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Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries
977580063 - www.refugiuecearo.eat
Email: jnfo@refugiueeearo.eot (Pere Ros i Helena)
· Altitud: 1.090 metres' Capacitat: 50 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, sn, engorjats, natura,
escalada, espeleologia.

Refugi de REBOST
Bagà
608736714 - www.refugirebost.eot
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Serguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, sn, escalada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC
652 849 704 - Raquel Aguilar
Faeebook: Refugi Mos del Tronc
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 28 places

· Activitats: travesses, passejades, sn, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646 744 669 /972 145 107 www.xaletuec.eom
· Altitud: 1.505 metres
· La Molina, al Sarri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)

· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleo
lo ia

'. ,!'

�\ ";:.::-;:. �, "

.:»:

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

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

Refugi MATARÓ
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 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 wwwrefugi.eontoeontes.cat
· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre I'Hostalet
i el Cobert de Puigcercós

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

Butlletí Digital UEC

Durant tot l'any 2014 hem pogut gaudir del nou "Butlletí digital UEC". Aquest butlletí va néixer amb l'objectiu
de crear una nova eina de comunicació, que ens permetés una major difusió de la informació de les nostres

entitats i noticies del món de la muntanya. Podem dir que aquest butlletí ha arribat a cobrir les expectatives
que desitjàvem, des de primers d'any, i amb cada nou exemplar, hem tingut nous lectors i nous col.

laboradors.

Com sabeu el cost d'aquest butlletí s'ha pogut cobrir amb els diferents anuncis de les empreses, la major
part d'elles del sector de material de muntanya i d'altres. Malauradament degut a la situació actual, la

possibilitat de contractar nova publicitat que ens permeti mantenir el cost del butlletí digital és cada vegada
més difícil.

�empresa que ens edita aquest butlletí digital, Marketing & Communication Projects, S.L., està treballant

per aconseguir nous contractes de publicitat que ens cobreixi el cost i continua publicant el nostre "Butlletí

Digital UEC", sense cap cost; però realment les expectatives són bastant negatives. Actualment la Unió

Excursionista de Catalunya, no ens podem permetre cobrir una part o la totalitat del cost que representa
publicar aquest butlletí.

El "Butlletí Digital UEC", corresponent al mes de febrer el tenim cobert, però pel número dels mes de març,
estem pendents del resultat de les gestions de l'empresa MC Projects, S.L. En el cas que no fos possible
continuar amb aquest butlletí digital, faríem un nou butlletí que el socis rebran en el seu correu electrònic en

format "PDF", amb una versió similar al butlletí "excursionisme" que editàvem abans.

Intentarem si arribés el cas d'editar aquest butlletí en PDF, que sigui amb un format més dinàmic amb moltes

fotografies, notícies del món de la muntanya.

El que pretenem, sigui l'opció que sigui, és seguir informant al soci de les activitats que realitzen totes les
nostres entitats UEC.

Francesc Brugulada
Director de l'Excursionisme

suman

Aprofitem la neu

Som a dos mesos perquè arribi la primavera i en el nostre petit país cal aprofitar l'època més
freda de l'any per gaudir de la neu. Així com també podem visitar França, en Pasqual Garriga
ens facilita una travessa pel Grand Pinier, al sud dels Écrins. Sense ànim de voler que tothom

passi fred també us proposem rutes per fer en família, sols, acompanyats o en bicicleta. Per

exemple, ens podeu acompanyar en la ruta als llocs remots de Catalunya que ens ha descrit en

Ramon Pascual durant 3 edicions de la revista. Per als que necessiteu cremar encara el torró
els germans Triquell ens proposen un llarg viatge de "Hut a Hut" als EUA i amb BTT. En Joan

Guasch ens farà pujar un parell de cims més a prop de casa, el Monteixo (2.905 m) i el Norís

(2.820 m). Per acabar o per començar unes crestes d'en Pako Crestas a la Serra de Llosers, així

toquem el blanc. Com sempre més idees i sortides a les nostres seccions.

Pere Sauret

President de la UEC Agrupació Esportiva
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TEXT I FOTOGRAFIES DE PAKO CRESTAS

Iniciant el primer llarg de la canal dels 14 anys
4



La
serra de Llosers és un brancal que deriva

del Pic de Coma d'Or fins al coll de Puimorens.
Al nord de la serra hi localitzem la Coma

d'en Garcia, una de les valls més freqüentades
pels esquiadors del Pirineu Oriental, gràcies al seu

còmode accés, ja que comença just al mateix coll de
Puimorens, on la carretera puja als 1.850 metres i on la
neu està més que assegurada en l'estació freda.

A la mateixa serra, al seu vessant nord, hi ha un

tros del vessant que presenta un tram rocallós on

es formen diverses petites canaletes, a recer d'una

gran i evident canal ampla. És una zona sense gaires
pretensions, però amb punts al seu favor, com és el
fàcil accés, un també evident i còmode descens i la

quasi absoluta manca de perill d'allaus.

Lhívern passat vaig freqüentar la zona i en l'actualitat
hi ha diverses línies divulgades. Val a dir que,
curiosament, malgrat ser una zona de moltíssima
neu, just la part on es fan els corredors acostuma a

Encara queda alguna alternativa per"dlllmi:Kl
línies al vessant, si bé ja poca cosa més ès'Pdt 11 ,

donades les limitades possíbílítats dela ZORa

Us presentem doncs un nou marc d'escola d'escalada
hivernal al Pirineu Oriental, amb les modalitatstí¡ji.ques
de la zona d'escola: itineraris curts, poca aproximaciO,
còmode descens, mancança deperill d'allaus, etc. Una
bona excusa per fer un "sube V baja" al dia i treure-li
la pols ais piolets i al material. Les vistes, des de dalt del
Serrat de Llosers, són superbes, amb el Carlit, gegantí i
inconfusible, fent de rei del seu propi massís,

Trobareu més informació de corredors de neu,

gel i mixte al Pirineu, amb més de 600 ressenyes
descarregables gratuïtes, al següent enllaç:
http://www.pakocrestas.com/pvrene-ice/

FITXA TÈCNICA:

Hi trobem tres sectors, el dret, el central i l'esquerre,
amb les següent vies ressenyades:

Serra de llosers - sector dret
1. Canal14 anys
2. Via dels llosers

Serra de llosers - sector central

3. Goulotte del monsio

4. Goulotte pulpitos amigos
5. Canal central

Serra de llosers - sector esquerre
6. Canal retrobament

Punt de partida: coll de Puimorens (1.920 m).

Aproximació: cal pujar per l'ampla i evident vall situada
a l'est del coll; es tracta de la Coma d'en Garcia, localitzada
entre la cadena Querforc - Trespunts al nord i serrat del Llo
sers al sud. A mitja pujada de la Coma, de manera natural i

evident, veiem el vessant rocós a la dreta.

Descens: fàcil, des del collet situat entre les dues cotes de la
cadena baixem cap al nord per pendent fàcils.

Observacions: sòl rocós coronat per pendents molt suaus.

Terreny interessant per a la iniciació o per gaudir d'un dia

tranquil d'escalada, sense compromís i de relativament
còmode accés.

5



La serra de Llosers, vessant-escola al massís de Carlit

CANAL DELS 14 ANYS

Recorregut / dificultat: 280 metres. Mitjana de 45°-40°,
màxima de 60° i Ilo.

Primera ascensió (divulgada): Dani Brugaroles i Pako

Crestas al març de120l4.

Característiques i condicions: itinerari sinuós que
transcorre pel marge dret de la paret. El primer llarg puja
per la dreta del sòcol inferior on divisem uns evidents
diedres. Pugem després per grades fàcils fins al peu del

segon i últim cinturó rocós. Flanquegem en horitzontal

per una fàcil i evident lleixa fins localitzar una canal que

puja entre pendents i mixt fàcils pel centre d'unes torretes

rocoses, just al marge oposat del vessant en referència al

punt on hem iniciat l'ascensió.
Material útil: friends variats i cintes per blocs,

6

VIA DELS LLOSERS Recorregut / dificultat: 220 metres. Màxima de 70° i M4.
Primera ascensió: Ferran Rodríguez i Rut Capdevila al març
de120l3.

Característiques i condicions: una de les primeres vies di

.,� vulgades de la zona. Molt estètica i sens dubte la més interés
sant d'aquest sector dret. La fina línia de gel de sòco1 inicial
discorre per un estret diedre que no es forma amb facilitat.
Material útil: semàfor d'aliens, camelots 0,5-2, 2 cargols de gel.
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GOULOTTE PULPITOS AMIGOS

Recorregut / dificultat: 100 metres de goulotte més 250

metres de rampes fàcils fins al cim. Mitjana de 550. Màxi

ma 650 i mixt fàcil. Variant de 850.

Primera ascensió (divulgada): Isma Antequera, Isaac

Trullas i Pako Crestas l'abril de12014.

Característiques i condicions: És la goulotte situada més

a la dreta de la paret central (la de la gran canal). Primer

llarg de canal estreta de fins a 650. A partir de la RI hi ha
dues alternatives. Pujar en diagonal cap a l'esquerra (600-
650 i SSM) o sortir per la cascada difícilment en condi
cions que tanca la goulotte de manera directa (800 - 850

mantingut durant 10 m).
Material útil: friends variats i 4-5 pitons. Si hi ha sort i la

cascada està formada, cargols curts.

Recorregut / dificultat: 150 metres. Mitjana de 500.

Màxim de M2 + i 65M.

Primera ascensió (divulgada): Ramon Prades, Jordi Vila

mayor i Pako Crestas al desembre deI20l3.

Característiques i condicions: les dificultats de la ressen

ya responen a condicions de poca neu i mal transformada.
És molt possible que amb més innivació o amb millors
condicions les dificultats minvin.

Material útil: 2 pitons, encastadors variats.

CANAL DEL MONSIO
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La serra de Llosers, vessant-escola al massís de Carlit

CANAL CENTRAL

Recorregut I dificultat: 280 metres. Màxima de 55° i possi
ble mixt.

Primera ascensió: sense dades.

Característiques i condicions: sens dubte la més evident
i llarga de les canals del sector, fàcil i molt apropiada per
combinar amb una esquiada per la zona.

Material útil: opcionalment material auxiliar d'ancoratge
en roca.

8
Aproximació amb el Trespunts de rerefons
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CANALDELRETROBAMENT Recorregut / dificultat: 180 metres. Mitjana de 45° a 50°.

Màxima 55° i Ilo.

Primera ascensió (divulgada): Dani Brugaroles i Pako Cres

tas al març de120l4.

Característiques i condicions: canal molt evident que
transcorre per la paret de l'esquerra. El primer llarg puja
en diagonal i el segon va recte cap a les zones tombades de
la part superior del vessant. Durant la primera ascensió

divulgada es va trobar bon gel de fusió. El vessant acostuma

a acumular poca neu tot i que abundi en les proximitats,
segurament a conseqüència del vent.

Material útil: encastadors variats i cintes per blocs.

9
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Detall de l'entrada d'una borda a Sant Joan de Toran (1.018 m), el poble més remot

de la Val d'Aran, només amb residents temporals a l'estiu
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Castell de Gòsol i serra d'Ensija. Alt Berguedà

Als darrers dos números d'Excursionisme ens hem apropat intensament al territori

català amb l'objectiu de trobar alguns dels llocs habitats més remots. Després de la
introducció de la primera part, a la segona hem recorregut vall a vall el Pirineu i

Prepirineu de Lleida fins a l'Alt Urgell. En aquesta tercera i darrera part continuarem

l'avanç cap a l'est, començant pel Solsonès fins a arribar a l'Alt Empordà i conclourem
amb algunes breus línies aquest estudi.

TEXT I FOTOGRAFIES DE RAMÓN PASCUAL

El detall: vall a vall per les comarques
del Pirineu i el Prepirineu.

Est de l'Alt Urgell i el Solsonès

El Solsonès, de la mateixa faisó com li passa a la Noguera, el

Berguedà o Osona, només és prepirenaica en el seu extrem

nord, per sobre de la "segona capital", Sant Llorenç de Morunys.
Més enllà del coll de Port (1.670 m), la C-462 porta a la part alta

de la vall de la Vansa, a l'AIt Urgell, que ja havíem descobert en

parlar d'aquesta comarca. En una de les capçaleres del riu de la

Vansa, a la vall del riu de la Mola, s'hi troba el poble de Tuixent

(1.206 m), capital d'un dels municipis més alts de Catalunya.
El preciós Tuixent té un cert turisme a l'hivern gràcies a una

propera estació d'esquí nòrdic nascuda a11978. A l'estiu un dels
al-licients per conèixer aquest poble és l'interessantíssim museu

de les Trementinaires (www.trementinaires.org), en record de
les dones que viatjaven per tot Catalunya venent la trementina,
resina de pi i altres coníferes, amb múltiples aplicacions.
Al mateix municipi però més alt i allunyat es troba Josa de Cadí

(1.445 m), a 33 km de Sant Llorenç de Morunys, amb restes de cas

tell. Hi estaven censats 25 habitants a120l3. El turisme pel poble s'ha
vist lleugerament incrementat des de l'asfaltatge de l'estreta carretera
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Llocs remots de Catalunya: (Tercera part)

que l'uneix amb Gósol, al Berguedà, pel coll de Josa (1.631 m).
A l'extrem sud-oest de la serra del Port del Compte (2.382 m), es

troba el municipi d'Odèn, també amb una baixíssima densitat
de població (2 h/km-). El nucli principal és Cambrils (l.l3S m),
el més antic del terme municipal, de caràcter dispers. La carre

tera LV-4241 uneix aquest poble amb el també remot Alinyà,
a l'AIt Urgell. Cambrils es troba a 30 km de Sant Llorenç de

Morunys, el municipi més proper amb més de LODO habitants.
Cambrils està dominat per les restes d'un castell medieval,
sembla que possessió dels templaris en temps molt reculats.

Un altre terme del Solsonès de baixa densitat és el de Pinell

de Solsonès. El seu poble major, Sant Climenç, està a 800 m

d'altitud i només a uns 12 km de la capital comarcal. Dins

d'aquest terme, els llogarrets de Madrona a Pinell de Solsonès, a

uns 600 m, es troben força aïllats i comptaven cadascun d'ells el

2013 amb 30 habitants disseminats pels seus dominis.

Meranges i Girul, a la Cerdanya, el municipi més alt de Catalunya

Als Rasos de
Peguera es

feren pràctiques
d'esquí i luges
ja a11908, una

de les primeres
vegades que
s'esquiava a

Catalunya.

Berguedà
Continuant cap a l'est pel Prepirineu ens endinsem a la comarca

del Berguedà. Els dos sectors on hem localitzat els llocs més

remots són l'àrea al voltant dels Rasos de Peguera (2.079 m) -

Serra d'Ensija (2.320 m), a l'oest del Llobregat, i a l'entorn del
massís del Catllaràs (1.765 m), a l'est del mateix riu.

Al sud i sud-oest dels Rasos de Peguera el municipi de Castellar
del Riu té una densitat de població de 5 h/km-, El poble més

gran és Espinalbet (l30 habitants), relativament turístic per es

tar camí de l'antiga estació d'esquí alpí i actualment parc de neu

dels Rasos de Peguera i del xalet-refugi del mateix nom, avui

gestionat pel Centre Excursionista Montserrat, de Manresa.

Als Rasos de Peguera es feren pràcti
ques d'esquí i luges ja a11908, una de
les primeres vegades que s'esquiava a

Catalunya. Dins del municipi el poble
més petit és precisament Castellar del

Riu (1.283 m), amb 2 habitants, però a

escassos 11 km de Berga. [ajuntament
es troba a Llinars, a la confluència de

l'Aigua de Llinars i el Torrent de Fonta

nella. Llinars té 30 habitants i es troba

força lluny tant de Berga (21 km), com

de Sant Llorenç de Morunys (14 km).
En una zona eminentment muntanyo
sa, entre la serra d'Ensija i els Rasos de

Peguera es troben els llogarrets de Fu

manya (1.510 m) i Peguera (1.640 m),
els dos al terme disseminat de Fígols (2
h/krn'). A Fumanya destaca l'església
romànica de Sant Mateu, amb un

senzill refugi al costat i al despoblat de

Peguera, les restes d'un castell. Peguera
fou probablement el poble més alt de la província de Barcelona i

un dels més alts de Catalunya. Malgrat no ser l'objecte d'aquest
treball els pobles "abandonats" hem volgut citar aquest lloc

per ser un dels pocs de la demarcació de Barcelona, però on,

per cert, encara s'hi celebra la Festa Major. De Peguera a Bagà,
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poble gran més proper, hi ha 17 km.

A l'est del Llobregat el curiós massís del Catllaràs, amb els seus

cingles i agulles calcaris i els prats verdejants amb flor de neu, acull

alguns dels nuclis habitats més remots del Berguedà. El més alt i

endinsat a la muntanya és Sant Romà de la Clusa (1.360 m), a 20

km de Berga i a 18 d'una carretera, diguem-ne, principal. Pertany
al municipi de Castell de l'Areny (3 h/km-). Sant Romà també

té una esglesiola romànica, bellament restaurada i un refugi de

muntanya. Castell de l'Areny és un terme sense nucli principal ben

definit, i al2013 hi havia censades 72 persones.
A l'extrem oriental del Catllaràs s'amaga la meravella romànica de

Sant Jaume de Frontanyà, al poble i municipi del seu nom. El poble
es troba a 1.075 m i a 28 quilòmetres de Berga i el municipi té una

densitat de població amb el simbòlic valor
de 1 h/km', A l'any 2013 hi havia censades
25 persones. És considerat el municipi
menys poblat de Catalunya però a mitjans
segle XIX havia arribat a tenir vora 500

habitants.
El que devia ser el magnífic monestir

agustinià de Sant Jaume de Frontanyà
fou construït al segle XI però hi ha notícia
d'una església consagrada a l'any 905, ja
present amb anterioritat. Del monestir
només en resta l'església però la seva

visita és ineludible per la qualitat artística
de l'edifici, d'una sola nau i tres absis, i

l'ornamentació llombarda.
Al sud de la carretera C-26, de Berga a Ripoll
pel coll de Borredà, hi ha el municipi de
la Quar, amb una densitat de població de
2 h/km'. Els habitants, 61, estan disserni
nats pel terme, eminentment muntanyós.
[ajuntament es troba a Sant Maurici de la

Quar, a uns 10 km de Gironella, però el caseriu de la Quar es troba un

parell de quilòmetres més al nord, al pla homònim, a 900 m d'altitud.
A molt poca distància cap a l'oest el Santuari de la Mare de Déu de la

Quar s'enlaira sobre un turó a 1.062 m. Aquest municipi tenia al18S7

gairebé 600 habitants.
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Castellar de N'Hug, força alt però molt turístic

Cerdanya

Aquesta comarca està situada entre el Prepirineu (serres del
Cadí (2.648 m) i del Moixeró (2.276 m), Tosa d'Alp (2.536 m))
i el Pirineu Axial (Monturull (2.761 m), Tossa Plana de Lles

(2.905 m), Puigpedrós (2.915 m).
Venint de l'Alt Urgell, pel sector nord de la comarca, s'entra en

el municipi més extens i un dels més despoblats de la Cerdanya:
Lles de Cerdanya. Aquí hi ha alguns poblets remots però aques
ta característica està força matisada per l'existència de dues
estacions d'esquí nòrdic: Arànser i Lles de Cerdanya, la primera
oberta el1986 i la segona e11970. En concret, Arànser és un

poblet de 41 habitants situat a una altitud de 1.460 m i a 25 km

de Bellver de Cerdanya.
En el mateix terme, Viliella (1.560 m), a la profunda vall de la

Llosa, té una població de 19 habitants i està a 15 km de Bellver.
A 4 km de Viliella hi ha un altre poblet, Coborriu de la Llosa, a

1.530 m. Com es pot veure, molts pobles de la Cerdanya estan

sobre els 1.400 m, altitud força elevada en el context del Pirineu

català.
A l'altra banda del Segre, al municipi de Montellà i Martinet,
Estana (1.505' m) té 22 habitants i està a 17 km d'aquesta segona
o tercera capital cerdana que és Bellver. Estana ha estat i encara

és un punt de referència per a molts excursionistes i escaladors

que s'encaminen cap a les canals i parets del vessant nord del

Cadí. Fou famós un paller del poble que acollí les nits de molts

d'aquests muntanyencs.
Al municipi de Bellver, en concret a la seva solana, hi ha Tall
tendre (1.580 m) i Éller (1.440 m), amb 25 persones censades
entre els dos a120l3 i a uns 10 km de Bellver. I al municipi
limítrof per l'est, Meranges, el més alt de Catalunya, hi ha el
nucli de Girul (1.570 m), a escassa distància de la seu municipal
i a 16 km de Bellver.

No s'ha d'oblidar, però, que a la Cerdanya el boom immobiliari

de les darreres dècades féu créixer pobles de cases adossades,
sovint fantasmes bona part de l'any, en els racons més ama

gats tant de la plana com de la solana o l'obaga d'aquesta gran
depressió.

Ripollès

Aquesta comarca és la més oriental en la qual podem trobar

paisatges d'alta muntanya, amb encara força cims per sobre els
2.000 metres d'altitud. Els pobles remots que hem seleccionat es

troben però tant al Pirineu Axial com al Prepirineu, en contac

te, bé amb el Berguedà i Osona o bé amb la Garrotxa.

Venint del Berguedà trobem el terme de Les Llosses, el més

gran del Ripollès. També té una densitat de 2 h/km/ i el seu po
blament està bàsicament disseminat. La casa consistorial està al

petit nucli de Les Llosses (900 m), a 12 km de Ripoll. Igualment
que molts altres termes del Pirineu català, ha anat perdent
força habitants al llarg dels anys.
A l'est del riu Ter, espina dorsal de la comarca, s'estén la serra

Cavallera, entre Ribes de Freser i Camprodon. El Taga (2.040
m), al seu extrem occidental, és un paradigmàtic "cim de va

ques" de l'excursionisme català. Al vessant sud de la serra hi ha
diversos nuclis de població petits, el més alt dels quals és Sant

Martí d'Ogassa (1.330 m). El terme d'Ogassa té una densitat
baixa (6 h/krn-) però es troba a escassos 10 km de Sant Joan de
les Abadesses. Es va notant clarament que ja no estem en les
àrees més remotes del Pirineu. L'explotació de mines de carbó a

partir del primer quart del segle XIX al terme d'Ogassa permeté
dotar-lo d'electricitat ja a l'any 1900, quan hi vivien al municipi
més de 1.500 persones.
Si seguim la vall del Ter en direcció a la seva capçalera passa
rem per alguns pobles relativament grans i turístics, alfons de

la vall, però passada la població de Vilallonga de Ter es troba
una carretera a mà esquerra que porta als nuclis enlairats de

Tregurà de Baix i Tregurà de Dalt, aquest darrer a 1.400 m

d'altitud. Tregurà de Dalt tenia 24 habitants censats a120l3

però el mateix boom immobiliari esmentat quan parlàvem de

la Cerdanya i la seva proximitat a un centre turístic de primer
ordre com és Camprodon han fet perdre en bona mesura el
seu caràcter remot. Els dos "Tregurà" estan dominats per

l'imposant Balandrau (2.585 m), a escassos 6 km al nord-oest
dels poblets, però 1.200 m per sobre.
A Camprodon hi conflueixen dos rius: el Ter i el Ritort. Seguint
el curs d'aquest darrer cap al nord, arribarem al petit poble
d'Espinavell (1.250 m), en un cul-de-sac, en el terme de Molló.
Al mateix terme s'hi troba el llogarret de Fabert (1.400 m),
els dos molt a prop de l'actual frontera amb França. Aquests
pobles, amb una setantena d'habitants en total, es troben a uns

12 km de Camprodon. Espinavell és força conegut per la Tria de
Mulats que s'hi celebra anualment el13 d'octubre.
El darrer poble remot del Ripollès que visitarem és Beget. Per

tany al municipi de Camprodon però geogràficament està clara
ment endinsat a l'Alta Garrotxa, al fons de la riera del seu nom,

que s'uneix uns quilòmetres més avall amb el riu Llierca. Beget
es troba a només 540 m d'altitud i en aquest sentit també és

prou diferent a la resta de pobles ripollesos que hem analitzat.

Malgrat que els encants del lloc han atret el turisme des de fa ja
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Arribada de l'electricitat a Castellnou de Montsec

molts anys, la seva localització el manté amb una certa aurèola
de lloc perdut: per arribar des de Camprodon cal recórrer 18 km

per carretera de muntanya tot passat pel coll de la Boixeda, de
1.090 m. També és accessible des de la Garrotxa per una llarga
pista asfaltada passant per Oix, Sant Miquel de Pera i diferents
callets. Té escassos 40 habitants però és un poble amb algunes
segones residències i molt animat els caps de setmana i períodes
de vacances. El medieval nucli urbà és d'una gran bellesa i les
seves perles són un pontet sobre la riera de Beget i l'església
romànica de Sant Cristòfol, amb una famosa majestat del segle
XII en fusta policromada al seu interior.

Garrotxa

L'anàlisi dels pobles remots d'aquesta comarca també es pot fer

dividint-la fàcilment en dues zones: l'Alta Garrotxa, entre Olot
i l'actual frontera amb França, i la resta de zones muntanyoses
situades al sud i l'oest de la ciutat dels volcans.
L'Alta Garrotxa és continuació natural del Ripollès cap a l'est, si
bé geològicament és d'origen força diferent ja que els materials

que la formen, roca calcària bàsicament, contrasta amb les

muntanyes granítiques de la comarca veïna.

En el camí de Beget a Oix es troba el veïnat de Sant Miquel de
Pera, al municipi de Montagut i Oix. Es troba a 742 m i a uns

18 km de Castellfollit de la Roca, el poble gran més proper.
A120l3 hi havia censats 20 habitants. L'interessant cim del

Bestracà (1.057 m), amb les restes del seu castell medieval, es

troba força proper.
Al sud-oest de l'Alta Garrotxa s'estén la vall del Bac, força
desconeguda, i la de Bianya, creuada per la famosa N-260, Eix

Pirinenc, camí del túnel de Collabós. A la vall del Bac un dels

micro veïnats més apartats és Llongarriu (680 m), a II km de
Sant Pau de Segúries, al Ripollès. A la vall del Bac hi estaven

censades 36 persones aI20l3. La riera de la vall del Bac recorre

un terreny feréstec, especialment a l'engorjat del Bosc del Quer,
abans d'agafar el nou nom de riera d'Oix, precisament al sud de
Sant Miquel de Pera.

Al sud d'Olot s'estén la vall d'en Bas, un dels àmbits més plu-
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josas de Catalunya. La vall d'en Bas és un municipi amb més
de 1.000 habitants però conté alguns llogarrets relativament
remots com el nucli de Falgars (5 habitants censats aI20l3),
a la notable altitud de 950 m. Falgars, amb la seva església de
Sant Pere, es troba en un bucòlic altiplà sobre els cingles del seu

nom, dominant la vall d'un jove Fluvià.
Al sud-est d'Olot hi ha un conjunt complex de serres calcàries
amb les cotes màximes del Puigsallança (1.027 m) i el Puigsou
(992 m). Certament estem ja allunyats del Pirineu però volem
fer esment a un parell de petits pobles arraulits al vessant

sud d'aquestes serres: Sant Aniol de Finestres i Granollers de

Rocacorba, aquest darrer al Gironès, Els dos es troben a la vall
de Llémena, el primer a la seva capçalera i el segon en una vall
lateral per l'esquerra hidrogràfica. Són d'escassa població i

eminentment dispersa.
A Sant Aniol, que no s'ha de confondre amb el també garrotxí
Sant Aniol d'Aguja, els monuments a vestigis més rellevants són

l'església romànica de Santa Maria de Finestres i les escassíssi

mes restes del castell de Finestres, del segle IX, molt a prop. Està

encinglerat, com la mateixa església, i proper al Puigsallança.

Alt Empordà

En el nostre camí cap a la mar Mediterrània, buscant pel
Pirineu pobles remots, arribem a una comarca molt contras

tada: l'Alt Empordà. Mentre el centre i la meitat oriental de la

comarca són molt poblats i plens d'infraestructures, l'extrem
occidental, la Garrotxa Empordanesa, manté un caràcter prou
remot.

El terme municipal d'Albanyà, a la vall de la Muga, té una

densitat de 2 h/km", i des del seu nucli principal fins a un poble
gran cal recórrer 18 km. Albanyà està en el camí d'un cim

emblemàtic d'aquest sector pirenaic, el Bassegoda (1.374 m). I

dins aquest despoblat terme el veïnat de Lliurona (770 m) és,
potser, un dels més remots del Pirineu Oriental, a les portes
de la cosmopolita Figueres. De ben segur que quan Mossèn
Cinto Verdaguer sojornà al proper santuari de la Mare de Déu
del Mont, aquesta terra feréstega mostrava una altra vida. El
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poble de Lliurona va ser deshabitat als anys seixanta però en

l'actualitat és un altre exemple de poble neorural amb escola
infantil i primària pròpia i on, l'any 2011, hi vivien una seixan

tena de persones i 22 nenes i nens!
Uns quilòmetres més al nord, al vessant sud del Roc del Comp
tador (1.442m) (Roc de Frausa-El Moixer) hi ha un poble de
mida mitjana i de nom sonor: Maçanet de Cabrenys. Està a 18
km de La Jonquera, el poble més proper amb més de 1.000 ha
bitants. Maçanet en té més de 600. La seva localització, de caire
encara força pirinenc, justifica la seva breu aparició en aquest
recorregut imaginari.
El darrer poblet de l'Ait Empordà que citarem és Sant Martí

Sesserres, al terme municipal de Cabanelles. Està situat a

l'est de la muntanya del Mont (1.124 m), també a la Garrotxa

Empordanesa a Terrafort d'Empordà, i a 16 km d'Avinyonet de

Puigventós. E12013 hi havia censades 22 ànimes, com es deia

antigament i antic és el poble, citat ja al segle IX. El camí de

Sant Jaume hi passa.

Osona

A l'extrem nord d'aquesta comarca, la darrera que explorarem
en busca de llocs remots, encara s'hi poden trobar alguns
caràcters prepirenaics, a banda i banda de l'eix vertebrador, el
riu Ter. I també alguns pobles a veïnats força remots.

Al nord de la subcomarca del Lluçanés, al sud-oest de Ripoll
trobem el poble d'Alpens (860 m), de mida petita-mitjana però

Cases troglodítiques a Abella de la Conca

força allunyat (Sant Quirze de Besora està a 15 km). Alpens està

al peu del popular Puig Cornador (1.128 m), per on passa una

cursa de muntanya des de fa 25 anys (la Cursa 3-Comarques).
El Lluçanés és un espai molt interessant candidat a ser una

comarca més i patrocinat per un consorci prou actiu (http://
consorci.lIucanes.cat!).
Entre el riu Ter i la Garrotxa s'estén un conjunt de bellíssi-
mes muntanyes conegudes com a Subpirineu, al sector nord

(Milany, Santa Magdalena) i Serralada Transversal, més al sud
a sud-est, on el Puigsacalm (1.515 m) és el rei. El sector sud

d'aquesta serralada rep el nom de Collsacabra, on està ubicat el

cim de Cabrera (1.306 m) amb el seu santuari-restaurant.

Al nord d'aquest sector, entre la serra de Milany (1.529 m) i la

de Puig Estela (1.359 m), Vallfogona de Ripollès (940 m), mal

grat trobar-se al costat d'una ruta relativament important, la N-

260a, mostra un aïllament remarcable, entre els densos boscos

que rodegen la vila. La densitat del seu municipi és de només 6

li/km'. Com a tants pobles de muntanya el nombre d'habitants
ha descendit vertiginosament des de mitjans del segle XIX.
Al vessant nord-oriental del Puigsacalm, dos petits veïnats del

turístic municipi de Vidrà criden la nostra atenció per la seva

altitud: Ciuret (1.150 m) i Collfred (1.260 m). L'etimologia del

segon topònim és prou explícita i de fet, Collfred és un dels
indrets més plujosos i nivosos de la Catalunya Oriental, amb
més de 1.400 mm de precipitació mitjana anual. Els dos nuclis
es troben a uns 20 km de Sant Quirze de Besora, el poble gran
del sector nord d'Osona. A Ciuret, a Siuret, hi havia censats 13

habitants aI2013.

Epíleg
La il-lusió de trobar el poble més remot de Catalunya i del

Pirineu especialment, existent en començar a escriure aquest
article en tres parts, s'ha vist frustrada parcialment. Hem acon

seguit però, sens dubte, fer un bon repàs pel territori i presentar
alguns candidats: Tor, Erta, Gavarra? Conèixer el país, i en con

cret el Pirineu, no pot quedar en visitar Vielha, Camprodon a

Puigcerdà, però, òbviament, cada turista a excursionista escull
els seus destins amb llibertat. Esperem que aquests tres articles
us hagin obert la gana pels llocs remots.
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Baixant cap a Prapic sota la mole del Mourre froid

El Parc Nacional dels Écrins és conegut pels seus cims més emblemàtics, la Meije
al nord i la Barra deis Écrins i el Pelvoux en el seu sector central. Al sud del parc,

les valls del Champsaur i de Freissinières són un espai privilegiat per a la pràctica
de l'esquí de muntanya. Us proposem en aquest article descobrir-les fent una

travessa circular al voltant del cim del Grand Pinier, tot fent nit a llogarrets perduts
i encisadors que ens transportaran a temps passats.

TEXT I FOTOGRAFIES DE PASQUAL GARRIGA

16



- Al sud dels Écrins, el Grand Pinier Excursionisme 385

Situem-nos

La travessa que proposem enllaça dues
valls unides per diversos colls de mun

tanya però ben separades per carretera,

per tant cal emprendre-la amb bon temps
garantit com a mínim durant tres dies.
El Champsaur (pronuncieu "xansor"),
al sud-oest, és la capçalera de la vall del
riu Drac que va cap a Grenoble. Les valls
de Valgaudemar i Champoleon, ben

dotades de refugis i amb vies clàssi-

ques d'alpinisme, en són tributàries. El

Champsaur a França s'associa a la ciutat

de Gap, al gran-alpinista, ja desaparegut,
Jean Cristophe Lafaille, que n'era origina
ri i a la macro estació d'esquí d'Orcieres
Merlette. Al sud-est la vall de Preissiniè

res, fent un tàndem indissociable amb la
veïna vall de Fournel, és la meca dels Alps
francesas de l'escalada en gel. Aquesta
vall de disset quilòmetres de llargada és

pràcticament deshabitada. Només té uns

pocs habitants al poblet que li dóna el

nom a la seva entrada i en Serge el nostre

amfitrió que viu tot l'any a la seva gîte del

penjat nucli de Dormillouse on passarem
dues nits.

Per accedir a aquest sector dels Alps
seguim les autopistes franceses fins

El coll de Freissinières des de les pistes d'Orcières Merlette

a Aix-en Provence, on enllacem amb

l'autopista ASI que acaba a pocs quilò
metres de Gap. Allí prenem l'anomenada
Route Napoléon en direcció Grenoble

que ens conduirà cap el coll de Bayard.
A mitja pujada d'aquest coll trobem el
trencall cap a un altre coll, el de Manse de
1.268 m des d'on baixem cap a la vall del

Champsaur. Remuntem la vall cap a l'est

passant pel nucli d'Orcières fins arribar a

Prapic, a 680 km de Barcelona. Prapic és
el poblet on dormim abans i després de

fer la travessa. És l'últim poble i el més

alt de la vall de Champsaur i per tant

un cul de sac de la carretera. És petit,
arraconat i autèntic. Ni rastre de turisme

malgrat la proximitat de la gran estació

d'esquí d'Orcières -Merlette. L'alberg
de la Iabiore situat a l'entrada del poble
ens acollirà durant tres nits a la manera

tradicional dels Alps, tor oferint-nos a

cada sopar el millor della cuina local,
ben calòrica, això sí.

Tram planer entre làrix a la vall de Freissinières

El Champsaur
a França
s'associa a la
ciutat de Gap,
al gran alpinista,
ja desaparegut,
Jean Cristophe
Lafaille, que

I •••

n era onginan
i a la macro

estació d'esquí
d'Orcieres
Merlette.
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1a etapa: Orcières

Merlette- Dormillouse.
+57 m/-1.200 m

Etapa suau i descens molt gratificant si
tenim en compte que només hem de pu

jar una cinquantena de metres per gaudir
d'uri llarg descens. Aprofitem els remun

tadors de l'estació d'Orcières Merlette,
amb un forfait especial "randonneur à

ski" de 15€ que ens permet accedir al

punt més alt de l'estació. Mitjançant el
telecabina de Rocherousse i les teleca

dires de Lacs i Gnourou ens situem a la

cota més alta de l'estació a 2.725 m. Som
a uns cinc-cents metres en línia recta i

La gîte i l'església de Dormillouse

Ressalt complicat baixant la vall de Freissinières
18

a poc més de cinquanta de desnivell del

coll de Freissinières ample i evident. En

el nostre cas la neu ventada i gelada ens

ya complicar la pujada. El coll de 2.782

m ens porta a la vall de Chichin que més
avall s'ajunta amb dues altres per formar
la de Freissinières. La sortida impressio
na perquè és força dreta, és de fet el punt
més complicat de l'etapa. Sortim per una

amplia pala amb pendents de 35° cap
a l'esquerra del coll i superat el tràngol
gaudim de nou llargs quilòmetres de des
cens. El paisatge és majestuós i canviant.
El silenci regna, estem sols en luna gran

espai. Passem algun tram planer on cal
"remar" i just després de passar per la
cabana de Chichin la vall fa una sobtada
inflexió que passem pel flanc dret sota

unes parets carregades de gel. Superat
aquest segon punt de dificultat la vall es

devé de nou planera i esquiem entre pins
làrix, tan característics dels Alps del sud.
Són de les poques coníferes que perden
les agulles a l'hivern. Quan el torrent

de Chich in guanya de nou pendent per
unir-se a la d'Oules i formar Freissinières
descobrim elllogarret de Dormillouse.
Cases disperses aquí i allà per un ampli
vessant a la solana. El nucli més gran
és a la part baixa, a mig pendent hi ha

l'església i dalt de tot set o vuit cases més.
Sense' saber on és la nostra "gîte" baixem
a baix de tot. Les cases estan en bon estat;
de ben segur a l'estiu són habitades, però
no hi ha ni una ànima a qui preguntar.
Remuntant els vessant descobrim que



Excursionisrre 38�

l'alberg és l'antiga escola de Dorrnillouse,
l'edifici del costat de l'església penjat a

1.728 m. En Serge, l'amfitrió ens estava

esperant. És un home d'una cinquantena
d'anys, alt i amb grans mans. Ens acull,
ens mostra la gîte i ens ofereix un sopar
copiós i memorable. L'endemà toca el

Gran Pinier el cim més alt del sector.

Mentre cau la nit la vista se'ns en va cap
a les parets d'on pengen les grans casca

des de glaç que han donat fama a la vall.

2a etapa: ascensió al

Grand Pinier de 3.117 m

+/- 1.400 m. 5 a 6 h

per la pujada
Gran ascensió amb un cel net i un Sol

que amb prou feines atenua l'intens fred

d'aquest mes de març. Sabent elllarg
camí que tenim davant sortim a quarts

de vuit de Dormillouse. Primer hein de
baixar al pont de la part baixa del poble
que creua el torrent Chichin. Comencem
a guanyar altura dintre un bosc de làrix

seguint el camí d'estiu. A la sortida del
bosc hem de girar al nord primer i tot

seguit començar a guanyar altura cap a

l'oest. Unés traces de baixada esvaeixen

els nostres dubtes sobre si anem bé o no.

Passem a prop d'un parell de cabanes

dites de Palluel, 2.173 m. Sempre cap
a l'oest guanyem altura remuntant el

torrent, sobre una neu en immillorables
condicions. Deixem a la nostra dreta el
llac nevat de Palluel i encarant el sud
anem a passar sota un ronyó rocós.

Passem a la vall del costat on hi ha el
llac Faravel, més avall. Aquesta vall

és tancada a l'oest pel nostre cim i pel
Petit Pinier de 3.100 m, més al sud. Al

Baixant del Grand Pinier amb la vall de Freissinières al fons
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Al sud dels Écrins, el Grand Pinier

, -.
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El vessant
sud-est del cim

és molt dret i no

veiem clar per
on enfilar-lo.

Anem d'entrada
a un collet situat

a 2.750 m que
comunica amb

la conca de
Palluel i a partir
d1allí encarem el

fort pendent

cap d'unes tres hores i mitja de pujada
quan som a una 2.600 m. veiem per per
fi el Grand Pinier. El vessant sud-est del
cim és molt dret i no veiem clar per on

enfilar-lo. Anem d'entrada a un callet
situat a 2.750 m que comunica amb la
conca de Palluel i a partir d'allí encarem

el fort pendent d'un centenar de metres

i uns 40° d'inclinació que fa estona que
ens menja la moral. Un company puja
amb els esquís als peus, la resta al cap
d'un parell de voltes maria ens posem els

grampons. Aquest pendent ens deixa a

l'espatlla est del cim. De nou amb els es

quís als peus encarem els dos-cents da

rrers metres de pujada al llarg d'aquesta
espatlla. Assolim el Grand Pinier al cap
de 6 hores d'ascensió. Fa un dia radiant i

del seu cim admirem tot els cims del sec

tor i més a l'est admirem la silueta del
Mont Viso. De baixada, per tal d'evitar
la pala superada amb els grampons
baixem per un llom cap al nord per anar

a passar per la coma del llac de Palluel,
fent així un itinerari circular. Magnífica
baixada i flanqueig al nord d'aquest llac.
Sobre les cabanes de Palluel trobem de
nou les traces de pujada que seguim fins
Dormillouse.

Inici de la baixada del coll de Lauzes Rousses

3a etapa: Dormillouse

coll de Lauzes Rousses

Prapic + 1250 m/-1.350 m.

6h d'ascens i 3 de descens

Etapa marató de retorn al Champsaur, en

que les dificultats a la baixada superen
les del llarg ascens. Seguim les nostres

traces del dia anterior dintre el bosc

de làrix. En sortir-ne seguim al sud

guanyant suaument altura pel vessant

de la vall. Superem la coma de l'estany
de Favarel per un gran pla a la seva part
baixa. Guanyant de nou altura passem

per sobre de la gran cabana de Favarel.

Darrere seu al vessant oposat de la vall
veiem traces de pujada que venen del
fans de Freissinières, en el punt en que

aquella possible ruta qe pujada supera
en una gran zigz-zaga una barra de roca.

Sempre cap al sud ens situem en una

vasta capçalera del torrent d'Oules, que
el mapa anomena Fond de la Cabane.
Grans espais i desnivells però relleu suau.

En cas de boira ha de ser perdedor però
nosaltres gaudim d'un Sol esplèndid.
Seguim ascendint ara en direcció sud

oest i posteriorment encarem el sud de
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nou, per a acabar guanyant, després d'un
darrer llom més dret, el suau cim de la
carena anomenada de les Lauzes Rousses

(llastres roges) de 2.915 m, 6 h. Temin als
nostres peus la capçalera del Champsaur,
on neix el riu Drac, dominada per la llarga
carena del Mourre Froid de

2.993 m. Just a l'esquerra del cim a 2.910
m hi ha una suau de depressió, que el

mapa no gosa anomenar coll, que és on

iniciem el descens. La part inicial de la
baixada és de les que es recorden, amb

pendents fàcils i paisatge grandiós. En

arribar al llit del torrent passem per un

llarg tub on gaudim com mai en aquests
darrers dies. A les cabanes de la Terce, la

cosa es complica, ja que ens veiem obligats
a esquiar sobre un estret llom i finalment
a travessar el torrent per un pont de neu.

A 1.900 m canviem d'orientació, fent un

gir de 90 o i encarant ara cap el nord-oest
la recta vall del Drac. És una baixada amb

paranys ja que el camí d'estiu discorre

penjat al vessant de la vall. Deixem a

l'esquerra un pont de fusta sobre el salt de

Laire. Més endavant passem a tocar de la

bonica capella de la Saulce. Just després ve

el tram més complicat quan cal baixar al

llit del pla de la Charnière des del vessant

de la vall. Quan ja sembla que tenim ei

poble de Prapic a tocar deillit de la vall

s'engorga, i ens cal superar un incòmode
i llarg caos de blocs despresos. Arribem
a Prapic esgotats però conscients d'haver
viscut una jornada d'esquí memorable i

d'haver tancat una gran travessa.

El poblet de Prapic amb l'alberg en primer terme

4a etapa: La Coupa
2.628 m. +/- 1.034 m

Disposant d'un diarnés per esquiar
ens oferim l'ascensió més clàssica del

sector, el pic de la Coupa al sud la vall

d'Archinard. És la primera que trobem
baixant de Prapic a la nostra esquerra. El

trencall és just al poble d'Orcières d'on
surt cap el sud una carretera que remunta

la vall passant pel poble d'Audibert i que
acaba al nucli d'Archinard a 1.594 m.

Travessem aquest nucli i seguint una pista
remuntem la vall envoltats de nou de pins
làrix fins ei pla de la Gravière. Allí una sè

rie de panells ens recorden que de nou en

trem en ei territori de P.N dels Écrins. Els

panells indicadors assenyalen el coll de
Rouannette a 2.403 m. L'itinerari evident

segueix el fons de la vall i s'enfila fins la

falda d'aquest coll. Un centenar de metres

sota aquest pas el deixem a la nostra dreta

per encarar decidits les pales dretes del
cim de la Coupa en clara orientació sud. A

mida que guanyen altura tot i la bona neu,

el pendent esdevé més difícil, així que el
darrer centenar de metres el fem amb els

grampons, i sense carregar els esquís. La

Coupa 2.628 m és al vèrtex on s'ajunten
dues llargues i estètiques carenes que
l'uneixen amb I'Aguille d'Orcieres al
nord-est i amb la imponent piràmide de

la Grande Autane de 2.782 al nord-oest.

La baixada esquiant de les primeres pales
sota la Coupa, amb orientació nord i neu

pols, serà una de les que sens dubte ens

donarà més grats records d'aquesta estada

al Champsaur.

Allotjament
• A Prapic: Ferme-Auberge de la Jabiore.

Tel 0033 0492557510.( prpic pertany a

Orcières). lajabiore@gmail.com
• A Dormillouse : Gîte de l'École. 54€

mitja pensió. 00 33 492209001.

Tel: +33492 20 90 Ol.
E-mail: gitedelecole@gmail.com
http://ekkla.fr/legitedelecole/welcome
gite-ecole-dormíllouse/

Cartografia
Orcieres-Merlette. 3437ET. Esc. 1:25.000.

IGN francès.
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Hi ha pics que, pel fet de quedar separats de la serralada principal, resten força
oblidats dels excursionistes, tot i el magnífic paisatge que cal travessar per arribar
hi i les fabuloses panoràmiques de primer ordre que ofereixen. Aquest és tot just el
cas del Monteixo i del Norís, deixant de banda la famosa cursa "Cuita el sor que,

des de fa uns anys, aplega un bon nombre d'atletes que surten d'Àreu corrent quan
el sol va a la posta amb el repte de no deixar-se atrapar per l'ombra i arribar al cim

del Monteixo abans que el sol es pongui.

TEXT I FOTOGRAFIES DE f. GUASCH
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El Monteixo (2.905 m) i el Norís (2.820 m) Excursionisme 385

Accés

Des d'Areu (1.220 m), cal continuar uns 8

km per pista fins al Pla de la Selva

(1.700 m). Just a l'entrada del Pla de
la Selva, comença, a la nostra dreta,
una altra pista que en llargues llaçades
s'enfila entre un bosc ufanós (la Selva) en

direcció SE fins a uns 1.900 metres a prop
del torrent d'Aixeus.

Itinerari:

Arribem gairebé al final de la pista i

continuem al sud muntanya amunt per
un sender que va resseguint, envoltat

de nerets, el torrent d'Aixeus. El creuem

en un indret molt bonic amb cascades

d'aigua. En forta pujada arribem a

l'estany d'Aixeus (2.376 m), que queda un

xic ensorrat a la nostra esquerra. Tenim
davant nostre tot el circ que formen les
verticals parets de la cara nord del Norís
a l'est i el Monteixo a l'oest. Podríem
enfilar-nos per algun dels corredors que
retallen verticalment aquestes vertigino
ses parets, però el més recomanable i més
fàcil per arribar al cim sense cap dificul
tat és pujar per l'oest tot rodejant per dalt
eillom de la carena nord del Monteixo,
per un sender poc definit, però en el qual
hi ha fites.

El cim del Monteixo ofereix una

magnífica i enorme visió panoràmica
sobre tota la regió. Destaquen al sud la
Vall de Tor i el pic de Salòria, i al nord,
i d'oest a est, Mont-roig, Sertascan, el
circ de Baborte, Sotllo, la Pica d'Estats,
Canalbona, Rumazet, el port Vell, la Pica

Roja i el port de Boet.

Per anar fins al Norís -sembla que
els mapes consul-tats no es posen d'acord

Panoràmica des del Monteixo vers el nord

Arribant al cim del Monteixo. La Pica d'Estats al fons

sobre la seva altitud, potser perquè
aquest cim té dues puntes- seguim cap a

l'est per una cresta fàcil, però entretin

guda en algun tram. No té gaire interès

perquè el panorama és molt similar al del

Menteixo, sinó és pel fet d'assolir un altre

cim. Però valla pena anar-hi per poder
efectuar el descens per un recorregut
diferent. Baixem per un corredor (2.782
m) en direcció NO, un xaragall de dalt a

baix bastant ample i força inclinat que hi
ha poc abans d'arribar al Norís. Anem a

parar a l'Estanyol d'Aixeus (2.430 m) i

continuem baixant fins a la pista pel ma

teix sender de pujada.
Cartografia: Pica d'Estats - Mont-roig d'Editorial Alpina
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Si sou dels que fullegeurevistes de bicicleta de muntanya, de ben segur que alguna
vegada haureu vist fotografies de Moab. Moab és a l'estat d' Utah (E,UA) i és

famosa per estar propera als parcs nacionals dels Arches i de Canyonldnds, i pels
aficionats de la BTT a més té alguns al·licients com el Slickrock Trail, una zona

espectacular i atípica per pedalar.

TEXT I FOTOGRAFIES D'ADRIÀ I MARC TRIQUELL CRISTÒFOL
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Travessa en 'BTT "hut to hut"
de Durango a Moab Excursionisme 385

Doncs resulta que el meu germà fa uns

anys que viu a Los Angeles, i algun cop

ja m'havia suggerit fer la travessa de

Durango a Moab. Diversos astres es van

ajuntar i vàrem poder-ho fer el passat
mes de setembre.
La travessa de Durango (Colorado) a

Moab (Utah) té una durada de 7 dies. La

gràcia de la travessa, sota el meu punt de

vista, és que comença a l'alta muntanya
(concretament en una estació d'esquí),
i s'acaba en els típics paisatges desèrtics
i rocosos americans, de manera que es

va passant al llarg dels dies per totes les

gradacions possibles de paisatges. Hi ha
una empresa (sanjuanhuts.com) que ha
muntat una mena de cabanes-refugi
(hut en endavant) al llarg del recorregut,
amb menjar, aigua, gas, cuina, moltes
cerveses i lloc per dormir. Aquestes caba
nes tenen una capacitat per a 8 persones
(cal reservar amb temps) i una conforta
bilitat suficient.

L'empresa en qüestió es limita a tenir en

condicions el huts, i del que es tracta és

d'anar cada dia al teu aire d'una caba-
na a una altra. La mateixa empresa et

proporciona plànols i un llibre de ruta en

el qual et suggereixen a cada etapa entre

un i tres itineraris possibles: l'estàndard
i més assequible, i addicionalment diver
ses variants més de corriols. Nosaltres,
excepte els tres primers dies, que per

problemes meteorològics vàrem triar op
cions assequibles, la resta de dies vam fer

sempre la ruta alternativa. Crec que tot i

ser una ruta exigent (cal ser un habitual
de la BTT), no és gens cafre. Cada dia

està molt ben pensat i almenys nosaltres
en cap moment el cansament ens va fer
deixar de gaudir de la ruta. Podem parlar
d'uns 50 km de mitjana i 1.800 m de
desnivell diari. A grans trets, diria que
vàrem fer un 20% de corriol, un 40% de

pista i un 40% de pista tècnica. Per pista
tècnica em refereixo a un tipus de pista
que no tenim aquí, realment exigent i no

exagero si dic que són corriols amples
(és que els americans sempre ho fan tot

gran ... ).
La travessa en si no és difícil, però pot
tenir certa complexitat pels potencials
problemes que poden sorgir: en primer

lloc, no es passa pràcticament per cap po
ble i només hi ha cobertura telefònica en

moments molt puntuals, per tant, cal ser

absolutament autònoms en a mecànica.

Després, per les característiques del reco

rregut, cal estar preparat per a qualsevol
tipus de temps: fred intens (el primer dia
dormim a 3.500 m i la mitjana d'alçada
és considerable), les possibilitats de pluja
són altes, perill de tempestes elèctriques
i calor desèrtica. Pel que fa a l'orientació,
no és difícil però cal estar atent al plànol
i al llibre de ruta (amb una sola de les
dues coses no és suficient), i el cert és que
un parell de dies hauríem agraït portar

25



Travessa en BTT "hut to hut"
de Durango a Moab

GPS. Després tenim el problema dels
cactus i el pitjor dels enemics, el fang:
a nosaltres ens va ploure el segon i el

tercer dia, en zona d'alta muntanya, però
per algun tastet que vàrem tenir, estem

convençuts que si ens arriba a ploure més

endavant, en zona més desèrtica, el fang
hauria pogut arribar a ser un drama.

Creieu-me si us dic que només pedalant
per un metre de fang, la bici deixa de
funcionar cornpletament, ni tan sols la

pots fer rodar a peu! Tot i aquests possi
bles problemes, el cert és que nosaltres, a

banda d'algun moment de fred per culpa
de la pluja, tot ens va sortir força rodat.

De Los Angeles a Moab anem en cotxe.

Tot i que Moab té aeroport i que des de

Los Angeles ens representa 11 hores de

conducció, anar en cotxe ens permet
visitar els parcs, fer nit a Las Vegas, i

perquè no dir-ho, a mi em feia gràcia
conduir per les típiques carreteres rectes

americanes. A Moab lloguem les bicicle

tes i contractem un transport que ens du
fins a Durango.
Només arribar a Moab, ja ens adonem

que aquesta ciutat viu en gran part dels

esports d'aventura. Podem trobar per

exemple diverses botigues de lloguer
de bicicletes i l'oferta és força gran (no

obstant call1ogar amb anticipació). Tot

i que el meu germà té la seva bicicleta

a Los Angeles, al ser una 26" i rígida,
ja havíem decidit que, tant per como

ditat com per sobretot facilitar-nos els
recanvis i eines a portar, llogaríem dues

bicicletes i del mateix model. Això sí, el

que sobre el paper eren dues magnífi
ques Specialized Camber 29", a l'hora
de la veritat ens trobem que els compo
nents són de gama molt baixa, i sobretot

les suspensions no estan a l'alçada de
la bicicleta, però bé, el cert, és que no

vàrem tenir cap problema mecànic a

lamentar.
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Etapes 1, 2, 3: les

muntanyes de Colorada

El primer dia dormim al Durango
Resort, una mena d'estació d'esquí. La

ruta surt d'aquest resort, encara que
també es pot triar una alternativa amb

un traçat un xic més difícil uns quilò
metres més amunt. Nosaltres, tan per
falta d'aclimatació a l'alçada com que ja
estem tips de cotxe i tenim unes ganes de

pedalar que ens morim, decidim sortir

del mateix resort i fer la ruta estàndard.

El mateix fem el segon i tercer dia, ja que

la pluja i la boira fan aconsellable triar

la ruta més senzilla possible. Les tres

primeres etapes les podem considerar
clarament d'alta muntanya, boniques i

espectaculars, tot i que en certa manera

no són gaire diferents a les que podríem
fer per exemple als Pirineus, i per tant

des d' un punt de vista de paisatge, relati

vament poc sorprenents.

Etapa 4, 5, 6: entre

pistes i corriols i

paisatges canviants

La quarta etapa ens va deixar satisfets
del tot: un canvi cap a un paisatge més

desconegut per nosaltres, recorregut més

tècnic, millora del temps, i una arribada
al hut ESPECTACLAR. Per rematar la

jornada, cerveses fresques al hut que
consumim amb satisfacció tot apreciant
la posta de sol.

L'etapa següent, molt bonica i amb mol
tes vistes tot creuant la vall, però potser
amb menys sorpreses que a la jornada
anterior. És el dia que arribem abans a la

cabana, circumstància que aprofito per
relaxar la norma de no consumir més de
4 galons d'aigua per persona i faig una

bugada i dutxa ...

A la sisena etapa tornem a recuperar
l'alta muntanya. En aquesta ocasió, pocs
corriols però prou feina tenim per fer
els quasi 1.800 m de desnivell com per

pensar a sobre amb corriols ... etapa com

plerta, amb un pista realment dura de

pujada, banyada en llac i rematada final
fins a arribar al nostre últim hut.
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Etapa 7: The Whole

Enchilada

La setena i última etapa de la travessa,
mereix un punt i a part. Només aquest
dia ja paga la pena tot plegat. En el mapa
tenim dibuixades diverses possibilitats
de recorregut: triem encertadament la

més llarga i dura, que conté el circuit

anomenat "Whole Enchilada", que farem

sencer. Aquest nom ve donat perquè té

absolutament de tot: alta muntanya, bosc
frondós amb rius, baixades tècniques,
baixades ràpides, zones d'ombra i desert,
i el millor de tot, pràcticament tot corriol,
excepte l'últim tram de descens a Moab

que és per una pista plena de pedres i

salts.
Es parteix de 2.900 m, s'arriba a 3.200 m

per un corriol dur però preciós de pujada
i s'acaba a la ciutat de Moab a 1.227 m. Hi

ha dos moments que tinc absolutament

gravats a la retina: el primer és el mo

ment en què s'acaba bruscament el bosc
i veus al teu davant totes les muntanyes
rocoses, i que a més coincideix amb el

començament del descens més divertit
i espectacular que probablement he fet
mai (foto de la portada): un corriol en

ziga-zaga (que diria aquell) ràpid i fàcil
amb tot un tros de paisatge al teu davant.
El segon moment és eillarg recorregut,
tècnic i exigent, que transcorre per tota

la carena a sobre de Moab. El camí busca
constantment ellímit de la muntanya

I,

per tal que puguis veure el paisatge a sota

els teus peus. Per fer aquesta foto, el meu

germà no s'hi ha posat expressament!, és

que el camí passa per aquí, i així durant
una quants quilòmetres.

El Slickrock Trail és una mena de circuit

d'uns 21 km molt a prop de Moab.

Espectacularitat total, ja que cons

tantment, es pedala sobre roca. Tècnica

ment, fa de mal definir: per una banda,
és senzill perquè l'adherència sobre la
roca és total, però per l'altra, cal tenir

uns pulmons importants per salvar amb

dignitat els constants "dragon-khans".
Divertit, divertit.

Finalment, els dos dies posteriors de tor

nada cap a Los Angeles, els aprofitem per
fer una visita ràpida al Canyonlands i fer
nit a Las Vegas, tota una experiència.

Dia extra: Slickrock Trail

i Arches

Encara amb l'adrenalina al cos, passa
rem un dia més a Moab, al matí fem el

divertidíssim i famós Slickrock Trail, i

a la tarda, l'encara més famós Parc dels
Arches.
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SMS DE J�. MUNTANYA

Jacques Vidal

APrinciPis
del segle XVIII es

començà a cal��lar l'altu�a de les

muntanyes mitjançant tnangu
lacions i mesures baromètriques. Així,
durant la campanya duta a terme els

anys 1700 i 1701 per determinar l'arc del
meridià entre Dunkerque i Cotlliure, els
astrònoms Giovanni Domenico Cassini, el

seu fill Jacques Cassini i Giacomo Filippo
Maraldi calcularen l'altura de diversos

cims, com el Canigó, el roc de Madres i

el pic de Saint-Barthélemy. Malgrat que

posteriorment es realitzaren més càlculs,
a finals del segle XVIII es desconeixia

l'altura de les principals muntanyes del Pi

rineu. Aquesta tasca va ser abordada pels
científics Henri Reboul i Jacques Vidal,
que entre 1786 i 1789 van pujar un conjunt
de cims des d'on, per triangulacions,
determinaren l'altura de les muntanyes
més rellevants. Destaquen, sobretot, els
treballs realitzats per calcular l'altura del

pic de Midi de Bigorre (2.877 m), on el dia

6 d'agost de 1787 van fer-hi un bivac,
i l'ascensió al Turon de Neuvielha

Roldor

observant Mercuri i el Pirineu

(3.035 m), també l'agost de 1787, que és el

primer tresmil del Pirineu del qual es té

constància que va ser pujat. Els resultats

d'aquesta empresa van ser publicats l'any
1817 a la revista Annales de Chimie et

de Physique sota el títol de Nivellement
des principaux sommets de la chaîne des

Pyrénées. En aquest treball s'afirmava

Manel Canales

que el cim més alt del Pirineu era l'Aneto.

Jacques Vidal (Mirapeis o Mirepoix
1747-1819) va ser un astrònom d'origen
occità, que destacà per la seva habilitat

per construir instruments i desenvolupar
tècniques d'observació eficients. Vidal

arribà a ser director de l'observatori de

Tolosa de Llenguadoc. Ocupà un lloc

important en la història de l'astronomia

per les seves observacions de Mercuri, que
van ser elogiades per alguns dels científics
més importants de I' època. A més, realitzà

estudis sobre la refracció de la llum a

l'atmosfera i sobre el magnetisme terrestre.

L'any 1808 retornà al seu poble natal, on

es va fer construir un petit observatori, i

on col-laborà com a enginyer en diverses
obres públiques.Més enllà de ser un bon

científic i enginyer, Vidal era una persona
erudita, que interpretava música i fins i

tot era capaç de redactar memòries sobre
els monuments de la seva regió. La punta
Reboul-Vidal (3.007 m), prop del Turon de

Neuvielha, i el carrer de l'astrònom Vidal a

Mirapeis ens el recorden.

Família: Coriariàcies Espècie: Coriaria myrtifolia

El
roldor o tinter és un arbust glabre i

semicaducifoli de branques arqueja
des i anguloses que pot arribar fins

als 3 ó 4 m d'alçada. Les fulles són verdes,
coriàcies, lanceolades, oposades, enteres i

gairebé sense pecíol. L'anvers de les fulles

present de manera molt característica

tres nervis principals que van de la base a

l'àpex. Les seves arrels fan simbiosi amb
bacteris nitrificants que fixen nitrogen
de l'aire.
Floreix a la primavera amb uns raïms

axil-lars o terminals de flors menudes

verdoses pentàmeres i polígames. Les

flors són molt poc vistoses. Fructifica a

principis d'estiu. Quan el fruit és madur
és carnós, negre i lluent, força semblant a
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la móra d'esbarzer. Atenció, els fruits són

molt tòxics. La ingesta d'aquest fruit, in

duïda per llur semblança amb les móres,

Lluís Catasús

pot provocar intoxicacions mortals. De

fet tota la planta és tòxica i les fulles pro

voquen en les cabres un efecte semblant
a l'embriaguesa i d'aquí en deriva el seu

nom castellà: emborrachacabras.

Presenta una distribució Mediterrània
occidental. Viu a la terra baixa i es troba

sovint mig barrejat amb l'esbarzer i

altres bardisses. A la península Ibèrica

és molt comuna a Catalunya però rara

al País Valencià, Múrcia i a l'Andalusia
oriental. A les illes Balears només se'n
troba al nord d'Eivissa.

L'escorça i les fulles per la seva riquesa en

tanins s'han utilitzat tradicionalment en

blanqueria per adobar pells i tractar el

cuir. De fet "corium" ve deillatí "cuir".



RETALLS DE MUNTANYA

MONTE OLIVIA

El
Monte Olivia és un cerro situat al

sud de la Isla Grande de la Tierra del

Fuego. Administrativament pertany
a la província argentina de la Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
i és la muntanya més alta de les que envol
ten la seva capital Ushuaia, la població més
austral del món.

El Monte Olivia es troba ubicat a l'est
d'Ushuaia formant part d'un extrem de
la serralada que envolta la ciutat pel nord.
Amb la seva altitud, aparentment modesta,
de només 1.326 metres, és el cim més alt
de la zona enmig dels seus veïns: el Cerro

Portillo de 1.136 metres i el Cerro Cinco

Hermanos, anomenat així per la forma
característica del seu cim de cinc pun-
tes, de 971 metres. La presència altiva i

imposant del Monte Olivia sobre Ushuaia
l'han convertit en una de les imatges més

característiques de la ciutat a la riba del
famós Canal del Beagle.
Les muntanyes en aquest punt del planeta
són de relativa poca altura, però cal tenir

en compte que sovint el desnivell de
l'ascensió coincideix amb el de la seva

altura absoluta, doncs moltes vegades
aquesta comença en el mateix nivell del
mar, com és el cas del Monte Olivia. Aquest
fet combinat amb les dificultats afegi-
des per un clima sever i extrem gairebé
durant tot l'any, fa que estiguem parlant
d'ascensions no gens menyspreables. Cal
tenir en compte que a la Tierra del Fuego,

el cim més austral

on les altituds màximes mai superen els
1.S00 metres, la vegetació acaba cap els 600

metres i a partir dels 800 metres ja trobem
neus perpètues.
Pel que fa al Monte Olivia, la seva silueta

punxeguda captivà des del primer moment

als exploradors i muntanyencs que trepitja
ren aquestes contrades. Tant és així que
el primer intent documentat d'ascenció
data de l'any 1902 a càrrec de dos dels

germans Bridges, Lucas i Guillermo, ben

coneguts a la zona per ser els fills del pastor
i missioner anglicà Thomas Bridges, fun
dador d'Ushuaia, i primers colons nascuts

a la Tierra del Fuego. En el seu honor, la

muntanya veïna rep el nom de Cerro Cinco

Hermanos. El cim del Monte Olivia fou
escalat per primera vegada el29 de febrer
de 1913 en una ascensió protagonitzada pel
pare salesià d'origen italià Alberto Maria

de Agostini, el qual destacà també com a

fotògraf, documentalista i geògraf, a més

de muntanyenc. En aquesta primera as

censió el pare anava acompanyat dels guies
italians de Valtournanche Abel i Agustin
Pession, els quals trepitjaren el cim després
d'una ascensió èpica pel vessant est del
cim principal per sobre del marge sud de la

glacera De Agostini, donant lloc a l'actual

via De Agostini o via Original.
Alberto Maria de Agostini, nascut a Pollo
ne el2 de novembre de 1883, arribà per pri
mera vegada a Patagònia el febrer de 1910,
concretament a la ciutat xilena de Puerto

Eduard Soler

Natales. Des d'allí es dedicà a explorar, fo

tografiar i documentar per primera vegada
muntanyes i cims només coneguts als ma

pes, a més de descobrir-ne i catalogar-ne de
nous. També fou important el contacte que

mantingué amb les diferents poblacions
indígenes a fi de donar a conèixer la seva

cultura i denunciar-ne públicament els
abusos i crims comesos sobre elles per part
d'alguns colons. Finalment Alberto Maria

de Agostini morí aTurí el2S de desembre
de 1960.

El Monte Olivia és sens dubte la muntanya
més complicada d'ascendir de la regió.
Geològicament està formada per roques

metamòrfiques fortament erosionades les

quals han donat lloc a parets molt escar

pades per les quals sovint baixen allaus de

pedres, gel i neu. Per tots els vessants els

llargs d'escalada en roca i mixte són inevi

tables. La cara oest de la muntanya, visible
des d'Ushuaia, és la més transitada i és per
on discorre la via Normal a través d'un

complex sistema de canaletes fortament

exposades a les esllavissades. La primera
ascensió d'aquesta via data de principis
de febrer de 1948 a càrrec d'un obrer de

la construcció de la presa del riu Olivia
anomenat David Münzim Yer, el qual
assolí el cim en solitari. La millor època
per afrontar el repte de l'escalada d'aquest
cim és quan les canals encara estan plenes
de neu i el rise d'allaus és menor.
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L'assemblea general de la Federació d'Associacions
d'Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals

aprova set projectes conjunts per al 2015
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La
primera assemblea general de la

Federació d'Associacions d'Editors
de Premsa, Revistes i Mitjans Digi

tals, celebrada aquest gener a Barcelona, va

aprovar un paquet de set projectes conjunts
pe120l5. El pla de treball comú està format

per: l'iQUIOSC.cat, la Nit de les Revistes i

la Premsa en Català, el Banc de Continguts,
la Captació de Nous Recursos Econòmics,
les Jornades de Formació, l'ampliació i pre
sentació del Llibre Blanc de la Premsa Co

marcal a les Revistes i els Mitjans Digitals
en català i el Projecte Escoles.
La Federació, que es va crear el pas
sat 17 de juny del 2014, és un espai de

col-laboració i treball conjunt format per
tres associacions (ACPC, AMIC i APPEC)
que agrupen entre totes a unes cinc-cen

tes publicacions en format paper i digitals
catalanes i en català. Aquest gener va ce

lebrar la seva primera assemblea general

amb la presentació dels seus estatuts,

pendents d'aprovació per part de la Ge

neralitat de Catalunya, la memòria de les

activitats desenvolupades durant el 2014,
la distribució de recursos de l'any passat i

les previsions per a12015.
El president de la Federació, Lluís Gen

drau, que també és president de I'APPEC,
va explicar que els set projectes aprovats
per dur a terme aquest any són transver

sals, és a dir, de les tres associacions que
han creat la Federació, que tenen l'objectiu
de tenir un retorn pels editors i no són

un pressupost sinó projectes presentats
a l'administració. Una vegada hagin es

tat aprovats els estatuts i l'administració

doni resposta al pla de treball conjunt se

celebrarà una assemblea extraordinària

per aprovar un pressupost conjunt.
El pròxim mes de febrer es farà una

campanya per TV3 i BTV per projectar

l'iQUIOSC.cat i ampliar la seva actual

composició que ja supera les dues-centes

publicacions. El 26 de març se celebraran
les Jornades Internacionals de la Premsa

de Proximitat, el 6 de maig tindrà lloc la
Nit de les Revistes i la Premsa en Català i

el 16 de juny està prevista la presentació
del Llibre Blanc que recollirà i analitzarà
la penetració social i la força dels cente

nars de publicacions catalanes agrupades
en les associacions de premsa comarcal i

local, de les revistes en català i de la prem
sa gratuïta i digital.
Amb la posada en marxa de la Federació,

Catalunya disposa d'una organització
forta i representativa del sector dels edi

tors de premsa, revistes i mitjans digitals
que reflecteix la pluralitat, la riquesa i

l'empenta del món comunicatiu del nostre

país. Aquest és un factor essencial per a

la salut democràtica de la nostra societat.

Torna la cursa del Bassiero
amb més activitats que mai

Quan
arriba l'hivern la gent pro

testa perquè fa fred, perquè es fa
fosc massa d'hora, perquè hi ha

poca gent al carrer o perquè desapareixen
els colors vius. A la UEC de Barcelona,
però, estem més contents que un gínjol:
quan arriba l'hivern arriba el fred, amb

ellia neu, les muntanyes s'omplen de co

lor blanc i podem treure la pols dels es

quís, però el que més ens agrada és que a

l'hivern torna la Cursa del Bassiero.
El cap de setmana 14 i 15 de març es ce

lebra la SIena edició d'una Cursa que "no
és només una cursa". Ens expliquem.
Enguany el Bassiero (aquest any Bassie

r05115) es vol reivindicar com un esde
veniment per a tots els públics i tots els
nivells. Seguint la mateixa dinàmica que
la passada edició, el Bassieroôl lf oferirà
un conjunt d'activitats paral-lels que gira
ran al voltant de la neu i l'esquí: tallers i

activitats infantils, conferències sobre el

món de l'esquí de muntanya, paradetes a

la Plaça de la Closa d'Esterri d'Àneu (una
vegada més, seu de l'esdeveniment) i, la

novetat d'enguany, una excursió popular
amb raquetes de neu que sortirà diumen

ge 15 des del Refugi del Gerdar i transco

rrerà pels bells paratges en els que trans

corre la competició (inscripció prèvia).
A les Valls d'Àneu, dins el Parc Nacional

d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

s'hi celebrarà el plat fort del cap de set

mana, la Cursa del Bassiero, que aquest
any consta de 3 recorreguts: un de 1.000

metres de desnivell dirigit a les catego
ries CADET i JUNIOR puntuable per a la

XXXI Copa Catalana per Equips FEEC

Millet, igual que el segon recorregut,
de 2.000 metres de desnivell, i un tercer

recorregut amb una caire molt més po

pular, de 700 metres de desnivell i idoni

per l'ampli públic que vulgui gaudir de
la competició d'una forma relaxada. El

tret de sortida es donarà el diumenge 15

de març a les 8 del matí des del Pàrquing
de La Peülla. Després de la competició es

celebrarà un dinar de germanor a la Plaça
de la Closa d'Esterri d'Àneu, el mateix

lloc on es farà l'entrega de premis i el sor

teig de material.

Des de l'organització s'està preparant
aquesta edició perquè sigui tan inobli
dable com la celebrada l'any passat, que
va reunir a més de 150 corredors i corre

dores i va suposar una xifra rècord per
aquesta veterana competició.
l totes aquelles persones que, com es deia

a l'inici d'aquest text, protesten perquè a

l'hivern fa massa fred, es fa fosc massa

d'nora o es perden els colors vius propis
de la primavera i l'estiu, que s'apropin a

Esterri d'Àneu i veuran com amb el Bas

sier05115 passen tots els mals i pessimis
mes en un tancar i obrir d'ulls (o en un

tancar i obrir fixacions). Us hi esperem!
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LLENGUA 1_ MUNTANYA

En
l'article d'avui farem referència

a diferents aspectes de conven

cions. gràfiques.
Els números de telèfon i els del DNI
s'escriuen sense punt per separar les
xifres. Podem utilitzar un espai. Ex.:
93 412 25 69 - 37 201 924F. No és ad
missible per tant la introducció d'altres

signes de separació.
En una relació quan escrivim una frase

completa (és a dir, amb verb) l'acabarem
amb punt. Si no hi ha verb, no hi posa
rem punt final. Però hem de mantenir
la coherència, només que hi hagi una

oració completa en la relació, posarem
punt al final de totes les frases.
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Llengua i estil

Els títols, peus de foto, textos breus

complementaris van sense punt final.
En els textos moderns, no s'acostuma
a fer una entradeta al començament
de cada paràgraf. És millor utilitzar el
text justificat o almenys justificat per
l'esquerra.
El punt de la ela geminada és un punt
volat que es fa prement la majúscula de
la tecla del número 3.

Els punts suspensius només són tres

i no es fan servir al mateix temps que
l'etc.
Si no es pot evitar de partir un mot a

final de línia, hem de seguir les següents
normes:

No es parteixen les síl-labes.
Se separen els dígrafs rr, ss, l-l,
ix, tx, tj, tg.
No se separen ny, 11, qu, guo
Es parteix pel guionet si la paraula ja en

porta.
Es respecten els formats dels mots com

postos. Ex.: nos-altres, mal-entès.
El guionet suprimeix el punt volat
de la u.
No es parteix un mot deixant una lletra
sola a principi o final de línia.
En fi, això ha estat un tast. Un altre dia

ja continuarem amb altres aspectes.

amb la col-lcborccié del Centre
de Normalització lingüística de
Barcelona Delegació de l'Eixample
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Tossalet de la Coma 2.732 m O

Del pla de Beret a Airoto
'� Tuc del Rosari 2.608 m
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- Horari: ruta en dues jornades d'unes 5 h cada una.

- Desnivell: + 910 mI -575 m el primer dia i + 520 ml- 855 m

pel segon.
- Dificultat: només s'hauria d'allunyar del cotxe amb bon

temps garantit. La pujada al tuc del Rosari en la segona jorna
da és dreta i calen grampons.
- Material: a més de les raquetes o els esquís cal dur sempre
ARVA, pala i sonda de neu.

- Refugi: Airoto, propietat de la DEC de Gràcia és lliure i

disposa de 12 places, a 2.194 m prop de l'estany d'Airoto.
- Època: descripció feta per a condicions hivernals de desem
bre a maig segons la neu.

- Cartografia: Val d'Aran. Ec. 1:40.000. Ed. Alpina.
- Accés: sortirem des de l'estacionament de l'Orri al Pla de
Beret.

- Descripció:
Ruta fins al vessant més solitari del Pallars Sobirà, prop
de Baquèira. Ir dia: sortim de l'estacionament de l'Orri a

1.860 m en direcció est. Deixem a la dreta els pendents de
l'Escornacabres i a l'esquerra el tuc de Baciver. Davant nostre

distingim la carena que separa la val d'Aran del Pallars i

- Horari: 3 h per la pujada.
- Desnivell: +1-960 m.

- Dificultat: el tram més costerut el trobem a l'inici de la pujada,
sobre la presa de SalIente.
- Material: a part de les raquetes o els esquís cal dur sempre
ARVA, pala i sonda de neu.

- Època: descripció feta per a condicions hivernals, de desembre a

abril segons la neu.

- Cartografia: Vall Fosca Montsent de Pallars. Esc. 1:25.000. Ed.

Alpina.
- Accés: a la Pobla de Segur prenem la N-260 en direcció el Pont
de Suert fins a Senterada. Allí trenquem al nord per endinsar
nos a la Vall Fosca seguint la L-503. Remuntem els gairebé 27

quilòmetres de la vall fins a arribar, més amunt de Cabdella, a

l'embassament de Sallente a 1.772 m.

- Descripció:
El Tossalet de la Coma és el cim més curt i tècnicament més sen

zill de l'embassament de Sallente. Ideal per anar i tomar en un dia.
A la sortida podem trobar la carretera tallada uns 2,5 km abans de
la presa per l'exposició a la caiguda d'allaus. Si és el cas haurem de

seguir una pista que remunta la vall pel seu vessant oriental fins al

peu de la presa, allargant la pujada en 30 o 40 min. De la presa se-
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Del pla de Beret a Airoto.
Tuc del Rosari 2.608 m

__Q
o

Cf)
Cf)
L

�
co
o,

l'evident coll de la Forqueta d'Arreu de

2.414 m. L'assolim en unes 2 h. Sota el

coll s'obre la capçalera de la vall d'Arreu

que baixa fins a la Noguera Pallaresa

a Borén. Baixem esquiant a l'estany de

Garrabea i seguim l'esquiada fins a

l'estany del Rosari d'Arreu a 2.000 m.

Aquí posem de nou les pells i comen

cem a remuntar la vall cap al nord. A la
nostra dreta un llom que culmina a 2.455

m ens separa de la conca dels estanys
d'Airoto. El mapa assenyala el coll dels
Plans al nord de l'esmentada cota, però
al sud el llom també és prou suau i ens

hi adrecem. Efectivament, tot i no tenir

nom, assolim un coll fàcil a 2.358 m, curt

i directe des del que dominem els estanys
d'Airoto. Visualment localitzem el refugi
i baixem en una darrera esquiada. Amb
un xerrac que trobem al refugi fem llenya
per passar una agradable nit.

2n dia: tornem a Beret per un camí

diferent al del primer dia. Per la riba oest

de l'estany d'Airoto encarem la pujada a

la collada dels Plans de 2.378 m. Un cop
al coll baixem cent metres fins a l'estany
Superior del Rosari des d'on encarem

l'oest. Progressem per terreny planer i

cobert de pins. A mida que ens atansem

a la collada dels Estanys del Rosari el

�
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Tossalet de la Coma 2.732 m

guim l'itinerari del camí d'estiu que s'enfila

cap a l'est per la canal del Pigolo. Atenció!

Superada la canal, la vall s'obre i arribem a

l'altura del vell carrilet de l'Estany Gento. En

aquest punt a 2.137 m hauríem d'abandonar
la coma del Pigolo que s'enfila recte cap al
nostre objectiu i prendre la coma de l'Espòs
que s'obre a la nostra esquerra en direcció

nord-est. Aquesta coma puja suaument en

direcció a la collada de la coma d'Espòs,
entre els cims de la Pala Pedregosa i de

Montorroio. Cap a la cota 2.400 m, hem de

girar cap al cim bicèfal i d'aparença fàcil del

Montorroio. Més amunt cap als 2.500 m,

en un sector planer, girem definitivament

cap al sud-est apuntant cap al Tossalet de
la coma planer i allargassat davant mateix

de l'omnipresent Montsent de Pallars. Val a

dir que el mapa de l'Alpina no posa el nom

del nostre cim però sí la cota de 2.732 m.

Deixem a l'esquerra el cim del Montorroio
i la collada que el separa dels Crestells de

Montorroio. En els darrers cent cinquanta
metres de desnivell haurem de remuntar

34

dos pendents més redreçats per una línia
evident que ens aboca a l'extrem oest del
cim a un centenar de metres a la seva dreta.

Segons l'estat de la neu, sovint ventada o

gelada, deixarem, si cal, els esquís en aquest
punt i assolirem el cim a peu. Del Tossalet de
la Coma a 2.732 m ens sentim petits sota la

mola del Montsent de 2.883 pl. El podríem
assolir a peu baixant primer a la ben propera
collada d'Entremonts (mapa Alpina) o

de Coma Plana (segons l'ICC) de 2.698 m.

[ascensió la faríem seguint una cresta força
dreta i no esquiable. Baixarem esquiant pel
camí de pujada.

�
Ref. de
Colomina



\Y)vèrtic
Barcelona
CI Rocafort, 135
Tel: 93511 6676
verticbcn@verticoutdoor.com

Sabadell
Ctra. de Barcelona, 19-21
Tel: 93 74503 69
verticsbd@verticoutdoor.com

Manresa
CI Carrasco i Formiguera, 33
Tel: 93 877 40 42
vertic.mrs@Verticoutdoor.com



Lluís Catasús i Cols

CONCURSIONISME

En aquest número parlarem de mots relacionats amb l'orientació i la cartografia.

8

2

5

1. Instrument d'orientació consistent en una agulla imantada

que gira lliurement i assenyala el nord magnètic.
2. Angle comprès en un pla horitzontal i mesurat, generalment,
en el sentit de les agulles del rellotge, format per una direcció

a determinar i una direcció fixa de referència, habitualment el

nord.
3. Punt de l'hemisferi celeste diametralment oposat al zenit, si

tuat verticalment sota els peus de l'observador.
4. Gràfic en forma d'estrella o cercle, dividit en trenta-dos rumbs,
destinat a representar els diversos noms dels vents mostrant la

seva direcció.
5. Sistema emprat per a representar la superfície de l'esfera te

rrestre en un pla.
6. Instrument que consisteix en un sector circular de 60° proveït
d'una ullera i dos miralls, l'un fix i l'altre movible, que permet
mesurar distàncies angulars i s'empra per observar latituds.

7. Relació constant que hi ha entre la distància mesurada sobre

un mapa o un plànol i la distància corresponent mesurada sobre

el terreny representat.
8. Direcció considerada en el pla de l'horitzó, prové del llatí

rhombus.
9. Nom llatí de Gerhard Kremer, cartògraf flamenc. Va perfeccio
nar una nova projecció pels mapes utilitzada per primera vegada
el1569 en un mapa del món.'

10. Angle que forma la direcció del nord magnètic i la del nord

geogràfic en un punt de la superfície terrestre.

Il. Sistema de posicionament global.
12. Estel, que es troba alineat amb l'eix de rotació de la terra, de

manera que vist des dels pol nord de la Terra es trobaria just a

. sobre de l'observador.
I

13. Joc practicat a l'aire lliure que consisteix a trobar, amb l'ajuda
d'un aparell de GPS, un petit objecte amagat en algun punt geo

gràfic a partir de les coordenades de l'amagatall.
14. Qualsevol de les línies de longitud que uneixen els pols terres

tres i tallen l'equador en angles rectes.

15. Punt de l'hemisferi celeste diametralment oposat al nadir,
situat verticalment sobre el cap de l'observador.

Solucions del Concursionisme 384: 1 Estalactita, 2 Polje, 3 Martel, 4 Espluga, 5 Cova, 6 Font i Sagué, 7 Estalagmita,
8 Montserrat Ubach, 9 Esquerrà, 10 Kazumura, 11 Dolina, 12 Rascler, 13 Carst, 14 Spelunca, 15 Avenc.

Per participar en el coneurs només heu d'enviar, abans del3l
de març, les solucions de com a mínim 12 mots encreuats a

l'adreça electrònica del concurs: concursionisme@excursionis
me.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 pro-
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per número de la revista sortirà publicat les solucions i el nom

del guanyador. El guanyador del concursionisme 384 dedicat a

l'espeleologia és Jordi Martínez Rangel. A la pàgina web de la

revista www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes
a les preguntes dels números anteriors
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una estada gratuita si fas, com a mínim, una 1/2 pensió a cada un dels nostres refugis guardats
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Unió Excursionista de Catalunya
Agrupació

Presentem:

Refugi del Caro
Alfara de Carles

(Baix Ebre)
www.refugiueccaro.com

Mas del Tronc
Serra de Rubió

(Anoia)
https:/Imasdeltronc.

wordpress.com

Refugi de Puigcercós
Cobert de Puigcercós

(Ripollès)
www.refugi.contacontes.cat

Xalet i refugi de La Molina
La Molina

(Cerdanya)
www.xaletuec.com

Refugi de Rebost
Bagà

(Berguedà)
www.refugirebostcat

També pots gaudir dels nostres refugis no guardats

Refugi Cinquantenari
Llac de Baborte
(Pallars Sobirà)

Refugi Gràcia
Llac d'Airoto

(Pallars Sobirà)

Refugi Les Clotes
Horta de Sant Joan

(Terra Alta)

Caseta del Garraf
Gaseta de banyamb

reserva prèvia
Plalja del Garraf

(Garraf)

Refugi Mataró
Vall de Gerber
(Pallars Sobirà)

Informació a:

www.uec.cat



Jd, Federació d:ntitats
Excursionistes de Catalu

FEEC Federació Catalana d'Alpinisme i Es
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Generalitat de Catalunya
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