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9775800 63 - www.refugiuecearo.eat
Email: jnfo@refugiueeearo.eat (Pere Ros i Heleno)
· Altitud: 1.090 metres' Capacitat: 50 places
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· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BD, engorjats, natura,
escolada, espeleologia.
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Refugi MAS DEL TRONC
652 849 704 - Raquel Aguilar
Faeebook: Refugi Mos del Tronc
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serro de Rubió

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

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646744669/972 145 107 www.xaletuee.eom
· Altitud: 1.505 metres
· La Molino, ol Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleo
la ia

., f:-

�
..

'

-: ">'""

............_
..

'

Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Parts
· Comarco: Terra Alto
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BD, senderisme, espeleologia
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Refugi CINQUANTENARI
Estany de Baborte (lliure)

· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pollars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats; muntanya, travesses, escolada, esquí de muntanya

Refugi MATARÓ
Vall de Gerber (lliure)

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

Refugi GRÀCIA
Estany d'Airoto (lliure)
· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, ol sud de

l'estany d'Airoto
· Comarca: Pollars Sobirà

· Capacitat: 12 places
· Activitats: muntanya, escolada, esquí de muntanya, travesses

Caseta del GARRAF
(Obert només la temporada d'estiu)

933325494
· Altitud: a nivell del mor

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

Refugi de PUIGCERCÓS
680 178940 www.refugi.eontaeontes.eat
· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre I'Hostalet

i el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BD, pesco
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editorial

Torna l'estiu

Molts de nosaltres estem pensant i preparant les sortides de cara el bon temps d'estiu i les

vacances, per fer realitat les ganes que hem acumulat durant tot l'any. I és que, de cara el bon

temps, les persones que surten a gaudir de la muntanya es multipliquen, algunes amb experiència
de fa molts anys, altres han fet sortides a la muntanya alguna vegada i també n'hi ha que sortiran per

primera vegada.
Sempre hem proclamat que l'excursionisme és una activitat de risc i, per tant, considerem

la seguretat com un element més de la nostra activitat. Des de les entitats UEC assumim la

responsabilitat pedagògica que ens pertoca, organitzant xerrades i cursets, amb l'objectiu
d'analitzar, intercanviar i, sobretot, difondre les tècniques més adequades per a l'excursionisme, així

com tot el que es relaciona amb els primers auxilis aplicats a les activitats del nostre esport.
Unes activitats, però, que han d'anar acompanyades d'una bona seguretat. La muntanya presenta
molts atractius i un gran ventall de possibilitats per a realitzar tot tipus d'activitats.

Per tal d'evitar possibles accidents és molt important que els practicants tinguin en compte en el

moment de planificar les sortides i aillarg de l'activitat, certes mesures preventives. Així mateix,
també és de vital importància tenir consciència de la necessitat d'un bon equipament i d'una

condició física i psíquica adequada al nivell de t'ectivitet.
El problema que existeix és que hi ha molta gent sense cap tipus d'experiència que s'endinsen a

la muntanya sense el calçat adequat, sense aigua, ni mapes de la zona. Caigudes que acaben en

lesions, però sobretot gent que es perd a es queda sense forces són les actuacions més habituals

que han d'atendre els serveis d'emergència. Són gent que no han previst l'esforç que havien de fer.

Amb una bona planificació i coneixement es podrien evitar molts d'aquets fets.

Tenim el convenciment que per millorar la seguretat a l'excursionisme mai no hi haurà prou esforç ni

recursos. La formació és clau per difondre les millors pràctiques per tal de minimitzar el nombre i les

conseqüències dels accidents a la muntanya.

Francesc Brugalada
,

suman

Roda el món i torna al Born

En aquest número hi trobareu un paisatge d'actualitat. El Marroc, en aquest cas no es tracta de l'espeologia
que tristament ha estat titular de la mort de 2 muntanyencs fa unes setmanes. En Manel Broch ens proposa
una ruta circular, a fer en quinze dies, entre Agadir i Tiznit. La Pilar González també ens porta fora de les

nostres fronteres. Amb ella visitarem Zanskar, un regne mil-Ienari amagat a la serralada de Zanskar, al nord

de l'índia, entre les dues serralades més altes del planeta: I'Himàlaia al sud i el Karakorum al nord. Una

proposat llunyana però d'aire familiar és la que l'Eduard Martínez ens explica a Gargano. Massís muntanyós
situat a la costa adriàtica de la Pulla, al sud d'Itàlia. Del món a casa. En Joan Guasch ens proposa fer un Sant

Joan més aviat fresc pujant els pics de Bisaurin i Aspe. I ja a casa mateix, en Víctor Badenas ens portarà a

l'Alta Ribagorça i l'Aran.

Acabarem amb la celebració del 40 aniversari de l'expedició que un grup de socis de la UEC i del Club

Excursionista de Gràcia van realitzar a l'esperó sud-oest del Saragharar Peak de 7.349 metres, al Hindu Kush

pakistaní, a la serralada del Himàlaia. Com sempre teniu també les seccions habituals de llengua, ressenyes,
sms, retalls de muntanya, concursionisme, notícies i llibres.

Lamentem enormement que en la revista Excursionisme 385l'anunci de Sants Montserrat no està actualitzat. En aquest número està

correctament actualitzat i fa referència a la VI Edició de la Caminada Sants - Montserrat i la celebració els dies 16 i 17 de maig de12015.
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Típic paisatge tibetà al Zanskar. Entre el Singge La i Gongma village

Una societat ancorada a l'Edat Mitjana, vivint en un desert d'altitud amb

contrastos violents. Aquesta podria ser la definició resumida d'un dels últims

regnats per als quals sembla que no passa el temps. Un gran tresc per viure al

ritme de la societat zanskarí. Gompes a monestirs, penjats als vessants de les

muntanyes; iacs gairebé prehistòrics; olor i gust especial del te a la mantega rància

i salada; glaceres dominades per esperons rocosos titànics; somriures discrets del

pelegrí solitari baixant de les pastures; etc. La gran travessa del Zanskar, un tresc

excepcional però també exigent (bon humor i condició física són indispensables);
un dels trescs de I'Himàlaia més importants per la seva envergadura i bellesa.

TEXT DE PILAR GONZÁLEZ / I FOTOGRAFIES DE P. LOYAUX, M. HAYOZ I P. GONZÁLEZ

Als confins de les muntanyes de l'Himàlaia

s'amaga un regne míl-lenarí, un dels úl
tims refugis de la cultura tibetana lliure.
La serralada de Zanskar es troba ben al
nord de l'Índia, entre les dues serralades
més altes del planeta (I'Himàlaia al sud i el
Karakorum al nord); la seva altitud varia

entre 3.500 i 7.000 m; d'una climatologia
extrema (calor i sec a l'estiu, on la pluja i

les nevades són rares), protegida dels mon

sons per la gran serralada de l'Himàlaia.
muntanyenca, és fer troballes i construir

relacions amb la població local... mirant

de comprendre'ls en la seva diferència. És
l'atenció amable\i benèvola com els trac

tem, que els quedarà.
Tot seguit, intentaré fer un sumari de
les parts més importants amb l'ajut de

petites experiències i sentiments que he

tingut. El que veritablement m'importa
quan faig un gran viatge com aquest, a

part d'aconseguir amb èxit la part més

Els dies que passarem a Leh permeten
una aclimatació necessària per a la re

alització del tresc; però ja estic desitjant
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posar-nos en marxa cap a Lamayuru (que
serà el punt de partida per endinsar-nos

dins el desconegut i poc accessible món

de les muntanyes i cingles de Zanskar).
Només caminant es pot accedir a les zo

nes més recòndites de Zanskar, abans que
la neu aïlli i converteixi en intransitable

aquesta regió.

Contràriament al que esperàvem, els

primers dies plou constantment i neva ...

Això fa augmentar considerablement

la dificultat de les primeres etapes (que
ja són dures per si mateixes, amb forts
desnivells a elevades altituds, tot just co

mençar); les fa un xic penoses, sobretot

pel fang; les tendes cada cop estan més

xopes; etc. Tot i així, sense perdre el bon
humor i fent alguna pregària a Buda, pre
nem decisions i continuem avançant. De

cidim conjuntament escurçar les prime
res etapes i recuperar-les al final, ja que
comencem per una part particularment
difícil on cal creuar 8 colls, al llarg dels

quals trobem un paisatge corrugat que

posarà a prova la nostra resistència i on

cal tenir presents alguns consells sobre el

mal d'altitud. Saber adaptar-se, sempre, a

les circumstàncies i conservar un bon es

perit d'equip, és indispensable en aquesta
travessa!

La pujada al coll més alt del tresc, Sniu

gustse La és dura (neva, sento l'altitud i

l'últim pendent és dret). Som en un de
sert d'altitud amb un ambient serè i poc

pertorbat per l'home. "Si l'accés a una vall

només es pot fer travessant colls a gran
altitud, els millors dels amics i els pitjors
dels enemics, són els seus visitants" (pro
verbi tibetà).

A l'inici de la pujada al Sisir La, alguns
companys del grup pateixen encara per

culpa de la duresa de les etapes, combinat

amb l'altitud. ,A pesar d'això, a un ritme

malt lent i constant (rythme d'un métro

nome) arribem tots al coll. En aquest mo

ment, sento gran eufòria i joia compar
tida; i molta satisfacció personal, també,
en veure que aquest senzill gest ha sigut
d'una gran ajuda!

A Manichan tenim una esperança que va

fer fallida ... (substituir les tendes xopes per
unes de seques). Malauradament, el telèfon

públic més a prop, a 2 dies de marxa, no

Camps on cultiven l'ordi abans de la seva recolta al Gongma village

va funcionar. Però, al matí següent estem

contents, ja que les pregàries a Buda han

sigut escoltades: veiem el sol per primera
vegada! Tot i sortint el sol, a Zanskar pots
tenir una galta que crema i l'altra gelada ..

Els paisatges de Zanskar em tallen la res

piració ... ! Una de les coses més fascinants

d'aquesta travessa és el paisatge en cons

tant evolució (cada vegada que arribem a

un nou camí a que passem un coll, un nou

món apareix davant nostre). Prenem cons

ciència de la importància del majestuós riu

Zanskar per a la vida en aquesta regió, en

endinsar-nos per les gorges més profundes
a al serpentejar dins els camps multicolors.

Faig referència a una cultura que permet a

les persones alirnentar-se, tot modelant el

paisatge i utilitzant qualsevol dels racons.

Zanskar podria considerar-se un món

perdut. Quan arribem al poble Gongma,
veiem com els habitants s'han adaptat a

les condicions extremes de la geografia i

l'aïllament. Enginyosos habitants sobre
viuen a l'aspre i dur ambient que ha donat
lloc a un sistema que produeix el just i

necessari per viure-hi (canals sofisticats

d'irrigació; fems secs d'animal com a

combustible; etc.).
Al llarg de la travessa ens creuem amb

poca gent que, com nosaltres, exploren

Chortens sobre Bardan Vilage
7
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aquesta serralada. Però, tot i que cada

grup marxa en autonomia i com que ens

trobem en un lloc força allunyat de la
resta del món, en determinades ocasions

estem contents de tenir un grup al costat

a qui demanar ajuda. Aquest és el cas de

Zingchen, on un amable company nostre,

infermer, assisteix un altre expedicionari
d'un altre grup, perquè no parava de sag
nar pel nas; o quan el nostre dentista exa

mina les dents d'una zanskarÍ. Portem ca

minant quasi una setmana i, tot i la duresa
dels desnivells, l'altitud, el fred i el cansa

ment, Zanskar cada dia em fascina més!

Com habitualment faig després de cada

etapa, just quan arribem al campament
de Pishu, vaig al riu a rentar-me. Avui

em prenc tot el temps del món, per tal

de treure'm tota la polseguera. Gaudeixo

d'un dels moments més màgics del dia: la
sensació de l'aigua freda (i de vegades gla
cial) sobre la pell ... i eixugar-me, després,
amb les carícies del sol intens ... !

Caminem ja des de fa 9 dies i per arri

bar a Manali necessitarem encara uns 10

dies. Trobo que aquest tresc és una rejo
venidora experiència, ja que cada dia em

trobo més en forma. Les meves primeres
meditacions em fan allunyar de la super
ficialitat de la societat moderna, d'una
cultura que "glorifica l'efímer" (paraules

del papa Francesc als bisbes xinesos).
El temps, per una vegada, està del meu

costat. Tinc el privilegi de submergir-me
en les "immaculades muntanyes, beneï
des sota la llum del sol, on viu gent feliç i

contenta" (tot recordant les paraules dels

Himalayan Letters de Gypsy Davy i Lady
Ba per Robert i Katherine Barrett). El ne

goci del trekking és encara jove aquí; pel
que cada muntanyenc ha de ser respon
sable i assegurar, així, que aquesta màgia
(que els Barrets anomenen "high quiet
places") no es perdrà mai.

Tot i sortint el sol, a

Zanskar pots tenir
una galta que crema

i l'altra gelada ..

Zanskar podria
considerar-se un

món perdut.

Cap monestir de monjos a Pishu, però
separat del poble, un chomo gompa (mo
nestir de monges); envoltat d'un mur

de pedra, sobretot interessant pel seu

dukhang (sala de reunions); aquesta sala
està decorada d'antics frescos en bon

8

Mules portadores del material d'acampada durant la setena etapa

estat. Durant el dia, les 10 monges fan

diversos treballs al poble; però sempre
n'hi haurà una que ens obrirà la porta del

dukhang.

Aquest vespre vam anar-hi, encuriosits i

plens d'entusiasme. Ens havien convidat

a arran d'una donació que es va poder
fer per mitjà d'un company nostre. Va ser

una vetllada digna d'admiració i respecte
que no oblidarem mai. Les donacions ser

veixen per ajudar les monges en el dia a

dia, ja que la seva pobresa feia por de veu

re, fa ja alguns anys (però sempre amb un

somriure i una benvinguda fora del nor

mall), Amb aquest tipus d'ajudes podran
construir unnou edifici on tindran cadas

cuna una habitació amb lavabo, proveïda
de calefacció i fer arribar l'aigua, evitant

de traginar-la amb bidons des del poble.

Després de la visita del Karsha gompa (el
més gran i important de Zanskar; com

post d'una sèrie de santuaris i presumeix
d'algunes de les pintures murals més ex

quisides) acampem sota el poble, on una

nombrosa família ens convida a prendre
el té tradicional indi. La seva casa té un

confort senzill. Acabem participant en

l'activitat tradicional zanskarí quan no

feia ni una hora de la nostra arribada: be

vem chang (elaboració casolana de cerve

sa d'ordi) . Però el chang no era res com

parat a I' esperit d'ordi casolà, arak, que
descobrim més tard, entre cançons, mú

sica i ball... Un vespre per no oblidar mai!

Deixem el riu Zanskar darrere nostre al

lloc on els seus dos afluents (Doda i Tsa

rap) s'uneixen. Una mica més lluny arri

bem a Padum, capital de Zanskar. És el

poble més important de la vall, on nom

brosos comerciants i agricultors venen

els seus productes; és igualment un lloc

privilegiat per als vilatans, que aprofiten
aquestes ocasions per reunir-se. Si no ha

guéssim tingut temps de realitzar el tresc

complet, l'haguéssim pogut començar o

acabar aquí; és també un lloc convenient

per carregar subministres per a la conti

nuació del tresc.

Acampem a Shilla. L'etapa d'avui, al meu

parer, es podria haver allargat o bé fer-la

en jeep (ja que, no hem avançat en distàn-
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cia i hem caminat molt per pista o asfalt).
De totes formes, el dia d'avui em queda
totalment compensat amb la truita de pa
tates que, tota decidida i amb molta il-lusió,

Les donacions
serveixen per ajudar
les monges en el dia
a dia, ja que la seva

pobresa feia por de

veure, fa ja alguns
anys (però sempre amb

. .

un somnure 1 una

benvinguda fora del

norrnalf)

preparo amb la valuosa ajuda dels nostres

cuiners. Els treballs de la nova carretera

estan poc mecanitzats i es fan, en la seva

major part, a mà, per un pobre salari. Els

treballadors són, sobretot, nepalesos o de

regions pobres del nord de I' Índia i respo
nen millor a 'namaste' que a 'iule'.

A partir de Padum, comencem una se

gona part menys dura; pel que podrem
aprofitar al màxim de les visites a d'altres

monestirs (Bardhan i Mune); de les mag
nífiques vistes i de la impressionant so

lemnitat del lloc. El sender segueix el

marge dret del riu Tsarap i entra dins les

esplèndides gorges. Des de dalt, vista pa
noràmica sobre el monestir de Phuktal, un

dels llocs més extraordinaris dins la vall

del Zanskar: joia d'arquitectura; situat

sobre un penya-segat calcari; amb una

gran sala sagrada excavada dins d'una

gruta immensa; les residències dels mon

jos escampades pel turó, deixen rarament

indiferent. Aquí tenim una conversa força
interessant amb un anglès: aquest jove hi
viu amb els monjos (amb tot el que això.
comporta) i els fa de professor d'anglès.
Després de la visita del monestir, tornem

al nostre campament a Purne, on podem
rentar-nos amb una mica d'aigua tèbia.

A pocs metres del campament visitem una

zanskarí coneguda pels francesos (ja que va

fer un documental d'aquesta regió de la mà

d'un músic francès). Dolma i els seus són

agricultors i ramaders. A alguns dies de
les primeres neus, per a Dolma, com per a

tots els habitants de la vall, el temps s'acaba:
ben aviat, només podran comptar amb ells

mateixos; imperativament han d'enllestir
els treballs dels camps i emmagatzemar
suficient ordi per sobreviure en autonomia,
durant l'hivern interminable. També com

Karswha gompa 3.600 m

la resta, és una fervent budista i demana

als monjos pregar perquè la seva família

estigui protegida. Tot això és al que aspiren
els zanskarís per a aquesta vida; per a la

propera, és una qüestió de Karma ...

Durant la visita descobrim un esperit i una

cultura impregnada d'humanitat. Dolma
ens parla també de la seva família. Las con

dicions de vida d'aquesta vall són particu
larment difícils i, per fugir-ne, alguns joves

Zanskar amb el poble d'Ichar allluny
9
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Travessa integral del Zanskar

marxen dels pobles; els que tenen més sort

aniran a estudiar a la ciutat i aquells que,

per voluntat pròpia, escullen quedar-s'hi o

tornar a la vall, per ajudar la família, per

petuaran així un mode de vida ancestral...

El camí segueix encara el torrent impetuós
i sobresurt d'aquest infern en miniatura,

pel bell mig de prats fèrtils. Al final del

dia arribem a Kargyak (elllogaret més alt,
contínuament habitat, al Zanskar: perdut
en la immensitat mineral que travessem).
Avui és l'aniversari d'un company nostre

i ens sorprenen amb un apetitós pastís (fet
sense forn ... ), música i ball!

L'horitzó no és més que una impressio
nant successió de barreres rocoses en

diversos colors. Arribem a pobles a la fi
del món. Acampem a la zona de pastura
dels iacs, anomenada Lakhang. Quasi a

les fosques, pugem fins al poble on pre
senciem diferents activitats practicades
des de segles pels vilatans: càrrega i em

magatzematge d'ordi; recollir el bestiar;

munyir els iacs femelles; etc. "Sorprenent
el que treballen!"

Aquest matí, prendre un bon esmorzar és

essencial per tal d'afrontar l'últim coll a

5.000 m, Shingo La. La pujada és, però,
lenta i progressiva, per un camí sense

dificultat (comparat amb altres colls de

I'Himàlaia de la mateixa altitud). Arri

bats als xortens i senyeres d'oració que

marquen el coll, el panorama és magnífic
(els 6.000 dels voltants amb els cims reco

berts de neu eternes, marquen les cadenes

muntanyoses de I'Himàlaia i del Barala

cha)! En aquest moment, una gran pau in

terior m'inunda i sento repicar campanes
dins el meu cor! Deixo aquí, entre totes

les senyeres, un record que perduri per

sempre (com a agraïment per haver pogut
gaudir d'aquesta, tan excepcional, traves

sa) perquè onegi al vent durant totes les

meves reencarnacions!

Un mes amb un canvi total d'escenari,
en una regió del món extraordinària i en

Photoksar 4.300 m Entre SisirLa i SingiLa

contacte amb una població acollidora.
Una logística impecable (des dels guies als

mulers, passant pels millors dels cuiners);
en què serveis, qualitat i amabilitat extre

ma (també quan feia mal temps) no han

faltat. Sense pensar-m'ho ni dues vegades,
ofereixo les meves botes a una gran per
sona (amb la que espero, de tot cor, que

pugui fer molts quilòmetres)!

Una vegada a Manali, tinc una grata i molt

ben rebuda sorpresa: Vijay, Malinga i Rig
zen ens esperen, a la plaça! Patrick i jo els
havíem preguntat si, l'últim dia abans de

separar-nos, els vindria de gust quedar
amb nosaltres per fer una volta i prendre
quelcom, per així tenir un acomiadament
més proper (com nosaltres sentim que ho
hem de fer, com es mereixen, com amics

que som). Per la nostra sorpresa mentre

fem la volta, ens volen oferir alguna cosa,

com a agraïment de la nostra amistat i

perquè no els oblidem mai. Però, quin mo

ment tan emotiu i commovedor; el regal
més gran que mai no m'han fet!

Etapes Inici i ftnal d'etapa t(h) Desnivell aprox (m)

3 nits a Leh (3.500 m): visites als monestirs de Thiksey, Matho i Hemis

Leh-Lamayuru-Kanji (3.850m) 5 autobús

1 Kanji-Yogma La (4.700 m)- 8-9 +1.400 1-800
Shilakong Dhoksa (4.500 m)

2 Shilakong Dhoksa-Sniugustse La (5.100 m)- 7-8 +1.200 1-300
Spang hang (4.500 m)

3 Spangthang (4.500 m)-Sisir La (4.850 m)- 7-8 + 1.250 I -550
Maniehan (4.350 m)

4 Maniehan-Singge La (4.550 m)- 6-7 +970 1-740
Gongma village (4.270 m)

Gongma-Kiupa La (4.480 m)-Margum La
5 (4.420 m)-Lingshed (4.020 m)- 6-7 +870 1-1.200

Hanuma-La base (4.100 m)

6
Hanuma La base-Hanuma La (4.750 m)- 7-8 +1.130 1-1.320

Zingehen (3.470 m)

7 Zingehen-Parfi La (3.970 m)- 5-6 +730 1-1.180Hanumil (3.500 m)

8 Hanumil-Pishu (3.540 m) 5-6 +650 1-450

9 Pishu 5 més o menys pla
10 Pishu-Kasrsha (3.600 m) 4-5 +720 1-420

Il Karsha-Padum-Shilla (3.650 m) 4-5 +340 1-290

12 Shilla-Badhan-Raru (3.850 m) 5-6 +750 1-450

13 Raru-Galbu (3.690 m) 6 +910 1-800

14 Galbu-Phuktal-Purne (3.890 m) 4 +750 1-700

15 Purne-Kargyak (4.160 m) 5-6 +645/-300

16 Kargyak-Lakhang (4.530 m) 5-6 +460 1-190

17 Lakhang-Shingo La (5.050 m)- 5-6 +7201-730
Chumik Nagpo (4.500 m)

18
Chumik Nagpo-Zanskar Sumdo-

5-6 +3201-1.120
Palamo (3.600 m)

Palmo-Dareha- Manali 8 autobús

Manali

Manali-Chandigarh 10 autobús
�

Candigarh-Delhi 4 tren
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Gargano és el nom d'un massís muntanyós situat a la costa adriàtica de la Pulla, al

sud d'itàlia. Popularment se'l coneix com I'Sperone d'Italia perquè realment sembla

l'esperó de la bota amb què acaba la curiosa península itàlica.

El massís de Gargano és un derivació oriental dels Apenins que s'endinsa una

vintena de quilòmetres dins l'Adriàtic. De natura calcària s'enfila fins als 1.056

metres al cim del Monte Calvo, el seu punt culminant. Tot i estar situat en una

latitud equivalent a la de Barcelona, en la cara nord conserva vestigis notables de

boscos caducifolis de roures i faigs que s'estenen per una superfície de més de

10.000 hectàrees anomenada la Foresta Umbra (el bosc ombrívol).

TEXT DE EDUARD MARTÍNEZ I FOTOGRAFIES DE MERCÈ GILl I EDUARD MARTÍNEZ
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El
massís i la península de Gargano

són coneguts en l'àmbit local com

un destí turístic marítim de proxi
mitat i en l'àmbit internacional com un

centre de peregrinació religiosa de primer
ordre per l'existència del santuari de San

Michelle Arcangelo a Monte Sant'Angelo
-que forma part des de l'alta edat mitja
na d'una via sacra que va del monestir

del Mont Saint-Michel a Normandia fins
a Jerusalem- i del modern santuari del
recentment (i no pas sense polèmica) ca

nonitzat sant Pius de la Pietrelcina, a la

població de San Giovanni Rotondo.

Malgrat els seus modestos atractius mun

tanyencs, siguj el que sigui que us hagi
conduit fins a Gargano, no heu de perdre
l'oportunitat de fer un tomb pels dos in

drets més emblemàtics que hem esmentat

anteriorment: la Foresta Umbra i el Monte

Calvo.

La Foresta Umbra

Per arribar a la Foresta Umbra no hi ha

problemes. Siglleu on sigueu de la penín
sula trobareu rètols que n'assenyalen la
direcció encara que estigueu a 40 km de
distància. La Foresta Umbra queda ben

bé al centre geogràfic de Gargano i hi ha

carreteres des de tots els punts cardinals.
Probablement el més senzill per aquell
que desconeix la zona és atansar-se al

Centro Forestale (el centre d'interpretació
del parc) per aconseguir un plànol de les

diferents rutes marcades que ens perme
tran resseguir el bosc amb la confiança
de saber on anem. Hi ha una quinzena de
senders ben marcats i distribuïts de tal

manera que es poden enllaçar entre ells

per dissenyar una excursió de la llargada
que interessi.

L'agost de 2Q13, carregats amb el dinar,
vam seguir els senders 7, 9, 14 i 5 alllarg
d'uns lû quilòmetres en un agradable
passeig per un terreny de suaus ondu
lacions. Entre el punt més alt i més baix
de l'excursió el desnivell no va superar
els 300 m; primer de baixada i després
de pujada. Amb tota probabilitat estareu

d'acord amb mi si us dic que les fagedes
són uns dels boscos més agradables de

resseguir al pic de l'estiu, quan el sol esta

vella les pedres i clivella la terra.

La Foresta Umbra

Tota la ruta per dins la Foresta Umbra es

fa a l'ombra dels faigs i altres arbres ca

ducifolis com els roures i els aurons. En

les parts més humides el sotabosc està

compost de falgueres i molses, i en la so

lana, entre d'altres, hi trobem galzerans
i grèvols. Com a fites a remarcar la ruta

que vam escollir passava pel Laghetto
d'Umbra, un estanyol d'aigües fosques; la

Caseta Murgia, la casa del guardabosc; la

grava di Coppa delle Stelle, un avenc es-

fereïdor; i, finalment, il Colosso della Fo

resta, un faig de més de 40 m d'alçada i un

perímetre de 5 m.

Els fulls explicatius parlen també d'una
rica fauna en la qual destaquen els cabi

rols i diverses menes d'ocells. D'ocells en

vam veure i sentir molts, però de cabirols
ens vam haver de conformar amb els d'un
tancat a tocar del Centro Forestale.

Il Colosso della Floresta
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El Monte Calvo

En canvi, trobar la carretera que por
ta fins al punt de partida per ascendir
al Monte Calvo no és una feina senzilla.
Primer de tot ens haurem de situar a San

Giovanni Rotondo, on hi ha el santuari de

sant Pius de la Pietrelcina, i buscar una

carretereta asfaltada que porta fins a una

pedrera situada al nord est de la població i

ben visible des de tot arreu. Si es continua

per aquesta carretera uns 5 quilòmetres
més, a mà dreta es troba un trencall amb
un rètol que diu Parco Nazionale del Gar

gano. Cal deixar el cotxe en aquest indret
i seguir uns tres-cents etres per un camí

carreter fins a un corriol també a mà dre

ta. Aquí comença pròpiament l'ascensió
al Monte Calvo. Fins al cim hi ha uns dos

quilometres de distància i 250 metres de
desnivell que es fan en mitja horeta. Tot

el corriol està flanquejat per pedres blan

ques a banda i banda fins gairebé a dalt
de tot. És una imatge ben curiosa que im

possibilitaria perdre el camí encara que hi

hagués boira tancada.

Al contrari que a la Foresta Umbra el

paisatge és extremadament sec i eixorc.

A part d'un bosquet d'alzines desnerides

no hi ha més vegetació que una escarran

sida prada de festuca. A prop del cim hi

ha restes de cledes i cabanes de pastors
que, en cas de pluja sobtada, poden servir

d'aixopluc. Qualsevol presència d'aigua
és una quimera. Segur que n'hi ha (hi ha

bestiar), però sense conèixer la zona es fa

impossible de trobar.

Aixoplugant-nos d'una tamborinada al cim del Monte Calvo

14

Altres atractius

Ho hem dit en començar aquest article:

Gargano és per a la majoria de mortals,
sobretot, mar. Si mai hi feu cap no us per
deu les platges de Matinatella, Vignanoti
ca o Vieste. Tingueu en compte, però que
ha diferència del que passa a Catalunya, la

majoria de platges no són públiques sinó

que tenen un
\ règim de concessió que us

obligarà a pagar en gairebé qualsevol in

dret tant per aparcar el vehicle com per
estar-vos a les gandules. I les tovalloles a

la sorra només us les deixaran posar en les

poques zones públiques que hi ha!
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Refugi del Caro
Alfara de Carles

(Baix Ebre)
www.refugiueccaro.com

Mas del Tronc
Serra de Rubió

(Anoia)
https:/Imasdeltronc.

worclpress.com

Refugi de Rebost
Bagà

(Berguedà)
www.refugirebost.cat

Refugi de Puigcercós
Cobert de Puigcercós

(Ripollès)
www.refugi.contacontes.cat

També pots gaudir dels nostres refugis no guardats
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Refugi Cinquantenari
Llac de Baborte
(Pallars Sobirà)

Refugi Gràcia
Llac d'Airoto

(Pallars Sobirà)

Refugi Les Clotes
Harta de Sant Joan

(Terra Alta)

Caseta del Garraf
Caseta de bany amb

reserva prèvia
Plalja del Garraf

(Garraf)

Refugi Mataró
Vall de Gerber
(Pallars Sobirà)

Informació a:

www.uec.cat
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Anti Atlas (Regne del Marroc)

CRÒNICA DEL VIATGE

Itinerari

L'itinerari proposat és de dues setmanes. El recorregut és pràc
ticament circular entre Agadir i Tiznit que permet tancar el cer

cle fins a Inezgane amb vehicle. És molt complet, permet visitar

diverses i variades poblacions, amb la descoberta de paisatges i

cultures. També permet una àmplia combinació d'itineraris en

funció dels dies disponibles, tant per fer-lo més llarg com per

escurçar-lo.

El recorregut bàsic que es descriu s'inicia a Inezgane, a tocar

d'Agadir, on haurem arribat amb autobús des de Marràqueix.
S'endinsa fins a Tafraoute que podem considerar el cor del mas

sís, des d'on hi ha la possibilitat de realitzar diverses excursions

radials. Després va a la descoberta d'uns indrets ignots com

Tiouadou, Igmir i Amtoudi. Tot seguit abandona el terreny
muntanyós en direcció cap a les proximitats de la gran llera de

l'oued Draa i s'acaba de nou a la costa Atlàntica.

Quasi tot el recorregut transcorre sobre asfalt i els pocs trams

que encara no han rebut la capa de paviment, probablement no

trigaran gaire temps a estar-ho. Totes les carreteres són molt

poc transitades, de fet moltes d'aquestes vies de comunicació de
vien estar sense cap tipus de pavimentació fa pocs anys.

Cap al cor del massís

Des de la població d'Inezgane, en plena vall de l'oued Souss, ja es

pot traçar una ruta molt directa fins a Tafaroute que com a centre

neuràlgic de tota la zona és el primer gran objectiu. Si es disposa
de més dies no s'ha de deixar de banda visitar la majestuosa
ciutat emmurallada de Taroudant fent un itinerari sense desnivell

seguint la carretera 1. 714 que discorre paral-lela a la més populosa
NIO. Ens hem d'espavilar per fer el trajecte amb celeritat per culpa
de l'horari de l'autobús que ens ha dut fins a l'inici del periple.
L'hotel Taroudant és l'habitual en anteriors visites, segueix sent

tan acollidor com sempre.

Deixant Taroudant enrere i la fèrtil vall de l'oued Souss per anar

a trobar la carretera RIOS que uneix Agadir amb Tafraoute fem
els possibles per no desorientar-nos per la xarxa de vies de co

municació entre petites poblacîons fins a atènyer la ruta prin
cipal a la localitat d'Imí-m-Koum. Des d'aquest punt s'haurà
d'afrontar la primera pujada, que malgrat no ser gaire llarga farà

esmerçar més energia d'allò que ens havíem acostumat fins ara

en pedalejar per terreny sense desnivells apreciables. Arriba

rem a un altiplà on s'ubica la localitat d'Aït Baha i donarem per
acabada la segona jornada al confortable i únic hotel de la pobla
ció, el Al Adarissa. Una diversitat de petits restaurants ofereixen
modestos menús.
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La kasbah Tizourgane és un bastió inexpugnable

La següent jornada no és gaire llarga, però la pujada és constant.

Ensopeguem amb l'enrenou dels treballs que estan realitzant

per eixamplar la carretera RIOS que ens dificulten la progres
sió. La kasbah Tizourgane, situada a un centenar de quilòmetres
d'Agadir, és un antic graner fortificat que data del segle XII re

convertit en una encantadora "maison d'hôtes", tot respectant
l'arquitectura tradicional de la regió. Està emplaçada sobre una

elevació que ofereix un panorama espectacular, que et deixa bo

cabadat. El Jamal i la Malika amb el suport dels seus assistents

preparen deliciosos menús berbers tradicionals cuinats amb pro
ductes de la regió. També poden oferir propostes d'excursions per
donar a conèixer la zona i la seva història.
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Des de la kasbah, continuant per la carretera R105, s'arriba fins a

Tafraoute assolint la cota culminant de 1.600 metres del Tizi Mlil.

Una vegada superada la collada, un llarg descens permet creuar

d'una manera fulgurant per la ubèrrima vall ArnIen amb moltes

edificacions que només s'ocupen en vacances. Entre la molta ofer
ta hotelera de Tafraout, l'hotel Salama és una bona opció.

A la recerca de tres indrets ignots
Abandonant Tafraout per la carretera cap a Tiznit, el paisatge
impressiona per la generosa quantitat i grandària de blocs de

granit entre els quals destaca un monòlit conegut amb el nom

"Chapeau de Napoleon". Aviat es troba una desviació que indi
ca com anar cap a Aït Mansour. Una pujada llarga i constant

condueix fins a la capçalera de la vall d'Aït Mansour que es pot
combinar en un circuit per la vall de Taghaout i Tizarkine. El

trajecte és un dels atractius turístics de la regió encara que no

espereu cap tipus de massificació. El tram superior és un regne
mineral que a mesura que es va avançant per terreny descen
dent queda ocupat per una cinta de palmeres que combina el
verd amb el predomini de color ocre predominant del paisatge
de postal. La petita vila d'Afella Ighir és el punt inferior de la vall
d'Aïr Mansour. El final d'etapa és a quatre quilòmetres. Ellloga
rret de Tiouadou és el primer dels llocs per descobrir el senzill i

familiar alberg Chez Sahnoun un sojorn esplèndid.

Les pluges torrencials de primers de desembre del 2014 es van

endur la pista que seguint l'oued Tamanar permetia accedir al

bell indret d'Igmir. Ara és impossible recórrer aquest itinerari.

El Chapeau de Napoleon a les rodalies de Tafraoute

La ruta segueix per la vall d'Aït Bounouh, creua una exigent co

llada traçada en fortes llaçades que deixen una marcada cicatriu

en el vessant de la muntanya. A l'altre vessant una gran planú
ria acullla solitària població d'Izerbi, Deu quilòmetres després
d'Izerbi es troba l'inici d'una àmplia pista (preparada per rebre
una capa d'asfalt) que el temps va deteriorant. Recorreguts 20 km

per la pista, aquesta s'aboca a una impressionant cicatriu sobre el

terreny. Una joia s'amaga en el fons del barranc: la vila d'Igrnir,
amb una acollidora gîte. Està gestionada per l'Omar, el simpàtic
i amable mestre de la petita comunitat de veïns. El desembre de
2014 instrueix a set alumnes d'edats compreses entre tres i dotze

anys, tot un repte.

Les cabres s'enfilen als arganiers per alimentar-se
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Anti Atlas (Regne del Marroc)

Igmir. Una joia amagada al fons d'un profund barranc

Per sortir d'aquest encantador i a la vegada misteriós paratge hi ha

l'opció de tornar enrere o bé seguir avall durant vint-i-quatre qui
lòmetres per una pista que creua constantment d'una riba a l'altra
de l'oued, abans no comença l'asfalt. Deu quilòmetres de carretera

ens duran fins a la carretera Rl02. Amtoudi és el nom del tercer

indret ocult i poc visitat. S'assoleix des de la carretera Rl02 amb

un trajecte rectilini fins als peus d'una espectacular construcció

enlairada que conforma l'antic graner o fortalesa d'obligada visi

ta. L'alberg "on dirait le sud" dirigit per George Roy, un occità que
ha arrelat en aquest territori, és un bon lloc on sojornar.

20

Cap a la costa Atlàntica

Deixant les muntanyes enrere es retorna desfent la ruta fins a

tornar a la RI02 a prop de Taghjich. Passada la població hi ha

la nova i solitària carretera fins a assolir Fask després de peda
lejar trenta quilòmetres des de Taghjich. L'itinerari continua

en direcció a Guelmin fins a la cruïlla amb indicador on neix

la cinta asfaltada paral-lela a la ruta principal, que recorre el

magnífic oasis de Tighmert amb una bona diversitat d'oferta

d'allotjament. La Maison d'Hores Nomades i l'amable amfitrió,
Brahim és l'opció triada en aquesta ocasió. La visita del museu

de l'antiga kasbah, els horts i conreus de les rodalies són un bon

complement de la jornada.

Es deixa l'alberg de l'oasi de Tighmert continuant per la ruta se

cundària fins a les proximitats de Guelmin. La carretera N12 que
condueix directament a Sidi Ifni a l'antiga "província" espanyo
la. És un bon final d'etapa on hi ha diversos hotels per allotjar-se,
però l'atractiu i la proximitat de la magnifica platja de Legzira
emplaçada deu quilòmetres més al nord seguint la carretera de
la costa fa decantar la balança pel segon objectiu. La platja de

Legzira és un paradís per als practicants del surf i parapents.
Lalberg Chez Abdoul és una de les diverses ofertes per un bon

àpat i passar la nit.

Resum itinerari

Fins a Tafraout
1. Inezgane - Taroudant 80km

2. Taroudant - Aït Baha 8Skm

3. Aït Baha - Kasbah T. 4Skm

4. Kasbah T. - Tafraout SOkm 260km

Indrets ignots
5. Tafraout - Tiouadou SOkm

6. Tiouadou - Igmir 70km

7. Igmir - Amtoudi 90km 210km

Cap a la costa Atlàntica

8. Amtoudi - Tighmert IOSkm

9. Tighmert - Legzira 70km

10. Legzira - Tiznit 8Skm 260km
730km

La darrera etapa finalitza a Tiznit, una ciutat amb una medina
emmurallada que mereix l'atenció i l'interès del viatger. [hotel
dels Touristes és un dels més antics de la ciutat situat a la cèn

trica plaça Mèchouar compta amb una decoració retro que exhi
beix una esplèndida col-lecció de bitllets de bancs antics.

La total manca d'interès de la carretera que condueix fins a Aga
dir fa prescindible aquesta jornada ciclista, que no aporta cap

paisatge interessant i de passada estalviar-se el rise que compor
ta la gran densitat de trànsit de turismes, camions, autocars i les
moltes caravanes de jubilats europeus que a l'hivern dirigeixen
les seves cases ambulants per aquest litoral a la recerca de millors

temperatures que als seus domicilis habituals. A la gare routière

de Tiznit cal cercar el millor horari i disponibilitat de vehicle per
tornar a Agadir i continuar fins a Marràqueix.
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Com arribar-hi
En vol directe des de Barcelona fins a

Maaràqueix amb la companyia Vueling.
La bicicleta degudament disposada en

una caixa de cartró es considera "equi
paje deportivo", fet que implica pagar 45

euros per al seu transport. Des de Marra

kech fins a Inezgane (rodalies d'Agadir)
amb autobús. La companyia més seriosa i

també la més cara, és la CTM.

Visat
No és necessari el visat per a viatgers
amb passaport espanyol, per estades

inferiors a 90 dies. El passaport ha de

tenir una validesa mínima de sis mesos.

Moneda
El dirham que equival a 10,8 dirham

per euro (desembre 2014).

Vacunes
Per a viatgers espanyols no és pre

ceptiva cap vacuna. Les condicions

sanitàries del país no fan necessària

cap profilaxi prèvia. No obstant, és

Platja de Legzira

Dades pràctiques

aconsellable disposar d'una correcta

informació sanitària i evitar les aigües
no controlades.

Època aconsellada
El període per viatjar amb bicicleta és

molt ampli, només cal evitar els mesos

de més calor.

Dificultat
El territori de la serralada és força
costerut, però cal tenir en compte que,

després d'una pujada (quasi sempre)
hi haurà una baixada. La majoria de
les carreteres són asfaltades i algunes
de les més estretes estan en obres per

eixamplar-les. Cada vegada són més les

pistes que es pavimenten.

Allotjament
En totes les poblacions vam trobar

allotjament sense dificultat. En altres

punts intermedis caldria acollir-se a

l'hospitalitat que encara regna entre els
habitants del tercer món.

Alberg Chez Sahnoun a Tiouadou

Transport
Les poblacions importants tenen un

centre des d'on poder-se traslladar fins a

altres poblacions: la gare routière (esta
ció d'autobusos). Els autobusos, els grans
taxis o els petits taxis us donen moltes

possibilitats de completar l'itinerari o

ajustar-lo a les dates previstes.

Material
La majoria de les bicicletes que circulen

per aquests països són autèntiques ram

poines. El material i recanvis que es pot
trobar és molt elemental. Cal dur estris

per ser autosuficient, altres supòsits són

temptar la sort.
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Pic d'Aspe

Aprofitant el cap de setmana llarg de sant Joan del2013 ens vam proposar fer
aquesta excursió pels Pirineus occidentals que ofereix un molt bon ambient d'alta

\

muntanya. Encara que els cims assolits són d'altitud modesta, els espais pels quals ens

vam moure no tenen res per envejar a aquelles excursions que
van per cims de més altitud.

TEXT I FOTOGRAFIES DE lOAN GUASCH
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Pics de Bísaurín i Aspe Excursionisme 386

Des
de Candanchú ens dirigim a

l'oest per la carretera que va a

l'aparcament de les pistes d'esquí,
per les quals remuntem tot seguint el GR-

11 cap al coll de Causiat. Un cop en aquest
coll tenim dues opcions: a bé continuar

pel GR-lI que travessa el torrent d'Aspe
per la Chorrota d'Aspe, per on podria ser

que no passéssim per culpa de l'abundant

aigua que baixa per causa de la fusió de

la neu que encara queda en aquesta èpo
ca de l'any; a bé davallar cap al nord fins
a trabar I' HRP (Alta Ruta Pirenaica) la

qual també creua el torrent d'Aspe però
per un indret IE-és planer i probablement
més segur de poder passar. Decidim

aquesta segona opció. Ens introduïm de

ple al bosc de Sansanet. Alts exemplars
de faigs i vetustos avets per entre les ra

mes dels quals s'escolen milers de raigs de

llum fan d'aquest tram del recorregut una

delícia. Trobem el torrent d'Aspe que va

desbordat, avancem com podem cercant

els millors passos per no mullar-nos i, de

vegades, fent equilibris per sobre de ro

ques, rames i troncs caiguts fins a poder
creuar la seva llera per un pont de fusta.

Després I'HRP es dirigeix al nord, la se

guim i anem a parar a un camí ample que

ve de l'aparcament de Sansanet, aquest és

l'indret des del qual els francesos solen

començar l'excursió vers l'ivó d'Estanés.

Continuem cap al nord per aquest camí

ample fins a trobar un sender a l'esquerra,
el qual, en forta pujada en direcció oest,

tot fent llaçades, ens ajunta altre cop amb

el GR-lI en un lloc on el bosc ja ha quedat
per davall nostre i ens regala una mag
nifica panoràmica del circ d'Aspe. Con

tinuem remuntant pel GR-lI fins al port
d'Estanés (1.792 m), indret on ens enca

rem al sud. Baixem a una coma entre pa

rets de roca. A partir d'aquí hi ha neu, ens

posem els grampons per més seguretat i

enfrontem uns 250 metres de pujada fins

a l'entrada de la vall d'Os Sarrios. Men

trestant, la mirada endarrere ens ofereix

una bonica vista de l'ivó d'Estanés i del

mall dEspelunguera. Més lluny, a la dreta,

s'alça solitari el pic Midi d'Ossau.

La vall d'Os Sarrios, llarga, planera, en

voltada d'abruptes muntanyes i tancada

pel circ d'O Ibón, és un indret encisa

dor, potser encara ho és més sense neu.

L'únic pas factible per sortir-ne, tret de

per on hem entrat, és el port de Vernera

(2.l15 m), situat a l'oest una mica abans

del circ. Des d'aquest port ens cal perdre
alçada fins al Paül de Vernera (1.984 m) i

des d'aquí remuntar en direcció oest cap
al coll de Secús (2.401 m). Una mica abans
del coll, més a menys cap als 2.280 m, pre
nem direcció sud, amb els grampons po
sats, per una costeruda i ampla vall entre

els pics Alt de Fetàs (2.639 m) i l'avantcim
oriental (2.654 m) del Bisaurín. La consi

derable inclinació d'aquest tram junt amb

l'abundant neu acumulada donen un to

molt alpinístic. Fent una gran Z, sense

arribar al coll del Baste, atenyem l'aresta
nord del Bisaurín. Impressiona per la seva

inclinació i pel gruix de la neu que que
da retallat verticalment al vessant oest.

Avançant amb precaució vers al sud per
l'aresta assolim el cim principal.

El Bisaurín, de 2.670 m d'altitud, és el

pic més alt dels Pirineus occidentals, de

fet, des del golf de Biscaia és el primer
cim que supera els 2.500 m. Malgrat la
seva altitud moderada és una de les més

grans talaies dels Pirineus, pocs cims de

la seva altitud ofereixen una vista panorà
mica tan dilatada i amb un ambient tan

aeri i de profunditat. Hi ha un panorama

excepcional sobre la vall del riu Osia que

Bosc de Sansanet. Torrent d'Aspe
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Pics de Bisaurín i Aspe

queda mil metres per davall nostre, allí

baix veiem, petitó, el refugi de Lizara al

qual ens dirigim. Més lluny identifiquem
la penya Oroel i la serra de Guara.

El descens per la cara sud és força inclinat

però la neu està bé. La baixada impressio
na més que la pujada. Amb piolet i gram
pons anem baixant cap a l'ample coll de
Lo Foratón (2.016 m) que veiem a baix,
ja sense neu i recobert per un intens verd

primaveral. Prenem un sender (GR-ILl,
la variant 1 del GR-11) que davalla en di
recció est per la vall de Fuenfría, passem

per una font amb abeurador, la Fuenfría,
i per un camí ample arribem al refugi de
Lizara (1.515 m) on passem la nit.

Circ d'Aspe

L'endemà sortim aviat, continuem pel
GR-ILl en direcció est. Remuntem suau

ment a través de prats verds curulls de

flors, vora les parets septentrionals del

massís de Vernera, cap al coll del Bozo

(1.995 m). Des del coll el sender descen

deix de forma significativa a l'est vers

la capçalera de la vall d'Aísa. La serra

d'Aísa, que ens queda al davant, ofereix
un aspecte imponent per les seves ver

ticals parets de roca. Creuem el barranc

d'Igüer i per l'esquerra de la vall anem en

direcció sud mantenint-nos més o menys
a la mateixa alçada, a uns 1.800 m, fins
a trobar el sender principal que puja
des del final de la pista que, per la vall

d'Aísa, arriba fins a la zona de El Rígue-

lo. Seguim per aquest sender en direcció
nord. Tot pujant trobem una bifurcació,
el sender de l'esquerra va al pic Llena
del Bozo, nosaltres anem pel de la dre
ta a trobar les parets meridionals del pic
Plana de la Garganta. A partir d'aquí ja
avancem sobre neu i amb grampons; ens

decantem a l'est per rodejar-les en forta

pujada per un pas estret entre roques,

posteriorment continuem ascendint cap
al nord per un espai força més ample
-Las Planas-, més o menys cap als 2.300

m. A la dreta tenim unes muntanyes de
formes curioses, són els malls de Leche

rines, el pic d'Aspe que queda una mica

més al nord. Ens encarem Vers el pas de
La Garganta de Aspe (2.427 m). Un cop
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Coll del Baste. Remuntant

cap al cim del Bisaurín
Camí cap a coll del Bozo. Punta de Napazal a la dreta



Excursionisme 386

allí prenem direcció est enfilant-nos de

valent pel vessant oest del pic d'Aspe, tra

vessem per la part alta una canal de forta
inclinació encarada al sud que amb neu

fa una mica de respecte. Tot seguit sense

cap dificultat remarcable i ja sense neu

assolim el cim del pic d'Aspe (2.640 m).
Cap al nord-est la inconfusible silueta del

pic Midí d'Ossau sobresurt per sobre de

les boires arrapades a les muntanyes, més

a l'est una infinitat de cims entre els quals
destaca la Pala d'Ip i la penya Collarada.

Més enllà el Balaitús, de 3.144 m. A l'oest

s'alça el Bisaurin per sobre de tot. Cap al

sud s'obre tota la vall d'Aísa,

Retornem al pas de la Garganta de Aspe
per dirigir-nos cap al nord. Inicialment la

baixada és força inclinada però aviat es va

moderant. Quan l'espai s'eixampla i es fa

força pla, a la nostra dreta ens queda una

vaileta a la qual baixem per un pendent
tan inclinat que ho fem d'esquena clavant
ben bé el piolet i les puntes dels grampons
a la neu. Prenem orientació nord est sense

allunyar-nos de les parets de les Puntas de

Esper. El pas clau per acabar bé l'excursió

queda just entre aquestes parets i el tossa

let de la Galocha d'Esper de 1.879 m. Per

diverses canals entre roques, que encara

mantenen un bon gruix de neu, anem per
dent alçada. L'itinerari és aquí una mica

complícat, la neu amaga el sender però hi

ha fites. Deixem a la nostra esquerra el pic
de Causiat, després del qual el sender, ara

ja ben visible, passa per sota una balma i,

finalment, ens du a les pistes d'esquí de

Candanchú.

L

Capçalera de la vall d'Aísa. Coll del Bozo al centre de la imatge

Cartografia:
Mapa Valle del Ria Aragón editat per
Prames

Mapa específic de La Senda de Camille

d'editorial Alpina

Mapa digital Topo Alpina Pirineo

Aragonés y Navarro

Traça per gps: http://es.wikiloc.com/
wikiloc/view.do?id=4735673
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El Besiberri Nord des de l'estany de Rius

Un cap de setmana del juliol del 2013 vam idear una excursió que permet un accés

ràpid a un refugi divendres a la tarda i ofereix diverses alternatives en un any en què
a mitjans de juliol hi havia gairebé tanta neu com hi sol haver a mitjans de maig.

Aparquem el cotxe al refugi de Conangles, poc més d'un km abans de la boca
sud del túnel de Vielha, i prenem la pista que sota una imponent vegetació ens permet

agafar immediatament la pujada al refugi del Bessiberri. El sender discorre més a

menys paral·lel al barranc i puja de manera franca en ziga- zagues fins a arribar a

l'estany de Besiberri (2.180 m) on s'obre el panorama de les crestes dels Besiberris,
protegides per grans graonades i amb el Besiberri Nord com a pol d'atracció.

TEXT I FOTOGRAFIES DE VÍCTOR BADENAS MORAGAS
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Entre l�lta Ribagorça i l'Aran Excursionisme 386

Valla
pena aturar-se a fotografiar

l'indret, l'estany i la seva cubeta

verda, que contrasta amb la pe
dra i la molta neu que a partir d'aquest
moment dominen l'espai. El refugi sem

bla a tocar, situat en un estrep del torrent

de la canal de Rius, però ens caldrà un

darrer esforç per arribar-hi; especial
ment perquè el torrent de l'Estanyet, que
mena cap al Besiberri Sud, porta mol

ta aigua per efecte de l'acusat desglaç i

haurem de buscar més amunt un pas per
travessar-lo. Ja al refugi, lamentar que hi
ha qui ha abandonat deixalles i informar

que l'antena de Iemissora de socors està

trencada.

Dissabte al matí remuntem plenament la

canal de Rius, totalment nevada, aban

donant els itineraris habituals als cims

del massís. Les puntes dels grampons
ressonen en la solitud absoluta d'una va

Ileta que si bé en la seva part inicial és poc
inclinada acabarà per redreçar-se força

Barranc de Besiberri, carregadíssim d'aigua del desglaç
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Entre l�lta Ribagorça i IAran

Les puntes
dels grampons

ressonen en

la solitud

absoluta, amb

pendents que

obliguen a

utilitzar el

piolet fins a

sortir dalt
de la callada

(2.690 m)
28

Estany i vall de Besiberri

en el seu tram final, amb pendents que

obliguen a utilitzar el piolet fins a sortir

dalt de la collada (2.690 m). Atenció, si

hi hagués gel. Vist des de la cubeta d'un

estanyol ubicat a peu de la carena que ens

barra el pas, aquest callet està situat ela

rament a la nostra dreta, just sota el pic de

la Canal de Rius. Cal no confondre's amb

alguna escotadura ubicada més a ponent.

Des de dalt observem com l'hivern perdu
ra al nord, amb un panorama totalment
blanc i l'estany Tort de Rius encara glaçat.
El descens és tan a més dret que la pujada,
però la neu està en molt bon estat. Bai
xem el primer tram amb compte, que som

simples excursionistes, encarats a la paret
i assegurant amb el piolet a cada passa. Els

genolls toquen el pendent. Ens acostem a

A la collada de l'estany de Mar, amb el Montardo al fons



Excursionisme 386

la collada de l'estany de Mar, però decidim

seguir baixant suaument per la mateixa

vall de l'estany Tort de Rius, que no conei

xem. Resulta un agradable passeig sobre
la neu, observant el reflexos del sol sobre
el gel que cobreix els llacs. Per fi coinci

dim amb humans. Una parella de bascos
al-lucinen amb el tou de neu que perdura
malgrat estar gairebé a mitjans de juliol:
"[Parece Groenlandia!", exclamen.

Arribem a la sortida d'aigües de l'estany
de Rius i baixem cap aquesta vall suau

ment 'pel camí que, posteriorment en

flanqueig, ens portarà al refugi de la
Restanca. El sol de ponent ens farà suar,

però, la cansalada en la pujada que mena

al refugi. Diumenge de bon matí desfem
el camí fins a l'estany de Rius; el voregem

pel nord sota un ambient d'alta muntanya
propiciat per la neu que cobreix l'espai, i

enfilem el callet de l'Estany Redó (2.250
m), indret des del qual es divisen vistes

superbes sobre el con que allotja aquest
estany profundíssim. Baixem entre con

gestes de neu tot vorejant amb compte al

gunes pales força inclinades sobre elllac
fins a arribar a la sortida d'aigües.

El proper objectiu és pujar fins al tuc del

port de Vielha, de manera que anirem

flanquejant una mica enlairats elllac per el

vessant oest encarats al nord fins que una

mica al nostre aire guanyem, després d'un
tram més dret, el suau i ampli llom que ens

permet arribar al seu punt geodèsic (2.606
m), el qual, en estar aïllat dels grans cims,

gaudeix d'un ampli panorama. Satisfets, i

després de reposar forces, baixem cap al

port de Vielha on coincidim amb el camí

pel qual transitaven antany els habitants

d'una banda i l'altra d'aquestes muntan

yes, actualment roman senyalitzat com a

GR211-5 i rep el nom de Camí Natural del
Port de Vielha. Una congesta inclinada
barra el camí que flanqueja cap al Port Vell

de Toro, de manera que ens calcem gram
pons per última vegada.

Cartografia:
Mapes Vall d'Aran i

La Ribagorça de l'Editorial Alpina

Interior del refugi de Besssiberri

Coll de l'estany Redó.
L'Aneto al fons

El Port Vell de Toro s'obre al nord cap a

la profunda vall de Nere però no sembla

que s'hi pugui baixar fàcilment, més

aviat es veu impracticable. En canvi es

baixa suau cap al sud tot passant per al

guna barraca de pedra i restes de bún

quers de la línia de defensa pirinenca
ideada pel franquisme. Després el camí

és una mica més dret cap a les marrades

de Gerbosa i arribem finalment al pla de

l'Espona, ja a tocar de la boca sud del tú

nel on poc després recuperarem el vehi
cle. Mentre el cap repassa l'excursió feta,
ja parlem de nous projectes per a l'estiu.
De fet, ja hi som a l'estiu, però les imat

ges dels darrers dos dies ens remetien

més a l'inici de la primavera al cor dels
Pirineus.

El Besiberri Nord des de l'estany de Rius

29



 



Aquest
mes de Juny del2015

celebrarem que fa 40 anys un

grup d'amics somiadors socis

de la Unió Excursionista de Catalunya i

del Club Excursionista de Gràcia, varem

dur a terme la Expedició Saraghrar 75 al

esperó SO del Saragharar Peak de 7.349

metres, al Hindu Kush pakistaní i dins
de la serralada del Himàlaia.

Un parell d'anys abans, un grup d'amics

que gaudiem de l'escalada i de la

muntanya, varem pensar en poder viatjar
a alguna remota zona de I'Himàlaia per
escalar una pared verge d'un cim de

7.000 metres. Després de descartar un

cim del Garwhal a la India occidental,
varem posar els nostres ulls en aquest
atractiu esperó rocós.

Remuntant en cordes fixes a

5.550 metres d'alçada

Començarem per contactar en altres

expedicions alpinistiques que havien

recorregut la zona i poc a poc el nucli

organitzador va anar buscant l'equip
humà que composarien els vuit membres

de l'expedició. Es tractava de formar un

Excursionisme 386

El20 de juliol instalem el camp base
a Totiraz Noku a 4.160 m. i durant les

seguents jornades anirem fem trasl-lats
de tot el que necessitem a alçada fins el

peu de la paret a 5070 metres.

Les dimensions de la paret i la

verticalitat de la mateixa ens

impresiona. Poc després iniciem l'atac

per una paret llisa i anem instal.lan

cordes fixes a través de les quals pujarem
les tendes, cordes i equip dels camps

superiors. Treballem en equip
i mentres una cordada obre la via, altres
trasl-ladem càrregues. En dos ocasions

algunes jornades de mal temps amb

abundant neu ens obligan a replegantse
al Camp Base. Ens trobem unes

dificultats que no haviem previst:
ximenees verticals, diedres llisos i trams

sense cap repisa. Alllarg de les seguents
jornades instal.lem tres camps d'alçada a

la paret ( a 5.315, 5.550 i 5.970 m.)
i arribem als 6.020 metres després de

superar trams de gran dificultat.

Ja portem cinc semanes a la paret i el

nostre temps de permanencia a la paret
s'acaba: la adversa meterorologia que
hem tingut i la gran dificultat técnica de
l'escalada van estar els motius principals
per no poder concloure el nostre objectiu.

Un pas deli cast abans d'entrar a

la plataforma del camp 1

equip potent donades les

dificultats de l'escalada. Parale!.

lament iniciariam les gestions
necessaries per cercar la finan

ciació entre administracions i

empreses colaboradores.

Varen esser dos anys intensos

de treballs: calia preparar el

material adequat (tendes,
cordes, equip personal
d'escalada, menjar pel camp
base, racions d'alçada, etc.,) i

coordinar els permisos necesa

ris. Uns mesos abans varem en

viar per via marítima les caixes

amb tot el que necessitabam.

Amb la perspectiva del temps
transcurregut ens adonem que amb el
nostre projecte varem obrir la porta a

altres atrevides expedicions buscant

sempre el anar més lluny en l'aventura
humana. Varem esser pioners i varem

gaudir d'una experiencia magnífica.

Es un plaer poder-ho celebrar tots junts,
40 anys més tard.

Superant unes plaques
llises abans del

Campament 2.

Travessan un riu durant la marxa

d'aproximació al Camp Base. 31

A finals de Juny de 1975 volarem a Islama

bad un primer grup d'alpinistes per ajudar
a tramitar i despatxar l'equip. El8 de juliol
deixem la capital per anar fins a Dir amb un

camió. A partir d'aquí i per arribar a Chitral

hem de contractar 7 jeeps. Més gestions i

compres i uns dies després seguim viatge
cap el nord durant varios

díes per unes pistes en

molt mal estat. Quan
deixem els jeeps hem de

caminar tres dies a peu
amb l'ajut de portejadors
que
contractem in situ. Hem

de travessar ponts pen

jats en mal estat i també

travessar un riu ben
cabdalós en el que hem
de instalar cordes fixes
d'un costat a l'altre per

asegurar els portadors ...
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Alexander Kellas, els que s'adapten
pugen més amunt Les aparences enganyen

Aillibre
Over the Sea and Far Away,

publicat l'any 1876, Thomas W.

Hinchliff, llavors president de

l'Alpine Club, reflexionava sobre els límits

del cos humà per adaptar-se a les grans al

tures, i suggerí que la màxima cota que es

podia assolir era aproximadament d'uns
6500 m. Aquesta afirmació, però, va ser re

futada pel duc dels Abruzzi (Luigi Amedeo
de Savoia) que l'any 1909, en el seu intent

de fer el Chogolisa, arribà fins els 7500 m

sense cap suplement d'oxigen. Posterior

ment, l'any 1920, el doctor Kellas publicà
l'article A consideration of the possibility
of ascendig Mount Everest on, a partir de

criteris científics, concloïa que un alpinis
ta amb unes condicions físiques i mentals

excepcionals podria pujar l'Everest només

amb l'oxigen de l'aire que captarien els seus

pulmons. Com és ben sabut, l'any 1978 Re

inhold Messner i Peter Habeler donaren
la raó a Kellas al fer la primera ascensió a

I 'Everest sense utilitzar bombones d'oxigen.
Alexander Mitchell Kellas (Aberdeen 1868

Herba donzella

[herba donzella o Vinca major pertany al

gènere Vinca de plantes amb flor. Es dis
tribueix al voltant de la Mediterrània, i a

Catalunya es troba de manera esporàdi
ca sobretot a les contrades marítimes, en

rambles i torrents, més o menys a l'ombra.
És una planta amb una alçada inferior a un

metre amb tiges erectes i curtes. Les fulles
són perennes, simples amb una disposició
oposada. Demaneracaracterística els mar

ges de la fulla són ciliats, o sigui, amb pèls.
Floreixen durant gran part de l'any. Són

inflorescències axil-lars formades per
una sola flor molt bonica usualment blau

porpra o violeta amb els pètals soldats a

la base formant un tub. Les flors tenen

simetria radial, però els pètals són asi

mètrics, de manera que la flor vista per
dalt adopta aspecte d'hèlix o molinet. Els

sèpals són ciliats. El fruit és un grup de
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- Khampa Dzong, Tibet, 1921) va ser un

químic i himalaista escocès. Al poc temps

d'acabar els seus estudis treballà amb el

premi Nobel de química William Ramsay.
Més tard, i durant quasi vint anys, ímpartí

Manel Canales

classes de química al Middlesex Hospital
Medical School de Londres, on realitzà

importants estudis sobre l'aclimatació a les

grans altures, arribant a col-laborar amb
l'eminent fisiòleg John Scott Haldane. Entre
1907 i 1921 organitzà vuit expedicions a les

muntanyes de Sikkim, Kashmir i Garhwal,
llavors zones molt poc conegudes, fent un

nombre important de primeres ascensions
a cims de més de 6.000 m, com el Pauhun
ri (7.128 m), Langpo (6.954 m), Sentinel
Peak (6.490 m), Chomoyummo (6.829 m)
i Kangchenjau (6.889 m). A més, va ser el

primer en incorporar xerpes a les seves

empreses, ja que s'adonà de que el seu or

ganisme estava adaptat a les grans altures.
Com possiblement ningú coneixia millor

que eilies vies d'aproximació a l'Everest, va

ser convidat a participar a l'expedició brità
nica de reconeixement de l'Everest de 1921.

Tanmateix, als pocs dies d'incorporar-se,
agafà una disenteria i morí d'un atac de cor.

El pic (6.680 m) i el coll (6.343 m) de Kellas
a l'estat de Sikkim (Índia) ens el recorden.

Família: Apocinàcies, Espècie: Vinca major

fol-licles allargats, glabres que s'obren es

pontàniament per deixar caure les llavors.
Per la bellesa de la seva flor s'usen en jar
dineria tot i que tenen tendència a envair

el territori i no deixar créixer altres plan-

Lluís Catasús

tes. Un altre ús interessant és l'extracció
d'una sèrie d'alcaloides de la Vinca que
s'utilitzen per al tractament de dife
rents formes de càncer. Però compte que
segons la dosi les vinca són verinoses.
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De la Val de Zafan
a la Terra Alta, dels rails a les dues rodes

AI'Estat,
a l'any 1993, existien més de

7.600 quilòmetres de línies ferro
viàries en desús, ja fos perquè havien

deixat de donar servei normalment degut al

tancament de la línia per baixa rendabilitat,
a en altres casos més greus, perquè després
d'una gran inversió mai s'havia acabat de
construir la totalitat de la línia a mai s'havia
arribat a fer-ne l'explotació comercial. D'un

temps ençà, aquests itineraris s'estan recu

perant per a un ús ben diferent del que foren
concebuts i s'acondicionen per a circular-hi

tranquil.lament a peu a en bicicleta, són

les anomenades vies verdes. Aquestes vies

verdes, ara alliberades dels rails i les traves

ses, han esdevingut en l'actualitat traçats
de lleure i descoberta d'un patrimoni his
tòric i cultural gairebé oblidat, al voltant

dels quals floreixen iniciatives comercials

a fi d'abastir els serveis que requereix un

tipus de turisme creixent de caire ecològic.
A casa nostra tenim cinc vies verdes per
fectament condicionades i documentades:
tres a la província de Girona i dues a la

província de Tarragona. En terres giro
nines tenim la VV del Ferro i del Carbó
de 15 km, entre Ripoll i Ogassa; la VV del

Carrilet l de 54 km, entre Olot i Girona; i

la VV del Carrilet II de 39 km, entre Gi

rona i Sant Feliu de Guíxols. En terres ta

rragonines tenim la VV de la Terra Alta

de 23 km, entre les estacions d'Arnes
Lledó i Pinell de Brai; i la VV del Baix

Ebre de 25 km, entre Benifallet i Tortosa.

L'itinerari que ens ocupa en aquest mo

ment, però, és la suma de dues vies verdes

a cavall d'Aragó Oi Catalunya. Es tracta de la
VV de la Val de Zafán entre Valdealgorfa i

Arnes-Lledó i la seva continuació per la ja
comentada VV de la Terra Alta fins a Pinell

de Brai: un recorregut de gairebé 60 km a

través d'un paisatge típicament mediterra
ni d'oliveres, ametllers, vinyes i pinedes, tot

creuant rius, rieres i torrenteres feréstegues
per espectaculars ponts i congostos; i traves

sant muntanyes foradades per túnels de tota

mena, llargs, curts, en corba, enllumenats a

no ... Si les forces i la logística acompanyen,
la ruta es pot allargar pels extrems fins als
110 km, afegint-hi els trams entre Alcañiz i

Valdealgorfa, i entre Pinell de Brai i Tortosa.

Aquest extens recorregut segueix bona part

de la ruta original de l'ambiciosa línia de fe

rrocarril de la Val de Zafán projectada a fi

nals del segle XIX i mai completada, des de
La Puebla de Híjar (Terol) fins a Sant Carles
de la Ràpita (Tarragona). La història de la
línia fèrria comença de manera singular el

1863 quan els militars decideixen construir

un ferrocarril resseguint la riba dreta del
riu Ebre a fi d'abastir el front que aprofitaria
la defensa natural del riu en vistes a repel.
lir una hipotètica invasió des de més enllà
dels Pirineus. El projecte s'ajornà durant

anys fins que el 1891 la Compañía del Fe

rrocarril del Val de Zafán començà les obres

d'explanació. El primer tram de 32 km entre

La Puebla de Híjar i Alcañiz quedaria defi
nitivament inaugurat quatre anys més tard.
La prolongació de la línia fins a Tortosa

no es produiria fins el 1942 adjudicant
se l'explotació a RENFE (Red Nacional

de los Ferrocarriles Españoles). El motiu,
però, no responia a finalitats comercials a

socials sina altra vegada a interessos mi

litars. La Guerra Civil Espanyola propicià
l'ampliació de la línia amb finalitats estra

tègiques i logístiques, les quals jugaren un

paper important en el desenvolupament
de la Batalla de l'Ebre, fins al punt que
la finalització del traçat fou duta a terme

per bona part dels presoners republicans.
Malauradament, l'explotació de la línia,
anomenada El Sarmentera pels exten

sos camps de vinyes que travessava, fou

Eduard Soler

curta, arribant amb prou feines als 31

d'anys d'existència. En tot aquest temps
mai arribà a construir-se el tram final
entre Tortosa i Sant Carles de la Ràpita
tot i haver-se'n fet l'explanació. D'aquesta
manera els aragonesos mai veieren fet
realitat el desig de tenir un accés directe
al mar. Finalment l'enfonsament del sos

tre d'un túnel el 1971 entre les estacions
de Pinell de Brai i Prat de Comte propicià
el tancament definitiu de la línia per part
de l'administració el setembre de 1973.
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resolució de 300dpi i 2.S00x1.800. Per

orientar-vos cada foto ha de pesar com a

mínim 5 a 6 megues.
Les imatges s'han de dirigir a la seu de

la UEC de Gràcia, carrer Encarnació

131-133, 08025 Barcelona a a la següent
adreça de correu electrònic.

uecexcursionisme@gmail.com
Esperem rebre el més aviat possible du

rant el mes de maig a primers de juny les

vostres millors fotos per poder confeccio
nar el calendari 2016. Recordeu, termini

màxim: Sant Joan!!!

lebrar el dit 13 de Juny, per constituir la
nova Junta directiva de la UEC Agrupació.
Els membres de la Junta Gestora, nome

nats, son els següents
PRESIDENTA: Montserrat [ové (UEC
Barcelona)
VICEPRESIDENT: Jordi Ortiz (UEC Tor

tosa)
SECRETARI i COMUNICACIÓ: Francesc

Brugalada (UEC Sants)
REFUGIS: Jordi Martorell ( UEC Gràcia)
TRESORER: Ramon Fonoll (UEC Barce

lona)
Barcelona, 18 d'abril de1201S.

Signat: Junta electoral.
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Recepció d'imatges pel calendari VEC 2016

Com
cada any comença el període

de recepció i selecció d'imatges
per al calendari 2016. El termi

ni màxim d'admissió és fins al 24 de

juny de 2015. En aquest ocasió només

s'admetran un màxim de 5 imatges per
autor. Com sempre, les fotografies han

d'anar amb l'autoria indicada, han de

ser horitzontals i de màxima resolució.
La comissió de selecció de fotografies cada

any s'esforça per variar temàtiques, pai
satges, d'aquí i de fora, i també els autors.

Les fotos digitals haurien de ser de una
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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA

CONSELL GENERAL

EXTRAORDINARI

NOTA DE L'ASSEMBLEA
DEL CONSELL GENERAL

EXTRAORDINARI

En la reunió celebrada el dia 18 d'abril del

2015, en ellocal de la UEC de Barcelona,
i sota la presidència dels membres de la

Junta electoral, nomenats en Assemblea
General del14 de febrer passat, s'acorda:
-REUNIÓ PEL PROPER 13 DE JUNY A

LES 11 DEL MATI, allocal de La UEC DE

TORTOSA, per tal de que, segons ha que
dat definit en la reunió d'avui, la Junta
gestora presentada procedirà a auto pro
clamar-se candidat a les eleccions a ce-

D'acord amb l'article 18 dels nostres Esta

tuts, es convoca Consell General Extraor

dinari pel dia 13 del proper mes de juny,
a les 11 hores en primera convocatòria i a

les 11.30 h en segona, amb l'únic punt del

dia -ELECCIONS DE JUNTA DIRECTIVA
i PROCLAMACIÓ DELS GUANYADORS.
Acte que tindrà lloc allocal de la UEC
de Tortosa, carrer Argentina.Side Tortosa

Signat: Junta electoral

Barcelona, 20 d'abril de 2015

LLENGUA l _ MUNTANYA

El
català és una llengua rica en

lèxic. Mireu si no, la quantitat de

mots que tenim per designar al

gunes de les paraules més properes que
hi ha en el vocabulari de l'excursionisme.

Aquí en tenim un tast.

Camí: caminal, callís, caminoi, corriol,
carrerany, drecera, sender, senda, sen

dera, senderol, via, vial, viarany, viaró,
vereda, vialet, volt, traçat, tresquera ...

Caminada: passeig, passejada, sortida,
excursió, jornada, tirada, viatge, estri-
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Sinònims

cada, trajecte, recorregut, ruta, singlada,
itinerari ...

Caminar: traslladar-se, moure's, avan

çar, camejar, passejar, pernejar, marxar,

circular, camadejar, gambadejar, trasca

mar, trescar ...

Muntanya: munt, serra, serralada, puig,
pujol, turó, massís, cim, pic, tuc, punta,
elevació, muntitjol, mont, tossal ...

Muntanyenc: muntanyà, muntanyès,
munter, muntès, campestre, selvàtic, ex

cursionista, caminador, alpinista ...

Vall: fondalada, depressió, conca, fon
dal, ribera, cana� ...

Escalada: grimpada, ascensió, pujada ...

Escalador: alpinista, grimpador, penya
ler ...

Convé, doncs, no repetir paraules en els
textos. Utilitzem els sinònims!

amb la coHaboració del Centre
de Normalització Lingüística de
Barcelona Delegació de l'Eixample
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2. Aquest francès de nom Henri va ser el primer a obrir el1899
la via del Coulour de Gaube al Vignemale. Un tresmil a la vall
d'Ordesa porta el seu nom.

3. Mític guia de muntanya que va acompanyar a Brulle i Bazillac
en moltes primeres ascensions. Una punta situada a la cresta del
massís del Besiberri porta el seu nom.

4. Són dos germans bessons, Jean i Pierre, que han signat algunes
de les rutes més emblemàtiques i difícils dels Pirineus. Hi ha un

tresmil en la zona deis Posets que porta el seu nom. Van ser di
rectors del grup GPHM i la revista Altitude.
5. Fou l'escalador, alpinista i esquiador de muntanya català més

important de l'època d'entreguerres. Un refugi porta el seu nom.

6. Enginyer, excursionista i fotògraf català que projectà i impul
sà les obres de construcció del refugi de la Renclusa al peu de
l'Aneto.
7. Aquest francès va ser el primer a pujar al Neouvielle (1847).
Una punta situada al massís del Vignemale porta el seu nom.

8. Són cinc germans que entre 1900 i 1914 van obrir multitud de
vies pels massisos de la Maladeta i el Balaitús. Són els pioners del

pirineisme de dificultat sense guies.
9. Aquest comte, autor de moltes primeres ascensions, va llogar
el1888 el massís del Vignemale i feu excavar a la part més alta i

inferior de la glacera d'Ossoue set coves per sojornar-hi.
10. Aquesta dona anglesa fou la primera a pujar el Vignemale el
1838.

B. Aquest mossèn és una figura llegendària de l'excursionisme.
Conegut per les seves ascensions per diferents vies al pic de
l'Aneto, els Encantats o per ser el pare de la Matagalls-Montser
rat.

12. Entre 1786 i 1789, junt amb Jacques Vidal, realitzà primeres
ascensions a diferents cims del Pirineu com: l'Anie, el Pimené,
el Turó de Neouvielle (en la primera ascensió documentada d'un
tresmil) i el Grand Quayrat.
13. Naturalista, botànic, geòleg i físic, va néixer el1755 i està con

siderat el pare del pirineisme.
14. Excursionista, explorador i cartògraf francès que va recórrer
el Pirineu durant 12 anys. El1892 va publicar Contribution à la
carte des Pyrénées espagnoles en sis fulles a escala 1:200.000.
15. Aquest capità va dur a terme a finals del segle XVIII nombro
ses mesures geodèsiques pel Pirineu espanyol, mentre Junker les
efectuava pel costat francès.

CONCURSIONISME

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31
de maig, les solucions de com a mínim 12 mots encreuats a

l'adreça electrònica del concurs: concursionisme@excursio
nisme.cat indicant el vostre nom i telèfon de contacte. No

més serà vàlid un correu electrònic per participant. Entre les

respostes correctes se sortejarà un lot de llibres de muntanya.

Solucions del Concursionisme 385: 1 Brúixola, 2 Azimut, 3 Nadir, 4 Rosa dels Vents, 5 Projecció, 6 Sextant, 7 Escala,
8 Rumb, 9 Mercator, 10 Declinació, 11 GPS, 12 Polar, 13 Geocerca, 14 Meridià, 15 Zenit.

9

1. Aquest francès va ser la figura cabdal del pirineisme durant el

període d'entreguerres. El1921 va fundar el Groupe des Jaunes
(GDJ). Va morir escalant el Gourgs-Blancs. Un tresmil i un refu

gi porten el seu nom.

En el proper número de la revista sortiran publicades les so

lucions i el nom del guanyador. El guanyador del concursio
nisme 385 dedicat a l'orientació i a la cartografia és XXXX. A
la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu
consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors.

,

En aquest número parlarem dels pirineistes, homes de gesta en la conquesta dels Pirineus.
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Horari: d'I h 30 a 2 h per l'anada i tornada
Desnivell: camí amb poc desnivell tot i fer constatats puja i

baixa
Dificultat: camí molt ben marcat, no té pèrdua
Època: tot l'any, a l'estiu convida al bany
Cartografia: no cal mapa per aquest camí evident. LAínsa

Sobrarbe. Guia excursionista amb mapa a Esc. 1:40.000. Edi

torial Prames

Bibliografia: excursions escollides pel Prepirineu d'Antoni
Cabré Puig. Col-lecció Azimut núm 50. Cossetània Edicions.

Accés: anant de Barbastro cap a l'Aínsa per la carretera A-l38

paral-lels a l'embassament d'El Grada arribem al kilòmetre
28 al centre vacacional i càmping de Lígüerre de Cinca. Allí

prenem a mà dreta la carretera que s'endinsa a la vall de la

Pueva, i va cap el nucli de Ligüerrre de Cinca i el poble de
Palo. En el punt en que aquesta carretera creua un pont sobre
la cua d'El Grada trobem un estacionament i uns panells ex

plicatius del congost
Descripció: itinerari curt però molt recomanable per la seva

bellesa i verticalitat exempta de perill. A completar amb la
visita al petit nucli de Ligüerre de Cinca totalment restaurat

en els darrers anys espectacularment penjat sobre el pantà

-----�-
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Horari: de 5 a 6 h efectives de marxa

Desnivell: aproximadament +l- 600 m

Dificultat: cal un bon sentit de l'orientació i no patir vertigen,
els dos graus són força aeris.

Època: al Montsant podem anar-hi tot l'any, però és millor
evitar l'estiu quan fa més calor

Cartografia: Serra de Montsant Esc. 1:20.000. Editorial Piolet
Accés: Sortirem de l'estacionament de visitants de la cartoixa

de Scala Dei. L'accés es fa per la N-420 de Reus a Falset. A les

Borges del Camp prenem la C-242 que passa el coll d'Alforja.
A la baixada a la Venta del Pubill prenem la T-702 cap a Po
boleda i seguim fins a Scala Dei.

Descripció:
Itinerari que ens ha de descobrir dos dels graus més bonics de

la vintena llarga que permeten enfilar-se fins la Serra Major
del Montsant. Sortim per la pista que passa a frec de la car

toixa. A la part posterior trenquem a l'esquerra i guanyem
altura ràpidament cap el racó on hi ha l'ermita de la Pietat.
A la següent bifurcació trenquem de nou a l'esquerra i ben
aviat un pal indicador assenyala el Grau de l'Escletxa i ens

treu de la pista. El camí puja evident de cara al cingle mentre

visualment intentem intuir quin serà el seu punt dèbil. Dei-
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del Grado. Abans de la construcció dels

pantans de Mediano i El Grado aquest
congost era el lloc més perillós que
travessaven els navateros (raiers) que
baixaven la fusta riu Cinca avall.

Remuntant la carretera una cinquan
tena de metres trobem el pal indicador
del GR 1 que ens endinsa en una curta

i forta pujada al congost. Un traçat en

lairat sobre les aigües remunta el Cinca

pel marge esquerre orogràfic. Al ves

sant oposat i ben amunt admirem el

triple absis de l'ermita romànica de San

Emeterio (s XI) al costat de les runes del

castell de Samitier bastits sobre un es

tret cingle. Sota nostre tenim les aigües
turqueses de la cua del Grado i en cap
de setmana trobareu gent que hi fa pi
ragüisme. El camí avança arran de pa
ret entre vegetació de pins i alzines. En

lleugera pujada passa sobre alguna tar

tera alternant amb trams més planers
i amples. Quan el riu descriu un retomb
a la dreta arribem al punt en que la mà

de l'home es va veure obligada a tallar a

pic el camí a la roca d'un cingle. Recorda

Mont-Rebei, és més curt però no menys

espectacular. All final del tram quatre
petites plataformes metàJ.liques que fan

d'estreps i tres agafadors asseguren un

pas dret i perillós en cas que baixi ai

gua per la paret. Després d'aquest pas
el camí esdevé més ample i en lleugera
baixada mentre passa sobre tarteres de

pedra calcaria. Hi ha carboneres d'altres

èpoques i panells informatius de la fau

na i la vegetació del congost. El camí

baixa fins a tocar el riu ben ample i ca

balós. Ja tenim a la vista la gran presa
del pantà de Mediano. Podem pujar-hi si

hem previst deixar-hi un segon vehicle.

Ho farem per una carretera asfaltada i

creuant un túnel (frontal) que ens deixa

sobre la presa(lh). En cas contrari des

fem el camí d'anada fins al pont sobre
el Cinca.

-----------------------�-

Graus de l'Escletxa i
de Saifores al Montsant
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o... xem a l'esquerra la Cova Roja llarga bal

ma a sota el cingle amb blocs despresos i

iniciem l'ascens del grau. El primer que

superem és una canal esglaonada d'una

vintena de metres que ens obliga a po
sar les mans. En sortim per una lleixa

ascendent que s'estreny fins deixar-nos
a tocar el cingle. Allí trobem l'Escletxa,
que li dóna el nom. És un estret pas
entre una gran llastra despresa i el cin

gle que un cop superat ens deixa a una

escala natural equipada amb un cable

que ens permet pujar sobre el cingle.
Acabem de guanyar la serra Major en

un darrer pas de grimpada on trobem
un pal indicador (Ih 15 min). Som a

l'ampla carena de la Puna Alta del Bo
ter ( l.051 m) que seguim cap a l'est. Al

Portell del Punt d'Espera enllacem amb
l'eix de la Serra Major. Assolim cim de

la Cogulla de l.063 m , amb un vèrtex

geodèsic (2 h 15 min) on passem a do-

dl riu Montsant. Carena enllà cap a l'est

arribem a la cruïlla que, cap el sud, du

al grau de Saifores. Nosaltres però bai
xem al nord per, en 10 minuts fer cap al

Clot del Cirer, oasi de verdor amb font i

abeurador on parem a dinar. Sortim del
Clot pel cantó oposat i acabem d'arribar
al Piló dels Senyalets, vèrtex de 1.103 m.

D'aquí en 12 min retrocedim per la ca

rena fins la fita que marca el grau de Sai

fores. Baixem primer una canal que ens

endinsa a la pineda del Racó de la Missa.
El camí evident en surt ja -,

a caire de cingle amb �sant I>-
••

'

una vista espectacular salvada��
�
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minar el vessant nord de la serra i la vall

és majestuós, aeri i espectacu
lar. El camí enllaça canals naturals per

les que amb facilitat anem perdent altu
ra cap a la base del cingle. En arribar a

un camp llaurat tirem a l'esquerra una

cinquantena de metres fins trobar la
.

pista de tractor que va de la Morera del
Montsant a la cartoixa de Scala Dei. En
45 minuts fem cap al punt d'inici.



2015

17 abril Acte inaugural del 7Sé aniversari de la UEC de Gràcia
·

.

24 abril Homenatge ols socis més veterans de la UEC de Gràcia
i ols expresidents de l'enntot

·
.

17 maig Sortida commemorativa conjunto
a Sant Llorenç del Munt

·
.

23 maig Concert de la Coral Núria
·

.

7juny Festa de la Cançó de Muntanya a Rupit. organitzada
per la Coral Núria

14 juny Sortida Incògnita (Quo Vodis),
organitzada per lo secció dels Veterans

20 i 21 juny XXVIII Marxo Gràcia - Montserrat

4 octubre Caminada popular "Gràcia - Bellaterra"

15 novembre Curso de muntanya "Mos del Tronc"

Totrany 7S anys 7S cims

2015 exposicions

17 abril Els primers lS anys d'història de la UEC de Gràcia
i les cosetes de bonys

15 maig Lo UEC de Gràcia i les marxes

26 juny Lo Coral Núria "Sección Copilla"

2 octubre Secció d'Alto Muntanya i Escolada (SAME)

23 octubre Soló d'artistes de la UEC

13 novembre Els cursets i les diades del soci

2016
Acte de plantar ùn llimoner a la plaço de les Dones del 36

i collccccló d'uno placo commemorativa

Sortida ol refugi d'Aroto

Sortida conjunto de cloenda

Entrevisto ols socis més veterans de la UEC de Gràcia.

2016 exposicions

8 gener Els campaments i viatges turístics

5 febrer Les renovacions de Lo Flamo de la Llengua

15 abril Exposició de cloenda: Centenari del Centre
Excursionista Rafael Casanova

� 'r Federació d'Entitats
J Excursionistes de CatalunyaFEEe Federació catalana d'Alpinisme I Escalada

v�c
GRÀCIA
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