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Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries
977 58 00 63 - www.refugiueeearo.eaf
Email: jnfo@refugiuecearo.eaf (Pere Ros i Helena)
· Altitud: 1.090 metres' Capacitat: 50 places
· Ports de Beseit i ol vessant nord del Caro (Boix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BTI, engorjats, natura,
escolada, espeleologia.

Refugi de REBOST
Bagà
608736714 - www.refugirebost.caf

· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de lo Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BTI, escolada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC
652 849 704 - Raquel Aguilar
Faeebook: Refugi Mas del Tronc
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serro de Rubió

· Comarco: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, BTI, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646744669 /972 145 107 www.xalefuec.eom
· Altitud: 1.505 metres
· Lo Molino, ol Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleo
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Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarco: Terra Alto
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BTI, senderisme, espeleologia

Refugi CINQUANTENARI
Estany de Baborte (lliure)
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya
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Refugi MATARÓ
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pollars 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 Sobirà
· Capacitat: 12 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

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

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

Refugi de PUIGCERCÓS
680 178940 www.refugi.eonfaeonfes.eaf
· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre I'Hostolet
i el Cobert de Puigcercós

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

Fi d'un cicle, inici d'un altre

La junta actual de la UEC agrupació esportiva, ja compleix els sis anys estatutaris, termini en el

que es requereix l'elecció de nova junta directiva. La nostra decisió és de no presentar-nos per
un segon període, el motiu està fonamentat en l'origen de la pròpia reglamentació: La continuïtat

en el mandat porta a una gestió lineal i sense innovació de cara al futur.

La UEC agrupació esportiva té, en aquests moments, bona salut social i econòmica. Però no

sempre ha estat així, en aquets anys de gestió, les dificultats han existit i ho sabeu totes i tots els

que ens heu acompanyat. És per això que vull agrair als companys de la junta directiva l'esforç
que durant aquest sis anys han dedicat per mantenir la cohesió social i aconseguir els resultats

dins la contingència pressupostaria, minimitzant l'aportació econòmica de cada una de les

entitats UEC a l'Agrupació.

Però aquest resultat no hagués estat possible sense la col·laboració i empenta desinteressada

d'un grup nombrós de sòcies i socis que dediquen el seu temps i professionalitat a

l'excursionisme i a l'entitat UEC. A tots ells el nostre agraïment.

No vull passar per alt a totes i a tots, les sòcies i socis, de la UEC que per motius molt diversos

formen part de cada un dels deu clubs UEC, tots ells amb la seva permanència conformen el

color i l'esperit de la UEC que en definitiva és la forma en què fem excursionisme i ens defineix

com a entitat. Gràcies a tots vosaltres.

Així doncs, en la propera assemblea ordinària del mes de febrer presentarem el calendari

electoral i donarem el màxim suport a les persones que s'engresquin a gestionar l'Agrupació
Esportiva els propers anys.

Una forta abraçada

Pere Sauret

President de la UEC Agrupació Esportiva

,

sumorl

Any nou, cara nova

Bon any 2015 a tots els lectors. Segur que alguns de vosaltres ja heu apreciat alguns petits canvis a l'interior
de la revista. Petits retocs que posen al dia la manera en com us fem arribar els articles. A vegades, a l'inici
d'un nou any, cal fer canviar per seguir amb més ganes. Esperem que us agradin.

Per començar l'any 2015 de la revista Excursionisme en Xavier Martorell us proposa analitzar la relació que
tenim amb la muntanya segons la vostra generació. La seva, és la de molts dels que fem possible la revista, i

segur que també és l'edat de molts dels que ens llegiu. És aquella edat en què ja no ets jove però tampoc ets

gran, la generació que ara li toca liderar.

També en aquest número seguirem repassant llocs amagats de la nostra geografia de la mà d'en Ramon
Pascual. També comencem l'any amb un parell de sortides recomanades per en Joan Guasch i com sempre
totes les nostres seccions. Que en gaudiu!
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generació afort

El monestir de Poblet de teló de fons de les primeres guies excursionistes de la zona. (Foto: Pilar Rico)

Cap als vint

anys un encara

s'enamora d'una

muntanya com

si es tractés
de la persona

estimada,
però sense els

patiments de la
tendra joventut
ni la neutralitat
de la maduresa.
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Excepte els melòmans, tothom tendeix
a pensar que la música que va escoltar

quan tenia al voltant dels vint anys és
la millor que mai s'ha compost. Per

afinitat, i per la importància emocional

que hom atribueix a la música que l'ha
fet esborronar, podríem afirmar que la

majoria de gent creu que la millor gene
ració de tots els temps ha estat precisa
ment la seva.

Personalment, no m'atreveixo a afirmar

que la meva generació, la que va néixer
a la dècada dels setanta, i a la que en

teoria actualment tocaria fer rodar els

principals engranatges del món, sigui la

millor, però sí que penso que en relació
al món de la muntanya ha estat la més
afortunada. I la principal raó per afir
mar això és que aquesta generació tenia
al voltant de l'edat màgica dels vint anys
quan hi va haver un abans i un després
en el món de la muntanya marcat per
l'inici d'una mena de revolució en les

publicacions de divulgació muntan-

yenca. Segurament és cap aquesta edat

quan físicament un manté l'explosió de
l'adolescència combinat amb la constitu
ció física que l'ha de portar a desenvolu

par una gran resistència a l'edat adulta.

Cap als vint anys un encara s'enamora
d'una muntanya com si es tractés de
la persona estimada, però sense els

patiments de la tendra joventut ni la

neutralitat de la maduresa.

Aquesta generació afortunada ens vam

trobar amb vint anys en una època en

la qualla muntanya era una activitat

gens generalitzada, però sí ja amb una

incipient presència de practicants.
Aquesta generació podíem aprendre de

grans muntanyencs experimentats que
s'havien colrat a base d'unes publica
cions escrites dècades enrere i, sobretot,
a base d'un esperit entre romàntic i

explorador. D'ells vam aprendre a des
cobrir la muntanya a base de fer servir
les cames i de parlar amb la gent local.
Va ser un privilegi, i encara ho és, parlar
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amb els millor muntanyencs vius que hi

ha actualment, gent que va tenir la sort

de veure en plenitud el darrer moment

d'aquell món que ja mai tornarà i que
tenia a veure amb les formes ancestrals
de viure lligades a la terra. D'ells, dels

grans, també vam poder aprendre el

compromís de ser muntanyencs en el
nostre país, pel moment històric que
a ells els va tocar viure i que indefec
tiblement va portar la muntanya més

enllà del que era una pràctica esportiva
i vaelevar-la a comprometre's amb
l'excursionisme científic abraçant fins i

tot l' àmbit polític i lingüístic.
La generació afortunada ens trobàvem

amb tot aquest bagatge i a més, gràcies
a una part d'aquests homenots que ens

precedien i d'algunes editorials atrevi

des, vèiem com l'espai dedicat a mun

tanya a les principals llibreries del país
no parava de créixer. Recordo l'emoció

d'apropar-me a les prestatgeries de
les llibreries de la meva ciutat i veure

l'aparició d'una nova guia de muntan

ya. Aquellllibre passava a ser llibre de

capçalera durant diverses setmanes i un

tenia temps d'aprendre-se'l gairebé de

memòria i imaginar com serien aquelles
muntanyes sense veure's catapultat
per una allau d'informació difícil de

processar. La generació afortunada vam

poder convalidar la descoberta a base de
recórrer camins i d'esperit explorador
amb un volum d'informació raonable

que ens va permetre optimitzar les hores

que passàvem a la muntanya.
Cert que aquesta informació també la
van poder emprar els que ens precedien,
però just uns anys després es va produir
l'explosió de publicacions i avanços tec

nològics (GPS , internet) a la qual va ser

l.'autor (esquerra) l'hivern de 1991 amb 16 anys al Pont del Diable de
Tarragona descobrint camins i senders sense cap mapa ni bibliografia
excursionista a l'abast. 14 anys després l'autor publicaria la guia
"Excursions pel Tarragonès" de l'editorial Cossetània i 21 anys després
publicaria el mapa "Pont del Diable" 1 :5000 amb l'editorial Piolet.
(Foto: Joan Gasol)

molt més fàcil adaptar-s'hi la generació
afortunada que la dels grans muntan

yencs passats.
Posteriorment la nova generació de

muntanyencs nascuda els anys noranta

s'ha trobat un volum de publicacions
en paper i virtuals difícil d'assimilar
i processar. Informació fidel i molt

treballada per un cantó, però junt amb

ressenyes, fotografies i tracks penjats
a corre-cuita a les xarxes. Cert que
les noves generacions saben gestionar

Recordo remoció

d'apropar-me a les

prestatgeries de
les llibreries de la
meva ciutat i veure

l'aparició d'una nova

guia de muntanya.

Tres generacions compartint alguna cosa més que paisatge. (Foto: Pilar Rico)
5
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aquesta informació amb molta més

calma i aprofitament que cap altra
anteriorment, però llastimosament no

han pogut ni veure ni sentir tota aquella
manera de fer muntanya que s'aprèn
quan un ha d'investigar cada passa que
recorre, ja sigui parlant amb persones
anònimes que vivien a la muntanya (i de
la muntanya) o amb reunions a deshores
en centres excursionistes que tancaven

les portes quan ja era molt fosc.

Aquesta dicotomia configurada per

l'aprenentatge de les formes tradicionals

la generació
afortunada, per

haver tingut
realment tanta

sort, té un deute
amb els que

el van precedir i
amb els

r

que venen.

de fer muntanya junt amb el proces
sament de l'allau d'informació i els

mitjans digitals que tenim actualment,
és el que em fa afirmar que la generació
nascuda aproximadament als anys se

tanta és la que de forma global ha sabut

gestionar i aprofitar millor tot el món de

la muntanya.
Mereix un comentari especial el fet que
malgrat la gran informació i la pèrdua
d'un món passat, encara hi ha racons

del país dels quals encara no hi ha prou
coneixement ni la vida tradicional ha

desaparegut. Penso que per descobrir

aquells indrets la generació afortunada
és ara la nascuda els anys noranta, però
malauradament estem parlant d'indrets
més o menys puntuals i no d'un país en

general com es refereix l'article. També
cal esmentar els individus de genera
cions anteriors que s'han sabut adaptar
a les noves tecnologies o dels individus
de les darreres generacions que han sa-

6

lloc, no els ha estat senzill fer gaire cosa

més que aprofitar els avantatges de la

tecnologia. Per tot això, la generació
afortunada, per haver tingut realment
tanta sort, té un deute amb els que el
van precedir i amb els que vénen. Som

una generacíó que tenim el privilegi de
trobar persones de les edats dels nostres

pares que mai van poder descobrir la

muntanya perquè van haver de viure la

joventut en un país de poques oportu
nitats que no fossin les de treballar de
sol a sol. Són muntanyencs víctimes de
la frustració d'un temps passat i que

segurament mai havien sabut que duien
la muntanya dins fins que potser amb
seixanta anys poden emocionar-se per
primer cop a la vida veient un estany

L'autor l'estiu del1995 amb 20 anys al8arranc de la Cova del Corral, de travessa per les

Muntanyes de Prades. A la mà duu el mapa excursionista de les Muntanyes de Prades
de l'ICC i la guia itinerària del Rafael Ferré i Masip del Centre de Lectura de Reus just

publicats uns mesos abans (Febrer de 1995). Les guies anteriors eren del Josep Iglésies
de l'any 1929. (Foto: Jordi Vaquer)

but investigar el passat i han conviscut
amb grans muntanyencs, aquests sens

dubte són individus afortunats, però no

pertanyen a una generació sencera que
hagi actuat com ells.
I a la vida la fortuna s'ha d'agrair, perquè
als qui els va tocar viure la postguerra
no van poder fer gaire cosa més que tre

ballar i mirar d'omplir el pap esquivant
les penúries. Trobar transport i temps
per anar a la muntanya no devia ser gens
fàcil. Per altra banda, els que han nascut

amb les comoditats dels darrers temps
i que amb un clic d'ordinador o de GPS
han obtingut la informació necessària

per fer un recorregut sense possibilitats
de perdre's, però amb la buidor d'ignorar
tota la vida tradicional que envolta aquell
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l.'autor (esquerra) l'estiu del1994 amb 19 anys descobrint els camins de Conesa (Baixa Segarra) només amb el testimoni i indica

cions de la gent del poble. Al fons es pot veure el poble de Forès sense el parc eòlic actual. 8 anys després, el 2002, sortiria a la llum

la guia "Conesa. Itineraris per aquest bocí de terra" publicada per Cossetània pel mateix autor. (Foto: Joan Gasat)

d'alta muntanya. I ho poden fer de la

nostra mà. De la mateixa manera, hi ha

uns joves que ens vénen darrere que
han conegut per pantalles, a fins i tot a

la realitat, tots els racons naturals més

bells del món amb certa banalitat, sense

a responsabilitat de fer-ho adequada
ment pel bé de la muntanya i del país, en

molts més àmbits que exclusivament el

mediambiental.
La generació afortunada ha de sa-

ber transmetre amb èxit als nous

muntanyencs, de l'edat que siguin, el

bagatge dels excursionistes històrics

junt amb el tractament coherent de

l'allau d'informació de què es disposa
actualment. I com que segurament els

muntanyencs d'altres generacions que

llegeixin aquets article pensaran que
estic equivocat i que la seva sí que és la

realment afortunada, només em resta

demanar-los disculpes i encoratjar-los
a explicar-nos tot allò que saben als

qui volem aprendre tot el possible de la

muntanya, siguem de l'edat que siguem.
L'autor l'estiu de 1997 amb 22 anys a la Coma de Noufonts. A la mà duu la guia de la Vall

de Núria del Josep Nuet i Badia de 1992. (Editorial Montblanc Martin) 7



Us proposem tres rutes al parc nacional del Mercantour, als Alps Marítims, a uns

60 quilòmetres al nord de Niça. A la zona. hi trobem cims de fins a tres mil metres,
infinitat de llacs, boscos de làrix, marmotes i cabres, gravats de l'edat del bronze i

quilòmetres i quilòmetres de camins perfectament senyalitzats.

TEXT I FOTOGRAFIES DE M. LLUïsA FORCADELL I ENRIC SARDÀ
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Travessa pels llacs de

Vens, el camí de l'energia i

ascensió al Mont Ténibre

Primer dia:

7 hores - 1.700 m pujada-
300 m baixada

El camí comença a Saint Etienne de
Tinée.S'ha de creuar el riu pel pont que
hi ha al costat del càmping i caminar

uns dos-cents metres per la carretera en

direcció a Saint Dalmas. El camí puja pel
bosc fent llaçades fins a les granges de
Fournels on trobem un camí que puja a

la dreta i que va cap al camí de l'energia
però agafem el de l'esquerra, que conti

nua pujant pel bosc fins a una pista. Hem

de seguir fins a trobar un altre camí que

puja ara ja per prats. En aquest tram el
camí es perd i cal pujar fins a la cornisa

superior sense desviar-nos.

Un cop dalt, estem en un altiplà pedregós
on retrobem el camí i un nou desviament
a la dreta cap al camí de l'energia. Tornem

a anar a l'esquerra cap alllac de les Baba

rotes que veiem al fons un cop superat un

ressalt i on arribem al cap de 4,5 hores.
Des delllac cal continuar baixant fins als
llacs de Vens. És un paratge preciós amb

quatre llacs tots de tonalitats diferents

que desguassen un en l'altre entre prats
verds i marmotes. Caminem entre els lla
cs fins al darrer que també és el més gran
i on veiem el refugi de Vens situat sobre

una roca al costat d'una cascada.
Tornem fins alllac de les Babarotes on

hem deixat les motxilles i acampem.

Segon dia:

7 hores - 1.000 m de pujada -

800 m de baixada

Pleguem la tenda amb una capa de gel
que la cobreix ja que som a 2.400 m. Re

trocedim fins al darrer desviament que
vam trobar ahir cap al camí de l'energia
i seguim les indicacions d'aquest camí.

Es tracta d'un camí pla que va seguint
les línies de nivellde la muntanya i que
van fer a principi del segle XX per tal

d'aprofitar l'aigua dels llacs per generar
energia. L'obra no es va acabar mai ja que
va quedar interrompuda per la segona
guerra mundial, és una obra d'enginyeria
amb túnels i terraplens per tal de mante-

nir l'alçada. Caminant-hi veiem, al fons
de la vall i a 1.300 metres de desnivell, el

poble de Sant Etienne.

Arribant al pla de Ténibre, on hi ha unes

barraques (de quan van fer les obres)
abandonades. Hem de deixar el camí,
ja que hi ha hagut un despreniment i

està tancat, i enfilar-nos cap alllac Fer

per tornar a agafar-lo a l'alçada del llac
Petrus. La volta significa 200 metres de

desnivell però valla pena veure elllac Fer

i trenca la monotonia del camí pla.
Aviat veiem al fons una casa gran de la

companyia elèctrica que aprofita l'aigua
delllac de Rabuons per generar energia i,
més amunt. , el refugi de Rabuons. Però
encara haurem de caminar una horeta
fins a arribar-hi ja que, resseguint els
entrants i sortints de la muntanya, el

trajecte es fa llarg.
Elllac de Rabuons, on arribem al cap
d'unes quatre hores d'haver sortit, és
molt gran però no és dels més macos. El

voregem per l'esquerra i pugem fins als
tres llacs superiors que estan a alçades
i colors diferents. Tornem a deixar les
motxilles a la vora delllac Chauffour i

pugem per una tartera de pedres grans
fins al pas de Rabuons i, des d'aquí, per la
carena, fins al cim de Tenibre. En aquest
tram no hi ha camí però la direcció està
molt ben indicada amb pintura vermella.

Llac Verd

La vista des del cim és magnífica. Es

veuen els Alps nevats, la zona dels Ecrins
i tots els cims del Mercantour. A sota ma

teix tenim elllac Fer per on hem passat
almatí.
Baixem fins alllac on hem deixat les
motxilles i acampem.

Tercer dia: 3.5 h - 1.500 m baixada

Es nota que som a 2.600 metres d'altitud

ja que la capa de gel que cobreix la tenda
al matí és més gruixuda. Pleguem i

retrocedim pel mateix camí que vam

fer ahir fins al primer desviament que
trobem que va a Saint Etienne i baixem

per un camí entre el bosc que ens porta
fent llaçades fins al poble.

Gravats edad de bronze
9



Els Alps Marítims

Les valls de Vallmarque i

de les Meravelles: gravats
prehistòrics i més llacs

Primer dia:

5.5 hores - 1.000 metres pujada -

50 metres baixada

Sortim de l'aparcament del Pont du

Countet, a 1.692 metres, i comencem a

caminar cap al refugi de Niça, passant
peIllac de la Fous. El camí va al costat

del riu que baixa fent cascades amples.
Arribem al refugi en 1.5 hores i anem cap
a la Baisse du Basto passant per uns prats
amb petits llacs on pasturen els cabirols

que gairebé no ens fan cas quan passem
i després per un camí que puja fent llaça
des. Des de la Baisse, de 2.692 metres,
comencem a baixar per blocs grans de

pedres i clapes de neu cap a la vall de

Vallmarque amb elllac du Basto al fons i,
un cop a baix, deixem el GR que hem se

guit fins ara i agafem un camí empedrat
que voreja elllac du Basto i després elllac

Noir i el Vert a la vora del qual ja veiem el

refugi de Vallmarque. Sense arribar-hi,
anem cap a la dreta i comencem a baixar

cap a Casterino pel mateix camí empe
drat. Tot just començar la baixada veiem

a la dreta uns plans acollidors on anem a

plantar la tenda.

Segon dia:
8 hores - 1.200 metres pujada -

1.300 metres baixada

Baixem fins a l'aparcament de Caste

rino primer pel camí i després, un cop
arribats a la vall, per una pista. El primer
tram la pista està feta a base de ponts que
van creuant el riu i al cap d'una estona

veiem elllogarret de Casterino al fons de
la vall. Des de l'aparcament, on arribem
al cap d'una hora i tres quarts, s'ha

d'agafar una altra pista que puja cap al

llac de les Grenouilles. És un llac molt

diferent dels altres: voltat de vaques i,

suposem que per això, ple d'algues. En

tota aquesta zona hi ha molt de bosc
d'un tipus de làrix (en francès en diuen

mélèze) que és l'arbre predominant a tot

el Mercantour.

Tornem a la pista i la seguim fins al

refugi de Fontanalbe, que està en obres.

Una mica més amunt trobem una

desviació amb uns guardes forestals
controlant l'entrada. És la zona on hi ha

els gravats de l'època del bronze. Són uns

gravats que representen línies i formes

geomètriques i que són sobre unes roques
inclinades. A prop hi ha els llacs bessons

10

Llac de les Marevells des de la Vall d'Arpette

i un altre llac verd.
Des d'aquí hem de tornar al desviament
i anar cap a la Baisse de Fontanalba a

2.674 m. El camí puja amb una inclinació

constant primer entre el bosc i després
per espais oberts fins a arribar en un

altiplà des d'on veiem tota la zona dels

gravats. Encara hem de baixar una mica

i tornar a pujar fins a arribar a la Baisse ,

al cap d'hora i mitja des dels gravats. Un

cop dalt estem un altre cop a sobre del
llac du Basto i del camí per on vam pas
sar ahir. Baixem i anem cap a l'esquerra,
en direcció contrària als llacs, per pujar a

la Baisse de Vallmasque, a 2.549 metres,

que separa la vall de les Meravelles de la
de Vallmasque. Des de la Baisse veiem

per un costat els llacs per on vam passar
ahir i per l'altre la vall veiem elllac de les
Meravelles amb el refugi al fons. Baixem

per aquesta vall que és plena de gravats
que cal anar buscant entre les roques.
N'hi ha de molt curiosos com el que li
diuen "El Crist". Anem fins al refugi i

acampem a la zona reservada ja que aquí
no es pot fer acampada lliure.

-

Tercer dia:
4 hores - 600 metres pujada -

100 metres baixada

Tornem una mica enrere fins a trobar el

camí que puja a la Baisse de l'Arpette per
un camí entre prats d'herba per on van

sortint marmotes. A mida que pugem
anem veient llacs que quedaven amagats.
Al cap d'una hora arribem a la Baisse, a

2,511 metres, des d'on es veu a l'esquerra
el cim del Diable i a la dreta el cim de

les Meravelles de 2.720 metres. Aquest
darrer cim es veu com una paret de roca

bastant dreta però veiem que, voltant-lo,
es pot pujar fàcilment i hi anem, primer
per terreny herbós i, un cop arribats a un

coll, per una cresta molt fàcil. Pel camí
trobem més gravats a les pedres.
Des del cim la vista és magnífica sobre les
dues valls i un munt de cims, entre ells el
del gran Capelet de gairebé 3.000 metres .

. Retrocedim fins al coll i baixem ja fins a

l'aparcament per una vall molt tancada i

dreta i sense cap llac.
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Del Boreón a la Madonna

de Fenestres passant pel
pas dels lladres i el coll de

Fenestres

6.5 hores - 1.200m pujada -

1.200 m baixada

Sortim de l'aparcament de la vaqueria
de Boreon, una mica més amunt del

llac, i comencem a caminar cap al coll
dels Lladres per una pista que aviat es

converteix en un camí empedrat que

puja entre bosc i després per prats, sota

la paret de la Cougurde on es fa escalada.
Deixem el desviament que va al refugi de
la Cougurde i arribem alllac de Trecol

pas. Aquest llac és en un balcó sota el pas
dels lladres, un lloc idíl-lic. Des d'aquí hi

ha un tram de pujada forta fins al pas,
a 2.448 metres, des d'on es domina la

vall de Fenestres i el cim de Gelàs. Ara

cal baixar uns 100 metres i tornar-los a

pujar fins al coll de Fenestres on hi ha

uns barracons militars i des d'on diu que
es veuen el Cerví i el Mont Rosa. El dia

que vam pujar hi havia força núvols i no

ho vam poder veure. Baixem per la vall
de Fenestres, passant peIllac del mateix

nom i arribem al santuari al cap de

quatre hores.
Hi ha una església plena d'exvots, un

hotel i un refugi. Seguim per la pista apta

Llac du Basto des de Font anabla

per a automòbils fins al primer revolt on

agafem un camí que torna cap al Boreon.

El camí puja fent llaçades per un bosc
amb uns grans arbres caiguts fins a sortir

del bosc on comença un flanqueig llarg.
En aquest tram hi ha llocs on el camí està

esllavissat i s'ha d'anar amb compte. El

flanqueig acaba en una curta pujada que

ens porta al cim de Piset de 2.233 metres

que no és més que un bony més de la

carena. Baixem fins a un coll i agafem
un camí que baixa un cop més per dins
del bosc fins al principi d'un sender

d'interpretació amb panells sobre la fau

na, flora i ocupació humana de la zona.

Per aquest sender tornem a l'aparcament.

Santuari de Fenestres
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Detall de l'entrada d'una borda a Sant Joan de Toran (1.018 ml, el poble més remot

de la Val d'Aran, només amb residents temporals a l'estiu.
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Iran, un minúscul poble a la vall deBoí (9 habitants) però amb un restaurant de fama comarcal.

Al número anterior d'Excursionisme començàvem una aproximació
als llocs habitats més remots de Catalunya mitjançant una

metodologia consistent a fer un zoom sobre el territori. Així, des
d'una visió global ens dirigíem cap a l'escala municipal per recórrer
sistemàticament el Principat. En aquesta segona part i en la tercera

i última, al proper número, ens apartarem lleugerament de la divisió
administrativa del país i amb un enfocament propi de la geografia

física farem un recorregut vall a vall pel Pirineu i Prepirineu, àmbit
que és primer candidat a acollir aquests llocs remots.

TEXT I FOTOGRAFIES DE RAMÓN PASCUAL

El detall: vall a vall per les comarques
del Pirineu i el Prepirineu
Ara cal fer un viatge cartogràfic, i en la mesura del possible,
real, per la serralada pirinenca buscant vall a vall aquells nuclis
de població que petits, alts, llunyans i solitaris, sóc candidats a

ser els més remots. Es viatjarà, en general, de nord a sud i d'oest
a est, tot descobrint una clara gradació de les característiques
del poblament i les comunicacions.

Val d'Aran

Aquesta vall plenament pirinenca ha estat transformada per
l'home molt fortament durant la segona meitat del segle xx. La
vall lateral de Toran és, amb tota probabilitat, la que amaga el

poble més remot de l'Aran: Sant Joan de Toran, a 1.018 m, entre

el Montlude (2.518 m) al sud i el Crabèra (2.630 m) al nord,

camí de les antigues mines de Liat.
A l'interessant i entretingut llibre Els pobles oblidats (edi-
cions Sidillà, 2.014), Aitor Carrera i Claudi Aventín-Boya ens

descriuen Sant Joan de Toran com una "capital dels pobles per
duts". Aquests autors ens indiquen que fa 100 anys hi vivien 125

persones però actualment només hi sojornen alguns estiuejants.

Alta Ribagorça

Aquesta comarca, amb només tres municipis, mostra uns con

trastos força sorprenents des del punt de vista de la població.
La vall de Barravés, de nom prou popular, està travessada des
del Pont de Suert fins a la boca sud del Túnel de Vielha, inaugu
rat a11948, per la N-230. Tots els pobles de la vall estan a tocar

de carretera i el més alt, Senet (1.300 m), dista trenta minuts del
Pont de Suert, relativament allunyat però ben comunicat. Com
devia ser però la vida en aquesta vall abans de la construcció del

13
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túnel, llavors el més gran del món per carretera?
La vall de Boí, nom d'un dels tres municipis, és porta d'entrada

al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, creat

a11955. Disposa de l'estació d'esquí alpí de Boí-Taüll (1.991),
fou declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de

la UNESCO (2000) i ara és també una porta de la popular volta
a peu Carros de Foc (2.000). Taüll (1.510 m) i Durro (1.400 m)
són els pobles més alts però no es poden considerar remots, en

absolut, pels motius esmentats. A la mateixa vall però, es troba
el despoblat de Saraís (l.330 m) en una barrancada a la riba

esquerra de la Noguera de Tor.
Dels tres, el municipi més sorprenent és el del Pont de Suert. Un

grapat de nuclis agregats (24) situats entre els LlOO i els 1.500
m es distribueixen pel complex terme. Els més alts i allunyats
són Casós (1.220 m), Sarroqueta (LlOO m), Iran (1.280 m), a la

vall de Boí, Irgo (1.400 m), Peranera (l.305 m), Adons (l.353 m),
Corroncui (1.270 m) i Erta, el més enlairat, a 1.515 m. En alguns
d'aquests pobles només hi viu alguna gent a l'estiu. També hi ha

alguns despoblats al terme corn Erillcastell (1.440 m) o Esperan
(1.460 m), a on no s'arriba en cotxe. A Erta, situat sobre el riu

de mateix nom, arribà el cotxe el1981 (una pista forestal) i al

2002 arribà l'electrictat per cable (durant uns anys es va generar
localment). Malgrat que durant uns anys quedà deshabitat, a

l'any 2013 hi havia censades 6 persones.

Pallars Sobirà

Els 15 municipis del Pallars Sobirà es distribueixen en unes

poques valls, recorregudes per nogueres, l'equivalent als nestes

o gaves d'algunes regions pirinenques franceses. Cal pujar a les

capçaleres d'aquestes valls o a vessants enlairats de les mateixes

per a trobar els llocs més recòndits i de complicat accés.

Alós d'Isil (1.280 m), a la vall d'una jova Noguera Pallaresa,
es troba a 45 km de la capital comarcal, Sort, però només a II

La vall de la Terreta i la serra de Sant Gervàs.

d'Esterri d'Àneu, la "segona capital comarcal". Una mica més al

sud es troba la vall del riu Unarre, nascut entre el Montroig (2.847
m) i el Ventolau (2.843 m). Ací trobem penjat a les altures Cerví

(1.420 m), a uns 40 km de Sort però tant sols a uns deu d'Esterri.
En una petita vall tancada a la riba esquerra de la Noguera
Pallaresa es troba Berrós Sobirà (1.270 m), a 34 km de Sort i a

6 km de la carretera C-l, la que segueix el Pallaresa. A la riba
dreta, sobre el centre de la vall d 'Àneu, Jou (l.300 m), es troba
també a més de 40 km de .Sort, però a menys de 8 km del hiper
turístic Espot. Corn s'ha vist ja en alguns exemples i es veurà

en d'altres, els focus de turisme, desenvolupats en pobles molt

petits i aïllats, s'han convertit en capitals de subcomarques on

hi ha altres nuclis encara més petits i veritablement remots.

Més al sud i a l'est, a tocar d'Andorra, s'obren corn un ventallia
vall de Cardós, la Vallferrera i la Corna de Burg. Les dues prime
res són força visitades a l'estiu i disposen també d'alguna petita
estació d'esquí (Tavascan a Cardós, Bosc de Virós a la Vallfe-

Lesglèsia de Perelhós, poble remot qüasi abandonat del Rosselló.
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rrera). Per ser portes d'entrada al Parc Natural de l'Alt Pirineu,
creat a12003, i especialment, per formar part de l'itinerari més

freqüentat per pujar al sostre de Catalunya, la Pica d'Estats

(3.143 m), aquestes valls estan plenes d'excursionistes i turistes
als mesos d'estiu. Fora de temporada la situació és, però, ben
diferent.
En aquestes valls es troben el remots pobles de Boldís Sobirà

(1.480 m) i Lleret (1.390 m), a més de 30 km de Sort. Tavascan

(l.1l0 m), allà on s'ajunten el riu homònim i la Noguera de

Cardós, havia d'haver estat un lloc molt remot en el passat però
l'inici de la construcció de la central hidrolèctrica als anys cin

quanta del segle XX i la creació de l'estació d'esquí de Tavascan

(1991) canviaren totalment el seu caràcter.
A dues valls laterals de la vall de Cardós es troben Ginestarre

(1.350 m), a l'est, i Estaon (1.250 m), a l'oest. Els dos es troben a

uns 30 km de Sort, però propers a nuclis una mica més grans:
Esterri de Cardós i Ribera de Cardós, respectivament.
Per la veïna Vallferrera, allà on "s'escolta el silenci" segons con

fessava un cartell a l'entrada de la vall i el seu eslògan principal
actual, va la ruta a seguir per pujar a la Pica d'Estats. El poble
més alt per on passa és Àreu (l.220 m), relativament turístic, on

El curiós safareig de Sant Salvador de Taló.

Isona i la Conca Dellà, al despoblat Pallars Jussà.

es pot visitar una antiga serradora. Sens dubte, però, la perla de
la Vallferrera és un dels pobles més alts de Catalunya, Tor (l.650
m), a quasi 40 km de Sort. Tor es troba actualment deshabitat a

l'hivern.

Aquest llogarret ha estat lloc protagonista de truculentes his

tòries, documentades a: Tor: Tretze cases i tres morts, de Carles
Porta (La Campana, 2005) o Tor: La Montaña Maldita del
mateix autor (Anagrama, 2006). També un magnífic reportatge
de TV3, de l'any 2005 (http://www.tv3.cat/videos/196447331).
aporta unes dades sorprenents sobre la seva tràgica historia,
encara no del tot acabada.

Als municipis de Llavorsí, Rialp i Sort, hi ha un grapat de

poblets força allunyats del fons de la vall de la Pallaresa, dignes
de ser anomenats en aquest recull. Baiasca (1.120 m), es troba a

12 km de Llavorsí i a 26 de Sort, a la capçalera de la vall del riu

homònim, sota el Campmaior (2.044 m). A l'est de la Pallaresa,
la vall de Santa Magadelena, o La Ribalera, amaga els poblets de

Montenartró (1.300 m) i Romadriu (1.350 m), d'etimologia Riu
Madrid (mare del riu) segons l'eminent filòleg Joan Coromi

nes. Montenartró es troba a 21 km de Rialp i a 25 km de Sort,
i Romadriu encara uns 7 km més endins de la profunda vall.
L'obertura de l'estació d'esquí de Portainé al1986 millorà par
cialment els accessos a Montenartró però Romadriu roman en

un indret força inaccessible, en un cul-de-sac.
La bella vall d'Assua compartida pels municipis de Rialp i Sort

acull un conjunt de poblets situats entre els 900 m i els l.400 m.

És coneguda especialment d'ençà del naixement (i la mort) de
l'estació d'esquí alpí de Llessuí (1967-1987). El més alt i gran és
Llessui (1.410 m), amb 114 habitants a12013 i a 14 km de Sort,
i al municipi de Rialp, trobem Caregue (1.160 m), a 10 km de

Rialp. Pujalt (1.150 m) i Enviny (1.180 m), són dos enlairats po
blets força propers a Sort el primer dels quals es conegut pel seu

magnífic Museu de les Papallones (http://www.papallones.netl).
La carretera N-260 (l'Eix Pirinenc) que connecta Sort amb La
Seu d'Urgell tot travessant el port del Cantó (l.718 m), creua el

municipi de Soriguera a la banda pallaresa del port. En aquest
terme hi ha un altre escampall de petits nuclis de població
situats entre els 1.100 m i els quasi 1.700 m. Tots es troben a una
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Local social d'Aransís, antiga escola.

distància inferior aIlS km de Sort, però fins a Rubió, a 1.690 m,

hi ha 17 km. Rubió és el nucli permanentment habitat més alt
de Catalunya (7 habitants aI2013), fet afavorit, òbviament, pel
pas de la N-260 pel propi poble.
Per la seva dificultat d'accés i per la seva altitud també cal fer
esment de Tornafort (1.300 m), al terme de Soriguera i a 14 km de
Sort. A Tornafort s'hi arriba per una carretera local revirada des

près de pujar 700 m en 10 km i escaig. Com a curiositat, cal dir

que entre els anys 2005 i 20nla presidenta de l'Entitat Municipal
Descentralitzada de Tornafort va ser la coneguda excursionista i

escriptora Núria Garcia Quera. L'any 2013 tenia 38 habitants.
El terme de Soriguera depara encara algunes sorpreses més.
Freixa és un nucli d'aquest terme, localitzat a uns molt respec
tables 1.510 m d'altitud, l'accés més fàcil al qual no és des del
Pallars sinó probablement des d'Adrall, a l'Alt Urgell, doncs es

troba al vessant urgellenc de la carena que es desprèn des del
Port del Cantó cap el sud. A12013 hi havia censat un habitant.
A la riba dreta de la Noguera Pallaresa, a 1.255 m, es situa Men

cui, al vessant nord-est de la roca de les Creus (1.563 m). Aquest
llogarret es troba a 15 km de Sort, que pot no semblar molt,
però Il corresponen a un curvilínia i estreta carretera que puja
600 m de desnivell. A12013 tenia 10 habitants.
Sortint del terme de Soriguera cap el sud entrem en un altre

igualment paradigmàtic del que és l'aïllament i el caràcter
remot d'alguns del seus nuclis de població. Es tracta del Baix

Pallars, amb la casa consistorial a Gerri de la Sal. En aquest
terme, amb una densitat de població de 3 h/km-, Ancs, a 1480

m, és la perla. Es troba a 13 km de Gerri (per minúscula via), al
vessant sud del Tossal de Sant Quirí (1.834 m), a les portes del
Parc Nacional d'Aigüestortes i Llac de Sant Maurici. Però, co

neixeu algú que hagi seguit el riu d'Ancs aigües amunt per anar

cap aquell celebèrrim parc? Ancs fou propietat del magnífic
monestir de Sta. Maria de Gerri. A12013 hi vivien 2 persones.
Entre la Noguera Pallaresa, el riu d'Ancs i el riu Flamisell

(recordeu La Primera del Flamisell?), un altiplà i unes serres

calcàries acullen un dels escassísims llacs no glacials de Cata-
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lunya: el bucòlic estany de Montcortès (1.020 m). El poble de

Montcortès, molt a prop, fou cap de municipi fins al1969 però
ara, juntament amb els nuclis de Peramea, Cabestany, Mentui
i Peracalç, el més alt, a 1.200 m, estan integrats al municipi de

Baix Pallars. Peracalç es troba només a 13 km de Senterada però
s'ha d'arribar per pista de terra. La zona estigué poblada des de
la prehistòria, força més endavant fou propietat de Santa Maria
de Valldeflors, a Tremp, i ara hi viuen, almenys hi consta així,
9 habitants que sembla que es prenen la vida d'una forma prou
diferent a la majoritària a terra baixa. De Peracalç es pot arribar
al despoblat de Montsor (1.240 m) i d'aquí baixar a la urbs, la
Pobla de Segur.

Pallars Jussà

Si el Pallars Sobirà acull alguns dels poblets encara habitats
més alts i aïllats de Catalunya, el seu germà Jussà no es queda
massa enrere en aquest sentit, tot i que les seves altituds són, en

general, menors.

L'alt Pirineu, al Pallars Jussà, es troba fonamentalment a la vall
Fosca, per on flueix el Flamisell, nascut a una pregona cube-
ta glacial ocupada des de principis del segle XX pel pantà de
SalIente (1.770 m). A la vall Fosca hi ha molts pobles menuts. El
més alt i allunyat és Cabdella (1.430 m), a 35 km de la Pobla de

Segur. Però el fet de ser una porta d'entrada al sector turís-
tic d'estany Gento-refugi de la Colamina, del parc nacional

d'Aígüestortes i de la ruta Carros de Foc, l'ha convertit en un

lloc força animat, si més no, a l'estiu.
Els pobles pels quals passa la carretera principal de la vall, la
L-S03, "gaudeixen", relativament, del tràfec d'excursionistes i tu

ristes, fora de l'hivern. Però nuclis com Aguiró, Pobellà, Antist a

Estavill, tots ells situats sobre els 1200 m d'altitud, viuen penjats
als flanes de la vall, 400 m sobre el Flamisell. Tot i que parlant

Racó d'Antist, a la vall Fosca.
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Llessuí, a la vall d'Àssua, amb senyals de modernitat.

amb alguns dels seus habitants- al2013 hi havia 740 a tota la

vall- sembla que els serveis bàsics, internet inclosa, estan garan
tits tot l'any, ningú pot dissimular la soledat d'aquests paratges.
Si des de la vall Fosca ens desplacem cap a l'oest, en direcció a

l'Alta Ribagorça, trobem una vall encara

més enigmàtica i solitària: la de Man

yanet, amb els seus barrancs laterals,
com la vall de la Valiri. El juliol de 1999,
vàrem acampar al mig del poble de

Manyanet, a 1.500 m!!, després de recó

rrer un munt de quilòmetres de dubtosa

pista. Vàrem mantenir una conversa

amb un home gran, molt gran: "Bon

dia, que tal?, "ja veieu, esperant l'hora
trista", Després d'aquesta resposta no

més vàrem encertar a comunicar la nos

tra voluntat de pujar a la pica Cerví, a 3

km de distància i 1.250 m més amunt.

"No hi pujareu pas" va respondre.
Manyanet es troba a "només" 29 km de
la Pobla de Segur, però els set últims són

de pista de terra. AI1.812, gràcies a la
Constitució de Cadis, tingué, com tants

d'altres pobles pirinencs, municipi propi
però poc li durà l'alegria. Ara forma part
del de Sarroca de Bellera, terme amb una densitat de població de

1 h/km! i a12013 hi constaven 14 habitants. En algun moment de

la seva història, la seva església havia estat possessió de la catedral

de Roda de Isàvena, el més petit poble pirenaic amb bisbat propi.

En ellateral barranc de La Valiri hi ha més nuclis perduts, re

mots: Castellnou d'Avellanos és el més alt, a 1.530 m. Uns 30 km

separen també Castellnou de la Pobla, amb els darrers quilòme
tres de terra. Per arribar-hi des de la Mola d'Amunt, al fons de

la vall de Manyanet, cal seguir el riu La

Valiri, fent l'ullet toponímic a la reina

de la cosmopolita Andorra. A l'any 2013

hi havia censats 6 habitants.
A la vall de Manyanet es tenca un cercle
d'aïllament increïble: Des de la Mola
d'Amunt, avui prou animada a l'estiu

per la zona d'acampada que diferents

grups escoltes hi mantenen, s'enfila
una pista encara més cap a l'oest que

passant per Sentís (1.300 m) i la collada
de Guarner (1.520 m) arriba al remot

Sas (1.390 m), a la vall d'Erta, que ja ha
víem conegut al parlar del municipi del
Pont de Suert. I de Sas a Erta hi ha un

sospir. Al segle IX Sas ja era documen
tat, i arribà aI2013, al segle XXI, amb
4 habitants censats. I tot això 'a 8 km
en línia recta, que no pas la més ràpida
per aquests viaranys, de la bulliciosa
Boí-TaulI.

Als municipis de

Llavorsí, Rialp
i Sort, hi ha un

grapat de poblets
força allunyats del
fans de la vall de la

Pallaresa, dignes de
ser anomenats en

aquest recull.

Si des de Sarroca de Bellera ens movem cap el sud, trobarem la

primera serra del Prepirineu en aquest sector, la de Sant Gervàs.

Aquesta està orientada d'oest a est i al seu extrem oriental

comença una altra, força diferent, la de Gurp, orientada de nord
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La vall d'Àssua a la tardar.

a sud. L'espai enquadrat per les serres de Sant Gervàs, al nord,
la de Gurp, a l'est, la Noguera Ribagorçana a l'oest, i el barranc

d'Esplugafreda, al sud, rep el nom de la Terreta.

La Terreta és un racó amagat del municipi de Tremp, el més

gran de Catalunya. Espluga de Serra (1.190 m), el seu poble
més alt i remot, es troba a 37 km de la capital comarcal però
"només" a 17 curvilinis quilòmetres de la ruta dels esquiadors
que van cap a l'Aran, la N-230. A l'agost passat vàrem visitar la
Terreta i tinguérem una agradable sorpresa al descobrir una fla
mant escola rural en un poble reviscut des de finals dels 70.

Una mica al sud de la Terreta, a l'extrem meridional de la serra

de Gurp, està Espills (1.070 m). No està gaire allunyat de la

N-230, 5 km només, però el poble més proper amb més de 1000

habitants és Benabarri, capital de la Ribagorça històrica, a 33

km. Tremp, municipi al que pertany, està a 39 km i per anar

cal passar pel coll de Montllobar. Espills, que al1812 tingué
també municipi propi, al1847 passà al de Sapeira i al1970 al de

Tremp. L'any 2013, hi havia censats 9 habitants. Hi hagué castell

medieval, propietat dels poderosos comtes del Pallars Jussà,
però en contínua disputa amb els del Sobirà.
Encara dins de l'immens terme de Tremp i més al sud que
Espills, Claramunt senyoreja una terra eixuta típicament
prepirinenca dalt d'un turó a 1.090 m. També la Constitució
de Cadis li va atorgar municipalitat però des de llavors ha anat

passat d'unes mans a unes altres fins a la situació actual. A 21

km de Tremp, cal arribar-hi per una pista rural asfaltada. Dos
habitants hi estaven censats al 2013.
Al vessant oriental de la serra de Gurp, entre la Pobla de Segur i

Talarn, hi ha alguns pobles com Serradell, Rivert, Santa Engrà
cia o Gurp, tots sobre els 900 m d'altitud, però no gaire allun

yats dels nuclis més grans de la comarca. Just en front, a l'altra
costat de la Pallaresa, Hortoneda (1.000 m) i Pessonada (900 m)
són dos pobles de nom sonor pertanyents al municipi de Conca
de Dalt. Són petites portes d'entrada a la serra de Boumort

(2.077 m), popular en l'època de zel dels seus cérvols. Estan
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A la vall de Cabó

força a prop de la Pobla però el seu enclavament i les roques que
els envolten els donen un cert caràcter remot. El popular i excel.
lent escriptor Pep Coll (1949) és fill de Pessonada.

Entre la viLla de Tremp i la serra prepirenaica exterior del
Montsec, la conca de Tremp es subdivideix en altres petites con

ques o valls, a dreta i esquerra de la Noguera Pallaresa. Entre la

Pallaresa i la Ribagorçana, s'estén la vall de la Sarga. Castellnou
de Montsec (1.030 m), a la petita vap de la Clua, i Alsamora (870
m), són els nuclis més allunyats de la Sarga, a 30 km de Tremp.
Entre els dos pobles sumen ara uns 30 habitants (havien arribat
a estar despoblats) i el municipi al que pertanyen, Sant Esteve
de la Sarga, té una densitat de població de 1 h/km'. Aquesta és

terra de castells, mostres de les eternes disputes medievals entre

els comtes pallaresos i els ribagorçans.
Més a prop del fons de la conca, Vila molat de Mur (715 m) es

troba a 15 km de la capital. És el poble més remot del modern
terme de Castell de MUr, famós pel seu castell, documentat des
de l'any 969.

A l'est de la Noguera Pallaresa, entre el Montsec de Rúbies

(1.677 m), al sud, la serra de Sant Corneli-Càrreu (1.687 m) al

nord i el Cogulló de Sant Quirí (1.355 m), a l'est, un altre sector

de la conca de Tremp rep el nom de conca Dellà. Abella de la

Conca, a 900 m, està en un indret força espectacular, però a es

cassos 8 km de Isona] capital romana d'aquesta sub-conca. Des
d'Abella es pot caminar cap a la feréstega serra de Càrreu.
En front de la vall de la Sarga, a la l'altra riba de la Pallaresa,
s'obra la històrica vall de Barcedana, amb Llimiana com a

poble més conegut i fins i tot turístic. Llimiana es troba a 21 km
de Tremp: la població més propera amb més de 1.000 habitants,
però la carretera d'accés és cada vegada més bona. El poble més
alt de la vall és Sant Miquel de la Vall (840 m), 4 km més amunt.

Com tants d'altres pobles catalans va néixer a redós d'un castell,
conegut avui com castell de Sant Gervàs i accessible també
des d'Aransís (950 m), un altre dels pobles remots del sud del
Pallars Jussà.
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Torà de Tost

A la plana web d'aquest actiu poble, conclusió que hem pogut
extreure al visitar recentment la seva antiga escola rural, avui
local social, hi constaven 30 habitants al2006 però a la Geogra
fia General de Catalunya de Francesc Carreres i Candi, obra de
referència de volts del 1900, hi constaven 189.

Per acabar el relat sobre el Pallars Jussà farem encara referència
a Sant Salvador de Taló (790 m), a 20 quilòmetres de Tremp,
força a prop de la vall de Barcedana i del conegut port de

Corniols. Fou capital municipal fins al1970 però ara forma

part del terme de Gavet de la Conca. Aquest procés de fusió fou
molt comú al Pirineu i encara podia haver estat més intens si

s'hagués aplicat un antic projecte, l'Informe Roca, que reduïa

a quatre els municipis dels Pallars Jussà. Al 1860 Sant Salvador
tenia 842 habitants però a12013 hi ha havia uns escassos 50.
Al passat estiu passejàrem per aquest llogarret i trobarem al
centre del poble, força animat en aquelles dates, un curiosíssim

safareig el.líptic.

La Noguera
Només el sector nord de la comarca, la més extensa de Cata

lunya, és prepirenaic. Aquest sector inclou el vessant sud de
la serra del Montsec, la Muntanya de Sant Mamet (1.391 m) i

les misterioses muntanyes de la capçalera del riu Rialb, com

el Cogulló de Sant Quirí. Citarem aquí pocs pobles, tots ells
situats entre els 500 i els 800 m, altituds més modestes que les
dels pobles del Pirineu, excepte en el cas de Rúbies (1.140 m), al

Montsec homònim, abandonat però des del 1970, i amb un cert

moviment actual per la seva rehabilitació.

A l'extrem oriental del Montsec d'Ares, més enllà d'Ager, tro

bem Corçà, a 25 km d'Os de Balaguer, la població més propera
amb més de 1000 habitants. Al 2001 tenia 25 habitants però
era un lloc relativament conegut pels excursionistes doncs és
al camí per anar a l'encinglerada ermita de la Pertusa (segle
XI), al rústic refugi de Mas Carlets i al Congost de Mont-rebei.

Peròl'aspecte turístic-esportiu-aventurer de la zona ha anat en

clar augment en els darrers temps arran de la construcció del

pont penjant que uneix les dues ribes, aragonesa i catalana, de
la Noguera Ribagorçana i la creació de camins penjants i altres
andròmines.
Novament al Montsec de Rúbies, Santa Maria de Meià, entitat

municipal descentralitzada de Vilanova, està a 18 km d'Artesa
de Segre, dins d'un municipi amb una densitat de 4h/km2•
Poble relativament allunyat i en un àrea molt poc poblada, és
el típic exemple de que el sector serveis (casa de colònies) i el

turisme revitalitzen comarques amb un història esponerosa
(Santa Maria fou centre del Priorat de Meià durant 800 anys!!)
però on la població ha minvat sense repòs al llarg de les dècades

(aI1877 hi havia més de 2.000 habitants al municipi i ara són
uns escassos 400).
Just a l'altre vessant de la Muntanya de Sant Mamet, el que mira

al pantà de Camarasa, hi ha eillogarret de Figuerola de Meià.

Pertany al municipi de Camarasa i tot i que es troba a només a 3
km de la C-13, coneguda com a carretera del Doll, calen 30 km

de carretera per trobar una població gran, Balaguer. Al2014 hi

vivien quatre persones, dues al poble i !!dues disseminades!!.
A Figuerola hi ha una torre del segle XI de 12 metres d'alçada
també anomenada Torre de la Inquisició.
Encara al voltant de la Muntanya de Sant Mamet, al seu vessat
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Capvespre des del Montsec de Tost
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La Terreta és un

racó amagat del

municipi de Tremp,
el més gran de

Catalunya. Espluga
de Serra (1.190

m), el seu poble
més alt i remot, es

troba a 37 km de
la capital comarcal

, II , ))

pero nomes

a 17 curvilinis

quilòmetres

sud-est, hi ha el llogarret de la Clua de Meià. També aquí hi ha

un petit castell, mig troglodític. Caldrà fer 9 quilòmetres des
d'Artesa de Segre per camins rurals per arribar-hi.
El darrer poblet noguerenc que podem citar és Vilaplana, a la
Baronia de Rialb, gran municipi amb una densitat de població
de 2 h/km', Vilaplana està a 15 km d'Oliana, ja a l'AIt Urgell,
aturonat sobre el pantà de Rialb. Al200S hi havia censats 17

habitants. El pantà de Rialb negà part de les valls dels rius Rialb

i Ribera Salada, i del propi Segre. Fou inaugurat l'any 2000

després de 8 anys d'obres.

Alt Urgell
Dins d'aquesta comarca, nítidament pirenaica i prepirenaica,
també es troben alguns dels pobles més remots de Catalunya,
localitzats en certs casos a notable altitud. L'eix vertebrador de
la comarca és, sens dubte, el riu Segre, nascut a la Cerdanya.
A banda i banda del riu, des del Baridà fins a la Noguera, un

munt de serres d'altitud minvant de nord a sud configuren un

territori extremadament trencat i complex.
La Valira, riu provinent de les muntanyes d'Andorra, dona·nom

a un municipi eminentment pirenaic: Les Valls de Valira, amb

una densitat de 5 h/km'. Aquí hi trobem, entre d'altres, Os de

Civís (1.500 m), Civís (1510 m) i Ars (1.380 m). El primer es

troba a la vall del riu de Setúria, sota el pic de Salòria (2789 m),
i, com a fet curiós, dl dir que només és accessible per carretera

asfaltada des de Sant Julià de Lòria (Andorra), a 10 km. Malgrat
l'altitud és. un poble força turístic on s'han construït moltes

segones residències.
Diferents són els casos de Civís i Ars, a uns 15 km de Sant Julià,
que és el poble amb més de 1000 habitants més proper. Els dos

es troben a les fonts del riu de Civís. Ars tenia una població de
36 habitants al20l2 i Civís vora la cinquantena.
Dins del mateix municipi, però a la vall de Segre, al sud-oest del
Monturull (2761 m), Bescaran (1.350 m) es troba al fons de la
vall del riu homònim. Està a 16 km de la Seu d'Urgell, capital co

marcal, però a escassos 8 km d'una altra carretera d'esquiadors:
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Vall de La Vansa i serra del Port del Comte, solitud.

la concorreguda N-260. Una vall més a l'est, però encara dins de
l'Alt Urgell, està Castellnou de Carcolze (l.320 m), al municipi
de Pont de Bar, un del més castigats pels aiguats de novembre de
1982. A12013 hi havia censats 13 habitants. Està a 19 km de la
Seu però en poc més de cinc s'arriba a la N-260.
Al sud-oest de la vall de Civís hi ha la de Castellbó, per la qual es

puja cap a les pistes d'esquí de fons de Sant Joan de l'Erm. Poc

desprès del poble de Castellbó, un trencant a ma dreta porta cap
a diversos nuclis de població el més alt dels quals és Santa Creu
de Castellbó (l.310 m), dalt d'una carena. Tenia 17 habitants al
2013 i està situat a més 20 km de la Seu d'Urgell i 17 km d'una
ruta principal, la C-14. A la mateixa vall, antigament feu d'un
vescomtat poderós, Solanell (1.220 m) està més allunyat encara i

com el seu nom suggereix, a la solana del Roc Roi (2.020 m) i del

pic de Mongetes (2.104 m). Al 1857 hi havia més d'un centenar

d'habitants però a principis dels 70 va quedar despoblat. Gràcies

al projecte Reviure Solanell, a12013 hi vivien 3 persones.
Si des de la vall de Castellbó ens desplacem cap el sud, després
de creuar la carretera del Port del Cantó (N-260) arribarem a

un altre conjunt de pobles altíssims i minúsculs, agrupats en el
terme de Les Valls d'Aguilar. Biscarbó (1.540 m) i els Castells

(1500 m) són els més alts i allunyats de les poblacions (a 26 km
de la Seu d'Urgell) i vies principals. A les Valls d'Aguilar hi

viuen tan sols 3 h/km". Biscarbó està deshabitat des de1201O. A
Els Castells, a mig camí entre el Cap de Boumort (2077 m) i el
Port del Cantó, s'hi arriba per una carretera decent però després
de 17 km de corbes des de la C-14. A12013 hi havia censades 6

persones, malgrat que al 2005 n'hi havia només una.

La següent vall en direcció sud és la de Cabó, a l'est de la serra

de Boumort i al sud de la de Prada. Cabó (760 m), a 10 km

d'Organyà, és la capital d'un municipi de 94 habitants i 80
km2 (Organyà te 875 habitants i 13 km-). És, però, un lloc força
conegut per excursionistes i boletaires.
Els misteris de l'Alt Urgell encara no s'han acabat. Al municipi
de Coll de Nargó, un dels més grans de la comarca, els poblets
no estan tan alts però Déu n'hi do on estan ubicats. Montanisell i

Gavarra, els dos sobre els LlOO m, estan a més de 30 km de qual
sevol població de més de 1.000 habitants (la més propera, Oliana).

Gavarra, a l'oest de la serra d'Aubenç, està en un lloc feréstec
i aspre a la capçalera d'un barranc que, engorjat, arriba fins
al riu Rialb, que ja havíem conegut al parlar de la Noguera i la

Baronia. Gavarra està al rovell de l'ou d'una de les àrees més

despoblades i remotes del Prepirineu. A Gavarra hi arriben,
però, els intrèpids caminadors que van al Coscollet (1.612 m) o

s'endinsen pel barranc cap al Rialb. Només hi estaven censades
26 persones a12013 però la seva història es remunta a l'Alta
Edat Mitjana, quan el famós Arnau Mir de Tost feia constar

aquest topònim en el seu testament. El nostre viatge cap el sud
conclou aquí, quan sortim del Prepirineu i cal tornar ara a la
Seu d'Urgell per recórrer finalment les muntanyes que voregen
la vall del Segre per l'esquerra hidrogràfica.
Al sud de la localitat del Pla de Sant Tirs, a la C-14, s'obre cap a

llevant la vall de Tost, limitada a migjorn pel Montsec de Tost

(1.687 m). El poble habitat més alt d'aquesta vall és Torà de Tost

(1.020 m). De Torà a la Seu hi ha 23 km, 17 fins a la carretera

principal. Torà tenia 15 habitants l'any 2013. Com a molts altres
racons de l'Alt Urgell a aquesta vall s'hi troben nuclis despoblats.
Més al sud encara, darrera el Montsec de Tost i al nord del
Port del Compte (2.387 m), la vall de la Vansa alberga diferents
nuclis alts, petits i força allunyats de les poblacions grans. És a

dir, remots. Alguns d'ells són: Ossera (1.220 m), Adraén (1.420
m), entre el Montsec i la serra del Cadí, i Cornellana (l.350 m).
El municipi, La Vansa i Fórnols, té una densitat de població de 2

h/km-, Per Adraén i Cornellana passa la C-462 per la qual s'ha
de conduir entre 20 i 30 km per arribar a la Seu. Però d'Ossera
s'han de fer primer 15 km per arribar a la revirada C-462. Entre
els tres nuclis sumaven aI2013, 70 habitats censats. Adraén
tenia un castell dels tot poderosos vescomtes de Castellbó,
almenys des del segle IX.
El recorregut per l'Ait Urgell s'acaba a l'Alzina d'Alinyà (l.360
m), en un municipi tant despoblat com els anteriors. De l'Alzina
a Oliana, el poble gran, hi ha 34 km. La vall d'Alinyà, s'estira,
d'oest a est, al nord de les serres de Turp (1. 620 m) i del Port del

Compte i connecta pel coll de Fumers amb la vall de la Vansa.
Així doncs, l'Alzina ha estat històricament un lloc de pas. 26

persones hi havia censades al 2013.
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Final de l'aresta nord. Aquí comença el descens més llarg.

\
El Pic de Posets (o Punta de Llardana), de 3.375 metres d'altitud,

és el segon més alt dels Pirineus després de l'Aneto, ambdós situats en els Pirineus

aragonesos. La moderada dificultat que hi ha per assolir el cim per
la via normal des del Refugi Ángel Orús i les extenses panoràmiques

que ofereix el fan un objectiu desitjat de molts excursionistes.

TEXT I FOTOGRAFIES DE lOAN GUASCH
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Posets, el descens més llarg Excursionisme 384

A l'hivern, amb esquís -si bé no és pas
una excursió per a tots els públics- tam

poc no és un cim de dificultat remarcable

quan la neu està en bones condicions i

el temps acompanya. A més, la seva cara

oest ofereix el descens més llarg dels
Pirineus.

Una excursió que feia temps que volia dur

a terme era assolir el Posets amb esquís
- efectuant una volta de dos dies partint

del Refugi de Viadós cap al Coll de Grist

(d'Eriste), també conegut com Coll de

La Forqueta, i pernoctar al Refugi Ángel
Orús; i el segon dia coronar el cim per la

via normal de la Canal Fonda, fer l'aresta
nord i retornar a Viadós tot davallant per
les amples vessants de la Vall dels Clots.

Accés:

Per la carretera d'Ainsa cap a Bielsa, ens

desviem a la dreta vers la vall de Chistau.

Des de San Juan de Plan, seguim per una

pista que recorre la ribe-ra del riu Zin

queta fins a les bordes i Refugi de Viadós

(1.760 m).

Etapa 1: Refugi Viadós,
Coll de Grist, Refugi Ángel
Orús.

Des del refugi, amb els esquís penjats
a la motxilla perquè no hi ha neu, ens

encaminem en direcció est tot seguint
el GR-Il. Passada la darrera borda, un

sender a la dreta (GR-Il.2) ens porta a

creuar el riu Zinqueta d'Añes Cruzes per
un pontet de fusta; a continuació, ens

dirigim a sud per apropar-nos al barranc
de la Ribereta, la vall del qual remuntem

entre bosc per la seva dreta orogràfica (el
torrent queda a la nostra dreta) i aviat,

cap als 1.800 m, arribem a la neu.

Ens calcem els esquís i continuem

guanyant alçada entre el bosc. El pendent
és suau, però la zona se'ns fa una mica

enrevessada pel fet que ara el sender ja
no es veu i anem sortejant els arbres i els
matolls. Com més amunt, més gruix de

neu hi ha i això facilita la marxa, tot i que
el pendent s'accentua. Voregem bastant
elevats l'ivó dels Millars i, tot seguit, per
una ampla coma de moderada inclinació,
atenyem el Coll de Grist (2.864 m). Des

Croquis de l'excursió

Descens cap al refugi Ángel Orús. En front l'agulla i cresta del Forcau.

Com més amunt, més

gruix de neu hi ha i això
facilita la marxa, tot i que
el pendent s'accentua.

Voregem bastant elevats
l'ivó dels Millars
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Posets, el descens més llarg

Descens cap al refugi Ángel Orus. En front l'agulla i cresta del Forcau.

--.....
-��

Arribant al refugi Ángel Orús

d'aquí iniciem el descens cap al Refugi
Ángel Orús. Traiem les pells dels esquís,
posem la talonera en posició de baixa-
da i avall. El vessant est del coll té una

inclinació bastant forta, però la neu està
en bon estat i gaudim intensament de les

primeres esses del descens en direcció
nord-est fins a l'ivó de Llardaneta. Se

guim una estona pel seu torrent i, poste
riorment, anem aban-donant aquesta vall

per encarar-nos al sud i fer cap al Refugi
Ángel Orús (2.148 m).
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Etapa 2: Refugi Ángel
Orús, Canal Fonda,
Posets, Viadós.

De bon matí sortim del refugi amb els

grampons als peus i els esquís penjats a la

motxilla perquè la neu està gelada, però,
tan aviat com hi toca el sol, ràpidament
s'estovai ens els posem als peus. Desfem
una part del camí d'ahir fins a prop de

l'ivó de Llardaneta.
Al nord ja es veu la Canal Fonda cap a la

qual ens dirigim; és una canal evident

força redreçada en algun bocí, situada
entre la Dent de Llardana a l'oest i les

tuques Alta i Baixa de la serra de Llardana
a l'est. Després, un cop superada la canal,
ens decantem una mica a la dreta per

atènyer l'aresta sud del Posets, lloc en el

qual ens traiem els esquís i els carreguem
a la motxilla. A peu, amb els grampons
als peus, el piolet en una mà i un bastó a

l'altra per a ajudar a mantenir l'equilibri,
amb molt de compte assolim el cim. El dia

acompanya i el panorama és superb cap a

totes bandes.

Després del repòs i de les fotografies
habituals, ens toca passar l'aresta nord.

Aquesta aresta, si bé no és difícil, és força
més aèria i estreta que la del vessant

sud. Hi ha una timba a banda i banda de
centenars de metres que fa iu-iú de veritat

i qualsevol mal pas podria esdevenir una



Excursionisme 384

La Canal Fonda, és l'indret més fàcil per fer el Posets.

tragèdia. Sort que no fa gens de vent, que
sinó.i.. A poc a poc, passa rere passa amb
molta concentració, anem davallant. No
estem pas per a fer fotografies. En un lloc
on s'eixampla i el pendent del vessant oest

és moderat, ens calcem els esquís. Som al

capdamunt de la Vall dels Clots.

Aquí comença el millor de l'excursió:

l'esquiada més llarga de les que es poden
fer als Pirineus, gairebé 1.600 metres

de desnivell i amb una neu primavera
boníssima que ens fa fruir com si fóssim
criatures. A cada gir se senten els iujus,
exclamacions per la sensació de goig que

produeix el descens fent les esses enllaça
des una rere l'altra sobre la neu blanca
immaculada. Ens cal estar atents, però,
per no anar a parar al riu Zinqueta d'Añes Aresta sud del Posets.

Cruces, per això ens hem d'anar desviant
una mica a l'esquerra per a passar vora

la cabana del Clot, o de la Bassa segons el

mapa emprat. Poc després de la caba-na,
s'acaba la neu. Carreguem per darrer cop
els esquís a la motxilla i ara només ens cal.
seguir el sender que baixa pel costat del
riu i fer cap al pontet de fusta d'ahir.
Com passa gairebé sempre, allò que és bo
dura poc. Tant que costa pujar i tan aviat

que som a baix. Però estem satisfets, molt
satisfets i contents perquè hem gaudit
d'una excursió que ens ha exigit un esforç
i una habilitat considerable, ens ha pro
duït una certa descàrrega d'adrenalina i,
sobretot, ens ha ofert un magnífic descens.

El panorama vers l'oest s'allarga fins les muntanyes del Mont Perdut.
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Estany de la Goueille

Bonica excursió que transcorre pel circ lacustre de Tristaina, al nord-oest
del Principat d'Andorra, i per la capçalera de la Vall d'Arties-Auzat, a França.
Aquesta banda andorranofrancesa és molt poc coneguda pels excursionistes

del nostre país i insuficientment divulgada. Recorrent-la, apreciarem la solitud i

l'encant dels paisatges.

Per la carretera que des d'El Serrat

segueix la vall del riu Tristaina fem

cap a l'aparcament de les pistes d'esquí
d'Ordino Arcalís del Pla de Rat; allí dei
xem el vehicle i, després dels preparatius,
iniciem el recorregut.
Vora la carretera, molt a prop d'on co

mença l'aparcament, prenem un sender

que, després de travessar el Torrent de
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TEXT I FOTOGRAFIES DE lOAN GUAS1CH

Rat per una palanca, ens condueix als

estanys de Tristaina. Passem l'estany
Primer vorejant-lo per l'est i, tot seguit,
l'estany del Mig. Mentre ascendim vers

l'estany Superior, se'ns obre tot el circ

dominat pel pic de Tristaina i un pal
indicador ens assenyala el camí del port
de l'Arbella, al qual ens dirigim tot girant
a llevant. El sender desapareix quan

arribem a la tartera que descendeix del

port, la qual també acaba desapareixent
sota una extensa congesta de neu de
forta inclinació que ens cal travessar per
assolir el port de l'Arbella, o de l'Albeille,
als 2.601 m. Al coll, unes fites disposades
en direcció nord assenyalen l'itinerari
d'ascensió al pic de Tristraina, però
aquest pic no és pas el nostre objectiu.



Pic de l'Estany Forcat Excursionisme 384

Davallem per l'altre costat del port, pel
vessant francès; al davant se'ns obre la

Vall de la Gnioure i dos petits estanyets
contrasten amb la neu que, en major
quantitat que al vessant andorrà, encara

es conserva per causa de la seva orienta

ció nord. Aviat, abans d'arribar a la vall,
flanquegem cap al nord, sense camí, tot

travessant tarteres i congestes de neu;

passem vora l'estany de la Goueille i, tot

seguit, ens orientem a l'oest, en puja
da, per atènyer un trau a la carena que

- descendeix del pic Tristaina vers el nord.

Passat aquest pic ja som al bellíssim es

tany Forcat (2.412 m), que trobem encara

força gelat tot i que avui és 3 de juliol.
Al seu voltant s'eleven, formant un circ

amb les carenes que els uneixen, el pic
de Malcaràs de 2.865 m, el pic de l'estany
Forcat, de 2.859 m, i el pic de Tristaina,
de 2.878 m. A l'extrem nord de l'estany,
sobre un tossalet de roca, veiem el refugi
de l'estany Forcat (2.445 m) en el qual
passem la nit.

L'endemà després d'esmorzar reprenem
la ruta. Voregem l'estany Forcat per
l'oest tot guanyant alçada per un llom

que el separa de l'estany de La Oussade,
ens dirigim al sud, a l'evident coll que
veiem a llevant del pic de l'estany Forcat.

Són uns 400 m de desnivell d'inclinació
moderada i sense cap dificultat remar

cable. Des d'aquest coll el pic de l'estany
Forcat té un aspecte ferreny i impressiona
una mica, però un senderó s'hi dirigeix
i, per una canal fàcil, entre roques, per la

qual cal agafar-se amb les mans, assolim

el cim. El panorama és grandiós. Cap
a ponent s'alça poderosa i inconfusible
la Pica d'Estats, la qual des d'aquí té un

aspecte inèdit, i més al sud, la Pica Roja i
\ el port de Boet; aquest port és un lloc de

pas habitual entre la Vall Ferrera i la vall

francesa de Soulcem. Cap a llevant veiem

el pic de Tristaina i el de l'Arbella entre

els quals sobresurt, més lluny, el pic de

Indicadors a l'inici de l'excursió

Remuntant cap al port de l'Arbella

El panorama és

grandiós. Cap a

ponent s'alea
poderosa i inconfusible
la Pica d'Estats,
la qual des d'aquí
té un aspecte inèdit.

Circ de Tristaina. Estany primer
27



Pic de l'Estany Forcat

Des del port de l'Arbella vers el nord. L'estany de la Goueille i pic de l'Aspre

Refugi de l'Estany Forcat
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Font Blanca, que s'alça fins als 2.903 m.

Després d'haver gaudit d'aquest cim, re

tornem al coll i continuem a llevant fins
al primer petit cim de la llarga collada
del circ de Tristaina. Aquest petit cim

hauria de ser considerat com a cim amb
nom propi perquè constitueix un eix del
cordal fronterer entre Andorra i França,
que aquí pren direcció sud i pel qual
continuem, de vegades, per la mateixa

carena i, de vegades, per un cantó a per
l'altre tot gaudint de magnífiques vistes

aèries dels estanys de Tristaina, a llevant,
i de la regió de Caraussans, esquitxada
de petits llacs, a ponent. Passem pel port
de Tristaina, on un corriol que sabem

que està molt perdut potser ens perme
tria baixar, però preferim continuar per
la carena cap al port de Creussans, des

del qual davallem fins a la carretera i

arribem al cotxe.

Cap al nord tenim la cresta que arriba

al Pic de Malcaràs, a més d'una espec
tacular vista aèria de l'estany Forcat i

tot el que l'envolta. Cap al sud no ens

, resulta fàcil identificar alguns dels cims
\
que es divisen perquè les panoràmiques
des d'aquí són diferents i desconegudes,
però segur que el Cataperdís, el Pla de

l'Estany, el Medacorba i el Coma Pedrosa,
que s'alça fins als 2.942 ill, hi són visibles.

Aquesta zona que hem visitat i altres
frontereres entre Andorra i França guar
den un reguitzell de valls, estanys i cims

dignes de conèixer, oberts a tots aquells
que vulguin i sàpiguen apreciar llur,
encara, solitària bellesa.
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SMS DE J�. MUNTANYA

Antonie de Ville,
tot es pot pujar

APrinciPis
de novembre de 1490, i

durant un pelegrinatge a la cate

dral de Notre Dame d'Embrun,
el rei de França Charles VIII es fixà en el

Mons Inaccessibilis a Supereminet Invius,
una muntanya aïllada i inaccessible situa

da al massís del Vercors, que és una de les

set meravelles del Delfinat i que, segons
algunes llegendes, era la llar de deus,
deesses, àngels i d'altres esperits. El Mont

Aiguille (2.085 m), que és com es coneix

actualment, és una mesa a muntanya ta

bular d'uns 900 m de longitud i d'uns 130

m d'amplada màxima, amb penya-segats a

totes bandes que superen els 250 m. El rei,
que era un jove un xic presumptuós, con

siderà que calia pujar-hi com fos, i plantejà
el repte a un del seus homes de confiança,
Antaine de Ville, que s'avingué a fer-ho.
De Ville, que segons alguns cronistes, era

audaç, obstinat i enginyós, emprà tècni

ques d'assalt de fortaleses per escalar la

muntanya. Durant uns vint mesos preparà
tot el material necessari: uns 1.500 metres

d'escales i, segons paraules d'ell, uns ginys
subtils (alguns historiadors creuen que es

Savina

Les aparences enganyen

referia a bastides). El 26 de juny de 1492
liderà un equip de vuit persones que assolí
el cim. Entre elles hi havia el seu criat, un

predicador apostòlic, un especialista en

l'assalt de fortaleses, un picapedrer, un

fuster i l'almoiner François de Bosco, que
va fer de cronista. Durant el sis dies que
restaren dalt de la muntanya van construir

una cabana, van plantar tres creus, van ce

lebrar misses i fins i tot van rebre la visita

d'alguns personatges notables de la regió.
També havien de rebre Yves Lévy, agutzil
del parlament de Grenoble, que havia de
donar fe de l'ascensió; tanmateix, s'espantà
tant, que no pujà i aixecà acta des de baix.
La primera ascensió al Mont Aiguille (la
segona la va fer Jean Liotard, veí del poble

Manel Canales

de Trézannes, l'any 1834) va ser ben cone

guda a I'època, com ho demostra el fet que
al llibre IV del Pantagruel, publicat l'any
1552, François Rabelais descriu l'escalada
d'una muntanya amb forma de bolet, que
sens dubte es basa en la gesta de de Ville.
Antaine de Ville, senyor de Dompjulien
i de Beaupré, va ser un cavaller, conseller
i camarlenc del duc de Lorena, René II.

A partir de 1479 es posà al servei, com

a enginyer artiller, del rei Charles VIII,
que al poc temps l'anomenà conseller,
camarlenc i capità de Montélimar i de
Saou. En el context de les guerres italianes
de 1494-1498, participà en la conquesta
del regne de Nàpols, estant al càrrec d'una

companyia de 50 homes armats i de 400

arquers. Després de la victòria francesa
de 1494, el rei l'anomenà governador i

duc de Monte Sant'Angelo, càrrec que
ocupà fins la seva mort, que segons alguns
historiadors succeí l'any 1497. Les diferents

plaques commemoratives de l'ascensió de

1492, que es traben al Mont Aiguille, i el

grup escolar :'Antoine de Ville" del poblet
de Clelles (Isère) ens el recorden.

Família: Cupressaceae. Espècie: Juniperus phoenica

La
savina és un arbre perennifoli,

parent del ginebre i del càdec, que
pot arribar a 8 metres d'alçada però

que normalment presenta un aspecte ar

bustiu.
És una planta ferma molt resistent al
fred, la calor, la secada, al vent i els sòls

pobres a lleugerament salins. No sol ser

abundant, apareixent la majoria de les

vegades aïllada a en rodals poc exten

sos. Creix molt lentament i té una gran
longevitat.
El tronc dret, encara que de vegades
és tortuós amb la capçada deformada

per l'acció del vent. Té l'escorça bruna i

rogenca, fibrosa i a vegades s'esquerda
longitudinalment, desprenent-se en tires
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estretes. Les fulles juvenils són aciculars
amb forma d'agulla i les adultes en forma
d'escata imbricades damunt les branques.

Normalment és un arbre monoic. Les
flors masculines dispersen el pol-len al

principi de primavera i les flors femeni
nes es transformen en un gàlbul esfèric

Lluís Catasús

carnós, no comestible, de color verd que
canvia a rogenc quan madura. El nom

científic, phoenicea, significa vermell,
potser en referència al color del fruit.
És originària de la zona mediterrània

però també es troba a Madeira i a les
Illes Canàries. De fet és una planta amb
moltes varietats i subespècies que es

pot trobar des del nivell del mar fins als
1.400 metres d'altitud.
S'utilitza en repoblacions forestals i en

jardineria com a arbre ornamental. La

seva fusta és compacta, de gra fi, de
color marró-groguenc o vermellós i molt
aromàtica i resistent. S'utilitza en fusteria,
ebenisteria, construcció i per fer carbó

vegetal. L'oli de la saba s'usa en cosmètica.



RETALLS DE MUNTANYA

Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici

El
Parc Nacional d'Aigüestortes i

Estany de Sant Maurici s'extén per
les comarques pirinenques de l'Alta

Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà
i la Val d'Aran. Creat el21 de novembre de
1955, és l'única àrea protegida d'aquesta
categoria a Catalunya i constitueix una

magnífica representació de les formacions

geològiques de la serralada axial dels Piri

neus, així com de la seva flora i fauna. Tot
i ser de titularitat estatal, el1980 va passar
a ser gestionat per la Generalitat, moment

des del qual ha tingut fins a tres amplia
cions dels seus límits: e11988, el1990 i la
més recent e11996, any en que s'assoleixen
les dimensions actuals amb una superfície
total de 40.852 ha repartides en dues zones:

una de 14.119 ha que correspon a la zona

del parc pròpiament dita, i una altra de
26.733 ha que correspon a la zona perifèri
ca, la qual rodeja l'anterior i té l'objectiu de
crear un gradient de protecció creixent des
de la part més exterior fins a la interior.
La geografia del Parc és la típica d'alta

muntanya degut a que gran part del
territori es troba per sobre dels 1.000 m

d'altitud amb pics que fins i tot arriben a

superar els 3.000 metres en els seus límits
més occidentals; és el cas del Comaloforno,
els Besiberris i la Punta Alta. El terreny
es troba esquitxat per un gran nombre de

llacs, fins a uns dos-cents, d'origen glacial
quaternari, i s'estructura al voltant de dues
valls principals separades pel pas natural
del Portarró d'Espot: la vall del riu Sant
Nicolau a l'oest, amb els característics

prats i meandres que donaren lloc al nom

d'Aigüestortes, originats a partir d'un

estany que a poc a poc es va anar omplint
de sediments fins a dibuixar el capriciós
recorregut del riu; i Ia vall del riu Escrita a

l'est, el tret més característic de la qual és
el paratge de la muntanya d'Els Encantats
sobre l'estany de Sant Maurici, una de
les imatges més bucòliques dels Pirineus
i reclam turístic, se'ns dubte, del Parc.

Administrativament, aquesta part interna

ocupa exclussivament els termes munici

pals d'alguns nuclis de població de la Vall
de Boí a l'oest, i el d'Espot a l'est.
La zona perifèrica inclou els municipis
de Vielha e Mijaran i Naut Aran a la Val

el Parc català

d'Aran; el de Vilaller i els no inclosos a

la part interna de la Vall de Boí a l'Alta

Ribagorça; el de Torre de Cabdella al
Pallars Jussà; i igualment la part no inclosa
anteriorment d'Espot, Alt Àneu, Esterri

d'Àneu, la Guingueta d'Àneu i Sort al
Pallars Sobirà. En aquesta zona perifèrica
s'hi troben també indrets de gran bellesa
i valor natural, com el bosc de la Mata de
València, l'avetosa més important dels
Pirineus; les valls de Gerber i Cabanes, el
circ de Colomers, el circ de Saboredo, la
ribera del Valarties, la vall de Besiberri, els

estanys de Cabdella, el pic del Montarto
d'Aran i molts d'altres ...

El patrimoni biològic del Parc és molt im

portant. Els acusats desnivells que presen
ta en tots els seus vessants i la climatologia
canviant segons llur orientació donen lloc
a la coexistència de diferents ecosistemes
molt variats entre sí: prats, conreus i bos
cos caducifolis a les cotes més baixes, fins a

1.500 metres; boscos de fulla perenne on el

pi negre és l'espècie dominant, a les cotes

mitjanes entre els 1.500 i els 2.300 metres;
i prats alpins, rocalls i tarteres típiques de
l'alta muntanya a les cotes més altes. El

grup més important d'espècies de la flora
del Parc pertany al tipus eurosiberià, és a

dir, el de plantes pròpies de l'Europa cen

tral humida, per bé que un 8% de la flora
correspon a espècies endèmiques.
Pel que fa a la fauna, no és menys im-

Eduard Soler

portant, i com és habitual es comporta
de manera discreta i no és gens fàcil
d'observar. De les aproximadament dues
centes espècies de vertebrats que habiten
en el parc, gairebé dues terceres parts són
aus entre les que en destaquen el gall fer,
la perdiu blanca, l'àliga daurada, el voltor
i el trencalòs. Però també s'hi poden veu

re mallerengues, picots negres, gralles de
bec vermell, pela-roques i merles d'aigua
entre moltes altres. Els mamífers més

representatius són l'isard, l'ermini, la
marmota alpina, o la daina i el cabirol els

quals foren introduïts durant la segona
meitat del segle xx. Entre els amfibis

destaquen el tritó pirinenc i la granota
roja. Pel que fa als rèptils cal anar amb

compte amb l'escurçó, verinós però que
no ataca si no se'l provoca. Als rius, la
truita conviu amb altres espècies piscí
coles al-lòctones que van ser alliberades

anys enrere pels pescadors de la zona.

El fet que el Parc Nacional d'Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici faci molts anys
que es troba protegit, així com la seva in

accessibilitat natural, ha preservat la flora i

la fauna en un estat força salvatge. Malgrat
tot l'empremta de l'home és inevitable, i

el Parc continua avui dia explotat per la
ramaderia i la indústria hidroelèctrica
encara amb concessions vigents, a més del
turisme, per bé que aquesta activitat recent

es troba fortament regulada.
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NOTÍCIES I �� ACTIVITATS

XX JORNADES DE LITERATURA
EXCURSIONISTA

El
passat dia 29 de novembre es varen

celebrar les XX Jornades de Litera

tura Excursionista, organitzades
per l'Arxiu Bibliogràfic Excursio-

nista de la Unió Excursionista de

Catalunya de Barcelona.

El acta va tindrà lloc el Cen-

tre Cultural Teresa Pàmies de

Barcelona, i les jornades, aquest
any varen ser dedicades a Ramon

Amigó Anglès (1925 - 2011), ex

cursionista, mestre d'onomàstica
i toponímia, així com un ferm
defensor de la nostre llengua i del

país.
Era soci de l'Associació Excur
sionista de Reus, del Centre de
Lectura de Reus i de l'Associació
d'Estudis Reusencs, on va desenvolu

par diverses tasques de responsabilitat.
El1980 contribuí a la fundació de la

Societat d'Onomàstica de la qual va

ser vicepresident. Va professar euros

d'onomàstica a les universitats de

València, Lleida i la Rovira i Virgili de

Tarragona. El1994 esdevingué membre

corresponent de l'Institut d'Estudis Cata

lans, adscrit a la Secció Filològica.
En reconeixement a la seva trajectòria, el

Departament de Cultura de la Genera

litat de Catalunya li va concedir el1997
la Creu de Sant Jordi. L'any 2011, poc
abans de morir, va rebre un homenatge,
durant el Primer Congrés de la Societat

d'Onomàstica i XXIV Congrés Interna

cional ICOS de Ciències Onomàstiques.
Va realitzar multitud d'estudis
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d'onomàstica i toponímia sobretot dels

indrets del Camp de Tarragona, la seva

terra. Entre els quals podem destacar:

Els topònims de la ciutat el terme

de Reus, i Els topònims del terme

municipal del poble de la Mussara,
motiu pel qualli concediren el1955
i el1961 el Premi Eduard Brossa de

la Societat Catalana de Geografia.
La seva tasca per la defensa i super
vivència de la llengua catalana, el

seu amor per la muntanya i el país,
i la seva passió per la toponímia
van fer d'en Ramon Amigó i An

glès, una persona dedicada al seu

país a la seva terra i a la seva gent.
Amic i col-laborador dels seus com-

panys excursionistes, historiadors,
toponimistes .... va viure i treballar per
la llengua catalana, ensenyant-la en èpo
ques de repressió i cuidant-la i defensant
la en cadascun dels seus escrits, llibres o

conferencies.
L'acte va estar mol concorregut per públic
del món del excursionisme, amics i fami
liars de Reus.

LLENGUA 1_ MUNTANYA
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ha uns quants mots que pel

seu significat i grafia molt sem

blants, ens porten a no usar-los
correctament.

Començarem per un mot adient a aquesta
secció: deport, que és un esbarjo i no té

res a veure amb esport.
Runa i ruïna, runa és el conjunt de
materials que queden quan s'ha ensorrat

una casa. Ruïna és la resta d'una ciutat o

edifici que s'ha conservat en mal estat a

través dels anys.
Planell i plànol, planell vol dir un indret

pla i elevat. Plànol és un mapa topogràfic.
Capsa i caixa, capsa és un objecte per

guardar-hi coses, de mida petita. Caixa

és per guardar-hi grans mercaderies.

32

Cita i citació, algú té una cita quan ha

quedat per trobar-se amb una altra

persona. En canvi, una citació és quan es

reprodueix una part d'un text.

Tapa i tapadora, una tapa serveix per
tancar una capsa o algun recipient. La

tapadora és la que posem en una olla

perquè bulli més de pressa.
Falda i faldilla, la falda, entre altres co

ses, és la part inferior d'una muntanya o

serralada, mentre que faldilla és una peça
de vestir per a les dones.
També hi ha tres paraules molt sem

blants: esborrall, esborrany i esborra

dor, l'esborrall és una taca que es fa al

paper quan escrivim, L'esborrany és un

primer escrit d'un text que després pot

ser modificat. L'esborrador serveix per

netejar la pissarra.
Peregrí i pelegrí, peregrí vol dir que és

rar i que es veu poques vegades, remot.

\ Pelegrí és una persona que fa un viatge a

un lloc sagrat.
Complet i complert, complet, ple,
ocupat. Ex.: l'ascensor anava complet.
Complert, complit. Ex.: ha complert amb
la seva obligació.
Cal utilitzar, doncs, el mot escaient en

cada ocasió.

amb la col·laboració del Centre
de Normalització lingüística de
Barcelona Delegació de l'Eixample
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Lluís Catasús i Cols

sovint drenada per corrents d'aigua que són absorbits, conduïts i

evacuats subterràniament.
3. Aquest francès (1859-1938) està considerat el creador de

l'espeleologia moderna i fou l'iniciador de les primeres explora
cions científiques.
4. Sinònim de cova, gran balma. Alguns pobles catalans porten
aquesta paraula en el seu nom ...

5. Cavitat subterrània natural més a menys profunda, de desen

volupament predominantment horitzontal.
6. Aquest barceloní (1874 - 1910) fou un geòleg, espeleòleg, na

turalista, sacerdot i escriptor, que introduí l'espeleologia a Cata

lunya. La Federació Catalana d'Espeleologia atorga cada any un

premi, que porta el seu nom, als millors treballs espeleològics.
7. Espeleotema en forma de columna que creix verticalment so

bre el sòl d'una cavitat subterrània.

8. Important avenc de 202 metres de profunditat excavada en

conglomerats que es troba a Canaida (Odèn, Solsonès). Fins al

1978 va ser rècord de profunditat de Catalunya i fins al 1982 la

més fonda del món en conglomerats.
9. Aquest important avenc de 336 metres de profunditat està si

tuat en el Parc del Garraf, però dins del terme municipal d'Olesa

de Bonesvalls (Alt Penedès). És el segon avenc més profund de

tot Catalunya.
10. Algunes coves primàries com els tubs de lava es formen du

rant l'activitat volcànica. Sabries el nom del tub de lava més llarg
i profund del món que es troba a Hawaii, a prop de la ciutat cos

tanera d'Hilo?
11. Depressió tancada, de forma cireular o oval, amb un diàmetre

que oscil-la entre 1 i 500 m i de poca fondària pròpia d'un paisat
ge càrstic. Poden tenir el fons reblit de terra rossa.

12. Conjunt de solcs, estries i canals profunds separats per ares

tes tallants irregulars que s'originen a la superfície de les roques
calcàries per la dissolució provocada per l'aigua de pluja.
13. Regió de roca calcària o dolomítica on s'ha produït el desen

volupament de formes específiques de relleu causades per pro
cessos de dissolució i d'erosió superficial i subterrània amb un

drenatge subterrani.
14. Nom del primer butlletí periòdic d'espeleologia que va co

mençar a publicar la Société de Spéléologie fundada elI895.
15. Cavitat oberta en un terreny calcari per dissolució i eixam

plament d'una fissura, generalment en forma de pou vertical o

subvertical.

CONCURSIONISME

5

En aquesta ocasió parlarem de l'espeleologia. El mot prové del grec spelaion (cova) i Ioga (tractat) i és la ciència

que estudia les coves. També rep aquest nom l'exploració, ja sigui amb finalitat científica o esportiva, de les

coves i els avencs.

9

1. Espeleotema cilíndric que penja del sostre d'una cavitat sub
terrània.

2. Depressió tancada d'origen càrstic, de grans dimensions, de
vores força abruptes, de fons pla rocós o recobert de sediments, i

Solucions del Concursionisme 383: 1 Ortodo, 2 Pirineus, 3 Carlit, 4 Puigcerdà, 5 Font-romeu, 6 Barida, 7 Batllia,
8 Moixeró, 9 Martinet, 10 Perxa, 11 Segre, 12 Puigmal, 13 Ceretans, 14 Cadí, 15 Llivia.
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Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del31
de gener, les solucions de com a mínim 12 mots encreuats a

l'adreça electrònica del concurs: concursionisme@excur

sionisme.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.

En el proper número de la revista sortirà publicat les solucions
i el nom del guanyador. El guanyador del concursionisme 383
dedicat a la Cerdanya és Maria Lopez. A la pàgina web de la re

vista www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes
a les preguntes dels números anteriors.
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- Horari: de 5 a 6 h per anar i tornar amb raquetes. 4 aSh si

anem amb esquís
- Desnivell: 732 m

- Dificultat: el descens directe del cim al refugi de Larreix

ofereix passos de certa complicació si no ens orientem bé
- Material: Pot fer-se amb raquetes a amb esquí de mun

tanya. Sembla molt poc exposada a eventuals allaus. Piolet i

grampons poden útils cas de trobar la carena final glaçada.
- Refugi: La cabana de Larreix a 1.470 m, a mig camí del cim,
ofereix taules, bancs, llar de foc i unes 15 places sobre terra de
fusta en un segon pis
- Època: de desembre a meitat de març segons la neu caigu-.
da. Cal tenir present que sortim de 1.349 m

- Cartografia: 19470T Aspet. Escala 1:25.000 de I'IGN francès
- Bibliografia: 52 Balades à skis dans les Pyrénées Centrales
de Francois Laurens. Éditions Didier Richard. Randonnées à

skis dans le Luchonnais, Vald'Aran, Encantats, Aneto et Posets

de Raymond Ratio. Éditions Héraclès.
- Accés: Sortim de la vall d'Aran seguint la N125 paral-lela al

riu Garona. Deu quilòmetres més avall, a l'entrada de Saint

Béat prenem la D44 que creua el riu i puja el coll de Menté a

10 Km de distància. Estacionem al mateix coll a 1.349 m

La Tossa Rodana 2.601m
i Cap de la Llosada 2.724 m

-Horari: 2 h 40 min de pujada pel primer cim i 3 h 30 per tots dos.
-Desnivell: +l- 685 m pel primer cim a bé 910 m si els fem
tots dos
-Dificultat: Ascensió senzilla i curta, ideal per a la iniciació
tant de la pràctica de l'esquí de muntanya com de raquetes.
-Material: per norma sempre que anem a fer esquí de mun

tanya portarem ARVA, pala i sonda

-Època: de novembre a abril segons la quantitat de neu.

-Cartografia: 22490T L'Hospitalet-près-l'Andorre. Ese.: 1:25.000.
IGN francès. També Cerdanya Ese. 1:50.000 Ed. Alpina
- Bibliografia: Les Pyrénnées Orientales en raquetes de Jean
Denis Achard, Pascal Kistela i Jessica Born. 3 Sup Éditions.
-Accés: Entrar a França per Puigcerdà i prendre la N20 direc
ció Ax les Thermes, fins al coll de Pimarent a 1.915 m.

- Descripció: Ascensió clàssica en virtut de l'alçada del

punt de sortida i per la neu que hi podem trobar a partir del
més de novembre. S'adapta bé tant a la pràctica d'esquí de

muntanya com de raquetes. Sortint del petit estacionament al
mateix coll de Pimorent encarem al nord-est els suaus plans
que ens van endinsant a aquesta àmplia vall. Passem a tocar

d'una cabana de pastors i a mida que guanyem alçada enca

rem la Coma d'en Garcia dominada a l'esquerra (nord) pelvic
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al pla envoltat de pins que hem trobat

després de les cabanes de Larreix.

x--- RESSENYES ---�
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- Descripció: Ascensió adaptada tant

a raquetes com a l'esquí de muntanya.
El Cagire és el cim far d'aquest sector

del Pirineu ja que la seva esvelta forma
és ben visible des de la plana. El coll de
Menté dóna accés a l'estació d'esquí de
Le Mourtis al sud i al massís el Cagire al

nord. Sortim del coll a 1.349 m seguint
una pista forestal cap el nord-est. Primer

és planera i després en lleuger descens.

Al cap si.s Km la pista arriba a l'extrem

de la cresta que baixa del pic de l'Escaleta
i passa la vessant nord d'aquesta. Ara

a podem admirar l'amplitud del Pic de

Cagire. Seguim la pista en direcció nord

oest i en baixada. En un trencall prenem
el ramal esquerra en ascens fins arribar

al clar de bosc on trobem les cabanes de

Larreix a 1.470 m, (1 h 30 min). Una és

tancada i l'altra funciona com a refugi
lliure. Entre elles una font brolla tot l'any.
Seguim ara en marcada direcció nord
travessem un bosquet de roures fins un

replà amb pins a banda i banda. Els qui

portin esquís encararan amb ànsia la

pala encarada al nord que puja al coll que

separa el Cagire del pic de Pique Poque.
Amb raquetes en canvi anirem encarant

de nou el nord-oest per enfilar-nos a

l'evident coll del Pas de l'Âne a 1.708

m. (2 h 30 min.). Des del coll hem el de

seguir una àmplia carena cap el nord-est
fins. És el tram més costerut de la ruta

i pot demanar l'ús de grampons segons
l'estat de la neu. Assolim el cim de Pique
Poque de 1.898 m (3 h) i per fi veiem,
carena enllà, el Cagire. Caldrà baixar a

uns metres fins la depressió entre els dos
cims i assoli, sempre per una carena molt

ampla, el pic de Cagire 1.912 m (3 h 30

min.). Ofereix molt bones vistes cap el

Midi de Bigorre, els pics de la Maladeta

i cap el sud vers la frontera amb la vall

d'Aran. El mes fàcil és tornar per on

hem vingut però és més ràpid i directe

baixar per la pala que encara les cabanes
de Larreix. A la part baixa caldrà fer

un flanqueig a mà dreta per arribar cap

La Tossa Rodona 2.601m

i Cap de la Llosada 2.724 mcu
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de Querforc de 2.585 m. Aviat descobrim

al fons de la vallla portella on acaba i

a la seva esquerra el nostre objectiu, la
Tossa Rodona d'aspecte ben suau. A la
nostra dreta tenim els pendents boscats

que baixen de la serra de les Lloses, a

mà esquerra, ni un arbre. Resta anar

pujant la coma per on ens sembli més

evident. S'endevina a l'esquerra sota la
neu (riba dreta orogràfica) la pista que la

remunta, però no cal seguir-la. És més

fàcil mantenir-se al fons de la vall. És en

els darrers metres d'accés a la portella
de la Coma d'en Garcia que el pendent és

més redreçat. Cal traçar una diagonal de
dreta a esquerra i, si anem amb raquetes
forçarem una mica els turmells. Un cop
al coll a 2.534 m (2 h 30 min) la vista·
tancada que hem tingut durant l'ascensió

s'eixampla de cop i apareixen el puig
Pedrós i el puig de la Coma d'Or a l'est.

Per una àmplia lloma encarem al nord
el suau cim de la Tossa Rodona de 2.601

m (2 h 40 min). Malgrat la seva modès
tia gaudeix d'unes vistes espectaculars
cap a la vall de Besines, al nord. Podem

completar i allargar aquesta evident
ascensió pujant el Cap de la Llosada. Per

fer-ho hem de retornar a la portella de la

Coma d'en Garcia, baixar cap a l'est fins

�-

la portella de Cortal Rossó a 2.501 m i

seguint sempre la suau carena cap a l'est
acabar assolint el cim del Cap de la Llo
sada de 2.724 m que domina al sud la vall

de Cortal Rossó ( 3 h 30 min). Tornarem

per la Coma d'en Garcia.
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