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Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries
977580063 - www.refugiueeearo.eal
Email: jnfo@refugiueeearo.eal (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, BIT, engorjats, natura,
escalada, espeleologia.

Refugi de REBOST
Bagà
608736714 - www.refugirebosl.eal
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BIT, escalada, senderisme

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

· Comarca: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, BIT, excursions, senderisme

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

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

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

Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres

· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BIT, senderisme, espeleologia

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

Refugi GRÀCIA
Estany d'Airota (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
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Refugi de PUIGCERCÓS
680 178 940 www.refugi.eonlaeonles.eal
· 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, BIT, pesca
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editorial

Els de la UEC no parem

Des d'aquestes línies felicitem els nostres companys de la UEC de Gràcia, que durant aquest
any 2015 celebren el 75è aniversari de la seva fundació.

La UEC de Gràcia fou fundada l'any 1940, per causa a la fusió del Centre Excursionista Rafael de

Casanova, fundat l'any 1916, i antics components de la secció excursionista de l'Orfeó Gracienc.

L.:any 1943 s'hi afegeix l'Agrupació Excursionista Perla fundada e11924. Passant a integrar-se a la

Unió Excursionista de Catalunya.

Les dues entitats més antigas són la UEC de Barcelona que fou fundada l'any 1931 com a resultat

de la fusió de diferents entitats. Igualment la UEC de Sants, l'any 1932, també com a resultat de
diferents fusions.

Aquestes dues entitats, l'any 1933 passaren a denominar-se Unió Excursionista de Catalunya de

Barcelona i Unió Excursionista de Catalunya de Sants.

Aquest canvi de nom va permetre que s'hi poguessin associar altres societats de grups
excursionistes de fora de Barcelona, passant a ser en aquells anys fins a 31 entitats. La Unió
Excursionista de Catalunya, passà a ser una de les entitats capdavanteres de l'excursionisme

català.

Algunes dissortadament desaparegueren i altres han arribat a la majoria d'edat, com són les

deu entitats que fomen la UEC Agrupació Esportiva.

Les deu entitats que encara configuren, actualment, la UEC Agrupació Esportiva, són les següents:
l'any 1935 la UEC d'Olesa de Montserrat, i la UEC d'Horta, així com la UEC de Mataró, l'any 19531a
UEC de Bagà, l'any 19541a UEC de Tortosa, el1955 la UEC de Prat del Llobregat, i el19741a UEC

de la Vall del Tenes.

Aquesta constància que ha presidit aquestes deu entitats, el fet de continuar pel camí del treball i

l'esforç, amb el permanent esperit democràtic que no ha decaigut ni en els moments més difícils, ha
fet possible que actualment la UEC encara sigui capdavantera de l'excursionisme català.

A tots felicitats pel que som.

Francesc Bruga/ada

,

suman

L'estiu serveix per descobrir

Tanquem temporada a la revista Excursionisme fent-vos una proposta per descobrir la capçalera de la vall italiana de

Gressoney, formada per una corona de deu cims de més de 4000 m. Es tracta d'un reportatge detallat d'en Pasqual
Garriga. També podem fer descobertes més properes com les que ens proposen en Mateu Maglia i l'Eduard Ruana de

Theverticalglobero que ens mostren tres vies de la cara nord del Cavall Bernat. Per últim i gairebé per veïnatge, en Jordi
Ollé ens encomana una travessa a peu pels Alps a tocar del Piemont italià: La Vanoise, el primer parc Natural constituït
a França.

Com sempre hi teniu les nostres seccions habituals. Ens retrobem abans del que us penseu. Que gaudiu i descobriu
molt territori aquest estiu.
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Any rere any, diverses generacions de membres de la SAME hem tingut la sort de

poder compartir grans escalades en aquest imponent bloc de pedra que tant ha
cridat l'atenció a tots els escaladors del país. Els darrers anys, un petit col·lectiu de
la UEC de Barcelona, amb molta passió per l'escalada, el dibuix i les ressenyes, hem
decidit ressenyar tres vies de la cara nord del Cavall Bernat i per donar-li un aire

més èpic, ens hem pres la llibertat d'anomenar-les "La Trilogia del Bernat!".
Podríem dir que hem escollit les tres vies d'aquesta trilogia per la seva bellesa, la

seva història a la seva dificultat, però mentiríem vilment. Simpl�ment hem tingut la
sort d'haver escalat aquestes 3 vies i, mentre ressenyàvem la darrera, vam pensar:

doncs totes tres en un mateix dibuix quedarien prou bé.

TEXT DE MATEU MAGLIA I FOTOGRAFIES DE EDUARD RUANO I THEVERTICALGLOBERO
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,

Puigmal
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Trilogia del Cavall Bernat

"La Trilogia del Bernat"

està formada per les vies:

Puigmal, oberta l'any 1954 per Jordi
Ayats, Miquel Navarro i Jordi Àlvarez.
"Peleona", històrica, de fissures.

Punsola-Reníu, oberta l'any 1971 per
Manuel Punsola i Jesús Reniu. Assequi
ble, transitada, per "apretar" en lliure.

Desirée, oberta l'any 1979 per Joan Al

tamira, Xavier Nicolau i Antonio García

Picazo. Divertida, assequible, variada.

Aproximació: l'aproximació fins al Ca
vall Bernat la durem a terme des del re

fugi de Santa Cecília. Un cop deixem el

cotxe agafarem el camí de l'Arrel direcció

al monestir de Montserrat. Passarem la

paret de l'Aeri i la de Diables i un cop pas
sat el Cavall Bernat, remuntarem per un

petit corriol marcat amb una fita (abans
d'arribar a la canal del Cavall Bernat).

Material: 18 cintes, tascons, encastadors
fins a C4 i alguna baga (útils els estreps
però no imprescindibles).

Equipació: semiequipada. Trobarem una

mica de tot: claus, ancoratges, ponts de

roca, tacs de fusta, Ae plens d'ancoratges

Puigmal, 180 m, 6a+/A1.

Els trams de fissura estan força nets. To
tes les reunions es poden rapelar equipa
des amb ancoratges.

Observacions: primera via que va pujar
el Cavall Bernat per la cara Nord a11954.

Segueix una línia lògica. Via molt varia-
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Puigmal: un cop situats al peu del Cavall
buscarem la clara canal i ens enfilarem

per ella desencordats (o no) fins a trobar
la primera reunió (2 ancoratges).

Punsola-Reniu: des dels peus del Cavall
Bernat haurem de realitzar una petita
grimpada de III per arribar a la RO.

Desirée: per trobar el peu de via haurem
d'enfilar la canal del Cavall Bernat fins a

un cable que tira cap a la dreta, el seguim
i ja veurem les primeres expansions de la
via.

Descens: un cop a dalt del Cavall Bernat,
farem el primer ràpel de baixada que ens

situarà a la berruga (20 m), des d'allà rea

litzarem el segon ràpel per la via normal

que ens deixarà a terra (60m). Ja només
ens quedarà baixar la canal del Cavall
Bernat (recentment reequipada amb unes

bones maromes que faciliten la baixada)
fins al camí de l'Arrel.

da: al principi seguirem una fissura du
rant els 4 primers llargs, per acabar amb 2

llargs d'Ae fins a la Moreneta.

Descripció dels llargs:

LO: remuntarem la canal de II/IIIo, un cop
passat un gran arbre que hem d'escalar

agafant-nos a tot el que puguem (arrels,
fulles, branques ... ) trobarem la primera
reunió de 2 ancoratges És recomanable

pujar tant com es pugui desencordats, de
manera que puguem empalmar còmoda
ment amb el primer llarg. Són uns 60 m

des de l'inici de la canal.

LI: seguirem sempre canal amunt, troba
rem un clau dubtós al principi deillarg, i un

altre al final de tot tocant a la reunió. Llarg
tranquil per als que estiguin acostumats

als terrenys poc equipats i fàcil de protegir.
Reunió amb 2 ancoratges V+ 35 m.

L2: el llarg comença amb un petit des

plom, protegit per un pont de roca, que
marca el grau deillarg. Un cop superat,
seguirem la fissura per terreny més sen

zill (IV/V) uns quants metres fins a un

clau. Des del clau fem una curta travessia
fins a la reunió. 6a+ 20 m.
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L3: llarg molt curiós on la fissura a l'inici

s'eixampla molt, però que es va fent estre

ta a mesura que pugem. Sortim de la reu

nió cap a la xemeneia. El més complicat
és a l'inici que està protegit amb 3 pitons
(V). Un cop superats, seguirem sempre
amunt gaudint de la cada cop més estreta

xemeneia (IV). Hi ha molt bones possibi
litats de protecció. La reunió és força cu

riosa. V 30 m.

L4: sortirem de la reunió com puguem
fins a un primer espit . Aquí toca sortir

enfora (gran ambient!) de la xemeneia

i superar el desplom en artificial (diuen
que en lliure surt 7a). Un pont de roca, un

gran tac de fusta i caps de burins seran

algunes de les proteccions que puguem

9



Trilogia del Cavall Bernat

trobar en aquest tram. Útil el C4. Un cop
superat només ens restaran uns metres de

IVIV fàcils de protegir fins a la reunió.

V / A125 m.

LS, L6: a partir d'aquí la via canvia com

pletament. Com que anàvem curts de

temps vam fer els dos llargs en AO sense

mirar-nos ni les pedres; depenent de la

destresa de cadascú en aquests terrenys
serà necessari o no l'ús d'estreps. Tot i

això els dos llargs tenen molt bona pinta

per ser escalats en lliure: el primer amb

un petit desplom que diuen surt de 7b i el

segon, més sostingut, que li donen 7a. Ae

30m i40m.

Punsola-Reniu, 240 m, VIAe o 6c

Material: 18 cintes.

Equipació: Via totalment equipada amb

ancoratges. Totes les reunions es poden
rapelar.

Observacions: via ben equipada de grau
assequible (si és fa en AO), una de les mi

llors opcions si no busques gaires cornpli
cacions o és el primer cop que es puja per
la cara Nord del Cavall Bernat.

Descripció dels llargs:
LI: comencem amb una primera tirada en

una placa inclinada de bona roca. 50 me

tres. IV+.

L2: en aquest segon llarg continuem amb

la tònica anterior, tot augmentant la ver

ticalitat a mesura que ens apropem a la

reunió, que es troba en una petita lleixa
còmoda. IV+, 30 m.

L3: aquí sortim per una placa amb bones
mans, tot situant-nos a l'esquerra de la fis
sura amb algun passet atlètic en el sostre

que se'ns presenta, però tot molt ben pro

tegit, arribem a la reunió que també, com

l'anterior, és de bon estar. V, 35 m.

L4: en aquest llarg ja comença la vertica

litat que trobarem al tram final de la via,
encara, però, amb bones mans i poc obli

gat, trobar un lloc on col-locar bé els peus
ens serà de gran ajuda, cada cop trobem
més ancoratges. V+, 20 m.
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LS: el llarg es presenta ben dret i es

nota l'alçada de la via, aquí ja es respira
l'ambient d'estar penjat a una gran paret,
està molt assegurat i es pot triar anar en

lliure o AO. A mig llarg hi trobem uns

metres un xic desplomats on, seguida
ment, a mesura que ens apropem a la reu

nió, les bones preses augmenten i minva la
dificultat. V/Ao o 6b+ ,35 m.

L6: tenim davant un llarg curtet, molt
vertical, es mostra amb preses petites amb
uns sis metres molt difícils a vista. Com

pletament equipat, aquest llarg també es

pot fer en AO. Reunió volada amb vistes

increïbles, V/Ao o 6c, 20 m.

L7: en aquest llarg, tenim un flanqueig ini
cial molt aeri per passar cap al vessant nord,
deixant-nos en un mur amb presa bona per
acabar la gran ascensió. Hi ha una reunió

just abans d'arribar al cim, però es pot anar

directament al cim. IV+/AO o 6a, 25 m.
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Material: si xapem tot l'artificial del quart
llarg necessitarem 25 cintes, un estrep
i un cordino pel merlet del mateix llarg
(quan la vam repetir hi havia un cordino

força ronyós que no vam poder treure).

Equipament: via equipada amb ancorat

ges i algun clau. Reunions que es poden
rapelar a partir de la R3.

Observacions: tot i que la via està equi
pada per no patir, exigeix una dificultat

obligada de V+.

Descripció dels llargs:
Ll: des de terra ja podem veure les prime
res expansions delllarg. Comença per una

placa.que poc a poc va posant-se vertical

fins a convertir-se en un lliure exigent
just passat una balma (6c). Aquest tram es

passa en V+/AO. Si fem la reunió ajaguts
dins la balma no és tan incòmode. 45 m.

L2: des de la reunió sortim a la dreta amb
un parell de passos d'Ao (6c) per encalçar
una magnífica llastra que escalarem en

bavaresa (IV+). Un cop s'acaba aquesta,
ens endinsem per una placa sobre el V+

amb un pas de 6a abans d'arribar a la reu

nió gens obligat. 40 m.

Desirée, 180m, 6a+/Ae

L3: comencem eillarg amb un curt tram

d'Ae o ôc+ per anar a buscar una bona placa
de V amb trosset de V+/6a. Per arribar a la

reunió escalarem un divertit i fàcil diedre.

merlet més famós de Montserrat. 45 m.

L5: últim llarg que comencem cap a la dreta

primer i després cap a l'esquerra cercant el
camí més fàcil (V). Seguidament superem
una panxeta de 6a i ens trobem amb una

magnífica fissura vertical que dura fins poc
abans d'arribar a una reunió intermitja que
no vàrem fer, ja que vam fer reunió directa
ment al cim de l'agulla. 45 m.

L4: llarg íntegrament en artificial si no

és que som unes màquines i fem Sa+ a Ca
la Mon. Quan vàrem fer-lo no faltava cap
xapa. Aquí trobem el que segurament és el
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Llac de Vaches i Grande Motte

El Parc de la Vanoise és el primer Parc Nacional constituït a França, l'any 1963,
essent la zona central íntegrament protegida de 53.500 Ha (535 km2). I amb el

fronterer PN. Gran Paradiso italià representen la més gran reserva protegida de

l'Europa Occidental amb 125.000 Ha.

El parc és a la regió Rhône-Alpes, Departament de la Savoie, amb 2 valls principals,
la Tarentaise (sector nord-oest) i la Maurienne (sector sud-est). L'altitud va entre

els 1.280 m i els 3.855 m, que assoleix el cim de La Grande Casse.

Les
xifres del parc són remarcables:

1.200 espècies de flora, 1.800 cabres
dels Alps, 4.000 isards, un munt

de marmotes, 125 espècies d 'aus, entre

les quals destaquen la perdiu blanca i el

trencalòs, un dels rapinyaires més grans
d'Europa amb una envergadura de fins a

quasi 3 m estenent les ales. A més hi ha
100 cims que sobrepassen els 3.000 me

tres, i més de 50 refugis en els 600 km de

12

TEXT DE I FOTOGRAFIES DE lOAN OLLÉ

senders existents a la Vanoise. El parc és
travessat pel GR-S, GR-55 i la Via Alpi
na www.grande-traversée-alpes.com i

www.via-alpina.org.
Pel que fa a 1 'esquí, els Jocs Olímpics
d 'Albertville de 1992 van consagrar la
Tarentaise com "el més gran domini es

quiable del món" amb 1.400 km de pistes
i 600 remuntadors mecànics. Actualment
hi ha 4.500 Ha comptant el condomini de

la Maurienne. Els 3 grans dominis es

quiables són: Trois Vallées (Méribel, Val
Thoréns, Courchevel), Les Arcs (Bourg
S. Maurice), i Espace Killy (Tignes, Val

d'Isère). Si el sector de la Tarentaise és
famòs mundialment per l'esquí alpí, el de
la Maurienne es reparteix entre l'alpí i el
nòrdic. De 1 'alpí, destaca Valfréjus, Val
Cenís, fronterer amb Itàlia, i Bonneval.
Del nòrdic hi ha 170 km de pistes entre
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1.300 m i 1.800 m d'altitud, destacant

Bessans, on se celebra la famosa Bessans

Marathon amb un miler de participants.
Aquest estiu passat, a 1 'oficina de turisme

de Pralognan hi havia una interessant

exposició sobre la Ruta de la Sal. Aquesta
ruta partia de Moutiers, travessava Pra

lognan (Tarentaise), el coll de la Vanoise

(2.517 m), als peus de la Grande Casse, el

poble de Termignon (Haute Maurienne)
fins a la Val Cenís i el Piémont italià. La

seva etapa daurada va ser entre els segles
XVII i XIX, quan es portava la sal produï
da a les salines de Moutiers i el formatge
Beaufort de Tarentaise, així com d'altres

mercaderies. Segons sembla el col de la

Vanoise ja es transitava al segle VIII i en

especial a partir del segle XIII, pas que
s'utilitzava en el trajecte Chambéry-Tort.
També cal fer esment de la important
concentració de gravats i pintures ru

pestres del Neolític (3.000 aC ) a 1 'Haute

Maurienne. Entre altres, de camí a Bon
neval hi ha la del Rocher du Château.

Dels senders de muntanya, cal destacar el
Tour deIs Glaciers i el Tour de la Grande

Casse. A les oficines de turisme hi ha uns

fulletons-tríptics amb els diferents itine

raris a peu pel Parc Nacional.

Aquí en menciono un, el del Tour des
Glaciers de la Vanoise, sender senyalitzat
seguint en general el GR-55 i un tram del
GR-5 (3a i 4a etapa). Requereix 7 dies amb
el suport de refugis guardats.

Etapa 1: Pralognan (1.418 m) - Lac des Va

ches - Refugi Col de la Vanoise (2.516 m)
(GR-55) (4 h.)
Etapa 2: Col de la Vanoise - Refugi de

l'Arpant (2.309 m)(6 h).
Etapa 3: Arpant - Refgi de Plan Sec

(2.316 m) (6/7 h).
Etapa 4: Plan Sec - Ref. de 1 'Aiguille Do

ran (1.836 m)(pel coll de Barbier (2.285
m) 5 h i per l'exigent coll de la Masse

(2.930 m) 7 h. Aquí en 40' hi ha la possi
bilitat de fer el Rateau d'Aussois (3.130 m).
Etapa 5: Orgère/Aig. Doran - Col de Cha
vière (2.796 m) - Refugi de Péclet-Polset

(2.470 m) (4 h).
Etapa 6: Péclet-Polset - Refugi de la Va

lette (2.584 m) (5 h).
Etapa 7: Valette - Pralognan-la-Vanoise
(5 h).

Refugi de lArpon

L'estiu passat com altres anys vam passar
uns dies aIs Alps per fer un randonnée

(travessa a peu) . Aquesta vegada va to

car la Vanoise. En Lluis Albert Gabañach,
l'Asela Gutiérrez i jo mateix vam sortir

dissabte 19 de juliol cap a Modane (758
km quasi tots d'autopista, la de Grenoble,
Albertville-Torí A43).

Vam passar la nit en Modane-Gare, que
situat una mica abans d'arribar a Moda
ne poble, proper al Tunel de Frejús, fron
tera amb el Piémont (Itàlia).

Modane-Gare (Haute Maurienne) és
com un barri annex al poble, on hi ha un

carrer-carretera que per una banda hi ha

La Grande Casse i la Grande Motte
13
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comerços, hotels, a la vora del riu Arc (N)
i per l'altre costat (S) hi ha l'oficina de tu

risme, l'estació d 'autobusos i l 'estació de

tren. En tren comunica amb Chambéry i

Lyon. Amb bus, es pot anar per tota la vall

de Maurienne fins a Bonneval http://www.
transavoie.com/.

Enfilat a la muntanya a sobre de Modane
Gare i del riu Arc veiem una fortificació que
es confon amb la roca i si seguim per la vall
en direcció a Mont-Cenis, a mà esquerra al
costat de la carretera ens trobem la fortifica
ció Redoute Marie-Thérèse (segle XIX).

L'endemà, al migdia ens reunim amb el

grup de participants en el randonnée de
7 dies anomenat "BALCONS DE LA VA

NOISE".

www.cairn-fr.com/Sejours-Montagne/
randonnee_Alpes/. Som 8 francesos, 4

belgues, 3 catalans, 1 guia, 1 acompanyant
i una mula, que ens porta l'equipatge.

A diferència d'altres estius, en aquest no

hem tingut gaire bon temps, ja que ha si

gut molt plujós. Ha sigut una cosa general

Modane-Gare

tant als Pirineus com als Alps. Potser tot

plegat era un malefici per ser el nostre 13è
randonnée alpí !?

del GR-S que bona part en el sector de la
Vanoise coincideix amb el Tour de Haute

Maurienne. Per una altra banda, la 2a, 3a,
4a, i Sa, etapa entra dins dels límits del
Parc Nacional.L'itinerari que seguim és bàsicament el

14
La Grande Casse i la Grande Motte'
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1 r dia - Modane Gare (1.050 m)
- Refugi Aiguille Noire de Doran

(1.836 m)(3 h 15 min)

Sortim davant de l'estació de tren i bus
de Modane, on hi ha un pal indicador que
mostra que som a 75 km del Mont-Blanc

(4.808 m), a 6.500 km del Kilimajaro
(5.895 km), a 7.000 km de I 'Everest (8.846
m), a 13.000 km de I 'Aconcagua, etc.

Travessem la carretera o carrer principal,
per passar el pont sobre el riu Arc, que

recorre tota la vall de I 'Haute Maurienne.

En direcció nord, pel GR-S, pugem con

tínuament deixant enrere el poble de la
Modane. Arribem al pont de Chèvres, on

hi ha un pal indicador. A I 'esquerra hi ha

el GR que es desvia cap al refugi dOrgère
(20 min) i passant el torrent vers al refugi
de Doran (5 min). Aquest és un autèntic

xalet de muntanya construït de pedra seca

on som rebuts per la mestressa i la seva fi

lla en un ambient molt familiar i acollidor.
Per arribar-hi en cotxe és per la carretera

de St. André fins al pàrquing de I 'Orgère,

Bonneval

Pointe Ronce i Val Maurienne

Segons sembla
el col de la
Vanoise ja es

transitava al

segle VIII i
en especial a

partir del segle
XIII, pas que
s'utilitzava
en el trajecte
Chambéry-Torí.

15
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2n dia - Aig. de Doran - Col du
Barbier (2.295 m)(2 h 15 min)
Lacs Plan d'Aval i d'Amont (1.948
m/2.078 m) - Refugi de Plan Sec

(2.316 m)(5 h)

De bon matí. plou i no para fins ser a

l'alçada dels Llacs. resseguint el GR-5 que
coincideix amb l'itinerari del Tour des
Glaciers. De tota manera. els núvols no

ens deixen veure al nord la impressionant
Dent Parrachée (3.697 m) però sí que po
dem contemplar entre clarianes a I 'oest. la

Pointe d'Echelle (3.422 m) i l'Aiguille de

Doran (3.041 m) que s'alcen per sobre del

llac d'Amont.

Tignes Lac

3r. dia - Plan Sec -La Turra (2 ..
363

m)(l h 30 min)- Montafia (2,190
m)(4 h) - Le Mont (2.090 m)(5 h)
- Pont de la Juliette -'- Capella
de Saint Laurent - Refugi de

l'Arpent (2.309 m)(6 h)

Aquest sender-balcó transcorre sota la
Dent Parrachée i voreja per baix part de
les Dômes de la Vanoise i les seves gla
ceres. Malauradament aquest dia una

constant boira i pluja no ens deixa veu

re el paisatge i per tant l'esplèndida vista

tant de la Dent Parrachée corn del Gran

Vallon. la Vall de Maurienne i I 'Albaron

(3.637 m) al fons de la vall.

Cal destacar els torrents que baixen de les

glaceres dels Dômes del Génepy i l
'

Arpont
com quan passem el Pont de la Juliette.

L'immens i recent renovat refugi de

lArpont és ple (100 places). ja que repre
senta un punt estratègic tant de la nostra

ruta com de la del Tour des Glaciers de la
Vanoise.

16
La Grande Motte

L'accés al refugi es pot fer des del po
ble de Térmignon on hi ha una pista
asfaltada que porta fins al pàrquing
de Chaterland. D'aquí a peu hi ha un

sender que du a le Mont i enllaça amb
el GR fins al Refugi (3 h).

4art dia - Arpont -Mont
de la Para (2.329 m)(3 h 30

min)- Plan du Lac (2.364 m)
(5 h 15 min)

Pinalment, a I 'endemà. el solllueix de
bon matí. després de 2 dies de pluja.
Des del refugi es recomana fer una ex

cursió fins al Llac de l'Arpent (2.666
m) (1 h). llac glaciar al peu de la glacera
del Dôme de I 'Arpent (3.599 m).

En un panell explicatiu, s'aprofita
per explicar que els llacs glaciars re

presenten solament ellO% de tots els
llacs de la Vanoise ja que la majoria
són de tipus "fred" i molt mineralit
zat. com ellac Merlet Superior. i de ti

pus "pelouse'{gespa), com el del Plan
du La¿. d 'altitud inferior als 2.200 m

i amb vida piscícola.

També s'indica la forta regressió de
les glaceres després de la "petita" edat
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glaciar (1550-1850) i que s'ha accelerat

aquests últims anys.

Sortim del refugi i continuem pel GR-S

en direcció nord, tenint a la nostra dreta

1 'enforcadura de la Pointe de Lanserlia

(2.901 m) fins als estanys de Lozières, on

dinem. El recorregut és molt maco ja que
tenim enfront nostre la Pointe de Réchas

se (3.212 m) i la carena Grande Casse

Grande Motte.

Després de dinar, continuem en direc

ció est a la vall del riu Rocheure i com

a teló de fons les glaceres del Méan

Martin 3.330 m. Arribem al Mont de

la Para, on s'indica que cap al nord
est es va cap a la vall de la Leisse. Al

Refugi de la Vanoise (2 h 15 min) , Re

fugi Leisse (3 h) en direcció Nord a Val

Claret-Tignes pel GR-55. Baixem fins a

arribar al\Pont de la Renaudière (2.053
m) per creuar el Torrent Rocheure. Aquí
hi ha una cruïlla, cap al nord, al refugi
Entre Deux-Eaux (2.120 m)(20 min) i

cap al sud, el nostre refugi (1 h). Pugem
pel sender GR-S, bastant costerut, que
passa per la capella de Sant Bartolomé a

la vara de la carretera que ve de Termig
non. Sota una forta pluja arribem en un

gran pla on hi ha el refugi, sota el mas

sís de Lanserlia.

La Grande Casse

Al costat del refugi hi ha uns quants pa
nells que expliquen la flora, la fauna, la

geologia i el bon panorama que es veu so

bre els cims a Dômes de la Vanoise.

hi ha la possibilitat de baixar fins al fons de
la vall, a Mont-Cenis/Lanslebourg (1 h). No

saltres prosseguim el GR en direcció est per
un camí preciós que representa un autèntic

balcó sobre la Vall de 1 'Haute Maurienne.

5è dia- Plan du Lac - Pré Vallant
(1.920 m) (2 h 45 min)- Refugi
du Cuchet (2.180 m)(4 h) - Ref.
Vallonbron (2.272 m)(6 h)

Finalment surt el sol i arribem al refugi de
Cuchet, on dinem. Constitueix un mag
nífic mirador sobre la vall, tenint en front
nostre Pointe Ronce-Grand Mont Cenis

(3.612 m-3.377 m) amb la seva glacera, el

Coll Mont-Cenis i la Cime du Bard (3.168
m). Vers l'Oest, a la nostra dreta, la Dent

Parrachée i a la llunyania, la Meije (Écrins).

Sortim amb boira de Plan du Lac en direc

ció sud passant a la vora de 1 'estany Plan du

Lac (10') per sota del Gran Vallan (3.132
m) que queda a la nostra esquerra. A la
nostra dreta s 'entreveu I' impressionant
Dent Parrachée (3.697 m). A Pré Vallant

A darrera del refugi lliure, això sí molt ben

equipat, hi ha uns panells explicatius de la

Estany de Lozières

17
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forma de vida d'abans, il-lustrats amb di
buixos com un conte.

Tot seguit, seguint el balcó ens dirigim
cap al Vallonbron amb vistes parcials del

Charbonnel i de I 'Albaron.

6è. dia - Vallonbron - Bessans

(1 h 15 min) - Villaron -

Bonneval-sur-Arc (1.787 m)(3 h
30 min)

Sortim del refugi i remunten fins a la

propera ermita de Sant Antoni (5 min),
patró dels animals. Després d'arribar en

un collet, el sender baixa bruscament cap
a la vall fins a arribar a la capella de M.

Magdalena, patrona dels farmacèutics,

a I 'entrada del poble de Bessans www.

bessans.com. Visitem el poble i crida
l'atenció el monument al diable, en ho
nor a una llegenda del "Mite du Diable"

(veure la pàgina web). De la plaça central
on és situat, pugem a l'església del poble
i entrem a la Chapelle Saint Antoine per
veure les seves magnífiques pintures mu

rals d 'estil barroc.

De Bessans, passant per Lanslebourg
Mont Cenís, parteix la carretera que va

al coll i llac de Mont-Cenis (18 km) que
segueix fins a la propera frontera al Pie

mont italià en direcció a Susa i Turín.

Com a curiositat històrica, fins al final de
la 2a Guerra Mundial, el coll era la fron
tera entra França-Itàlia però a causa del
Tractat de Paris (1947) es va traslladar

14 km més enllà, així el coll i eillac resten

a territori totalment francès.

Sortim de Bessans i per un camí paral-lel
al riu Arc arribem al poblet de Villaron,
Abans d 'entrar-hi dinem sota un sol de

justícia amb la vista majestuosa del Char
bonnel (3.752 m) i la seva glacera. Traves

sem el poblet i continuem vers Bonneval
i a mig camí ens trobem les pintures ru

pestres sobre una immensa paret que re

presenten el "Rocher du Château".

Bonneval és un poble molt maco però
bastant turístic. Cases de pedr amb sos

tres de pissarra que tenen un encant es

pecial. Forma part dels "PLUS BEAUX

VILLAGES DE FRANCE". Ens allotgem a

l'alberg de la vila www.auberge-oul.com.

7è dia - Bonneval - Écot (2.027
m)(l h)
A l'endemà, a causa d'una meteorologia
poc favorable es decideix fer una matinal

pervisitar el poblet de l'Ecot, un deis pobles
més alts de França i la porta per anar al circ

des Évettes. Per arribar al seu refugi (2.590
m) hi ha prop de les 2 h des de I 'Écot.

Cal esmentar que en tot el recorregut del

nostre randonnée ens recorden amb pla
fons informatius que hem de respectar els
ramats i en especial els gossos d'atura, els

quals solen ser bastant agressius.

Un cop finalitzat el randonnée nosaltres
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Al vespre, arribem a Tignes Lac, on ens tro

bem amb el Paquito i I 'Amorós, que havien
fet part del Tour deis Dômes de la Vanoise.

Aiguille de la Vanoise i la Grande Casse des de Barmettes

tres anem en el cotxe cap a Tignes, tot

passant, amb un impressionant xàfec, pel
Col de l'Iseran (2.767 m), el coll de mun

tanya per carretera més alt d 'Europa i

mític a la història del Tour de France. Va

ser fet el 1937 després de 3 anys d'obres.
Precisament l'Oficina de Turisme de la
Savoia-MontBlanc ofereix per als ciclis
tes la "Route des 100 cols a de les estre

lles", entre els quals destaca a banda de

l'Iseran, el Galibier, el Télégraph, Croix de
Fer, Glandon, Madeleine ...

Malgrat el fort aiguat que tenim en pas
sar-lo, entreveiem a la nostra dreta la

glacera de Pisailles, sota la Pointe Montet

(3.400 m), per on puja un telecadira.

Tignes Lac (2.100 m)
www.tignes.net

Aquell diumenge assolellat ens dirigim al

pàrquing cobert gratuït que hi ha al centre

de Tignes Lac, per agafar el cotxe i fer la
carretera que voreja eillac fins a Val Cla
ret, a l'altre extrem, on deixem el vehicle
al final d'url pàrquing immens i gratuït,
des d'on s'agafa el funicular subterrani de
la Grande Motte (2.100 - 3.032 m) (14,
Eur AIR). Aquí, sobte veure a banda dels
turistes, quantitat de gent amb esquís i



taules de snowboard en ple mes d'estiu.
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Quan s'arriba a la terrassa panoràmica
(3.032 m) es pots contemplar la gran gla
cera de la Grande Motte, on hi ha les pis
tes per practicar els esports de neu tant a

1 'hivern com a 1 'estiu. A la terrassa, coin

cidim amb l'equip de futbol, L'Olympie
Lyonnais practicant spinning.

Tot seguit agafem el telefèric fins al mira

dor a 3.456 m, d'on baixen els esquiadors
i on es veu una àmplia panoràmica dels

Alps, des de la Grande Casse (mig amagat
per el vessant nord de la Grande Motte

(3.653 m) fins al Pourri, el Mont-Blanc,
la Grande Sassière, el Grand Paradiso i el
Grand Charbonnel, entre els més destacats.

A la terrassa, hi ha bar i serveis, a més

del sorprenent spinning i no és permet el

pícnic encara que hi hagi moltes taules a

l
'

aire lliure.

Tignes Lac és un ressort molt important
tant per la seva famosa estació d 'esquí
lligada amb Val d'Isère, com per la seva

oferta. A l'estiu hi ha la possibilitat en

tre altres coses de pujar gratuïtament als
remuntadors i baixar amb bicicleta de

muntanya (Byke Park), a més de gaudir
de "Le Lagon", un gran edifici on hi ha

piscina, wellness i fitness ... a més de 2.000

metres d 'altitud. Sembla ser que Tignes
és un ressort de primer nivell per a espor
tistes d 'elit per les bones instal-lacions i

en alçada.

Praloqnarrffarentaisel
www.pralognan.com

Aquest poble es pot considerar com el
centre neuràlgic per visitar el cor del parc.
La comunicació amb transport públic
fins al poble es pot fer per Moutiers, ciu

tat ben comunicada tant en tren com en

bus www.ter.sncf.com/rhone-alpes/.
Vam fer nit a l'Hotel Edelweiss, allot

jament molt acollidor i recomanable.
28/07/2014.- Pralognan (pàrquing Fon

tanettes)(1.644 m) - Refugi Barmettes

(2.010 m)- Lac des Vaches (2.340 m) -

Col de la Vanoise (2.517 m)(3 h)(GR-55)

Si el dia anterior la metereologia va ser

favorable, el dia del coll de la Vanoise no

pinta bé per després del migdia, com així

passa. De totes formes comencem el re

corregut amb sol i el temps aguanta fins
al refugi, ja molt ennuvolat.

Es pot dir que aquesta excursió és la rei

na de totes les que es fan a la Vanoise, a

més coincideix amb una de les etapes del
Tour des Glaciers .. .i no cal recordar-ho
coincideix amb la llegendària Ruta de la

Sal. Una de les fotos més emblemàtiques
és el creua�ent per sobre del Lac des Va

ches mitjançant una filera de lloses de

pissarra alineades i com a teló de fons, la
Grande Casse (3.855 m).

Nosaltres agafem el cotxe a Pralognan
(1.450 m) per pujar fins al pàrquing de
Fontanettes (1.644 m). Aparquem el co

txe, id'allà parteixen dos camins, un a la

dreta que va en direcció al circ dArcelin

i el de l'esquerra, molt més assequible, in

dicat i directe que segueix el GR-55. Pels
no gaire caminadors hi ha l'opció des de

Pralognan-centre de pujar en un remun

tador que porta fins a Fontanettes i d 'aquí
fins al refugi Bermettes o també pujar en

el telefèric fins al Mont Bochor, bon mira

dor de l'entorn.

A més des de Bermettes surt un sender

que du a Bochor (Ih ). Des d'aquest refu

gi ja podem veure parcialment la Grande

Casse, mig tapat per 1 'Aiguille de la Va

noise que tenim en front nostre.

Seguint amb l 'excursió, després de Va

ches en 1 h arribem a l'ampli coll i ens

trobem l'estany Llong sota la immensa i

omnipresent mola de la reina de la Vanoi

se, la Grande Casse. Caminem una mica

més i ja podem veure el refugi del Col de la

Vanoise (CAF, 100 places), on dinem. Més

endavant, a pocs metres seguint el GR-55,
podem veure els estanys Rond i Col de la

Vanoise i si continuéssim baixant aniríem

a enllaçar amb la Vall de Leisse i el refugi
de Entre-Deux-Eaux.

Fent una mica d'història, William Mat
tews va conquerir la Grande Casse en

A la tarda, de camí a Bourg S. Maurice, ens

desviem per un trencall que ens porta per
una carretera de 30 km de revolts fins al

Col de Petit S. Bernard (2.188 m), fronte
rer amb la Val dAosta italiana. Bernat de

Menthon, canonge-prevere dAosta (segle'
XI) va fer construir dos hospicis-albergs,
un al coll del Gran S. Bernard il'altre al del

Petit S. Bernard per acollir als pelegrins de

camí a Roma i als viatgers o comerciants

que ho necessitaven. En el seu moment

aquest pas ja va ser utilitzat pels romans

(Roma-Lió). Després d 'unes quantes fo
tos de l'antic hospital, del monument amb
I 'estàtua de S. Bernat, patró dels alpinis
tes i esquiadors, i de l'entorn tornem a la

carretera general en direcció a Moutiers i

Pralognan.

1860. El primer refugi que es va construït

a la Vanoise va ser aquí, en aquest coll, en

1878. En 1902 es va convertir en el Felix

Faure, en honor al president de la Repú
blica Francesa que va passar 4 anys abans
el mític coll per maniobres militars. En el

2000, el refugi es va dir Col de la Vanoise i

enguany es va remodelar totalment.

Després del migdia comencem a baixar i a

mitja tarda, arribem a Pralognan amb in

tensa pluja i aleshores aprofitem per visi
tar l' Oficina de Turisme i fer les compres
de records. Al vespre, com a fi de vacances

alpines, sopem a l'hotel amb una delicio
sa raclet.

A l'endemà, marxem de Pralognan per
tornar a Barcelona. La forta pluja ens

acompanya fins més enllà de Grenoble.

Després finalment s'aclareix i surt el sol
arribant a Catalunya sans i estalvis.

En acabar l'article, voldria fer menció

que a la Vanoise se celebren també Ultra

Trails, com la del Tour des Glaciers (72
km i 3.800 m. de desnivell positiu, a prin
cipis de juliol) i el Tour de la Grande Casse

(63 km , a finals d'agost) www.trailsva
noise.com.
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La capçalera de la vall italiana de Gressoney està formada
per una corona de deu cims de més de 4.000 m. A més i

es troben a poca distància els uns dels altres, tant és així que en una sola ,jornada se'n poden ascendir fins a sis. Aquest article
descriu com, en quatre fantàstiques jornades, es poden conquerir tots

ells. Per si no fos prou la travessa ofereix els al-lícients de fer
nit al refugi més alt d'Europa, la cabana Margherita a 4.554 m,

i de recórrer l'estètica carena dels Lyskamm.

TEXT DE I FOTOGRAFIES DE PASQUAL GARRIGA I MARTÍ
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Panoràmica des del cim de la Parrotspitze amb la Punta Giordani, la Piràmide
.

cent, el Corno Nero i elludwigshohe, a l'esquerra, i els Lyskamms,al centre

Situació i repte

F
a anys es va establir una llista oficial de quants i quins eren

els 4000's dels Alps. La xifra fou fixada en 82 cims prin
cipals, als quals se'ls ha d'afegir un bon nombre de cotes

que ultrapassen els 4000 m que, per criteris geogràfics consen

suats, només poden ser considerats cims secundaris o espatlles
de cims "principals". Dit això tot és opinable i discutible com

veurem durant aquests dies. Malgrat veus discrepants han pas
sat els anys i la llista, igual que els cims, no s'ha mogut. El sector

alpí del Valais a cavall del cantó suïs que li dóna nom i de la Vall
d'Aosta italiana concentra la meitat d'aquests cims, quaranta-un
en total. Gressoney és una llarga vall de quaranta quilòmetres de

longitud, orientada de nord a sud, situada al sector més oriental
de la Vall d'Aosta. Els cims de la seva capçalera, on ens mourem,
formen part del massís del Mont Rosa, coronat per la Punta Du

four el segon més alt dels Alps amb 4.634 m. A Gressoney con

viuen tres llengües i tres cultures: la francesa oficial a tota la Vall
Sortida a l'alba del refugi Città di Mantova
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d'Aosta, des de11536, la italiana oficial des del1861 i el Walser

dialecte alemany que va penetrar des de Suïssa en el segle XII. A

la part alta de la vall la Walser és la cultura que predomina en els

elements arquitectònics i en la vestimenta tradicional.

Anem a Gressoney per carretera, distant 975 km de Barcelona

passant pel túnel transalpí de Modane i per Torí. Remuntem

la vall fins a Gressoney-Saint-Jean, capital de la vall des d'on

per fi veiem les glaceres del Mont Rosa i algun cim que no som

capaços d'identificar. Més amunt passem pel pintoresc i més

El Balmenhorn amb el Crist i el Bivacco Giordano

petit poble de Gressoney - la-Trinité i acabem arribant al nucli
de Staffal on acaba la carretera. Staffa I és la base del macro do

mini esquiable de Monterosa Ski. A l'estiu tot és verd, envoltat

de boscos i prats alpins ben florits. Hi ha poc ambient, alguns
xalets tradicionals, dos hotels, dos restaurants, un bar i alguna
botiga de material de muntanya ... poca cosa. Per sort nostra a

l'estiu mantenen oberts els telefèrics que ens portaran en pocs
minuts a una altra dimensió. Amb el meu company de traves

sa, en Carles, passem la nit dintre una tenda plantada al costat

d'una carretera secundària.

1
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Aresta al cim del Corno Nero, darrere la Punta Dufour, la Punta Zumstein, el Ludwigshohe i la Punta Gnifetti
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1r dia- Presa de contacte. Punta Giordani 4.046 ro

Emprenem l'aventura enllaçant tres telecabines que en poc més
d'una hora ens porten al punt més alt del domini esquiable. El

primer ens du de Staffal, a 1.826 m, fins aillac de Gabiet a 2.342

m, per sobre de boscos d'avets. El segon ens porta per sobre prats
alpins fins al Passo dei Salati a 2.936 m, coll que ens aboca a la
veïna vall d'Alagna Valesia. El tercer telecabina ens submergeix
al regne mineral on només hi ha gel i roca i ens deixa a la Punta
Indren a 3.260 m, el punt precís on els nostres somnis comencen

a fer-se realitat.

A la sortida de l'estació del telecabina tenim davant nostre la

glacera d'Indren que es desprèn del vessant sud de la Piràmide
Vincent. A la dreta d'aquest cim la carena perd altura fins a una

espatlla anomenada Punta Giordani, el nostre primer objectiu. A

data quinze de juliol ens sorprèn veure gent que encara l'ascensió
amb esquís de muntanya. L'ascensió no presenta problemes, el

pendent és regular i no sembla haver-hi esquerdes per la qual
cosa no ens encordem. Sí que ens posem els grampons que no

ens traurem dels peus fins el dia de tornada a Staffal. En 2h 40

miuts ens plantem al peu del ressalt rocallós que constitueix el
cim de la Punta Giordani de 4.046 m. A tocar del cim esperem
torn per superar un pas de roca que ens permet assolir-lo final
ment. El més interessant d'aquest cim és la vista cap al vessant

oriental dels cims que ens esperen al dia següent abocats a un

buit de dos mil cinc-cents metres sobre la vall d'Alagna Valsesia.
Definitivament ens hem de qüestionar per què el que als nostres

ulls sembla una simple espatlla de la Piràmide Vincent compta
com un quatre mil oficial. Baixem la glacera tot passant sota uns

forts pendents per on baixen esquiadors provinents del refugi
Gnifetti o de la cabana Margherita. A la base de la glacera un

camí equipat amb cadenes i ben assenyalat ens porta en lleuger
ascens fins al refugi Città di Mantova situat a 3.498 m. Aquest
refugi s'assoleix en 45 minuts des del telecabina de la punta In
dren. És més nou i més espaiós que el refugi Gnifetti situat cent

cinquanta metres més amunt sobre un ronyó de roca i que molts

alpinistes escullen com a base de les seves ascensions. Passem la
tarda admirant la impressionant glacera de Lys trencada en mil

llocs, que domina la base dels Lyskamm.

Felikjoch:::"
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2n dia. Marató de cims 6x4000

Avui ha de ser el gran dia. Si en algun lloc es poden assolir sis en uns quaranta minuts de cim a cim. Per fer-ho només hem de

quatremils en un sol dia és aquí i ho volem intentar. A tres quarts baixar amb compte la rampa de neu i anar a buscar el suau llom

de sis, amb un fred ben viu, sortim encordats amunt en direcció de neu, en forma d'aleta de tauró, d'aquest cim. La seva aresta

a la Piràmide Vincent. Poc a poc ens situem a l'altura del refu- cimera és estreta i l'hem de fer en anada i tornada. Assolim sense

gi Gnifetti on ens ajuntem amb les cordades que en surten. Les dificultat el Ludwigshohe de 4.342 m quan fa cinc hores que hem

nombroses cordades fem una filera que guanya altura fent ziga- sortit del refugi. Des d'aquest guanyem visió cap al vessant suís

zagues. Ben bé un de cada quatre alpinistes es mou amb esquís del massís. Podem veure la cara nord dels Lyskarnms, la glacera
de muntanya els qui no van a la Piràmide Vincent segueixen de Grenz que baixa cap a Zermatt i els quatremils de perfil més

amunt. Remuntant senzilles rampes de neu assolim aquest cim reconeixible que van de la Dent Blanche al Weisshorn .

de 4.215 m en poc més dues hores d'ascensió. Des d'ell contem-

plem el conjunt de cims que ens esperen. Baixem al nord de la La Punta Parrot és de nou un allargassat llom nevat sense més

Piràmide fins al coll Vincent a 4.088 m i encarem el punxegut i dificultat tècnica que el fort pendent, d'una quinzena de metres

rocallós Corno Nero (banya negra). De camí passem a tocar d'un que ens ha de dur fins la seva carena nevada. Aquesta és prou

promontori rocallós que a modus d'illa sobresurt de la glacera. És ampla per no generar cap mena de vertigen o sensació de perill.
el Balmenhorn i acull el refugi lliure conegut com a Bivacco Gior- Assolim, sense més dificultat que l'altura i la fatiga que ja comen

dano i un gran Crist en posició de beneir el muntanyencs. No ens cern a sentir, aquest cim de 4.436 m. Des d'ell ja podem veure el

hi podem resistir i, malgrat no ser un cim, hi pugem tot salvant recorregut que ens resta fer, l'escarpat vessant oriental de la Pun

els 10 m de desnivell amb l'ajut d'una desena d'esglaons metàl-lics ta Gnifetti on hi ha la cabana Margherita així com la inconfusi

assegurats per una corda fixa. Un cop vist el refugi seguim pujant ble silueta del Cerví. Baixem d'aquest cim pel costat oposat de

fins la base del Corno Nero que serà l'ascensió més tècnica de la la carena per la qual hem pujat. És una baixada més directa que

jornada. De la base al cim hi ha una cinquantena de metres d'un ens evita baixar fins el coll de Lys. Fa hores que gairebé tot és neu

redreçat pendent de neu d'uns 40° a 45° d'inclinació. Demanen i tot és blanc. Amb el sol del migdia picant fort la fatiga es deixa

precaució i seguretat amb el piolet i els grampons. La dificultat sentir. Avançant d'esma per aquestes vastes extensions de neu

rau més aviat en l'acumulació de gent que en l'ascensió en si. I és evitem la temptació d'anar primer al refugi. Amb l'esgotament
que un cop superada la rampa cal seguir una fina aresta cimera, intuïm que no hauríem retrobat les forces per anar més tard a

per on només passa una persona, per tal d'arribar on hi ha una la Punta Zumstein. Així doncs encarem per pendents nevats i

imatge de la Mare de Déu que marca el veritable cim del Corno amb pas pausat el cim més alt del dia, veí de la Punta Dufour.

Nero de 4.322 m. El següent objectiu, el Ludwigshohe l'assolirem Arribem a la Punta Zumstein de 4.563 m quan fa prop de vuit

Final de la marató de cims a la Cabana Margherita al cim de la Punta Gnifetti 4.556 m

24



Excursionisme 387

hores que caminem. L'alegria és immensa perquè tot i mancar

un cim sabem que assolirem el nostre repte de fer sis cims en

un dia. Al cim tenim una vista privilegiada del vessant nord
dels Lyskamms i de la cara sud de la Dufour.

Completem la feina pujant fatigosament els pendent nevats de
la Punta Gnifetti de 4.554 m on ens espera el refugi Capana
Regina Margherita i un merescut descans al cap de gairebé
nou hores de caminar. És una sòlida construcció de tres plan
tes refeta el1990 on poden dormir fins a 70 persones. Pel seu

vessant est es troba penjat sobre un abisme de tres mil metres

sobre les valls de Valsesia i d 'Anzasca. El refugi és l'edifici més
alt d'Europa i això fa que cada estiu hi pugin equips de recerca

universitària a fer estudis dels efectes de l'altura sobre la fisiologia
humana. Després d'un bon descans trobem la tercera planta del

refugi plena d'equips mèdics i d'investigadors britànics sotme

tent voluntaris a proves d'esforç i controlant-los la fatiga o el fons
de la retina. Hi són per feina però els agrada explicar i compartir
allò què intenten descobrir. El capvespre des d'aquesta talaia és

simplement memorable.

El refugi Quintino Sella amb els cims d'esquerra a dreta del Breithorn, el Castor, els Lyskamms,
el Nasa del Lyskamm, el Ludwigshohe, el Corno Nero i la Piràmide Vincent

3r dia. La travessa dels Lyskamms

Els Lyskamm són dos cims units per una fina i tècnica aresta de
neu on no es poden cometre errors. El seu vessant nord és una

ascensió clàssica sobre paret nevada de mil metres de desnivell.
A l'altre costat ens espera el refugi Quintino Sella i el retorn a Sta
ffal. Si no ho veiéssim clar hi ha un camí alternatiu per la base

d'aquests cims tot passant pel vessant italià i assolint un cim, el
Naso del Lyskamm de 4.272 m, que en base a criteris alpinístics
fou relegat a la categoria de cim secundari. La sortida del sol més
alta que es pot viure a els Alps ens ofereix un bonic ventall de co

lors que van del lila al groc intens passant per una neu vermella

primer i taronja després. Mentre baixem tres-cents metres fins al
coll de Lys a 4.248 m mirem una i altra vegada l'aresta que prete
nem recórrer preguntant-nos si ens en sortirem. Del coll de Lysa
ens atansem ala base de l'aresta (1 h 15 min) i mentre carreguem
l'arnés amb elements de seguretat repassem allò que cal tenir clar
"si jo caic cap un costat tu llençat ràpid cap a l'altre, sinó serà tard".
Davant nostre tenim dues cordades que pugen amb els esquís a

l'esquena. El desnivell fins al Lyskamm Oriental és de menys de

tres-cents metres. D'entrada hi ha una pujada forta pel fil d'una
aresta que no presenta problemes fins ala denominada espatlla
Est de 4.343 m. En aquest punt l'aresta esdevé gairebé horitzon

tal però més estreta i amb cornises de neu, cosa que ens fa posar
els cinc sentits al temps que ens obliga a canviar successivament
de vessant. En aquest tram contemplem amb cert esglai com les
dues cordades que ens precedeixen inicien la baixada amb esquís
dels mil metres de la cara nord de la muntanya després d'haver
ne conquerit el cim Oriental. El pendent mitjà és d'entre 45° i 50°
amb passos a 55°, no és permès el més mínim error. Pel que sem-

t'aresta que uneix els Lyskamms Oriental
i Occidental amb el Cerví al darrere 25



bla les condicions a meitat de juliol són les òptimes. En acabar el tram

horitzontal guanyem ràpidament altura pel pendent encarat al nord

est que ens deixa a un senzill ressalt de roca. Superat el pas trobem

la creu que marca el cim Oriental deis Lyskamm de 4.527 m (3 h 15

min). Prenem aire mentre gaudim de la nova perspectiva sobre els

cims del dia anterior, de la visió dels grans quatremils de Suïssa i de

la glacera del Grenz al peu del Mont Rosa. L'aresta que uneix els dos

cims comença fàcil i en baixada. Comencem a creuar-nos amb cor

dades que la recorren en sentit contrari. Després de passar pel punt
més baix entre els cims l'aresta es complica de nou, esdevé més aèria i

imprevisible que abans. Pugem i baixem uns passos de roca que asse

gurem amb un friend, estem en tensió! Finalment arribem al cim Oc-

cidental de 4.481 m (5 h). Passat aquest, l'aresta s'eixampla i tot

esdevé més senzill. Ens havien previngut dels forts pendents
glaçats d'aquest vessant com un punt delicat. A l'hora en què hi

passem la neu està en condicions òptimes així que perdem al

tura pella llarga aresta occidental de la muntanya fins arribar

al coll del Felik a 4.061 m (6 h 30 min). Des d'aquest coll tenim

a tocar l'aresta que en 30 o 40 min ens duria al cim del Castor,

però estem esgotats, més psíquicament que físicament. Deci

dim acabar de baixar en 45 minuts els suaus pendents nevats

els que ens separen del magnífic refugi Quintino Sella. Penjat
sobre una aresta a 3.578 m domina la vall i el nucli de Staffal,
mil vuit-cents metres més avall.

Aresta final del Castor

4art dia. Castor 4.228 ro i retorn a Staffal

Encarem el darrer dia amb ganes d'acabar la feina que tenim

quasi enllestida. A les sis del matí abandonem el refugi en di

recció al coll del Felik que assolim en una hora i quart. D'allí

encarem un pendent ample però dret que ens deixa a la llarga
i estètica aresta sud-oriental del Castor. No deixem de fer fotos,
quina bellesa! En tant sols dues hores som al cim del Castor el

nostre desè i darrer quatremil de la travessa. Quines vistes cap a

la veïna vall d'Ayas dominada per la llarga carena del Breithorn

amb els seus cims de més de quatre mil metres! El Castor té un

cim que per la seva forma se li assembla força, el Pollux de 4.092

m. Tant és així que se'ls coneix com els bessons (I Gemelli). El

seu nom prové dels germans bessons de la mitologia romana

Càstor i Pol-lux. Si volguéssim assolir aquest altre cim ens obli-
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garia a fer nit al refugi Mezzalama a la vall d'Ayàs i a un llar

guíssim retorn a la vall de Gressoney amb una baixada i pujada
addicionals de més de mil metres de desnivell. Amb el que hem

fet estem més que satisfets i amb ganes de tirar avall. Retornem

al refugi per on hem vingut i recollim les coses. Tenim davant

nostre una llarga baixada de nou-cents metres fins al coll de la

Bettaforca on agafarem un telecadira per retornar a Staffal.

Farem el camí normal de pujada al refugi però en sentit invers.

El primer que trobem és una bonica i aèria aresta d'esquist ver

mellós per la que discorre un camí ben equipat amb cordes fixes,

estreps de metall, passeres de fusta i passamans de corda que
ens treuen la por, Entenem que en cas de boira són elements que

s'agraeixen. L'aresta ens deixa al capdamunt d'uns llargs pen-
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dents de neu prou drets com per deixar-nos anar avall per per
dre altura ràpidament. Arribem així als llaquets de la Betollina
on es reflecteixen els cims de la vall. Tenim des d'aquí una gran
vista cap a la part alta de la vall d'Ayas i mirant enrere guanyem
perspectiva sobre els cims que hem fet. Sobre terreny pedregós
però ben marcat i amb grans fites arribem al Passo de la Bettoli
na a 2.996 m on trobem gent dinant. Ens diuen que el telecadira

que hem d'agafar tanca ales 12 h 45 min en una hora i mitja. Ja hi
som! Ens toca córrer ja que només falta mitja hora. I sí, correm,

no ens ho creiem però queden forces. Saludem a excursionistes

Aresta equipada baixant del refugi Quintino Sella

que han pujat a estirar les cames i a d'altres que van al refugi.
No podem parar a gaudir del paisatge. Finalment arribem al coll
de la Bettaforca a 2.672 m (bar i restaurant) a temps d'agafar el
telecadira de tornada a Staffal. Mentre baixem relaxats tenim,
ara sí, temps per mirar a la capçalera de la vall tots el cims que
hem assolit. Admirem també les impressionants glaceres que es

despengen als seus peus. Els prats verds i florits primer i els pins
i avets després ens fan deixar enrere l'irreal món de l'alta mun

tanya i ens alegren la vista. Tots dos somriem mentre prenem
consciència de tot el que hem fet, íntimament feliços i satisfets.

Retorn a la Vall amb el Castor a l'esquerra i els Lyskamms al centre
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Redacció

Muntanya íntima
de Xavier Martorell i Boada

Silva Editorial, 2015

Es tracta d'un text de ficció en la línia del que l'autor, col-laborador d'aquesta revista, ens va

ressenyar en el número 385 d'Excursionisme. Es tracta d'una estimació a la que aillarg dels anys i,
sense ser-ne massa conscient, l'autor li ha pretès posar paraules en forma de pensaments, reflexions

i, sobretot, emocions. Un text que traspua en xic de nostàlgia d'una manera d'aprendre la muntanya.
L'autor, a la quarantena, ret homenatge a l'essència de la muntanya el que impulsa a donar llum a

aquest llibre, fruit d'una selecció de relats escrits durant el període 2004-2014.

Les pàgines escrites s'acompanyen de les imatges recollides per M. Pilar Rico Duro que, amb una

finor exquisida, transmeten el que l'autor no ha sabut comunicar millor amb paraules. Alguns dels
textos d'aquest llibre són inèdits i d'altres han estat publicats com a articles d'opinió a la coneguda
revista Vèrtex, editada per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Diverses peces han

estat premiades a certàmens literaris del país.

El cor de les muntanyes
-Dietari de la Transpirinenca-
Ton Barnils Carrera

Edicions Tushita 2014

Aquest llibre és un dietari que descriu la travessa del Pirineu entre l'Atlàntic i la Mediterrània al

llarg de gairebé nou-cents quilòmetres per colls, cims i tarteres. La Transpirinenca neix a la costa

basca entre boscos i masos escampats que retrobem a l'altra punta de la serralada, a Catalunya.
Enmig s'alcen els gegants aragonesos i les glaceres, que apareixen i desapareixen des del Balaitús
fins a l'Aneto. Més enllà, les muntanyes de la Ribagorça i del Pallars amb els seus estanys i agulles, i

Andorra, que fa de pont vers l'orient, on la carena s'ajup a prop del mar.

Es tracta d'una obra eminentment literària per bé que abunda en referències històriques,
geogràfiques i biogràfiques; amb tot, hi ha un capítol final on hi figuren els itineraris i mapes

d'aquesta travessa, per poder guiar ellector mentre va llegint.
Edicions Tushita destaquen que es tracta del primer llibre existent en català, específicament versat

sobre aquesta llarga travessa. L'autor és soci del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) i forma

part del consell de redacció de la revista.
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Emil Zsigmondy, Berg Heil !

L'any
1861 l'odontòleg d'origen hon

garès AdolfZsigmondy ideà el primer
sistema de notació dental, conegut

com diagrama de quadrants de Zsigmon
dy-Palmer. Malgrat que actualment s'ha
anat imposant la notació proposada per
la Federació Dental Internacional, alguns
dentistes de països com la Gran Bretanya
encara utilitzen el diagrama de quadrants.
Adolf Zsigmondy es casà amb la poetessa
hongaresa Irma Szakmáry i tingueren qua
tre fills: en Karl, en Richard Adolf, l'Emil
i l'Otto, que animats pels seus pares, van

fer muntanyisme amb més o menys in

tensitat. El més petit, en Karl, va ser un

matemàtic i professor de la universitat de

Viena, autor del teorema de Zsigmondy,
bastant utilitzat en la teoria de nombres.
En Richard Adolf va ser un químic que

l'any 19251i fou concedit el premi Nobel de'
Química pels seus treballs en el camp dels
col-loides. Otto, que era el més g�an, va ser

un dentista que també realitzà importants
contribucions en l'àmbit de l'odontologia.
L'altre fill, l'Emil (Viena, 1861-cara sud de

la Meije- 1885), va fer un doctorat en me-

Voltorcomú

El
voltor comú és un dels ocells ra

pinyaires més grans que es poden
trobar a la península Ibèrica. Pot

arribar als 10 kg de pes amb una llar

gada de més d'un metre i una enverga
dura que supera els dos metres i mig.
Les plomes són de color ocre excepte en

les directrius de la cua i en l'extrem de les

rèmiges que són d'un color bru rogenc. El

dicina. Amb el seu germà Otto i també

amb en Ludwig Purtscheller i Karl Schultz,

realitzà nombroses ascensions pels Alps
de Zillertal, Dolomites, Oberland, Valais

i Delfinat, essent un dels precursors de

l'alpinisme sense guies. D'entre les seves

empreses, sovint molt arriscades i quali
ficades de temeràries per alguns dels seus

Manel Canales

conternporanis, destaquen les travesses del

Matterhorn i la Marmolada, les ascensions

al Feldkopf (Zillertal) i el Monte Rosa pel
corredor Marinelli, i, sobretot, la prime
ra travessa de les arestes de la Meije. L'any
1881 pujà el pic de Fuíistein (Zillertal) amb

el seu germà Otto, en Ludwig Purtscheller

i el geògraf August von Bôhm-Bôhrner

sheim. Alguns historiadors afirmen que

quan van arribar a dalt ho van celebrar tot

cridant Berg Heill, que és la manera com,

des de llavors i segons aquests autors, molts

alpinistes alemanys i austríacs es feliciten

quan fan un cim. Poc abans de morir en

un accident de muntanya, quan intentava

pujar la Meije per una nova via, va escriure

el manual sobre els perills a la muntanya
Die Gefahren der Alpen. Posteriorrnent,

l'any 1889, en Karl Schultz edità el llibre Im

Hochgebirge, Wanderungen von Dr. Emil

Zsigmondy, que és un recull d'alguns dels

seus itineraris. La Zsygmondy Spitze (o pic
de Feldkopf de 3.080 m) als Alps de Ziller

tal, la bretxa Zsigmondy a la Meije i la Zsig
mondyhütte (o refugi Zsigmondy-Comici)
als Dolomites de Sesto ens el recorden.

Família: Accipítrids. Espècie: Gyps fulvus

plomissol que li cobreix el cap, el coll i el
collar de la base del coll és blanquinós.
Viu a les serralades africanes del nord
del Sàhara, a la major part de la pe
nínsula Ibèrica, al sud-est d'Europa i

des del Caucas i Anatòlia fins a l'Àsia
Central. A Catalunya, encara que es

càs, és present als Pirineus, al Prepiri
neu i ocasionalment als Ports de Beseit.

Viu en colònies, ennius que instal-la en cin

gleres solellades i que són fàcilment iden

tificables pel color blanc dels excrements

que taquen les parets. Al febrer la femella

pon un sol ou que cova durant un mes, i

al cap de 120 dies més el poll ja pot volar.

El voltor és una au que planeja, de vol

majestuós que aprofita els corrents d'aire

calent per ascendir volant en cercles. Ro

manen molta estona a l'aire entre altu-

Lluís Catasús

res de 1.800 a 3.500 metres a la recerca

d'animals morts. S'alimenta de cadàvers

de bòvids, cavalls i mamífers en general
o, si no, d'immundícia. Està especialment
adaptat per alimentar-se de carronya amb

un bec ganxut especialitzat a esquinçar
teixits. Davant de la despulla, mengen

per torns, seguint un ordre jeràrquic.
Encara que no es considera una espècie
especialment amenaçada, el voltor comú

és una au protegida en diversos països.
Existeixen centres de conservació i cura

del voltor, com el Refugi de Rapinyai
res de Montejo de la Vega, fundat l'any
1975 per Félix Rodríguez de la Fuente.

Va ser un animal molt important a la cul

tura celtíbera. Els cadàvers dels guerrers es

deixaven per al seu aliment i així l'ànima

anava directament als déus del Cel.
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El camí de ronda, ruta arran de mar
----------------------------------------------------

Amb
el nom de camins de ronda

sovint es designen tots els camins

que ressegueixen el litoral de la

nostra geografia just pel fil que separa
el mar de la terra ferma, o el més a prop

possible, en funció de les característiques
més o menys abruptes del terreny. El Camí

de Ronda de Catalunya en majúscules,
però, conegut i destacat des d'un punt de
vista històric i cultural, és el camí costa

ner que va de Blanes a Portbou tot resse

guint l'accidentat litoral de la Costa Brava.

El sender de Gran Recorregut GR-92 o

Sender del Mediterrani, que creua tot Ca

talunya i continua per València, Murcia i

Andalusia tot formant part del gran sen

der europeu E-lO que travessa tot Euro

pa des del Bàltic fins al Mediterrani, ho

fa en gran part aprofitant el recorregut
de l'antic Camí de Ronda, motiu pel qual
aquest ha esdevingut cada cop més po

pular durant els últims anys, fruit d'una

recuperació i manteniment que l'han con

vertit en una interessant ruta turística en

benefici dels municipis pels quals passa.

L'origen d'aquest camí històric, però, no

obeeix a les finalitats lúdiques que pos
seeix avui dia, sinò a la necessitat de co

municar des de temps remots les diferents

poblacions, platges i cales del litoral, per
facilitar-ne el transport de petites mercade
ries i garantir a pescadors i mariners locals
una via de salvament i retorn als seus ports
d'origen en cas de naufragi. Paral-lelament

i inevitablement, aquests camins foren uti

litzats també per contrabandistes i vigilants
durant les èpoques convulses de la nostra

història recent en les quals l'estraperlo i el

mercat negre marítim estaven a l'ordre del
dia. D'aquí ve el 'llom de Camí de Ronda, per
recordar-ne l'ús que en feien carrabiners i

guàrdia civil per controlar i perseguir les

activitats il-legals de contraban i estraperlo
que s'hi realitzaven alllarg de tota la costa.

Aquests tipus d'activitats fraudulentes

han estat des de sempre molt vinculades
a aquestes contrades per dos motius clars:
l'accés al mar a través d'una costa abrupta
amb molts amagatalls i la proximitat de la

frontera amb la veïna França, permetien
operacions molt beneficioses tot i el rise

d'ésser enxampats per les autoritats esta-

Eduard Soler

tals. Les successives crisis econòmiques de
finals del segle XIX facilitaren l'augment
del contraban, el qual perjudicava cada cop
més els negocis dels empresaris locals, fins

que al1904 pressionaren el Govern perquè
dictés la "Llei del contraban i la defraudació

pública", la qual mai donà els resultats es

perats, fins al punt que amb l'arribada de la
Primera Guerra Mundial foren els mateixos

empresaris els qui optaren per enriquir-se
amb aquestes operacions il-legals i el que
més tard s'anomenaria estraperlo, és a dir,
el comerç il-legal d'articles intervinguts per
l'Estat o subjectes al racionament decre

tat pel règim franquista des de 1936 fins a

1952. Tot i l'elevat cost dels productes que es

comercialitzaven per aquesta via, aquesta
constituí durant molts anys una gran ajuda
per a la subsistència de molta gent durant els

temps durs de la postguerra i d'enriquiment
per a uns pocs. Recentment, la desaparició
de les fronteres i la creació d'un mercat únic

europeu han fet disminuir en gran mesura

el nombre d'activitats il-licites, per bé que
de tant en tant encara s'intercepta alguna
que altra mercaderia prohibida a la zona.

El contraban es portava a terme des de

grans vaixells mercants que s'apropaven
a la costa en punts de fàcil accés marítim

però, complicats des de terra. Al capvespre
o de nit per no ser descoberts, els contra

bandistes portaven les mercaderies en pe
tites barques de pescadors fins a la costa

on els esperaven uns altres grups d'entre

15 i 20 persones que s'encarregaven de

recollir, amagar i distribuir la mercade

ria en petits camions per fer-les arribar a

distribuïdors i mercats de tot el territori.

Per les seves característiques, una de les
zones amb més amagatalls on es realitza
va l'intercanvi de mercaderies es troba
va entre la costa de Begur i Palamós. Cal

destacar-ne, la cala del Port d'Esclanyà,
el xalet de sa Perica a Tamariu, la cova

del Tabac, la cala del Cau, la cala dels Fra

res situada als peus del penya-segat del

Cap de Sant Sebastià i la platja del Golfet.
Sortosament aquests camins han deixat de
ser viaranys perillosos, per convertir-se en

zones de passeig agradables, gens difícils,
que faciliten l'accés a racons del nostre li
toral encara verges i d'una gran bellesa.
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Una aproximació a Montserrat [ové, nova

presidenta de la UEC Agrupació Esportiva
Membres de la nova Junta Directiva, i del Consell General,

de la VEC Agrupació Esportiva, en I'Assemblea General Extraordinària, celebrada el passat dia

13 de juny de 2015, al refugi Caro "Pepito Anguera" de la VEC. A primera fila la Montse Iové,
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Aquest
mes de juny s'ha aprovat la

creació de la nova junta de la UEC

i per primera vegada en més de 75

anys d'història al capdavant hi haurà una

dona. La Montserrat [ové, qui és també

vicepresidenta de la UEC de Barcelona i

que forma part de l'organització de la cur

sa Bassiero.

32
Fent esquí de muntanya a Piau Engaly

La Montse, a Mon pels amics, té 46 anys,
soltera i sense fills, és mestre d'infantil a

Sants (Barcelona), el seu barri de tota la

vida. Apassionada de l'esquí de muntan

ya, també li agrada la BTT, travesses i pu

jar tres mil.
"No deixo mai res a mitges"
"Sóc una baula més de la cadena"

Ens reunim amb la Montserrat [ové a la
seu de la UEC a Barcelona, poc abans de
la seva primera assemblea com a presi
denta, un càrrec que exercirà els propers
tres anys. La primera impressió que ens

dóna la Montse és la d'una persona poc

presidencialista, que fuig de les procla
mes apreses de memòria i dels forma
lismes. La presidenta és propera, afable,
riallera i molt alta! Una dona ferma que
fa confiança. De seguida ens adonem per

què la junta i el consell general de la UEC

l'han triada a ella per portar les regnes
de l'entitat. I és que com ella mateixa ens

diu "no m'agrada deixar res a mitges. Si

començo una cosa m'agrada acabar-la.

Deixar les coses a mitges no va amb mi".

Un exemple ben clar el trobem en la seva

trajectòria a Bassiero on va començar pels
volts del 2000 atreta per la seva passió a

l'esquí de muntanya.
La Montse de seguida es va enfilar als

punts de control de Bassiero, una manera

de gaudir de l'activitat i alhora col-laborar

i és que la Montse es mou pel fet de gau
dir de la muntanya i l'activitat i si és pos
sible fer-ho en companyia, amb colla. Un

dels valors que troba més necessaris en

la seva vida. Així va aprendre a esquiar.
"Jo no he après amb cursos, no vaig tenir

aquesta sort en la meva època. Primer a

la UEC de Sants i després a la de Barce

lona vaig entossudir-me a aprendre. Em

fixava i em deixaya guiar pels companys i

amics que en sabien i gràcies a l'esforç i la

tenacitat he aconseguit gaudir al màxim

de l'esquí de muntanya". La tenacitat i

el gaudi la van portar a Bassiero, la seva

simpatia i trempera l'han fet conèixer

companys de moltes UECs. La capacitat
de treballar en equip i l'adaptabilitat l'han



Fent esquí de muntanya al Port de la Bonaigua

feta una part de Bassiero. "Fa un parell
d'anys, una lesió em va portar al sector

zero de l'organització de Bassiero". Un

apartat que fins llavors mai l'havia seduï
da perquè l'apartava de l'activitat. "I em

va sorprendre a mi mateixa la complexitat
organitzativa d'una cursa com Bassiero",
"Bassiero és un gran equip de persones
que treballen molt on jo sóc una baula més

de l'engranatge". Mentre conversem amb
la Montse, ens acompanyen alguns mem

bres de la junta, en Francesc i en Ramon,

que somriuen a les paraules passionals de

la Montse. Per dins, segur que pensen que
l'han encertada demanant-li a la Montse

que estiri del carro de la UEC. Ella no s'ho
calla i en veu alta diu que compta amb

col-laboració de tothom.

La Montse mai s'havia plantejat la mun

tanya des del punt de vista professional.
"He viscut unes èpoques en què no era

tan fàcil que una dona es pogués plan
tejar una vida professional a la muntan

ya". I tampoc ha estat fàcil per les dones

destacar al capdavant de les entitats. Ara

Excursionisme 387

Cu rsa del Bassiero 5115

la Montse [ové serà la primera dona pre
sidenta de la UEC. La Mon afrontarà un

repte en què dedicarà generosament el seu

temps lliure, esperem que el pugui com

paginar amb les sortides a la muntanya.
Per sort, l'estiu servirà per endinsar-se
en tots els aspectes de la UEC i establir
d'acord amb tothom les prioritats d'una
nova etapa de la UEC.

Benvinguda senyora presidenta!
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sicions com per a per a, adjectius com

adient, i adverbis com tanmateix.

Pel que fa als dubtes de gènere i nombre,
anàlisi, costum, afores ...

En fi, ja sabeu doncs, podeu fer totes les
vostres consultes a l'adreça:
www.optimot.cat

.........

"'='"

amb la coHaboració del Centre
de Normalització lingüística de
Barcelona Delegació de l'Eixample

L'any
2007 es va crear l'Optimat,

un cercador d'informació lingüís
tica que ajuda a resoldre dubtes als

usuaris de la llengua catalana.

L'Optimat és un servei destinat al públic
que té coneixements mitjans de llengua,
no és pas un servei per a especialistes.
Cada vegada és més utilitzat. L'any pas
sat es van efectuar 11.237.017 consultes

lingüístiques.
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Optimot
Segons les dades, les consultes més fre

qüents han estat les de sintaxi, seguides
de les de lèxic, les de convencions, mor

fologia i per últim les d'ortografia.
Dins de l'apartat d'ortografia les cerques
han estat relacionades amb els verbs i

l'accentuació.
També s'han consultat castellanismes,
el més buscat ha estat finiquito. Qües
tions de lèxic com altura a altitud, con

juncions com perquè a per què, prepo-



mNERARIS EN an PER LA
SERRALADA DEL CORREDOR
I ELS VOLTANTS DE MATARÓ
Toni UOWIt i Xavier Soleta
l'nou ..nda 8,50€

mNlRARIS DEL aoMANlc
ALBAGES
Eliseu Peiclró i Rami
l'nou ..nda 8,50€

!.S.B.N. 97B-1U8567B34-1

NOVES VIES PURADES A

CATALUN'tA. ARAGÓ,
ANDORRA I FRANCA
Bea Fo... , Doniel 56n...... 1
Xavier Sónchez
I'nou ..nda lOI!

Els podeu trobar a llibreries i a les U.E.C
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Pasqual Garriga i Martí
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Estany de l'Isla i Mongol
de Cabana Sorda 2.597 mco
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Horari: 5 a 6 hores pel circuit sencer

Desnivell: +850 m

Dificultat: Baixa, caminada per camins d'alta muntanya ben
marcats

Refugi: si ho desitgem podem fer nit a la cabana Sorda, refugi
lliure del govern Aandorrà O places. Cal dur matalàs inflable
o aïllant.

Època: descripció feta per condicions estivals de juny a novem

bre

Cartografia: Andorra. Esc. 1.40.000. Ed. Alpina
Accés: cal accedir a la vall d'Indes. Trobem l'accés a la vall des

prés d'Encamp i Canillo, en un marcat revolt entre el Tarter i

Soldeu. Estacionem al final de la carretera asfaltada a 1850 m.

Descripció:
proposem una ruta de descoberta del vessant nord de la vall
d'Indes amb els dos estanys més significatius i l'ascensió al
cim que els separa, el MontjoI de Cabana Sorda. Sortim se

guint el camí ample i ben assenyalat, que du al port d'Indes

que comunica amb I'Arieja. Després d'una pujada forta

paral-lela al riu arribem a un gran pla a 2.050 m on ja veiem el

port i, a la seva esquerra, el pic de Fontargent. En aquest pla el

-----�-

CD
Horari: 1 h 30 min (2 h o més amb infants) per l'ascensió 2 h

30 min a 3 h en total
Desnivell: 570 m

Dificultat: excursió ideal per fer amb nens com a iniciació a

l'alta muntanya sense dificultats d'orientació

Refugi: Prat d'Aguiló, propietat de la FEEC. 32 places, guar
dat. Alt. 2.032 m. Tel97 3641681. https://www.feec.cat/refu
gi/refugi -prat-daguilo/

Època: descripció feta en condicions estivals de maig-juny a

novembre segons la neu

Cartografia: Cerdanya. Esc. 1:50.000. Ed. Alpina
Accés: hem d'anar a Martinet de Cerdanya i allí prendre la

carretera LV-4055 que va cap a Estana i Montellà, per tren

car a mà esquerra tot seguit, cap a aquest segon poble. Sense

prendre el trencall que entraria a Montellà, seguim carretera

enllà com si anéssim a Santa Eugenia. Un quilòmetre i mig
més enllà trobem a la dreta l'inici d'una pista forestal apta
per turismes (ull si ha plogut!) que podem remuntar fins un

revolt abans d'arribar al refugi de Prat d'Aguiló
Descripció:

proposem aquí una ruta pirinenca, pròpia de l' època estival

apta per a tots els públics i ideal per iniciar la canalla al mun-
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Estany de l'Isla i MontjoI de Cabana Sorda 2.597 m

nostre camí es creua amb el GRP que fa

tota la volta a Andorra. Un panell ens in

dica l'estany de l'Isla i el pic d'Andorat. Li

fem cas i trenquem a l'esquerra, passem
el riu per un pontet de fusta i un nou pa
nell assenyala el trencall cap a l'estany de

Cabana Sorda que ignorem. El camí esde

vé una costeruda canal que discorre en

tre tarteres i herba per on guanyem cent

cinquanta metres. Un cop dalt s'aplana i

ja veiem el pic d'Andorat. Passem a frec
de dos petits estanyols i superant un se

gon ressalt fem finalment cap a l'estany
de l'Isla (Ih 30 min) a 2.367 m. De les se

ves 13 hectàrees la meitat les ocupa l'illa

plana i d'escàs relleu que li dóna el nom.

Tenim davant el pic d'Andorat de 2.730

m al qual podríem pujar passant primer
pel coll d'Andorat a 2565 m. Nosaltres

prenem el camí assenyalat com a Ando

rat en sentit contrari, que fa referencia a

I'estanyolo Bassa d'Andorat. Fem un pe
tit puja-baixa fins aquest estanyol situat

a 2.280 m. Allí prenem un camí gairebé

Comabona 2.554 m
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tanyisme. Qualsevol infant a partir de 6

o 7 anys hauria de ser capaç de realitzar
l'ascensió. A més si ens ho proposem pot
gaudir de l'experiència de dormir en un

refugi d'alta muntanya, a més de 2.000

m!. Si aconseguim que gaudeixi de tot

plegat haurem fet pedagogia.
Del vehicle al refugi trigarem uns 10
minuts. De ben segur hi haurà vaques

pastant al Prat d'Aguiló. Podem agafar
aigua a la font de davant del refugi. El

Comabona és el cim més visible i evi

dent del sector i ens queda a l'esquerra.
Seguidament ve la pujada forta, pel
vessant nord, el costerut, de la serra del
Cadí. Seguim en tot moment el sender
evident i marcat amb pintura blanca i

groga del PR C-124. Aquest vessant de

la muntanya té boscos de pi, però estem

al límit superior d'on creixen així que
només passem a la vora dels darrers.

Després tot és pedregar i pendents her
bats. Admirem tot el vessant més bonic
i salvatge del Cadí. En lh arribem al Pas

pla que revolta tota la base del MontjoI.
Arribem així al refugi i al gran estany de

la Cabana Sorda a 2.295 m (2h 45min).a
tocar trobem el típic refugi andorrà

lliure, amb taula però sense matalassos.
Resta encara l'ascensió al cim més fàcil
i evident del sector: el Montjoi de Caba

na Sorda, just sobre el refugi, que domi

na les dues valls per on ens hem mogut.
L'ascensió la fem pel costerut vessant oest

del cim, sense camí ni fites. Són només

300 m que hem de suar. Un cop al cim de

2.597 m (3h30 min), tenim la recompen
sa de ser en una talaia privilegiada del

sector gràcies a la seva posició avançada
al sud de la carena fronterera. De tornada

al refugi aprofitem per dinar i finalment

emprenem el retorn a la vall d'Incles pel
camí que baixa paral-lel a la dreta del riu,
una mica perdedor en els prats inicials.

Baixa després evident per dintre bosc

dominant la vall d'Incles. Hi arriba un

quilòmetre més avall d'on hem deixat el

vehicle.

dels Gosolans, coli situat a 2.410 m on

passem al vessant nord de la serra. El

paisatge canvia ja que ens situem sobre
I'àmplia, suau i verda coma dels Cortils.
Darrere la serra treu el nas el Pedrafor

ca del qui només veiem la part superior.
Ara el PR ens du cap a l'est, en direc

ció al Comabona. Puja suaument per
la coma fins que finalment s'atansa
al tallat vessant nord. La visió del

cingle és impressionant. Estem la

capçalera de la vall de Ridolaina.
Probablement allí sota veurem

isards ben tranquils i arrecerats.

Tot seguit assolim l'avantcim de

2.505 m des d'on ja veurem la

gran fita i el vèrtex geodèsic del

Comabona, al que arribem fi
nalment sense complicacions.
La vista és grandiosa. Som a

l'extrem oriental de la serra

del Cadí, més a l'est perd al
tura cap el pas de Tancala

porta. Dominem tota la vall

..
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de la Cerdanya i si volem podem im

partir una petita lliçó de toponlímia.
Tornarem per on hem vingut.

COLLDE
TANCALAPORTA

.)
(2.325m)

Puiqde les Terres

<.
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Unió Excursionista de Catalunya
Agrupació

Presentem:

i oferim:
una estada gratuita si fas, com a mínim, una 1/2 pensió a cada un dels nostres refugis guardats
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Refugi del Caro
Alfara de Carles

(Baix Ebre)
.refugiueccaro.com

Mas del Tronc
Serra de Rubió

(Anoia)
https:/Imasdeltronc.

wordpress.com

_ .' :"h" .,"-,�--._.,�,, '\..!!J.

Xalet i refugi de La Molina
La Molina

(Cerdanya)
www.xaletuec.com

Refugi de Puigcercós
Cobert de Puigcercós

(Ripollès)
www.refugi.contacontes.cat

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)

Refugi Mataró
Vall de Gerber
(Pallars Sobirà)

Caseta del Garraf
Caseta de banyamb

reserva prèvia
Plalja del Garraf

(Garraf)Informació a:

www.uec.cat



Lluís Catasús i Cols

1. Amb els seus 5.199 m aquest volcà isolat i extin

git és la muntanya més alta de Kenya, i la segona
més alta de l'Àfrica.

2. Situada al Karakoram és la segona muntanya
més alta del món després de l'Everest.

3. Conegut també com a Popo, és un volcà actiu i el

segon pic més alt de Mèxic. El seu nom significa
"Muntanya que fumeja".

4. Aquest Puncak que forma part de les Muntanyes
Jayawijaya dins les Muntanyes Maoke és el segon
cim més alt de l'illa de Nova Guinea.

5. És la quarta muntanya més alta de la terra. Es

troba a la serralada de I'Himàlaia, a la frontera
entre el Nepal i el Tibet.

6. Aquest cim de la Cordillera Blanca dels Andes és

el més alt del Perú i el quart més alt de l'Amèrica

del Sud.
7. És la muntanya més alta de I'Antàrtida, i es troba

situada a uns 1.200 km del pol Sud.
8. Els nadius d'origen esquimal habitants d'Alaska

anomenen així al Mont McKinley, el cim més alt
de l'Amèrica del Nord.

9. Aquesta muntanya situada al Caucas occiden

tal, a la república russa de Kabardino-Balkària,
a prop de la frontera amb Karatxai-Txerkèssia

i Geòrgia és considerada la muntanya més alta

d'Europa.
10. Amb una alçada de 7.570 m és la muntanya més

alta de Bhutan i la més alta del món que encara

no ha estat escalada.

Il. Amb els seus 8.027 m és el més baix dels 14 vuit

mils i el darrer en ser escalat. I

12. És el cim més alt del Marroc i de la serralada de

l'Atles, amb 4.167 m.

13. La muntanya més alta de l'Àfrica és d'origen vol
cànic i està situada a Tanzània, a la frontera amb

Kenya, molt a prop de la línia de l'equador.
14. El seu nom en sànscrit vol dir Deessa de les co

llites. Fou la primera muntanya de més de 8.000
m a ser conquerida (1950) i també fou el primer
vuit mil ascendit per alpinistes catalans, e11974.

15. Amb els seus 6.962 metres altitud, és la muntan

ya més alta del món fora del continent asiàtic.

CONCURSIONISME

En aquest número parlarem d'alguns dels cims més alts de cada continent.
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Solucions del Concursíonisme 386: 1 Arlaud, 2 Brulle, 3 Passet, 4 Ravier, 5 Estasen, 6 Soler Santaló, 7 Chausenque,
8 Cadier, 9 Russell, 10 Lister, 11 Oliveras, 12 Reboul, 13 Carbonnieres, 14 Saud, 15 Heredia.

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31

de juliol, 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. Només
serà vàlid un correu electrònic per participant. Entre les res

postes correctes se sortejarà un lot de llibres de muntanya. En

\

el proper número de la revista sortirà publicat les solucions
i el nom del guanyador. El guanyador del concursionisme 385

dedicat a l'orientació és Maria Bonet i el guanyador del con

cursionisme 386 dedicat als pirineistes és Imma Muntadas.
A la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu
consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors.
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**** �Sainte Foy Tarentaise�by ECOHOTELES

· Ap:¡rtamentos4* en Taren1âise-Vanoise,
para 2-8 persoœs, 1otalmen1e equi¡::adœ.

· Pis:ina climatizada-s¡::e
· Lourge-Bar
· Increít6 vis1âs del valle de la Taren1âise

Tractament tèrmic de la fusta

www.timgad.com
casellas@timgad.com

>Embalatges i palets
-Certificació NIMF-15
-Solució KD:

Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

>fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus

de materials
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