20-25

Uroz, Josep A. , Boscos: per què són on són i trobem el que hi

trobem?, 377: 26-27

Canales, Manel, Émile Belloc, 377: 28

Catasús, Lluís, Guineu roja, 377: 28

Soler, Eduard, Roger Frison-Roche, l'alpinista escriptor, 377: 29

Redacció, III Jornada tècnica UEC l'alpinisme a debat, 377: 30

Redacció, Convocatòria Assemblea General Extraordinària, 377:
30

Arnau, Concepció, Orientacions gramaticals, 377: 31

Garriga, Pasqual, Sant Julià del Mont 907 m i puig Sacreu 769

m, 377: 33-34

Garriga, Pasqual, San Martín de la Val d'Onsera, 377: 33-�4
Vives, Joan M.; Ros, Bernat, Els bolets dels Països Catalans i
els seus noms populars., 377: 35

Vives, Joan M.; Ros, Bernat, La ruta del Refugis. Serra de
Montsant. Muntanyes de Prades, 377: 35

Vives, Joan M.; Ros, Bernat, Del Tallat al Maldanell. Vallbona de
les Monges., 377: 35

Catasús, Lluís, La fauna dels Pirineus ,377: 36
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Concursionisme

Catasús, Lluís, Revistes relacionades amb el món de la muntanya,
366:40

Catasús, Lluís, El Principat d'Andorra "aquest país tan petit, bonic
i fredolic", 367: 40

Catasús, Lluís, Muntanyes de Prades, 368: 40

Catasús, Lluís, Els Mallos de Riglos, 369: 40

Catasús, Lluís, Llacuna aragonesa de gran importància per a les
aus migratòries, 370: 40

Catasús, Lluís, Geografia de la Val d'Aran, 371: 40

Catasús, Lluís, La serra del Montsant, 372: 40

Catasús, Lluís, El Midi d'Ossau, (Mieidia d'Aussau en occità), 373: 40

Catasús, Lluís, La comarca de la Garrotxa i els seus voltants, 374: 36

Catasús, Lluís, Entitats Excursionistes, 375: 36

Catasús, Lluís, Entitats Excursionistes, 376: 36

Catasús, Lluís, La fauna dels Pirineus, 377: 36

Editorial

Sauret, Pere, Perseverar, 366: 3

Sauret, Pere, Lluitar contra corrent, 367: 3

Sauret, Pere, La crisi econòmica i l'excursionisme, 368: 3

Sauret, Pere, Dos exemples per al món excursionista, 369: 3

Sauret, Pere, Compartir per iniciar-se en l'excursionisme, 370: 3

Sauret, Pere, Fi de temporada, 371: 3

Sauret, Pere, La Senyera, 372: 3

Sauret, Pere, Mantenir costa més que assolir, 373: 3

Sauret, Pere, L.:entrenament esportiu, 374: 3

Sauret, Pere, Ja hi tornem a ser!, 375: 3

Sauret, Pere, Alpinisme a Debat!, 376: 3

Sauret, Pere, 377: 3

Editorial Sumari

Redacció, 10 anys, una fita, 366: 3

Redacció, Un hivern que arriba tard, 367: 3

Redacció, Primavera breu, 368: 3

Redacció, Estiu calent, 369: 3

Redacció, Comença el curs, 370: 3

Redacció, Acabem l'any, 371: 3

Redacció, Una nova oportunitat, un nou any, 372: 3

Redacció, Entre l'hivern i la primavera, 373: 3

Redacció, Apostem per la muntanya, 374: 3

Redacció, Estiu poc calorós, 375: 3

Redacció, Fem Via!, 376: 3

Redacció, 377: 3

Fitxa

Garriga, Pasqual, Tuc d'Aubàs 2.072 m i Era Trona 2.088 m, 366:
37-38

Garriga, Pasqual, Mont Fourcat 2.001 m, 366: 37-38

Garriga, Pasqual, Tuc de Beret 2.590 m, 367: 37-38

Ros, Bernat, Canals de la cara nord del Pic de l'Infern 2.869 m,
367: 37-38

Garriga, Pasqual, Puig Cornador 1.229 m des de Santa Maria de

Matamala, 368: 37-38

Gutíerrez, Pere, Castell de Milany 1.525 m i santuari de la Cau,
368: 37-38

Garriga, Pasqual, Pic de l'Estanyó 2.915 m, 369: 37-38

Garriga, Pasqual, Gorges de Sant Jaume, 369: 37-38

Garriga, Pasqual, Sant Pere de Rodes i la vall de Santa Creu, 370:
37-38

Garriga, Pasqual, Tozal de Guara 2.077 m , 370: 37-38

Garriga, Pasqual, Estany de Cal Tet i Pineda de Ca l'Arana, 371:
37-38

Garriga, Pasqual, La Foradada de Mont-ral i la punta de la Barrina
1.010 m, 371: 37-38

Garriga, Pasqual, Montmajou (Cap d'Estanhs) 2.082 m, 372: 37-38

Garriga, Pasqual, Plateau de Beille 1.986 m, 372: 37-38

Garriga, Pasqual, Pic de Prat de Bacivers 2.844 m, 373: 37-38

Garriga, Pasqual, Pic de la Coma del Forn 2.685 m, 373: 37-38

Garriga, Pasqual, La vall del Ges i el pic de l'Àliga, 374: 33-34

Garriga, Pasqual, El camí de les ermites de Santa Orosia a l'Oturia
1.921 m, 374: 33-34

Garriga, Pasqual, Peña Oroel (1.769 m) per la Virgen de la Cueva,
375: 33-34

Garriga, Pasqual, Camí de ronda del Port de la Selva Llançà, 375:
33-34

Catasús, Lluís; Pascual, Ramon, El Martanyà (1.030 m), 376: 33-34

Garriga, Pasqual, El Tossar de la Baltasana (1.203 m), des de

Capafonts, 376: 33-34

Garriga, Pasqual, Sant Julià del Mont 907 m i puig Sacreu 769 m,
377: 33-34

Garriga, Pasqual, San Martín de la Val d'Onsera, 377: 33-34

Llengua i muntanya
Arnau, Concepció, Diferents modalitats d'esquí, 366: 35

Arnau, Concepció, Què significa GPS?, 367: 35

Arnau, Concepció, La paraula Vídeo, 368: 35

Arnau, Concepció, Alçada, Alçària, Altitud, Altura, 369: 35

Arnau, Concepció, Els topònims, 370: 35

Arnau, Concepció, Els barbarismes, 371: 35

Arnau, Concepció, La nivologia, 372: 35

Arnau, Concepció, Tractaments protocol·laris i càrrecs, 373: 35

Arnau, Concepció, Eines de correcció dels escrits, 374: 31

Arnau, Concepció, Accidents geogràfics, 375: 31

Arnau, Concepció, Criteris generals per a l'ús de les abreviatures,
376: 31

Arnau, Concepció, Orientacions gramaticals, 377: 31

Notícies i activitats

Notícies i activitats, Ribas, Josep, XXXVIII reunión y marcha
nacional de montañeros veteranos

Notícies i activitats, Redacció, Èxit de la 3era Vertical Ski-Pallars

Notícies i activitats, Redacció, Festa de les ensenyes 2012
Notícies i activitats, Redacció, XXV marxa Gràcia-Montserrat, 367: 34

Notícies i activitats, Redacció, Decàleg de seguretat a la

muntanya, 367: 34

Notícies i activitats, Redacció, Mireia Miró, campiona de l'esquí,
367:35

Notícies i activitats, Redacció, Centre de tecnificació d'esports
d'hivern de la Val d'Aran, 367: 35

Redacció, Èxit de la segona Trailwalker, 368: 32-33

Redacció, Gran Premi UEC- Grup Cordada, 368: 33

Rocías, Marçal, La cursa de trineus de gossos més llarga
d'Europa, 368: 34-35

Redacció, Termini final calendari d'Excursionisme 2013,368: 35

Vives, Joan M., Acte d'homenatge a Mireia Miró, 369: 34



Perni, Israel, L.:Arno ligner torna al setembre, 369: 35

Redacció, 11a Fira del Llibre, Turisme i Esport de Muntanya, 370: 34

Sauret, Pere, El president de la UEC d'Horta corona l'Everest,
370:34

Vives, Joan M., Dos socis a la IV trobada dels "100 cims", 370: 34

Vives, Joan M., Presentació de la XXV Marxa Gràcia-Montserrat,
370:35

Garriga, Pasqual, La UEC a 1'11a Fira del Llibre, Turisme i Esports
de Muntanya, 371: 34

Redacció, La UEC ret homenatge al CTEM de la FEEC, 371: 35

Garriga, Pasqual, Creu de Sant Jordi a Martí Gasull, 372: 34

Redacció, Recepció a l'Ajuntament de Barcelona de la UEC

d'Horta, 372: 35

Sauret, Pere, 2a Jornada tècnica UEC - La iniciació a la muntanya,
373:34

Pascual, Ramon, Acte d'homenatge a en Martí Gasull a la UEC de

Gràcia, 373: 35

Redacció, Termini final calendari d'Excursionisme 2014, 374: 30

Redacció, El cim Martí Gasull ja està registrat oficialment, 374: 31

Redacció, Convocatòria Assemblea General Extraordinària, 375: 30

Redacció, Jordi Merino tornarà a repetir com a president de la

FEEC, 375: 30

Redacció, Lleida es bolca en homenatjar l'alpinista Juanjo Garra,
375:31

Redacció, XII Fira del Llibret, Turisme i Esports de Muntanya, 376: 30

Redacció, Escola de Muntanya Same UEC de Sants, 376: 30

Redacció, 29è Concurs de Teatre Premi Vila d'Olesa, 376: 31

Redacció, XIX Marató d'Horta, 376: 31

Redacció, III Jornada tècnica UEC l'alpinisme a debat, 377: 30

Redacció, Convocatòria Assemblea General Extraordinària, 377: 30

Novetats editorials

Vives, Joan M.; Garriga, Pasqual, Serra de Miralles i Muntanyes de

l'Ait Gaià, ed.Piolet, 366: 39

Vives, Joan M.; Garriga, Pasqual, 32 vies ferrades per Catalunya i

Andorra, 366: 39

Vives, Joan M., Esquí nòrdic a Catalunya. 65 passejades amb

esquís, 367: 39

Vives, Joan M., Montserrat Rock Climbs. Vessant sud (meitat est),
367:39

Vives, Joan M.
, Baix Penedès. 17 excursions a peu, 368: 39

Vives, Joan M., Sol i amb la meva ombra, 368: 39

Martínez, Eduard, Centenari de Pilar Prim, 369: 39

Vives, Joan M., Pont del Diable. Tarragona. Els Pallaresos, 369: 39

Vives, Joan M., Nou viatge al Pirineu, 370: 39

Vives, Joan M., El Pedraforca i les valls de Saldes i Gósol, 18
excursions circulars, 370: 39

Vives, Joan M., Els canals d'Urgell. 15 excursions a peu i en BTT,
371:39

Vives, Joan M., Els pobles perduts. 30 indrets oblidats de

Catalunya, 371: 39

Garriga, Pasqual, Marxa dels Dips i La Baronia d'Escornalbou,
372:39

Vives, Joan M., Conca de Barberà. 17 excursions a peu, 372: 39

Vives, Joan M., XIX Jornades de literatura excursionista, 373: 39

Vives, Joan M., Excursions als naixements dels rius de Catalunya,
374:35

Ros, Bernat, Viure per sentir-se viu, 2.304.400 passos fins a la fi

del món, 375: 35

Vives, Joan M., Camins de l'Ait Camp. Senders homologats. Rutes

h�'"

,
.
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comarcals i locals, 375: 35

Vives, Joan M., Serra de Llaberia. Mola de Colldejou.Escornalbou.
Serra de Montalt, 375: 35

Vives, Joan M.; Ros, Bernat, Parc de la serralada de Marina, 376: 35

Vives, Joan M.; Ros, Bernat, Vallirana. Caminades, avencs i

cabanes,376:35

Vives, Joan M.; Ros, Bernat, Muntanyes d'Ordal, 376: 35

Vives, Joan M.; Ros, Bernat, Els bolets dels Països Catalans i els
seus noms populars., 377: 35

Vives, Joan M.; Ros, Bernat, La ruta del Refugis. Serra de
Montsant. Muntanyes de Prades, 377: 35

Vives, Joan M.; Ros, Bernat, Del Tallat al Maldanell. Vallbona de
les Monges., 377: 35

Retalls de Muntanya
Soler, Eduard, Tre Cime di Lavaredo, 366: 33

Soler, Eduard, Jungfraubahn, el ferrocarril més alt d'Europa, 367: 33

Soler, Eduard, Perito Moreno, la glacera que creix, 368: 31

Soler, Eduard, El Cremallera de Núria, 369: 33

Soler, Eduard, El Teide, ciència i mitologia, 370: 33

Soler, Eduard, Mallos de Riglos, festa vertical, 371: 33

Soler, Eduard, Campanile Basso, la Guglia di Brenta, 372: 33

Soler, Eduard, Montserrat, muntanya marina, 373: 33

Soler, Eduard, La Meije, 374: 29

Soler, Eduard, Pic du Midi de Bigorre, un cim domesticat, 375: 29

Soler, Eduard, Petit Dru, realitat i ficció, 376: 29

Soler, Eduard, Rogér Frison-Roche, l'alpinista escriptor, 377: 29

SMS de Muntanya
Canales, Manel, Tita Piaz, 366: 32

Catasús, Lluís, Plantes aquàtiques dels estanys, 366: 32

Canales, Manel, Maurice Gordon, 367: 32

Catasús, Lluís, Gavià argentat de potes grogues, 367: 32

Canales, Manel, James David Forbes, 368: 30

Catasús, Lluís, Esparreguera boscana, 368: 30

Canales, Manel, Alfred Tonnellé, 369: 32

Catasús, Lluís, Violer Marí, 369: 32

Canales, Manel, Konrad Gessner, 370: 32

Catasús, Lluís, Ginesta, 370: 32

Canales, Manel, Henri Reboul, 371: 32

Catasús, Lluís, Bedoll, 371: 32

Canales, Manel, Paul Press, 372: 32

Catasús, Lluís, Arboç, 372: 32

Canales, Manel, Elizabeth Hawkins, 373: 32

Catasús, Lluís, Gallineta d'aigua, 373: 32

Canales, Manel, Belsazar Hacquet, 374: 28

Catasús, Lluís, Foixada, 374: 28

Canales, Manel, Vincent Chausenque, 375: 28

Catasús, Lluís, Processionària del pi, 375: 28

Canales, Manel, François de Foix-Candale, 376: 28

Catasús, Lluís, Figuera, 376: 28

Canales, Manel, Émile Belloc, 377: 28

Catasús, Lluís, Guineu roja, 377: 28

Articles

Carull, Dani, Fes Muntanya: Aneto 3.404 m i Pica d'Estats 3.143 m,

366: 4-7
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Batlle, Joan, GR-71, Travessa per la Reserva de Saja, 366: 8-12

Brugalada, Francesc, Arbúcies recupera espais patrimonials, 366:
13-15

Crestas, Pako, Serra Pedregosa, nou escenari al Cadí del

Berguedà, 366: 16-19

Mayolas, Pep; Sora, Miquel, Quatre ferrades i un camí equipat,
366: 20-24

Gel, Carles, Les llums del Gran Nord, travessia del Mar Bàltic amb
esquís, 366: 25-26

Tarré, Jardina, Pol Sud 1911 - 2011,366: 27

Trens, Assumpta, Una nit al Puigmal, 366: 28-29

Subirats, Enric; Soteras, lñigo, Com prevenir la hipotèrmia, 366: 30

Vilaseca, David, El senyor de la Maladeta, grimpades i escalades
d'Emili Juncadella, 367: 4-6

Doña, Emília; Llorca, Jordi, Retrobament i catalogació d'una
cavitat al massís dels Ports, 367: 8-10

Martínez, Eduard, El Parnàs, la llar de les muses, 367: 11-13

Ros, Bernat, Itineraris amb esquís al voltant del circ d'Ulldeter,
367: 14-19

Garriga, Pasqual, Les Grandes Rousses i les Aiguilles d'Arves,
l'esquí més estètic, 367: 20-24

Perni, Israel, El GPS de muntanya, 367: 25-27

Peidró, Eliseu, Descobriment de la capella de Sant Jaume del
Castell de Torà de Tost, 367: 28-31

Serra, Isabel, Viatge a Sardenya en el 35è Aplec dels Països
Catalans, 368: 4-7

Saleta, Xavier; Llovet, Toni, Alto Tajo, una volta en BTT per
Guadalajara, 368: 8-12

Gel, Carles, Andorra, muntanyes en estat pur, 368: 14-17

Figuera, Anna; Gall, Laia, Va de campaments!, 368: 18-20

Garriga, Pasqual, El barranc del carrer ample, 368: 21-23

Gasch, Joan, Itineraris escollits, El Mont Valier, 368: 24-26

Trens, Assumpta, El Refugi, 368: 27-28

Albet, Gemma, Excursió botànica per Montserrat, 368: 29

•

Udina, Carles, 30 anys de la modernització de Núria i de l'esquí
alpí català, 369: 4-7

Saleta, Xavier, Ruta del Rin en bicicleta, 369: 8-11

Gel, Carles, Somnis, llegendes i estels als Pirineus, cinc records!,
369: 12-15

Badenas, Víctor, Travessia circular entre el Pallars i l'Arieja, molt
més que la Pica d'Estats, 369: 16-17

Garriga, Pasqual, Travessa al Parc Nacional dels Pirineus, 25 anys
d'una travessa iniciàtica, 369: 18-25

Trens, Assumpta, Més enllà de la canal, 369: 26-27

Peidró, Eliseu, Arxiu Gavín, monestir de les Avellanes, 369: 29

Ollé, Jordi, Tour del Cerví, 370: 4-8

Badenas, Víctor, Travessa de Superbagnères a Rioumajou, 370:
10-13

Udina, Carles, La innivació a Catalunya i els seus efectes a les

glaceres, 370: 14-17

Garriga, Pasqual, Amnye Manchen, la muntanya sagrada dels

Goloks, 370: 18-23

Masó, Òscar; Masó, Albert, Venus and Mars,nova via d'escalada
en els dominis del Faraó, 370: 24-25

Gel, Carles, Ascensions pel Pirineu de Núria, 370: 26-29

Guiu, David; Rovira, Olga, Rutes en BTf per les Salines, els colls

de l'exili republicà (1),371: 4-8

Gel, Carles, La vall de Ribes, paradís de les raquetes de neu, 371:
10-13

Suñé, Oleguer, La Grande Casse, reina de les esquiades a la
Vanoise, 371: 14-17

Gonzàlez, Pilar, Volcans de l'Equador: com afrontar l'altitud, 371:
18-23

Carull, Jordi, Una nit tocant el cel, 371: 24-25

Garriga, Pasqual, Martí Gasull i Roig (1969 - 2012), 371: 26-27

Forcadell, M.Lluïsa; Sardà, Enric, Volta a peu per La Palma, 371:
28-29

Guiu, David; Rovira, Olga, Rutes en BTT per les Salines, els colls
de l'exili republicà (II), 372: 4-8
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d'allotjament prou satisfactori en qualsevol altre

punt del trajecte, volem fer d'una tirada el re

corregut fins a Barra (a 110 km) i passar amb el

ferri a Banjul.
'

Abans no s'alci el sol som al carrer. Amb la fres
ca avancem amb rapidesa. Tot i això, perdem
el ritme en travessar una zona d'aiguamolls a

20 km de Farafenni amb unes bandades d'aus

sorprenentment espectaculars. Mereix la petita
pèrdua de temps per contemplar aquesta zona

aquàtica.

Kerewan (km 56) no ens ofereix cap possibilitat
de fer un mos. Afortunadament, si ho podem fer
2 km més endavant.

El sol comença a escalfar. t'atmostera s'enter
boleix. És el vent que aixeca polsim i fa difusa
la visibilitat. Durant els 56 km que ens manquen
només fem una aturada en un pou d'aigua per
refrescar-nos, i ja a prop de Barra per intentar

comprar alguna beguda amb resultat infructuós.
A l'embarcador de Barra tot ens surt rodó. Com

prem bitllet per nosaltres i les bicicletes i ens

embarquem. El ferri és una ferralla ambulant

que ni la gran sobrecàrrega de persones i de ve

hicles aconsegueix que s'enfonsi.

La travessia fins a Banjul (5 km) ha durat prop
de dues hores, quan hauria de fer-se en 45 min.

Penso que si no es posa remei podria produir-se
un altre episodi semblant al del vaixell senega
lès Joola. (www.elhundimientodeljoola).

Avui és Cap d'Any. Ahir en arribar a Banjul vam

poder veure una altra faceta de Gàmbia. Està
vem acostumats a veure la dona gambiana amb

el seu vestit tradicional de faldilla llarga, brusa i
mocador al cap del mateix teixit o en combina
cions que sempre destaquen sobre la seva pell
fosca. AI carrer i a la gran festa hi havia panta
lons texans ajustats, shorts curtíssims, escots

generosos, sabates de taló, maquillatge facial,
pintallavis brillants, perruqueria sofisticada amb

predomini del cabell llis. Abans de deixar Banjul
enrere, fem un tomb per la platja, on ens sorprèn
les maniobres que han de fer les persones que
opten per creuar l'embocadura del riu entre Ban

jul i Barra amb un cayuco, (embarcació de fusta
de gran capacitat), sense un pantalà per abor
dar-lo. Per pujar o baixar de l'embarcació els pas
satgers, siguin homes o dones, grans o petits ho
fan sobre les esquenes de portadors, que s'acos
ten al vaixell fins que l'aigua els arriba al pit.

Sortim de Banjul donant per acabat el circuit

que teníem previst. Només ens queda esperar
la data en que un avió ens retornarà a la nostra

vida quotidiana. Esmercem aquesta espera fent
dues nits a Tanji i Kartong a la costa atlàntica
abans de fer l'equipatge a Brikama.

Sortida de sol a Jangjangbureh.

Dades
pràctiques:
Com arribar-hi:

Amb vol directe des
de Barcelona fins
a Banjul, amb les

companyies Gàm
bia Bird o Vueling.

Visat: No és

obligatori pels
viatgers que aterrin
al país i no creuin

cap frontera.

Moneda: El
dalasi que equival
a 52 dalasi per euro

(des.2013).

Vacunes: És
recomanable una

visita preventiva
a una unitat de
malalties tropicals i
salut internacional

per disposar una

correcta informació
sanitària.

Època
aconsellada:
El període de
novembre fins a

març és l'època de
l'estació seca.

Dificultat:

t'oroqraña general
del país és planera.
Les carreteres

són asfaltades
en la ruta sud
fins Basse i ella
ruta nord entre

Jangjangbureh i

Banjul.

Allotjament:
En totes les

poblacions vam

trobar allotjament
sense dificultat.
En altres punts
intermedis caldria
acollir-se a

l'hospitalitat que
encara regna entre

els habitants del
tercer mon.

Material:
Les bicicletes

que circulen per
aquest països
són autèntiques
rampoines. El
material i recanvis

que es pot trobar
és molt elemental.
Cal dur estris per
ser autosuficient,
altres supòsits són

temptar la sort.
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Europa
arran de mar
Als qui ens agrada caminar i gaudir de la natura solem cercar arreu de les muntanyes
del món els paisatges més espectaculars. A Catalunya gràcies als camins de ronda de

la Costa Brava sabem que arran de mar també podem trobar cales i penya-segats de

gran bellesa i dramatisme. En aquest article us descobrim tres espais costaners de -

l'Europa atlàntica on gaudir de paisatges únics i singulars a tocar de mar.

TEXT l FOTOGRAFIES DE PASQUAL GARRIGA I MARTÍ



El far de Mean Ruz a la
costa del Granit Rosa

Saint Davids a

Pembrokeshire és
la capital espiritual

de Gal-les

Molt
probablement és a la vora de la

mar Mediterrània que trobaríem els

paisatges i camins costaners més

coneguts i concorreguts d'Europa.
A tall d'exemple, a casa nostra tenim els camins
de ronda de la Costa Brava i els suaus paisat
ges del Delta de l'Ebre. Més al sud, a Almeria,
el Cabo de Gata. A França destaquen les cales
i penya-segats del recentment creat Parc Naci
onal de les Calanques. A Itàlia són famoses les

Cinque Terre i a Grècia no ens acabaríem mai

les costes de totes i cada

una de les seves illes.

En aquest article ens fi
xarem en tres trams de
costa de l'Europa atlàn
tica: Mons Klint a Dina

marca, el Pare Nacional
de Pembrokeshire al
País de Gal-les i la costa

de Granit Rosa a la Bre

tanya. Geològicament
no tenen res a veure els
uns amb els altres. Són

espais poc coneguts a

casa nostra, però que
val molt la pena visitar
si mai hi som a la vora.

Justament per allò que sí que comparteixen: són
costes agrestes, salvatges i d'una bellesa que
deixa petja.

.

el seu gran atractiu turístic (uns 250.000 visi
tants a l'any) i paisatgístic són els penya-segats
blancs que s'alcen fins a cent vint-i-vuit metres

sobre el mar Bàltic aillarg d'uns set quilòmetres
de costa. En un llarg dia d'estiu podríem desco
brir tots els atractius d'aquest espai natural que
no es limiten als penya-segats, sinó que també
ofereix una àmplia zona boscada amb camins

marcats, un palauet reial, i un magnífic museu

centre d'interpretació.

Pel que fa a la geologia
de M0ns Klint, és un es

trat de guix format per
l'acumulació de milions
de mol-luscs micros

còpics. És un dipòsit
d'aquest material d'uns

dos-cents metres de

gruix format fa 75 mili

ons d'anys en el període
cretaci. Entre 20.000 i

11.000 anys enrere, al
final de la darrera era

glacial, les geleres re

trocediren i deixaren al
descobert aquest estrat.

Finalment fa uns 4.000
o 5.000 anys el mar Bàltic començà a erosionar

aquests materials formant els penya-segats de
Mens Klint. És una geologia fràgil i l'erosió con

tinua modificant la costa. El 1998 el Sommers

piret, el punt més alt dels penya-segats es va

enfonsar dintre el mar i encara el 2007 una nova

esllavissada va formar una petita península da

vant de la costa.

"Fa uns 4.000 o 5.000 anys
el mar Bàltic començà

a erosionar aquests
materials formant els

penya-segats de Mens

Klint. És una geologia
fràgil i l'erosió continua

modificant la costa."

Mens Klint, Dinamarca

t'espai natural de Mens Klint es troba a l'extrem

més oriental de l'illa de M0n. Aquesta illa d'uns
trenta quilòmetres de llarg i set d'amplada és

just a sota de Sjœlland, l'illa més gran de Di

namarca on hi ha Copenhagen. Mens Klint és
a cent quaranta quilòmetres de la capital i s'hi

pot arribar en poc més d'una hora i mitja. Lite

ralment significa penya-segats de M0n, i és que

La naturalesa especial del sòl de guix fa que hi

hagi uns boscos exuberants i força plantes ra

res on destaca la diversitat d'orquídies. També
hi nia el falcó peregrí, l'ocell més ràpid del món
Hi trobem vaques pasturant o uns curiosos lIi-
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macs de color taronja. L'espai protegit és un parc
de turons i boscos que s'endinsa fins quasi tres

quilòmetres terra endins on trobem estanyols,
aiguamolls i tot un seguit de camins marcats que
ofereixen un bon ventall de possibles circuits a

caminants, ciclistes i genets.

Quan arribem a l'espai natural denominat Klisn

teskoven, quinze quilòmetres a l'est de Stege, la

capital de M0n, trobem un càmping a la dreta i a

la nostra esquerra un alberg de la xarxa IH (In-

"Geo Center Mens Klint, inaugurat el 2007

(. .. ) Es tracta d'un modern museu interactiu

que explica a adults i a infants la geologia
única de Mens Klint i la prehistòria danesa"

1. Els jardins i el palauet de
Liselund

2. Mons Klint

3. Baixada cap a mar dintre
deis bascas de Mens Klint

ternational Hostelling) meravellosament empla
çat a la riba del llac d'Hunosa, Hi trobem tríptics
amb el mapa de la zona en danès, alemany i

anglès. Comencem una llarga jornada a peu en

filant-nos en un turonet proper, l'Aborrebjerg que
amb 143 m és la màxima elevació de l'illa i de
tot l'est danès. Des dels bancs que el coronen

tenim una primera visió del conjunt de l'espai.
Caminem un quilòmetre cap al nord per visitar
lliurement el Liselund. Un deliciós i harmoniós

conjunt de palauet i parc amb estanys creat el

3
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1790 per un noble francès per a la seva espo
sa Lisa. La residència fou construïda respectant
l'arquitectura tradicional amb sostre de palla. El

palau passà a mans de la família reial Danesa
durant el segle XIX i ara és propietat de l'estat. AI

centre de la finca s'hi bastí un hotel i restaurant
de luxe. Des del Liselund, situat a l'extrem nord
de Klinteskoven, encarem, ara en direcció sud,
la costa fins a trobar tot un seguit d'escales de
fusta que per dintre el bosc ens permeten bai
xar arran de mar. Comencem a recórrer un tram
d'uns cinc quilòmetres de costa a peu dels pe
nya- segats. No hi ha platges, només una estreta

franja de sorra i còdols. Gaudim d'un paisatge
únic i d'una natura canviant. L'erosió segueix
activa, i ens n'adonem de com n'és de fràgil el

guix. Les esllavissades antiques,o recents són
evidents. A mida que caminem cap al sud ens

acostem al centre d'interpretació i s'incrementa
el nombre de gent que trobem. En aquest sector
els penya-segats impressionen més; semblem
més alts i més verticals. Per una nova escala de
fusta pugem un centenar de metres fins a arribar
al magnífic Geo Center Mons Klint, inaugurat el
2007 per la reina Margarida i reconegut amb pre
mis a la seva arquitectura. Es tracta d'un modern
museu interactiu que explica a adults i a infants
la geologia única de Mons Klint i la prehistòria
danesa. Si optem per visitar-lo cal pensar en

passar-hi almenys un parell d'hores. Des d'aquí
ens queda encara una bona caminada de tres
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quilòmetres dintre bosc fins al punt d'inici de l'iti

nerari. Completem així una caminada d'uns deu
o onze quilòmetres plena de petites sorpreses
i d'uns paisatges aclaparadors. Quins secrets

amaguen els danesos!

La península de Marloe,
Pare Nacional de la Costa de

Pembrokeshire, País de Gal'les
El Regne Unit en tant que una illa ofereix milers
de quilòmetres de costa amb tota mena de pai
satges i senders litorals. AI País de Gal-les un

ampli sector d'aquest litoral ha estat distingit i

protegit amb la creació, el 1952, del Parc Naci

onal de la Costa de Pembrokeshire. L'any 2012
es va crear el Welsh Coastal Path o Camí de la

Costa Gal-lesa que recorre la totalitat dels 1.400

quilòmetres de costa del país, amb un traçat fet
accessible a tothom i degudament senyalitzat.

Pembrokeshire (comtat de Pembroke) ocupa
l'extrem sud-occidental del País de Gal-les, al
sud de la badia de Cardigan. Si estem visitant
Gal-les val la pena dedicar-hi uns dies ja que
ofereix força atractius turístics. El Parc Nacio
nal protegeix una àrea de 629 Km2 d'un litoral
divers amb penya-segats, platges de sorra,

estuaris boscosos i un interior de turons ferés
tecs. A grans trets hi podem distingir tres sec

tors. AI nord del parc, prop de Newport, el sec

tor muntanyós de les Preseli Hills. El segon és
el sector central al voltant de la gran badia de

Saint Brides, amb les illes de Ramsey al nord i

M0ns Klint

Skomer i Stockholm al sud, santuaris de fauna

marina. Aquí trobem l'encisadora Saint Davids

que amb 1.800 habitants és la "ciutat" més pe
tita del Regne Unit. La seva catedral acull les
restes de Sant David, patró del País de Gal-les i,
de fet, la capital eclesiàstica i espiritual del país.
Finalment, a l'altre costat de l'estuari del riu Mil

ford, on s'assenta la ciutat de Pembroke i una

potent indústria petroquímica, trobem el sector
sud del parc nacional amb trams salvatges de
costa com el South Stak amb un cèlebre pont de

roca, el Green Bridge i poblacions de marcada

tradició turística de sol i platja com l'acolorida i

encisadora Tenby.

La ruta escollida que ús proposem recorre el
contorn de la península de Marloe, dintre de la
denominada reserva marina de Skomer, que
inclou també l'illa de Skomer tan gran com la

península. El conjunt es troba a l'extrem inferi

or i més occidental de la badia de Saint Brides.

És una caminada d'unes quatre hores i té com

a gran atractiu el contrast entre la costa nord i la
costa sud de la península. Comencem a cami
nar un quilòmetre després del poble de Marloe.
Allí trobem un petit estacionament al costat de la
carretera i un rètol assenyalant el camí d'accés
al Coastal Path al punt denominal Musselwick.
Som al punt més estret de la península de Mar
loe. Comencem caminant uns cinc-cents metres

de cara a mar amb la badia de Saint Brides al
davant. Quan arribem al camí de ronda el pre
nem cap a l'oest durant uns tres quilòmetres.
El camí envoltat de verd va enlairat sobre el mar
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arran dels penya-segats, aquí verticals, de tons

entre marrons i vermellosos. És un continu puja
i baixa que passa a tocar d'alguna granja i d'un

parell de petits càmpings. Arribem al Saint Mar
tin's Haven, un petit port natural des d'on ben
d'hora al matí surten excursions cap a les illes de
Stokholm i Skomer santuaris de fauna marina.

Milers de visitants vénen cada any a observar
frarets i foques. Hi ha un petit centre d'interpre
tació que podem visitar lliurement. Aquest port
natural dóna accés a l'extrem més oriental de la

"Arribem al Saint Martin's Haven, un petit
port natural des d'on ben d'hora al matí surten

excursions cap a les illes de Stockholm i

Skomer santuaris de fauna marina."

1. Detall de rètol indicador
a la costa de Pembrokeshire

2. Vessant sud de la
península de Marloe amb l'illa

de Somer al fans

3. Costa sud de la península
de Marloe

península, un espai protegit on només trobem
un far i on serà fàcil observar foques sota els

penya-segats. Davant nostre veiem el moviment

de les barques que porten els visitants a la pro
pera Skomer. Quan iniciem el retorn seguint el

contorn sud de la península el paisatge canvia.

Aquí esdevé un seguit de penya-segats de tons

grisos i negres, curiosament inclinats i formant
estrats d'una gran bellesa. Molts rètols ens infor
men del perill d'acostar-s'hi massa i de possibles
caigudes al mar. Aquest tram és més salvatge i

3
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solitari que el vessant nord. La Rainy Rock, un

illot allargat i unit a terra per un petit istme marca

l'inici de les platges de Marloe. Sorprèn trobar al

peu d'aquests penya-segats un seguit d'amples
platges de sorra ben concorregudes a l'estiu.

Sobre els penya-segats les vaques pasturen ali

enes a les modes i presses de l'estiu. A tocar de

la primera platja abandonem la línia de la costa

per anar a trobar l'estacionament dels banyistes
i una carretera asfaltada que ens retorna a Mar

loe. Ens pot quedar el dubte de si hem triat o

no el sector més bonic de tot el Parc Nacional
de Pembrokeshire. Però de ben segur estarem

d'acord que valia la pena dedicar un bon matí a

conèixer la península de Marloe.

El camí dels duaners i I'Îje
Renote, Costa del Granit Rosa,
Bretanya
La regió francesa de la Bretanya viu de cara al

mar que l'envolta al nord i al sud. És una antiga
nació celta amb una llengua pròpia, caiguda en

desús, però amb uns trets culturals, una gastro
nomia i en definitiva una personalitat ben marca

da que en fan una destinació turística de primer
ordre. Bretanya és bressol de grans navegants,
de corsaris i mariners. Les seves torturades cos

tes compten amb innombrables ports naturals
de tota mida, fars que desafien grans onades,
caps i penínsules que s'endinsen al mar i, enca

ra, un bon nombre d'illes de tota mida habitades.
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Les costes de Bretanya estan sotmeses a un rè

gim de marees molt marcat. Aquest règim és el

que feia que el cèlebre Mont Saint Michel estés
a estones unit a terra ferma i a estones separat
per un braç de mar. A tocar de la ciutat de Saint

Maló, a l'estuari del riu Rance hi ha l'única cen

tral mareomotriu d'Europa, capaç d'aprofitar les

pujades i baixades del mar per generar electrici
tat. Generalitzant molt podríem dir que les cos

tes del nord i de l'oest són escarpades mentre

que les costes del sud ofereixen amplíssimes
platges de sorra on sovint s'hi practica el surf o

el surf d'estel. De les costes bretones se'n pot
fer un article sencer i potser tard o d'hora en tro

bareu un en aquestes pàgines. Són admirables

Vessant nord de la

península de Marloe

els penya-segats d'esquistos i gres rosa del Cap
Fréhel i els camins que l'uneixen amb el Fort La

Latte. A l'extrem més oriental de Bretanya, l'illa
de Ouessant, la península de Crozon, o la Punta
de Raz ofereixen paisatges simplement salvat

ges, on la natura porta mil-tennis castigant els

penya-segats i els fars més agosarats intenten

portar els mariners a bon port. Per últim al sud,
a més de les vastes platges de la península de

Quiberon, destaca l'exultant bellesa de la costa

oest de la Belle Îlle (l'illa Bonica), en particular la
seva Pointe des Poulains o les agulles de roca

que s'alcen a Port Coton. Com que aquest arti
cle no dóna per tant i cal triar una zona, us con

videm a visitar la costa de Granit Rosa.
Espai Natural del far i la

punta de Ploumanac'h a

la costa del Granit Rosa.
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El far de Mean Ruz a la costa del Granit Rosa

La Costa de Granit Rosa es troba al centre de
la costa nord de Bretanya, al departament de
Côtes d'Armor, al nord de la ciutat de Lanni
on. Concretament és l'accidentat litoral com

près entre les poblacions de Perros-Guirec i
Trébeurden. Com el seu nom indica en aquest
punt hi ha un aflorament granític de color rosa

que s'explota com a material de construcció
molt reconegut i apreciat a tot el país. Pel que
fa al paisatge és un regal per a la vista, blocs
aïllats de granit afloren aquí i allà amb formes

capricioses, suavitzades i arrodonides per
l'erosió del mar que a més van canviant de to

nalitat segons l'hora del dia o l'estació de l'any
en què hi anem ...

el cap de Ploumanach és un racó de pau i

un gaudi per a la vista. El camí de descoberta

"

que recorre el cap és part de l'anomena

Sentier des Douaniers (camí dels duaners) ...

"

De tota aquesta costa el súmmum de bellesa
es troba a l'anomenat Espai Natural del far

i la punta de Ploumanac'h considerat uns

dels grans espais naturals de la Bretanya. Hi

accedim des de la carretera 0788 que uneix
l'extens nucli turístic de Perros-Guirec amb el

poble de Saint Guirec. L'espai està clarament

senyalitzat i trobem un estacionament de terra

a l'entrada, just passat un gran càmping. Val a
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dir que tota aquesta costa està molt envaïda

pel turisme i per les segones residències. Així

que el cap de Ploumanac'h és un racó de pau i

un gaudi per a la vista. El camí de descoberta

que recorre el cap és part de l'anomenat Sen

tier des Douaniers (Camí dels duaners), de fet

aquí hi ha un paral-lelisme amb els camins de
ronda de la Costa Brava, ja que aquest camí

ressegueix tota la línia de costa de la Bretanya
i fou creat a l'època de la Revolució Francesa

per mirar d'evitar l'estesa pràctica del contra

ban a la zona. El 1969 fou recuperat i avui és el

GR34 (1.600 Km de llarg a recórrer en 73 dies).

El tram de costa que resseguim fa uns dos

quilòmetres i mig de longitud. Com a mínim

haurem de dedicar un parell d'hores si volem,
descobrir cada racó i cada cala que s'amaga
darrere estranys blocs de la mida de castells

i caos de granit que s'alcen dispersos aquí i

allà i que costa entendre com han arribat aquí.
El camí és ample no té pèrdua i és cosa �s
tra anar a enfilar-nos sobre els caos de granit
per descobrir que amaguen al seu darrere. Hi
ha qui prefereix admirar aquest tram de costa

navegant- hi amb caiac de mar, una interessant

opció a l'abast de tothom qui en vulgui llogar
un. També hi passen boniques embarcacions

de velam antic. Davant la costa cinc quilòme
tres mar endins s'alça l'arxipèlag de les Sept
Îles, una reserva ornitològica protegida. A

mida que avancem pel camí anem descobrint

antigues instal-lacions militars com la garita
dels duaners, l'antiga rampa de llançament



dels bots al mar o l'emblema i símbol d'aquest
tram de costa, el far de Mean Ruz a l'extrem
nord del cap. És u'n far petit i bufó, integrat en

l'entorn per estar també construït amb granit
rosa. Des del far encarem al sud el camí cap a

Saint Guirec resseguint la petita badia de Sain
te Anne. A l'entrada de la badia hi ha l'illot de
Costaérès i a l'altre extrem tanca la badia l'île
Renote, que recorrerem també. Quan entrem
a Saint Guirec val la pena dedicar una estona
a visitar el poble i el seu port natural. Sorprèn
trobar les barques varades a la sorra amb la
marea baixa. Finalment hem de tancar el cir
cuit seguint carrers fins als afores del poble
i tornar allà on hem deixat el vehicle. Com ja
hem dit val la pena completar la descoberta

d'aquesta costa conduint quatre quilòmetres
fins a la població de Trégastel a l'altre costat de
la badia i port natural de Sainte Anne. El que hi

farem és seguir el sender litoral que fa la volta
a l'Île Renote, un illot de forma rectangular unit
a terra per un braç de sorra que tanca la badia
i que ens ofereix una nova perspectiva sobre el
far de Mean Ruz. El camí fa aproximadament
un quilòmetre i mig de recorregut i és ben pla.
Amb la marea baixa ve de gust mullar-se els

peus a la badia i anar a saltar pels caos de

granit erosionat. Els paisatges, no ho podem
negar, són semblants i tan espectaculars com

els del tram de Ploumanac'h. Quan la natura

ens fa aquests regals no ens n'hauríem d'estar.

Formes capricioses a la costa de l'île Renote

Camí dels duaners ala Costa del Granit Rosa
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Henri Barrio
les aparences enganyen Monel Canales

Durant
la Segona Guerra Mundial molts jueus i soldats ali

ats van poder passar de la França ocupada a Espanya
gràcies a la tasca, tot sovint heroica, dels membres de

les xarxes d'evasió que operaven en diferents punts del Pirineu.

S'han escrit moltes obres sobre aquest tema, però no està de

més citar el llibre de Francesc Viadiu Entre el

Torb i la Gestapo, que tracta d'una xarxa d'eva

sió que actuava a Andorra. A la vall d'Aspe n'hi

havia una altra formada per membres de la Re

sistència francesa. Un d'ells era el reconegut
pirineista Henri Barrio, que cap el 1942 va ser

capturat per la Gestapo. Durant l'interrogatori, i

en resposta a les qüestions referents a la seva

activitat com a passador, Barrio respongué:
Jo alpinista? Mireu-me bé: tinc una mà i

un peu amb només una falange, un genoll
dislocat, un ull sense crlstal-lf i el cor hi

pertrofiat. Vostès creuen que jo puc fer de

passador? Els que l'interrogaven estaven con

fusos: efectivament aquell no podia ser l'home

que buscaven, però com dubtaven van decidir

enviar-lo a Tolosa de Llenguadoc, per a què fos

interrogat pels seus superiors. Durant el trajecte, però, Barrio

s'escapolí saltant del tren en marxa, i es refugià a casa del pas
tor i escalador de la vall d'Aspe Pierre Bourdieu, que el 1922,
descalç i sense corda, realitzà la primera ascensió al Capéran

Teixó
Família: mustèlids

Espècie: Meles meles

de Sesques. Henri Barrio (1912-1969) va ser un guia de munta

nya i mestre d'escola bearnès. Malgrat tenir una constitució físi

ca deficient, va ser un dels millors escaladors del Pirineu del pe
ríode d'entreguerres. Liderà la segona ascensió al corredor de

Gauba, 44 anys després de que ho fessin Henri Brulle i Célestin

Passet, i només dos dies abans que la cordada

de François Cazalet i Robert Ollivier també ha

aconseguís. Una altra de les seves grans fites
va ser la primera ascensió al Vinhamala per la
cara Nord. Va ser mestre d'escola d'un lloga
ret proper al municipi de Sarrance (vall d'As

pe), on junt amb el també mestre Jean Dutech,
aplicà mètodes pedagògics avançats a la seva

època, que afavorien el contacte dels alumnes

amb la natura. Així, per exemple, impartien
classes d'iniciació a l'esquí, o feien excursions

botàniques i itineraris de natura per identificar i

reconèixer rastres d'animals. Fidel al seu ideal

que el muntanyisme havia de ser una activitat

popular i no reservada només a una elit, durant

molts anys organitzà campaments de mun-

tanya per a joves, on s'inculcaven valors tan

importants com la solidaritat i la tolerància. Una de les petites
agulles d'Ansabère, la Punta Barrio, i diferents vies d'escalada

com les clàssiques Barrio-Bellocq a la cara Nord del Vinhamala

i a la Punta de Aragón (Midi d'Ossau), ens el recorden.

Lluís Catasús

E
I teixó a toixó és un mamífer

d'aspecte robust i massís que no

supera el metre de llargada. Té
el cos allargat, el coll curt i gruixut i un

cap petit, allargat i triangular. Els ulls i

les orelles són petites i les extremitats

i la cua són relativament curtes. Les

potes tenen unes ungles molt fortes

que li serveixen per excavar. El pelat
ge és espès fort i llarg, de color grisós
clar pel dors i fosc, gairebé negre, pel
ventre. Les potes són negres i la cua

i les orelles blanques. El cap és blanc
amb dues bandes negres que van del
musell fins a les orelles que li donen un

aspecte inconfusible.

El seu habitat són els boscos humits de
fulla caduca i els espais oberts i zones de
conreu propers al bosc on pugui trobar
un amagatall. S'adapta bé en hàbitats al

terats per l'home. Viu a Euràsia des de
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l'Atlàntic fins al Pacífic. A casa nostra es

troba des dels Pirineus fins a la costa.

Són molt sociables i solen viure en

grups de 2 a 12 individus compartint el

mateix cau, anomenat teixonera. És un

animal de costums crepusculars i noc

turns que es passa el dia al cau. Les

teixoneres són excavacions formades

per un entramat de galeries i túnels

amb nombroses entrades. A l'interior hi
ha una cambra principal molt espaiosa.
El toixó també excava uns altres forats

sense tapar, anomenats latrines, on di

posita els seus excrements.

Tot i que pertany a l'ordre dels carní
vors és un mamífer omnívor. S'alimenta

d'insectes, cucs, vegetals, fruits, rèp
tils, petits mamífers i també de carro
nya. El seu nom llatí Meles prové de

que s'alimenten d'abelles i mel.

El pes, de 7 a 20 kg, depèn de l'època de

l'any. A la tardor acumula grans reserves

de greix, per això, durant l'hivern pot viu
re en dejú en una semihivernació.

El seu pèl s'ha aprofitat tradicional

ment per fer raspalls i la seva pell per
fer catifes.



RETAllS DE
la Mola

Talaia del Vallès

ni

Eduard Soler

S
ant Llorenç del Munt, més conegut popularment amb el
nom de La Mola, és un massís situat entre les comar

ques del Vallès Occidental i el Bages, d'uns sis quilò
metres de longitud i orientat de nord a sud, que separa les

conques del Llobregat, mitjançant la riera de Les Arenes per
ponent, i la del Besòs, mitjançant el riu Ripoll, a llevant. Els
seus dos punts culminants, de fàcil accés i àmpliament visi
tats en excursions familiars de cap de semana, són La Mola

(1.104 m) i el Montcau (1.057 m). Ambdós són molt visibles
i característics del perfil geogràfic de les comarques veïnes
distribuïnt-se el conjunt del massís al bell mig de la línia recta

imàginària que va del Montseny, al nord-est, fins a Montser

rat, al sud-oest. Gràcies al seu aïllament i a la seva consi
derable altura envers al relleu dels voltants, Sant Llorenç del
Munt és un mirador de primer ordre de la geografia catalana,
podent-se albirar des de les serralades litorals fins a les piri
nenques en un dia clar.

El relleu del massís està format predominantment per roques
de conglomerat unides per ciment de tipus sil.lícic i calcari,
corresponents a dipòsits sedimentaris del delta fluvial que
ocupava la zona durant l'Eocè. Quan el mar es retirà deixant
un braç d'aigua aïllat que es convertí en un llac interior, l'asse
cament d'aquest deixà a la superfície els materials que des

prés de milions d'anys d'erosió conformarien l'orografia abrup
te de monòlits, avencs, i torrenteres que avui coneixem, molt

semblant a la del massís veí de Montserrat. D'aquesta manera

els cims principals s'envolten de penya-segats esgraonats i
solcats d'abrics i coves, així com de monòlits aïllats de formes

capricioses, que han rebut noms també capriciosos, com el
Cavall Bernat, la Cova del Drac ... objectius dels escaladors ..

A nivell subterrani, el massís és ric també en cavitats i

avencs de dimensions considerables que són de gran inte
rès per als espeleòlegs. En destaquen la cova Simanya, al

peu del Montcau, amb una entrada de deu metres d'alçada
que dóna pas a una galeria inicial de 100 metres de longitud
i que continua per una de 110 metres fins a ramificar-se en

dues més, de 45 i 60 metres respectivament. Sota La Mola,
en destaquen la cova del Manel, amb més de 900 metres

de recorregut entre totes les seves galeries, la cova de les
Ànimes amb 276 metres, i l'avenc del Daví amb 65 metres de

profunditat i 250 de recorregut.

Pel que fa a l'ocupació humana del massís, aquesta es

remunta a temps prehistòrics con es fa evident en el gran
nombre de restes trobades. Caminant per la muntanya es

troben moltes masies, algunes d'elles fortificades i datades
en el segle XIV, així com traces de la diversa activitat hu
mana portada a terme: carboneres, pous de glaç, forns de

calç, marges de pedra per al cultiu ... És, però, a partir de
l'Alta Edat Mitjana quan aquesta es consolida als voltants
del massís posant els fonaments dels actuals nuclis habi
tats. En el terreny cultural i espiritual, en destaca el monestir
romànic de Sant Llorenç del Munt construït al mateix cim de
La Mola i perfectament visible des de molts punts allunyats
de la muntanya. La seva construcció data del1045 i la seva

consagració es fixa al 1064. Lesglésia, declarada monu

ment nacional, és una còpia exacta del proper monestir de
Sant Cugat del Vallès construït un parell de segles abans.
El monestir fou habitat fins al 1637, entrant ràpidament en

un estat de decadència fins que el 30 de març de 1809 les

tropes napoleòniques acabaren de destruir el que encara

en quedava.

Per fer front a la creixent urbanització del massís durant el

segle XX i a fi de preservar l'entorn paisatgístic, biològic i cul
tural del mateix, l'any 1987 es crea el Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l'Obac, annexionant així la serralada veïna
de l'Obac, més modesta, que s'extén a l'oest del massís. Te
nint en compte les successives ampliacions de la superfície
protegida, avui dia aquesta arriba gairebé a les 14.000 hec
tàrees i abasta dotze municipis: Castellar del Vallès, Granera,
Matadepera, Monistrol de Calders, Mura, El Pont de Vilomara
i Rocafort, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant Vicenç de Cas
tellet, Talamanca, Terrassa i Vacarisses.

Molts són els camins per accedir al cim de la muntanya i molt
variades les dificultats, però sens dubte el més popular és
l'anomenat Camí dels Monjos, que com el seu nom indica és
el que empraven els religiosos que habitaven el monestir. El
camí surt de Matadepera, actualment de la part més alta de
les urbanitzacions que s'enfilen muntanya amunt, i seguint
sempre direcció nord ens deixa en poc més d'una hora al

Pla de La Mola i d'aquí al monestir en cinc minuts més, des
d'on es contempla una de les millors panoràmiques circulars
del Principat.
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El cap de setmana del Bassiero comença amb
un gran èxit de participació

Aquest dissabte ha arribat l'esperat cap
de setmana de la Cinquantena edició de
la Cursa del Bassiero. El progama s'ha

desenvolupat tal i com estava pre- vist i

les 15h s'han obert les inscripcions i la

recollida de dorsals a l'Ajunta- ment d'Es

terri d'Àneu. Mentre els participants poc
a poc anaven arribant, al mateix Ajunta
ment es donava el toc d'inici a la jornada
tècnica sobre I'Evolu- ció de l'Esquí de

Muntanya a Catalunya en la què, després
d'una benvinguda amb un to d'homenat

ge a les cinquanta edicions de la Traves
sa amb Esquís de la UEC de Barcelona,
ha començat un debat sobre la situació

de l'esquí de muntanya a Catalunya des
del punt de vista d'uns ponents de luxe,
moderat per Oriol Montero, membre de
l'àrea tècnica de la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Mentrestant, a la Plaça de La Closa,
davant l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu,
nens i nenes han participat en una pe
tita gimcana i han pujat i baixat sense

parar les parets del rocòdrom, situat a

la mateixa plaça. Puntual a les 19:30
ha començat el briefing, una explica
ció amb profunditat sobre els aspectes
més tècnics de la cursa.

Demà dia 16 de març començarà la
cursa a les 8 del matí, en la que s'es

pe- ren més de 150 participants (més de
70 equips). Es donarà la sortida des del

pàrquing de la Peülla (Estació de Ba

quira Beret) i, després d'un recorregut
pels punts més emblemàtics del Parc

Nacional d'Aigüestortes, finalitzarà a La
Peülla una altra vegada.

A la tarda es celebrarà un dinar popular
que finalitzarà amb l'entrega de pre- mis
i un sorteigde material de muntanya.

Martí Renau

Arxiu romànic de la UEC de Sants

Exposició fotogràfica La Noguera
Durant tot el mes de maig s'exposarà un

treball fotogràfic de la comarca de la No

guera al Monestir de Bellpuig de les Ave

llanes (El Portal del Montsec). És una

manera de commemorar el 5è aniversari

del trasllat de l'Arxiu Gavín al Monestir

de les Avellanes precisament amb una

mostra del Romànic de la comarca de la

Noguera on està ubicat el Monestir.

El Monestir de les Avellanes és un lloc
molt interessant, per tota clase de pla
ers sobretot el silenci de la natura que
l'envolta, amb la pau i la tranquil-litat
que donen aquestes antigues pedres.
Lloc de descans per gaudir d'una bona

acollida en aquest magnífic racó, i per
les bones excursions que es poden rea

litzar des del lloc, on trobarem tota clas

se de bones condicions de hostatgeria i

gastronomia.

Simultàniament, en el local social de

la Unió Excursionista de Catalunya de

Sants, carrer Jocs Florals, 51-53, s'expo
sarà una altra mostra, durant els mesos

de maig i juny, serà la dels monuments

més desconeguts, per ser troballes en

runes i en llocs inversemblants de la co

marca. Unes exposicions en les que fa
rem conèixer tots els racons de la mag
nífica comarca de la Noguera. Aquestes

exposrcions són material fotogràfic de
l'Arxiu Romànic de la UEC de Sants.

Eliseu Peidró i Rami
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La Volta Cerdanya Ultrafons 2014:

esport, senderisme i solidaritat

Ja s'ha presentat la tercera edició de la
Volta Cerdanya Ultrafons a la Diputació
de Lleida. Lacte va comptar amb la pre
sència del Sr. Antoni Fo, cap de Relaci
ons Interdepartamentals de la Diputació
de Lleida; el Sr. Ramon Moliner, presi
dent del Consell Comarcal de la Cerda

nya; el Sr. Eduard Jornet, director de la
VCUF; i el Sr. Eugeni Roselló corredor
d'ultramaratons de muntanya i vencedor
de la Volta Cerdanya Ultrafons 2013.

Durant l'acte es va detallar el ventall
d'activitats que es duran a terme del
31 de maig al 8 de juny a Cerdanya. A

més de les quatre curses de l'any pas
sat (de 214 km, 87 km, 37 km i 13 km),
enguany se'n diputaran dues més: una

cronoescalada de 1.400 m de desnivell
a la Tosa d'Alp i una cursa solidària i in-

elusiva que pretén ser una festa on tot

hom hi és convidat. Encara en termes
de competició, la cursa de 87 km serà
l'escenari del Campionat de Catalunya
d'Ultraresistència i prova de la recent

ment creada Spain Ultra Cup.

També es va parlar del caràcter solida
ri de la VCUF, que enguany destinarà
els esforços del seu projecte solidari
a les persones amb discapacitats i els

pacients d'epidermòlisi bullosa (pell
de papallona). Els fons s'obtindran de
la venda i la subhasta de dorsals i ob

jectes signats per corredors famosos, i

les inscripcions a la cursa solidària Su
mant Capacitats de 1'1 de juny.

Durant la setmana entre curses se ce

lebrarà el Saló del Senderisme i Run-

ning Puigcerdà-Pirineus, a la capital
ceretana, on se citaran les principals
marques del sector per donar a conèi
xer les seves novetats al nombrós pú
blic que visitarà la comarca amb motiu
de la VCUF.

També s'organitzaran un conjunt d'ac
tivitats lúdiques i esportives per a tots
els públics, en el marc de la Setmana
Internacional del Senderisme i el Run

ning, l'objectiu de la qual és descobrir
el patrimoni i la gastronomia de la co

marca.

La suma de les curses i el conjunt
d'activitats paral-leles que es duran a

terme tota la setmana pretenen donar
encara més vida a una comarca amb
un gran patrimoni.

•

Coricepció Amou

Mou-te en Català!

Si busques naus mots per parlar del teu

esport favorit, pots consultar el Diccio
nari General de l'Esport en línia.

El Termcat (Centre de Terminologia Ca

talana) amb collaboració amb la UFEC

(Unió de Federacions Esportives de

Catalunya) ens han passat una nota en

la qual demanen a tots els esportistes
i aficionats a l'esport que els ajudin en

l'ampliació d'aquest diccionari propo
sant totes aquelles paraules en català

de l'àmbit de l'esport que facin servir i

que no apareixen en el diccionari. Per

participar-hi només heu d'entrar a la

pàgina web de la UFEC i proposar el

vostre mot.

Si creieu que en sabeu molt de llen

guatge esportiu en català, també podeu
participar al trivial de Facebook i podreu
entrar en el sorteig d' un abonament a

les instal-lacions de la UFEC per un any
i un lot de llibres.

Va som-hi! Que a la gent de l'esport en

esforç personal i superació ningú no

ens guanya i si voleu podem assumir el

repte de mantenir la vitalitat de la nostra

llengua: la llengua de l'esport en català!

...""...

IA�

amb la col-lcboroció del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona
Delegació de l'Eixample
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mNERAIIS EN an PER LA
SERRALADA DEL CORREDOR
I ELS VOLTANI'S DE MATARÓ
Toni Uo'Y81 i Xavier Saleta
........ncIa 8,50€

ITINERARIS DEL ROMANIC
ALBAGES
Eliseu PeidI'Ó i Rami
........ncla8.5O€

I.S.B.N. 978-848567834-1

NaVES VIIS FERRADIS A
CATALUNYA. ARAGÓ,
ANDORRA I FRANCA
Bea fonis. Daniel Sánchez i
Xavier S6nchez
Prwu 'I8I1da 1 DE

Els podeu trobar a llibreries i a les U.E.C
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De Port Vendres a Banyuls pel Cap Béar

Rosselló
- Horari: 5h aproximadament per 13 Km, a les que afegirem el

temps de descoberta dels dos pobles.
- Desnivell: 3 acumulem pujades i baixades d'uns 450 m en total tot
i que el punt més alt és a 74 m.

- Dificultat: circuit força evident i ben senyalitzat.
- MateJial: a part de les raquetes a esquís cal dur sempre ARVA,
sonda i pala.
- Època: tot l'any, tot i que caldria evitar els mesos més calorosos.
AI maig -juny i a la tardor les vinyes arran de mar ressalten la belle
sa d'aquest tram de costa.

- Cartografia: mapa 2549 OT Banyuls. Esc. 1: 25.000. IGN francès.

- Bibliografia: Côte Vermeille, Albères, Vallespir, 29 circuits de pe-
tite randonnée. Obra de diversos autors. Chamina Édition.

- Accés: per anar a Banyuls cal entrar a França per la costa de Port

Bou i seguir la carretera D914. Banyuls és la segona població que tro

barem després de Cervera.

- Descripció: proposem la descoberta del tram més feréstec de la

Costa Vermella, I'esquerpada costa del sud de la comarca del Ros
selló. Comptem amb els trens que uneixen les poblacions d'origen
i final per tancar un circuit ple d'atractius. Iniciem la ruta a l'esta
ció de tren de Port Vendres havent deixat el cotxe a la de Banyuls.
Un carrer desangelat ens porta de l'estació al gran port pesquer

Cuculo 1.552 m i San Salvador 1.547 m

Jacetania
- Horari: de 4 a cinc hores.

- Desnivell: en total 675m de pujada; 475 m pel primer cim i 200m

més pel segon.

- Dificultat: ruta evident sense complicacions d'orientació. Atenció

als cingles superiors!
- Època: tot l'any, a l'estiu evitar les hores de més calor, no hi ha aigua
a la ruta.

- Cartografia: San Juan de la Peña. Guia i mapa excursionista a

Esc. 1 :40.000. Editorial Prames

- Bibliografia: la guia que acompanya el mapa esmentat explica
les dues ascensions per separat.

.

- Accés: des de Jaca prenem la N240 cap a Pamplona i al cap de

10 Km trenquem al sud cap al poble de Santa Cruz de Serós i cap
el monestir troglodític de San Juan de la Peña. A mitja pujada entre

el poble i el monestir la carretera fa un gir de quasi 180º i creua el

barranc de Carbonera. El camí comença just en aquest revolt situat

a 3Km de Santa Cruz de Serós a la cota 1.075 m.

- Descripció: per situar-nos ràpidament direm que es tracta d'una

excursió als cims més alts de la serra de San Juan de la Peña que

juntament amb la Peña Oroel tanca al sud la comarca de la Jacetà

nia. Pren el nom del monestir de San Juan de la Peña construït dintre

una balma a 1.175 m d'alçada al lloc on hi havia una antiga ermita.

Aquest monestir té un claustre romànic (s. XI) al que la balma fa de
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de Banyluls on trobem l'oficina de turisme.

Seguim a la dreta pel moll de la República
i la torre del rellotge, revoltem l'estació ma

rítima i arribem a la línia de costa tot gua
nyant perspectiva sobre l'entrada natural
del port. Davant nostre tenim el Fort del Fa

nal que la controlava. La pista que seguim
passa per dues caletes i porta a l'espigó i

petit far blanc d'entrada al port. Ens enfilem

aquí cap un evident coster i seguim un camí

paral-lel al mar per la costa nord del Cap
Béar. Darrere nostre queda Port Vendres. A

mida que guanyem certa alçada darrere seu

podem veure Cotlliure. En 25 min arribem
al semàfor (estació de radionavegació) que

garanteix la navegació segura per aquesta
perillosa costa. Per la carretera perdem al
tura per arribar a l'imponent far de Béar a

l'extrem de Cap. Seguim ara cap el sud-est,
passem per la caleta de Santa Caterina on

hi ha un grup de casetes arraulides dintre
una pineda. Emprenem l'evident camí de

ronda que en un seguit de pujades i baixa

des a tocar de vinyes ens allunya del far i

que, pel tram més bonic d'aquesta costa,
ens porta a les platges de Valentí i de Ber

nadí. aquesta última és a l'entrada de la ba

dia de les Polilles. Trobem aquí, protegida
per antigues fortificacions les restes muse-

coberta i fou durant cinc segles panteó reial

d'Aragó i Navarra. S'ha de visitar.

AI revolt esmentat trobem una bassa de

captació d'aigües del barranc Carbonera

i un camí evident que comença a guanyar
altura paral-lel a ell. El camí puja amb deci

sió cap a l'oest, primer dintre d'un bosc de

pins i boixos. Travessem el barranc i mentre

guanyem altura la pineda esdevé una fan

tàstica fageda. Guanyem perspectiva so

bre el vessant nord de la serra. Amida que
ens acostem al cuello Betito a 1.376 m el

bosc desapareix deixant lloc a una vegeta
ció d'arbustos i eriçons (cojín de monja en

castellà). A la dreta del coll (nord) tenim el

Cuculo màxima elevació de la serra al que
ens dirigim seguint un camí sobre l'amplia i

evident carena. Quan hi arribem (2h ,1.552

ïtzades i ben arranjades de

la fàbrica d'explosius Nobel.
Funcionant com una colònia

industrial va donar feina a

200 persones des del 1875

fins al seu tancament el

1984. Encarem ara la platja
del Forat i el Cap d'Ullastret.
Una curta i forta pujada ens

deixa sobre el cap a tocar

d' un fortí abandonat que
ofereix una molt bona pers
pectiva del Cap Béar, les
Polilles i del que ens resta

de camí fins Banyuls. Bai

xem pel camí marcat com

a "sentier litoral" i encarem

Banyuls. Retroben caletes i

vinyes verdes vora el mar.

Entrem a Banyuls per l'am

pla platja de les Elmes. A

la rotonda podem seguir la

carretera que revolta el cap
d'Ona fins el passeig i port
de Banyuls a bé seguir a la

dreta per retornar a l'estació
del ferrocarril.

Pasqual Garriga i Martí

i que ens porta a l'ermita de San Salvador.

Aquets sector constitueix l'extrem occidental

de la serra i és un conjunt de moles de con

glomerat tallades al sud per impressionants
cingleres on nien els voltors. És un paisat
ge impressionant, de gran bellesa i solitud.

L.:ermita de San Salvador (3h 1.547 m) és

gran, rectangular i oberta. És més bonica

per dins que per fora (coberta d'uralita i an

tena repetidora), ocupa el punt més elevat

del sector i té a tocar un vèrtex geodèsic. La

cirereta del pastís d'aquesta ruta la consti

tueix seguir cap a l'oest el fil de l'aresta fins

al cim de l'Atalaya (1.536 m), el vèrtex més

oriental de la serra, que podem fer en anada

i tornada en uns 35 a 40 minuts. Aquest tram

més aeri ens aboca als cingles del vessant

nord de la serra. Quan tornem a l'ermita de

Sant Salvador desfem el camí de pujada pel
barranc Carbonera.

Pasqual Garriga i Martí

m) descobrim que aquesta mola

de conglomerat de formes suaus

ofereix unes vistes úniques so

bre tot el Pirineu occidental i

sobre l'alta vall del riu Aragón,
denominada Canal del Berdún.

Retornem al coll i iniciem una

marcada ascensió en direcció

sud per una pista-tallafocs que

guanya dos-cents metres d'altura
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Joan M. Vives i Bernat Ros

La tomba de Tiangbotxé
Autor: Josep-Francesc Delgado
Edicions del roure de can roca, butxaca, Barcelona 2014

210x120 mm; 478 pàgines en blanc i negre

Aquest és el quart llibre que tanca les històries sobre I'Himàlaia que en Josep-Francesc
Delgada fa més de 25 anys que ens acosta. Succeeix en el temps Si puges al Sagarmatha,
Sota el signe de Ourga i Nima el xerpa de Namtxe o la recerca d'un norpa errant. Serveixi
la seva ressenya des d'aquestes pàgines com a homenatge als xerpes d'aquesta serralada

que fa uns mesos van morir en un allau. t'última història de Delgada desvetlla les claus de
tots els misteris producte de la imaginació de l'autor a mitges. Les claus reals d'aquesta
història de desaparicions i ancestres també les trobareu, al final, d'aquesta novel-la
d'aventures. Lloar de passada la mida ideal de l'edició que en fa Edicions del roure,

pensada pel viatger de muntanya.

Manual Muntanya amb esquís
30 edició renovada i actualitzada

Autor: Manel Broch i Xavier Martinez

Edició Prames, setembre 2013

210x150 mm; 175 pàgines en blanc i negre amb 8 pàgines centrals amb fotos a color

Ens trobem davant la tercera edició deillibre, totalment renovada i actualitzada.

Muntanya amb esquís té vocació de ser un manual de la tècnica de l'esquí de muntanya que
reculll'experiència pedagògica de I' ECAM (Escola Catalana d'Alta Muntanya de la Federació

d'Entitats Excursionistes de Catalunya). Que els autors van escriure recopilant i ordenant

l'experiència viscuda d'aquesta modalitat de fer muntanya a l'hivern.

És un llibre de lectura obligada per a tots aquells que vulguin adquirir els coneixements per poder
moure's d'una manera eficaç i amb seguretat amb esquís de muntanya.

És eillibre de text indispensable per a tots els que us vulgueu iniciar en l'esquí de muntanya
a estigueu fent un curs de formació. D'un esport que ha augmentat molt en el nombre de

practicants darrerament.
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1. En aquest municipi de la comarca

de la Noguera es troba el parc
astronòmic del Montsec.

2. Aquest Tossal de 1.676 metres és el

punt més alt del Montsec de Rúbies.

3. Congost que separa el Montsec
d'Ares del Montsec d'Estal!

4. L'embassament de Terradets va

ser construït el1935 per l'empresa
Barcelona Traction, Light and Power

Company Limited, més coneguda com

la ...

5. La clàssica via d'escalada
anomenada Lleida fou la primera
(1978) que es va obrir a la paret
d'aquesta Roca situada en el terme de
Vilanova de Meià.

6. Sector central de la Serra del
Montsec, que separa la Conca de

Tremp, al Pallar Jussà, de la vall
d'Àger, a la Noguera.
7. Sector occidental de la Serra del Montsec. Pertany
a la comarca aragonesa de la Baixa Ribagorça.
8. Punt culminant del Montsec d'Ares.

9. De nom Louis aquest famós alpinista francès,
conegut per fer la primera hivernal a de la integral
de Peutérey, va obrir el 1978 una via a un diedre de
la Paret de Catalunya al congost de Mont-rebei que
porta el seu nom.

10. El pic més alt del Montsec d'Estal!

11. La primera via d'escalada que es va obrir a la
Paret d'Aragó al congost de Mont-rebei (1977).
12. Sector est de la Serra del Montsec, entre la

Noguera Pallaresa i els conglomerats eocènics de la
Serra de Corniols.

13. Nom de la primera via d'escalada oberta a la
Roca Regina (1971). Via clàssica que porta el nom

dels autors.

14. Congost format pel riu Noguera Pallaresa que
separa el montsec de Rúbies (llevant) del Montsec
d'ares (ponent).
15. Aquesta famosa paret del Montsec va ser

la primera en ser escalada per la mítica parella
Anglada-Guillamont (1959).
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Solucions del Concursionisme 379: 1 Sant Nicolau, 2 Gento, 3 Pallars Jussà, 4 Comaloforno, 5 Espot, 6 Ventosa i Calvell,
7 Llesui, 8 Ratera, 9 Camins Vius, 10 Llong, 11 Aiguamoix, 12 Mallafré, 13 Encantats, 14 Pedals de Foc, 15 Escrita.

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

a l'adreça electrònica del concurs: concursionisme@
excursionisme.cat indicant el vostre nom i telèfon de
contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per participant.
Entre les respostes correctes se sortejarà un lot de llibres de

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

guanyador del concursionisme 379 dedicat al Parc Nacional

d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és XXXX. A la pàgina
web de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar

les respostes a les preguntes dels números anteriors.
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