
Excursionista



#

UNIO EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
AGRUPACiÓ ESPORTIVA Creu de Sant Jordi 1983

Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a 08011 Barcelona Tel. 93 454 32 47 - 93 323 11 93

www.uec.cat / e-mail: secretaria@uec.cat

Membre de: Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya,
Federació d'Ateneus de Catalunya, Federació Catalana de Càmping i Caravàning,

Consell Nacional de Joventut de Catalunya, Federació Catalana d'Entitats Corals i entitat fundadora
de la Unió de l'Esport per a tothom de Catalunya.

Barcelona
C/ Rocafort 7. 08015 Barcelona

08011 Barcelona

Telèfon 93 454 58 55

www.uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

Gràcia
Encarnació, 131-133
08025 Barcelona
Telèfon 93 285 34 54

www.uecgracia.cat
secretaria@uecgracia.cat

Sants
Jocs Florals, 51-53

08014 Barcelona
Telèfon 93 332 54 94

Fax 93 331 1012
www.uecsants.cat

uecsants@uecsants.cat

Bagà
Raval,18
08695 Bagà
www.uecbaga.org
Cunill.joan@gmail.com

Olesa
Vall d'Aran, 2 - Ap. Correus 177
08640 Olesa
Telèfon 93 778 29 52

uec@uecolesam.org

Tortosa
Argentina, 8

43500 Tortosa
Telèfon 977 44 32 71

www.uectortosa.org
info@uectortosa.org

Horta
Pintor Mir, 16 Tenda 1

08031 Barcelona

Telèfon/Fax 93 358 37 40

www.uechorta.net
secretaria@uechorta.net

El Prat de Llobregat
Avinguda del Canal, 176 baixos
08820 El Prat de Llobregat
www.uecprat.com
secreteria@uecprat.com

Mataró
Nou,29
08301 Mataró
Telèfon 93 796 14 30

www. uecmataro.org
uecmataro@telefonica.net

Vall del Tenes
Barcelona, 25

08186 Lliçà d'Amunt
Telèfon 93 841 64 50

uecvalltenes@gmail.com

Refugis
La Molina - (Xalet i refugi)
Marçal i Laura
Tel. 646 744 669 - 972145107
www.xaletuec.com-info@xaletuec.com

Rebost - Bagà
Anna
Tel. 608 736 714

www.refugirebost.cat - info@refugirebost.cat

Caro "Pepito Anguera" - Alfara de Caries
Pere Ros i Helena
Tel. 977 58 00 63 - 609 790 321

www.refugiueccaro.cat - jnfo@refugiueccaro.cat

Les Clotes - Horta de Sant Joan
Lliure

Mas del Tronc - Serra de Rubió
Raquel Aguilar - Tel. 652 849 704

Facebook: Refugi Mas del Tronc

Cinquantenari - Baborte (Vall Ferrera)
Lliure

Mataró - Vall de Gerber
Lliure

Garraf - Caseta de bany
UEC de Sants - Tel. 933 325 494

Gràcia - Vall d'Airoto
Lliure

Puigcercós
Jordi Cerezo i Mercè Marlès
Telèfons: 680178940, 872007022
Web: www.refugipuigcercos.cat
Orefugipuigcercos@gmail.com

Refugi de Cova Cambra - Tortosa
Lliure

Terrenys d'acampada:
Caro - Alfara de Caries

Rocòdroms:
UEC de Sants, Horta, Mataró, Bagà,
Tortosa i Vall del Tenes



6 16

El Racó de la Dòvia
a la Serra de Llaberia

per P. Garriga

12

GR 20, Còrsega
de sud a nord

per M. Ramos

24

Ramat de Camins

per N. Garcia i C. Capdevila
Vercors: raquetes
de neu als prealps del sud

per P. Crestas

28
30

Nota oblidada
en un cim de Chistau

per I.Dias

Pujada del pessebre
al Puigpedrós
per UEC de Sants

5 Editorial

32 SMS Muntanya

33 Retalls de muntanya

34 Notícies i activitats

36 Concursionisme

37 Ressenyes

Núm. 395 / Novembre-desembre 2016

Edita: Unió Excursionista de Catalunya
Direcció: Jordi Martorell

Subdirecció: lluís Catasús

Consell de Redacció: Concepdó Arnau, Monel Canales,
Pasqual Garriga i Martí, Jordi Martorell, Ramon Pascual,
Israel Perni, Bernat Ros i Eduard Soler.

Redactora: Jordina Torré

Col·laboradors: Núria Gorda, Cesc Capdevila, Pako
Crestas, Ignasi Dios

Fotografia Portada: Arribada ol Mont Redon amb la
Miranda i la Creu de lIaberia ol fons. Autor: P. Garriga

Disseny: Robert Masip

Reproducció digital: Tren Estudi Gròfic

Pàgina web: www.excursionisme.cot

Prohibida la reproducció total a parcial dels textos i fotografies
publirades a la revisto sense l'expresso autorització dels autors.

Els ortirles publirats a excursionisme refledeixen només l'opinió
dels autors, no forçosament la de la UEC.

D'aquesta revista se n'han editat 4.000 exemplars.

3

Amb el suport de:
arm Generalitat de Catalunya
!lWI Departament de la Presidència

Excursionisme és membre de:

Preu exemplar: 3 euros
MIXT

Paper procedent de

FSC
fonts responsables

_ . ....., FSC· C125497

'lK Obra Social "la Caixa"



Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries
977 58 0063 - www.reluqiuecccro.cot
Email: ¡nfo@refugiueccaro,cot (Pere Ros i Heleno)
, Altitud: 1.090 metres' Capacitat: 50 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BFF, engorjats, natura,
escalada, espeleologia.
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Refugi MAS DEL TRONC

Refugi de REBOST
Bagà
608736714 - www.refugirebost.cot
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà

· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, Bn, escalada, senderisme

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

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646744669 /972 145 107 www.xaletuec.com
· 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
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Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, Bn, senderisme, espeleologia

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

Refugi GRÀCIA
Estany d'Airoto (lliure)

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

l'estany d'Airoto
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 12 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

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

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

Refugi de PUIGCERCÓS
872 007022 - 680 178 940

www.refugipuigcercos.cot
· Altitud: 820 metres

· Riba dreta de la riera de Merlès,
entre I'Hostalet i el Cobert de Puigcercós

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

Adéu a un referent de país
Francesc Brugolada Sifas (1941-2016)

El passat 5 de setembre ens va deixar en

Francesc Brugalada Sifas un altruista que
va destinar bona part de la seva vida al

servei de la societat vinculant-se i treballant

desinteressadament en el teixit associatiu del

país.

En Francesc va néixer a Barcelona el17 de

març de 1941. En acabar el batxillerat, va

incorporar-se a treballar al Laboratori Almirall i

des d'aleshores la seva vida professional va estar

vinculada al món farmacèutic.
En el moment en què l'associacionisme veïnal

va anar agafant volada, ell s'hi va comprometre
impulsant la fundació de l'associació del seu

barri, l'Estalvi de Cardedeu, de la qual va ser

president en el període 1983-1987.

Lligat a la política, sempre amb l'afany de

millorar la nostra societat, va exercir de regidor
d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cardedeu

de 1993 al1999 un període llarg en què va

demostrar la seva implicació i vàlua com a gestor
en el món cultural. Durant el seu mandat va

haver de fer front al tancament d'escoles amb

el trasbals que comportà per a les famílies i per
als altres centres d'ensenyament. Era molt curós

que en començar el curs, totes les escoles

estiguessin en les millors condicions possibles.
També va esperonar i incentivar, aportant totes

les facilitats possibles, la creació de l'Escola

d'Adults gestionada per voluntaris.

Era un apassionat de la muntanya i el1967 es

va fer soci de la Unió Excursionista de Catalunya
participant en les activitats de les UEC de Mataró

i de Barcelona.

Va formar part de diverses juntes directives i

durant molts anys va ser, dins la junta, el vocal

de la revista Excursionisme. Del portaveu en

fou primer redactor i posteriorment sotsdirector

d'una forma o altra sempre va estar-hi vinculat.

Era també el coordinador del butlletí digital.
Actualment era el secretari de l'entitat.

El gener de 2006 amb altres companys varen

constituir la secció de Veterans de la UEC de

Barcelona de la qual en fou el primer president.
Com a membre de la secció organitzava una

excursió mensual, en són exemples l'ascensió

al Taga, al Comabona, Cap de L1itzat, castell de

Milany, Puig de les Aguiles, Puigsallança, Puig
Neulòs, Puigsacalm, Puigpedrós, Balandrau,
Canigó ...

Amb en Sígfrid Saperas i en Josep Ribas varen

crear el cicle d'excursions "Els cims i indrets més

singulars de Catalunya".

S'incorporà a la comissió organitzadora de

les Jornades de Literatura Excursionista de

l'Arxiu Bibliogràfic Excursionista de la UEC de

Barcelona, que es convoquen des de la dècada

. dels vuitanta del segle passat, participant
activament en la realització, el novembre de

2014, de les XX Jornades dedicades a Ramon

Amigó Anglès.

Publicà nombrosos articles al butlletí de la UEC,
principalment ressenyes d'excursions però també
sobre la historia de l'excursionisme i l'escoltisme.
En la contraportada del butlletí va portar la

secció: "Excursions a l'abast de tothom". I va fer

el pròleg deillibre El mil·lenari de Catalunya vist

des de Cardedeu.

L'any 2012 es va incorporar a l'Associació Amics

dels Cingles de Collsacabra com a secretari

general, coordinant les activitats que demanava la

organització de la Fira del Llibre de Muntanya que
es desenvolupa des del 2001 i que és una de les

més importants del sud d'Europa. Però, que a partir
d'aleshores va passar a anomenar-se Fira del Llibre,
Turisme i Esports de Muntanya del Collsacabra amb

la intenció d'ampliar el nombre de visitants.

Sempre diem que Catalunya és manté,
s'estructura, s'articula i existeix pel seu teixit

associatiu però aquest teixit el constitueixen
les persones, com en Francesc que de forma
discreta però amb decisió i fermesa impulsen
el país.

Jaume de Ramon i Vidal
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El racó de la Dòvia des del camí de la Forestal

La serra de Llaberia tanca a ponent el Camp de Tarragona. Malgrat la seva modesta

altura, culmina a 919 metres, forma un conjunt orogràfic ben complex. El conegut com

a Racó de la Dòvia és una gran vall envoltada de cingleres que baixa de la serra fins
al poble de Pratdip. El circuit que hi fa la volta és llarg i exigent però ens ofereix una

completa visió del conjunt de la serra a més de portar-nos als seus cims més alts.

TEXT I FOTOGRAFIES DE PASQUAL GARRIGA I MARTÍ
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El Racó de la Dòvia a la Serra de Llaberia

Situem-nos
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Quan parlem de les mun_tanyes de Tarra

gona a tots ens vénen al cap les muntan

yes de Prades, el Montsant i el massís dels
Ports. Desconeixíem que entre el mar l'eix
Reus-Mora d'Ebre s'estenen un seguit de
serres que, mancades d'un nom que les

identifiques, han passat massa temps des

apercebudes. En Josep Jordana fa anys les
va batejar com les serres del Mestral, ja
que aquest vent del nord-oest les travessa

i castiga infatigable quan baixa per la vall

de l'Ebre i lo riu canvia sobtadament de

direcció. Són les muntanyes al voltant de

Tivissa, Vandellòs, Pratdip a Mont-roig,
per citar alguns del pobles que tenen als
seus peus. Excursionisme va dedicar un

número monogràfic a aquestes serres el
novembre de 2004.

La de Llaberia és una de les serres del

Mestral. Des del Camp de Tarragona, els

qui en som originaris, la reconeixem com

la diagonal ascendent que s'estén entre el

puig del Cabrafiga i el perfil de volcà de

la Mola de Colldejou. Declarada Espai
d'Interès Natural, avui en dia és pràc
ticament deshabitada, els seus masos

anaren despoblant-se alllarg del s. XX i

concentrant-se els seus pobladors en els

pobles de l'entorn a marxant cap a Reus

i Tarragona en busca de feina i d'una vida

menys austera. La serra marca ellímit co

marcal i municipal entre Tivissa a la Ribe

ra d'Ebre i Pratdip al Baix Camp. De fet la

ruta descrita recorre en bona part la línia

L'interior del claper del Nolla,
gran cabana de pedra seca

divisòria dels termes, pertanyent els cims
a Tivissa i la vall a Pratdip.

L'excursionista s'hi pot atansar pel nord
sortint de Capçanes a Colldejou a pel
sud des de Pratdip. Una carretera surt

d'aquest poble i passant pel coll Roig
s'enfila fins al poble de Llaberia, deshabi
tat entre setmana però amb força visitants

els caps de setmana. Llaberia és el punt de
sortida de nombroses excursions i l'accés
més curt al seu punt culminant la Miran

da de 919 m. Pratdip és un poble enclotat i

rodejat de muntanyes i cingleres, aïllat en

certa manera. Valla pena visitar-lo fer un

cop d'ull al castell (mirador), a les restes

de la muralla que conserva algunes torres

de defensa i a l'església parroquial de San
ta Maria barreja d'estils romànic i gòtic.
És un poble alhora lluny i a prop de mar

i dels territoris de la plana. Un veritable

món interior que a l'escriptor Joan Peru

cho va inspirar Les històries naturals, una

fantàstica història de dips, els mitològics
gossos-vampirs que donen nom al poble.

El racó de la Dòvia

En entrar a Pratdip pel pont que du al

poliesportiu distingim darrere seu una

gran vall envoltada i dominada per una

llarga cinglera blanca, és la vall de la Dò

via, el nostre objectiu. El circuit que fa la

volta a l'esmentada vall és llarg, de 6 a 8
hores per completar-lo i té llargs trams

de grimpada a desgrimpada segons en

quin sentit el recorrem. Si sou dels qui
patiu vertigen quedeu-vos millor a casa.

Ofereix una gran riquesa en panorames,

Pujant el camí dels Solans sobre Pratdip

cims i passos que compensen amb escreix

elllarg esforç. A la Dòvia cada font, pas,

cingle a roca té un nom propi, mostra de

com n'havia estat d'habitada i transitada
la serra. Malgrat tot, fins els anys 90 era

relativament poc visitada pels excursio
nistes a manca de cartografia i de divul

gació, per tant era encara patrimoni dels

caçadors locals i de la gent de la comarca.

Els camins eren poc fressats i la senyalit
zació mínima. La publicació l'any 2000 de
les dues guies anomenades Per les Serres

del Mestral d'Antoni Cabré Puig dins la

Col-lecció Azimut de l'editorial Cossetà

nia marca un punt d'inflexió en la història

d'aquestes muntanyes. El 2003 s'hi va

afegir l'editorial Piolet amb la publicació
del mapa Serra de Llaberia que acabaria
desentrellant els secrets d'aquestes mun

tanyes. Si feu la ruta trobareu marques de

pintura arreu i, gairebé a cada cruïlla de

camins, un pal indicador que us traurà de
dubtes. Malgrat tot emprendre camí en un

dia boirós seria perillós per la orientació

i una pena, ja que les vistes són la gran
recompensa als nostres esforços.

El circuit pot fer-se en sentit horari a anti

horari, en qualsevol dels dos casos al prin
cipi i al final és on s'acumulen més metres

de desnivell, ja que Pratdip és troba a

245 m sobre el nivell del mar i per tant ens

caldrà pujar i baixar més de set-cents me

tres. Nosaltres proposem el sentit horari

ja que la fina i delicada Cresta de la Seda
sembla més assequible i fàcil de seguir en

sentit descendent. També allarguem el

circuit estricte del Racó de la Dòvia per tal
d'anar a coronar els cims més alts de la se

rra de Llaberia, ja que esperem que els qui
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El Racó de la Dòvia a la Serra de Llaberia

hi aneu ho feu per descobrir aquest tresor

amagat de la nostra geografia.

L'itinerari

Sortim de Pratdip travessant el GR-92

que porta al Santuari de Santa Marina i

per un carrer costerut anem a la carretera

T-311 que travessem. Allí un pal indicador

assenyala l'inici del sender dels Solans
PR marcat amb groc i verd. Pugen fort
de cara a la muntanya dintre un bosc de

pins. Passem per un parell de graonades
on cal posar les mans. Arribem en 25 min

a un replà, el mirador del Claper de No
lla. Un claper és con en denominen aquí
a les barraques de pedra seca. Seguint el
camí en suau descens a l'esquerra fem

8

cap a l'esmentat claper de notables di

mensions al que hem d'entrar. Seguint
el camí encarem el vessant dominat pel
cingle de la Grallera. Una forta pujada
ens du, a la nostra dreta, a un collet entre

dues roques és el Portell de l'Estudiant.

Just darrere trobem un pas protegit per
un cable ja que és aeri i delicat, però sen

se més complicacions. El sender segueix
costerut fins a un nou pas ben caracte

rístic, una bretxa entre una agulla de

roca i el cingle, el Pas d'en Ramon que

superem sense més complicacions. Arri

bem a un pal indicador; recte amunt

aniríem al Grau de les Moles per guan
yar els Cingles de la Brancana. Nosal

tres prenem el camí de la dreta que ens

decanta definitivament cap a l'interior
del Racó de la Dòvia. Som al denominat

camí de la Forestal, que primer baixa una

mica i després segueix planer. Ho fa ben
enlairat Sobre li vall, a la dreta i sota els

cingles de la Brancana just sobre nostre, a

l'esquerra. La vista és espectacular sobre
la vall i els cingles del vessant oposat do
minats pel Mont Redon. En aquest tram

és fàcil trobar algunes cabres del ramat

de l'únic pastor de la vall. Trobem un nou

pal indicador que ens marca la sortida de

la vall cap el Portell del Carreter. Com a

variant podríem seguir per dintre la vall

per tal de sortir-ne més endavant passant
els portells del Sisquer i de la Dòvia. El
Portell Carreter és una canal obaga que,
remuntant successives graonades de roca

calcària, es va estrenyent fins a un punt
més redreçat i estret. Allí una-corda anco

rada a la paret ens ve a ajudar. Després la



Excursionisme 395

El camí de la Forestal domina el Racó de la Dòvia

canal s'eixampla de nou i ens du per una

coma coberta de garric fins al coll de la

Bassa de les Fonts (2 h). El paisatge canvia

i s'obre, la vista s'eixampla permetent-nos
veure, lluny encara, el cim de la Miranda.

Dominem, de nou les verticals cingleres
del Racó de la Dòvia. El camí va cap al

nord-est encarant el cim de la Miranda.

Puja i baixa per un relleu suau. En una

fondalada trobem un fil d'aigua corrent,

després els pins esdevenen més escadus
sers i prop del cingle trobem un bassiol

ple d'aigua que al mapa apareix com a

font de les Amares. Des d'aquí dominen
tota la vall amb Pratdip al seu peu el mar

com a teló de fons. El camí ens du al collet
dels Colivassos a 826 m. (pal indicador)
on trobem finalment la pista en bon es

tat que puja de Llaberia fins al cim de la

Miranda. La pista és necessària perquè seguirem per pujar a la Creu de Llaberia i

allà dalt hi ha un gran radar instal-lat al mont Redon.

pel Servei Meteorològic de Catalunya el

2008, una gran esfera blanca al sostre Ens disposem tot seguit a coronar els al

d'una curiosa casa de formigó. El vèrtex tres vèrtex més alts de la serra. Baixem

geodèsic el trobem un centenar de metres de la Miranda cap al sud, paral-lels a la
més al nord de l'edificació. Arribem així cinglera, fins a un primer collet marcat

al punt culminant de la serra de Llaberia, per un gran pi solitari a 863 m. A l'altre

la Miranda anomenada també Lo Molló vessant un camí baixa dret per una tar

de 918 m (3h). Amb prou feines hem fet la tera cap al coll del Guix al vessant de
meitat de la ruta, això sí, la resta ve més Colldejou. Pugem tot seguit al cim de la
de baixada. Les vistes són magnífiques a Creu de Llaberia, també conegut com a

360°, abasten el massís del Port, tota la se- Punta dels Frares, segona cota més alta
rra del Montsant, la molt propera Mola de de la serra amb els seus 909 m. Des de la

Colldejou amb la torre de defensa al cim creu de ferro del seu cim gaudim d'una
i el poble als seus peus, el puig del Ca- bona perspectiva cap el tallat cingle que

brafiga, el Camp de Tarragona on és fàcil ens quedava ocult sota la Miranda. Cap a

distingir el perfil del cap Salou i, ja mi- mar, separat de la carena principal, s'alça
rant el mar, tenim a tocar la cinglera que solitari el cim del Cavall Bernat de 840 m.
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El Racó de la Dòvia a la Serra de LLaberia

Baixem del cim de la Creu i seguim cap
al sud per terreny fàcil. Arribem a un nou

coll amb pal indicador just abans de la
Punta de Fornells. Hi ha un camí evident

que segueix recte pel vessant occidental

(dreta) d'aquest cim. Passa per sota d'una

petita carena seguint una línia de grans

pins. Un altre camí davalla cap a l'est per
fer-ne la volta a seguir cap el Cavall Ber

nat. Nosaltres triem, ja que hi som, pujar
en un parell de minuts a la Punta dels

Fornells 860 m. de relleu pedregós, suau

i arrodonit. Carena enllà ens espera la da

rrera pujada de la jornada el Mont Redon,

que domina el racó de la Dòvia. Per enfi
lar-nas-hi no seguirem el fil de la carena

sinó que decantarem a l'Est (esquerra) per
anar a trobar el terreny més practicable
en un vessant rocallós i força dret, on el

mapa assenyala la font de l'Àliga que no

aconseguim localitzar. Dalt del Mont Re

dan de 863 m. trobem una creu de ferro
torta i amb poca gràcia que no fa els de

guts honors a aquest bell cim. Enfilem al

sud un camí ben fitat i amb marques bla
ves sembla que serà senzill.

És un error de percepció ja que la pers

pectiva no ens deixa veure els tallats que

amaga la baixada cap a Pratdip. El sen

deró segueix el fil d'una esmolada ares

ta que de tan fina rep el nom de Cresta
de la Seda. El planet sota el Mont Redon
dóna pas a un terreny de lapiaz. No cal

dir que en cas de boira el camí que tenim

davant esdevindria certament perillós i

perdedor. Sota del promontori del Mo
rral trobem un primer cingle a baixar.
Ho podem fer per una canal dreta que
més endavant es decanta cap el vessant

de la Dòvia a per un curt pas, en una es

cletxa d'uns 6 a 7 metres, equipat l'any
2000 amb cadenes, anomenat Pas dels

10
Tram equipat en el baixador del Portell de la Seda

Pas equipat a la sortida del Portell del Carreter
I

Siscus, més delicat però opcional. El

camí perd dificultat momentàniament i

de nou ens situa al capdamunt d'un llarg
grau, el baixador del Portell de la Seda.
No hem de perdre les marques de punts
blaus ni les grogues i vermelles. Sembla
d'entrada que ens haguem complicat la
vida però no és així. El grau baixa aeri

però segur i és molt interessant, des del

punt de vista excursionista, observar
com va trobant els punts febles de la

cresta. Anem posant les mans a la roca

nua tot encadenant canalons. A mig
grau un pas equipat amb una corda ens

fa guanyar uns metres a la nostra esque
rra abans de seguir baixant. Trobem un

segon pas equipat en una curta escletxa
on neix una alzina. Arribem així al coll

de la Seda al peu del grau a 566 m. Mi

rant enrere ens semblarà impossible que
acabem de baixar per aquelllloc. Estem a

tres-cents metres sobre Pratdip.
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És un bo� lloc per prendre un respir i

admirar davant nostre els cingles de la

Brancana sota els quals hem caminat al
matí pel camí de la Forestal. Distingirem
també un camí, la drecera de Cal Zenon

que baixa d'allà dalt fins al fons de la vall.

El nostre camí segueix baixant per un

vessant pins i garrics cremat anys enre

re. Arribem a una zona de terra ennegri
da amb pedres escampades pels costats:

és una antiga carbonera. Tot seguit fem

El cim de la Miranda amb el vèrtex i el radar meteorològic

cap a una pista, on trobem marques de el

PR-C 96, la seguim a la dreta per deixar

la en un camí evident que arrenca del pla
dels Marinons cap a l'esquerra. El camí

ben traçat conserva lloses del quan era

camí de bast. Baixa decidit pel coster fins
acabar trobant un primer mas. Poc més

avall arribem a la pista asfaltada que ve

de Colldejou pel coll de Llena. La pista
travessa la carretera T-311 que va a Santa

Marina i entra finalment a Pratdip.

Cartografia:
Serra de Llaberia a Esc. 1:20.000

Editorial Piolet.
Marxa dels Dips a Esc. 1:20.000

Editorial piolet

Bibliografia:
Per les Serres del Mestral II, d'Antoni
Cabré Puig. Col-lecció Azimut 10

. Editorial Cossetània

Vista de la Miranda cap els cingles sota la Creu de Llaberia
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Tornafort, el poble on viu l'escriptora Núria Garcia Quera i per on l'estiu del 1956 van passar Cela i Espinàs
I

El TREKKING DELS 70 POBLES PIRINENCS

QUE SEGUEIX lES PASSES DELS ESCRIPTORS

CAMILO JOSÉ CELA, JOSEP MARIA ESPINÀS
I NÚRIA GARCIA QUERA

Aquest trekking passa per 70 pobles de les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà,
Val d'Aran i Alta Ribagorça. Núria Garcia ·Quera proposa fer-lo en quinze etapes

però, gràcies a la versatilitat del recorregut i al fet que la majoria de pobles disposen de
\

serveis d'hostatge a restauració, es pot adequar a la necessitat de cadascú i es poden
allargar a escurçar les etapes. Seria el Camí de Sant Jaume del nostre Pirineu.

TEXT I FOTOGRAFIES DE NÚRIA GARCIA QUERA l CESC CAPDEVILA l TORRELL
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Ramat de Camins � .xcur 'or isi 'I.E 39':>

F
a seixanta anys, concretament el12 d'agost del

1956, els escriptors Camilo José Cela (Padrón, 1916
- Madrid, 2002) i Josep Maria Espinàs (Barcelona,
1927) arribaven en un tren de carbó a la Pobla de

Segur. La seva intenció era fer un viatge a peu pel
que en aquell moment es començava a conèixer per «Pirineu de

Lleida», tot passant per les comarques del Pallars Jussà, Pallars
Sobirà, Val d'Aran i Alta Ribagorça.

D'aquest viatge cada escriptor en va escriure el seu relat: Viaje al

Pirineo de Lérida (Destino, 1965) i Viatge al Pirineu de Lleida

(Selecta, 1957), que Espinàs més endavant revisaria i retitolaria

amb el nom d'A peu pel Pallars i la Vall d'Aran (Campana,
2000). En aquests llibres es descrivien les belleses del paisatge, el

qual es presentava acompanyat d'una població que començava a

entrar en la modernitat. Recordem que durant els anys cinquanta
del segle XX al nostre Pirineu tot just es començava a conèixer la

paraula "turisme".

Pel cinquantenari d'aquest viatge una associació coneguda per
«Un ramat de camins. Associació Pirinenca per al foment de la

cultura i el turisme» va encarregar a l'escriptora Núria Garcia

Quera (Barcelona, 1965) que tornés a fer el viatge dels escriptors
i escrivís el seu relat de viatge tot comparant el Pirineu que van

trobar ells i l'actual.

Així va néixer elllibre Nou viatge al Pirineu (Sensus, 2012)
i, també, una reinterpretació més excursionista de la ruta

que van realitzar els escriptors. Perquè, a diferència dels
seus predecessors, ella va evitar l'asfalt i va escollir els antics

camins veïnals que uneixen els pobles pirinencs i que feia

pocs anys que s'havien començat a recuperar. Uns camins

meravellosos que durant segles van ser l'única opció per anar

al mercat o al metge, i que tenen aquella intel-Iigència natural
de cercar la millor traçada perquè el ruc carregat no es cansi ... ,

i tampoc els humans.

Aquesta gran ruta, un trekking en tota regla, va rebre el nom de

l'associació, Ramat de Camins, una expressió pallaresa per dir

que alguna cosa s'ha fet moltes vegades: aquesta recepta l'he fet
un ramat de camins!

Cela i Espinas durant el viatge

Fitxa tècnica
• Durada aproximada: 15 dies, caminant una mitjana

de 6/7 h diàries.
• Desnivell aproximat: 14:000 m de pujada; 12.900 m de baixada.
• Distància aproximada: 314 Km (mitjana de 21 km diaris).
• Altitud màxima: 2.470 m.

• Altitud mínima: 548 m.

• Principi: àrea de descans de la font de la Figuereta, 8 km al nord
de la Pobla de Segur.

• Final: el Pont de Suert.
• Època aconsellada: l'època per seguir els itineraris es dilata

alllarg de l'any, si bé durant l'hivern eis passos més alts no es

poden realitzar a causa de la neu. Un hivern de precipitacions
també pot deixar impracticables les etapes de cotes més baixes.

• Més informació: www.ramatdecamins.cat

Descripció de la ruta

La ruta Ramàt de Camins comença allà on van començar a

caminar Camilo José Cela i Josep Maria Espinàs l'any 1956:
a la font de la Figuereta, que avui és una àrea de descans de

la carretera N-260 i que es troba 8 km al nord de la Pobla de

Segur. Sempre remuntant el riu Noguera Pallaresa cap al nord
travessa l'impressionant congost de Collegats mentre passa per
les runes del monestir medieval de Sant Pere de les Maleses,
la cova del Serpent i la formació natural de l'Argenteria. Com

que el congost representava una barrera per accedir al Pallars
Sobirà, la ruta s'aparta del riu per pujar al pla de Corts i, tal com

feien els nostres avantpassats, el travessa tot deixant enrere el

dolmen de la Mosquera, l'estany de Montcortés o la vila

closa de Peramea.

Ja a Gerri de la Sal, tornem a trobar el riu Noguera Pallaresa. Allà

podem visitar el museu dels salins i el monestir romànic de Santa
Maria. Travessem el riu Noguera Pallaresa pel pont romànic
i seguim cap al nord. Després de la preciosa ermita romànica

d'Arboló, arribem a Baro. Per visitar el poble hem de passar el

pont penjant, que al Pallars rep el nom de "palanca".
Si no, seguim remuntant el riu i, després del poble de Malmercat,
arribem a l'enlairat nucli de Tornafort. Situat al mig de la vall de
Siarb és un mirador ideal de la vall de la Noguera Pallaresa i de la
del riu del Cantó. Des del poble es veuen més de vint nuclis.

Després de Tornafort cal baixar fins a la capital del Pallars

Sobirà: Sort. Gràcies al riu, aquesta vila és un referent
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•

Ramat de Camins

internacional per als esports d'aigües braves. Per anar de Sort

a Rialp, fem marrada pel Batlliu i la vall d'Assua. Coneixem

els seus petits pobles i indústries agroalimentàries, sobretot
basades en els formatges.
Ja a Rialp, pugem a Rodés i fem un llarg flanqueig, sempre

cap al nord, molts metres per sobre del riu Noguera Pallaresa.
Passem per l'impressionant poble abandonat de Sant Romà

de Tavèrnoles i, des de les bordes d 'Amui, baixem a Llavorsí,
un poble situat en una cruïlla de valls i rius. Des d'aquí
podríem seguir cap a les valls d'Àneu tot passant per Aidí, però
recomanem fer com Cela i l'Espinàs, i entrar a la Vall Farrera

i la vall de Cardós. Per això dediquem un parell de dies en

conèixer-les. Tírvia, Ainet, Alins, Àreu, el coll de Tudela, els

Boldissos, Arrós, Ribera ... Aquestes valls són el cor del Parc

Natural de l'Ait Pirineu. Després del coll de la Bana, que havia

representat un pas molt important per comunicar la vall de

la Noguera Pallaresa amb les valls secundàries d'on venim i,

també, Andorra i França, arribem a Estaron.

Altra vegada a la vall del riu Noguera Pallaresa arribem al

monestir medieval de Sant Pere de Burgal i a la vila closa
d'Escaló per un bonic camí, A partir d'aquest moment tornem a

fer marrada per entrar al Parc Nacional d'Aigüestortes i estany
de Sant Maurici des d'Espot. Després ja entrem a les valls d'Àneu
i fem nit a la capital, Esterri, un bonic poble en el qual podem
visitar el seu conegut ecomuseu.

L' èpic port de la Bonaigua ens portarà a la bella i occitana Val

d'Aran. Aquí abandonem la direcció nord, que havíem seguit
fins ara, i prenem el camí cap a l'oest, tot seguint el riu Garona.

Travessem la vall, visitem els seus petits museus i ecomuseus,

gaudim de la seva gastronomia i els seus meravellosos boscos i,
una vegada al poble de Bossòst, girem cua per tornar a Vielha

per la banda solana. Vielha és el punt de partida per travessar el

segon port mític de la ruta: el port de Vielha. Ja a la capçalera de

la vall del riu Noguera Ribagorçana, coneguda en aquest tram

Mapa de Ramat de Camins

per la vall de Barrabés, baixem paral-lels al riu fins al poble
de Senet, on visitem un dels punts d'informació del Parc

Nacional d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici.

El tercer i últim port mític de la Ramat de Camins, el port de

Gelada, ens porta a la romànica vall de BoL Aquí saltem de

poble en poble, sempre cap avall seguint el Camí de l'Aigua
i el riu Noguera de Tor, i visitant les meravelloses esglésies
de pas: Boí, Taüll, Barruera ... La ruta s'acaba a la capital de

l'Alta Ribagorça, al Pont de Suert.

Com podem fer el trekking?

Ramat de Camins té diversos vessants (literari, etnològic,
gastronòmic, paisatgístic, natural, esportiu ... ) i cadascú hi

trobarà allò que busca. Qui vulgui fer la ruta per lliure, pot
descarregar-se tota la informació necessària de cada etapa
a la web de Ramat de Camins. Així mateix per assegurar-se
el fet de trobar el que més agrada a cadascú, es pot aprofitar
l'assessorament de l'agència de viatges catalana, Go Outdoor

Adventour, amb seu a Sort, i del gestor del trekking, Cesc

Capdevila, que prepara el viatge a mida.

Cesc Capdevila és guia interpretador de fauna i amant del

senderisme. Ha fet trekkings als Andes, Himàlaia, Atles, Alps
i Pirineus, i creu que la Ramat de Camins no té res a envejar
a altres rutes clàssiques d'arreu del món. Per tant, ha creat un

producte per què cada client gaudeixi al màxim i s'estalviï

maldecaps en la reserva dels allotjaments, el transport de
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l'equipatge entre els allotjaments, el trasllat final de la ruta fins

a l'inici, els pícnics, les assegurances, els tracks ... Ell, conscient

que no tothom pot disposar de quinze dies per fer el trekking
sencer, aconsella dividir-lo en tres petits trekkings de cinc

etapes cadascun: Ramat de l'Est (des de la Pobla de Segur fins
a Alins o Àreu), que es pot fer tot l'any i que aviat disposarà
d'un mapa Alpina; Ramat del Nord (des d'Àreu fins a Salardú) i

Ramat de l'Oest (des de Salardú fins al Pont de Suert).

També proposa diverses modalitJts com la Ramat de

Traginers, que és la realització de les etapes amb la

companyia d'un ruc català que fa de traginer del material;
la Ramat d'Aventures, durant la qual es combinen esports
d'aventura amb el senderisme; la Ramat de Silenci, per als

que busquen la tranquil-litat i els orígens, i durant la qual es

visiten dos pobles abandonats, etc.
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nos dies en famiha a pas de ruc per on v

passar Cela I Espinàs en el seu viatge

pu-meu Gem de la Sal, Barc, Tor afort I S

La Ramat de Camins i els seus camins

Finalment, la Ramat de Camins, conscient de la importància
dels camins tradicionals com a patrimoni, promou dos

projectes de sensibilització envers els camins vells i el seu

entorn: Apadrina un camí! i Un camí amie.

Apadrina un camí! pretén que la gent, dins de les seves

possibilitats, ajudi a la conservació dels camins escollint tres

maneres diferents de fer-ho: com a guaita, fent el que és comú

o com a mecenes. El guaita és aquell col-laborador que avisa
de qualsevol incidència en un camí; el comú ajuda de manera

pràctica en el manteniment d'un tram seleccionat; i el mecenes

fa una donació econòmica per al manteniment.

Un camí amic està dirigit a escoles i instituts. L'objectiu és

conscienciar els nostres infants i jovent de la importància dels
camins alllarg de la història i fer que els estimin. Es realitza
com a mínim una sortida anual (adaptada als diversos nivells
escolars i als seus currículums) per recórrer un camí i estudiar
ne la seva ubicació en el mapa, les plantes i flors, els animals

que es poden veure, el paisatge, els topònims, el patrimoni
cultural, etc.

Especialistes en audioguies
de rutes a peu i jocs d'aventures

Funcionen amb tecnologia
GPS i estan dissenyades
per activar-se en mòbils i

tauletes

En el catàleg trobareu

passejades i excursions

pel Garraf, Ordal
Collserola i Penedès

Entreu a www.tombcat.org

Ramat de l'Est, Ramat d'Aventures, Ramat de Silenci i Ramat de Traginers

El maig de 2016 la Ramat

de Camins va guanyar el

27è premi Pica d'Estats de

premsa, ràdio, televisió i

lnternet, en la modalitat

d'lnternet.

Dades de contacte
• Gestor de la ruta: Cesc Capdevila i Torrell
• web: www.ramatdecamins.cat
• @: info@ramatdecamins.cat
• facebook: http://www.facebookcom/ramatdecamins/
• Telèfon: (0034) 973 25 00 007 I Mòbil: (00 34) 627 70 62 47
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Primeres llums a la regió de Bavella, tot sortint del refugi de Pali

[illa de Còrsega, amb 185 km de longitud maxima i 85 km damplada màxima és amb

8.680 km2 la quarta illa en mida de la mar Mediterrània, per darrere de Sicília, Sardenya
i Xipre. Vinculada administrativament a l'Estat francès, és una illa amb identitat

pròpia a amb la propera Itàlia i vincles lingüístics d'aquest país que es demostren en la

toponímia de l'illa i en el seu idioma, el cors. Juntament amb la seva topografia abrupta
i espectacular, algun escriptor va qualificar Còrsega com 'una muntanya dins de la

Mediterrànid. Per tant, la idea d'una illa no apta per a excursionistes amb ganes de

caminar i d'excursions tranquil·les marxa de la nostra ment. És ellloc ideal per gaudir
de la naturalesa en essència pura.

TEXT I FOTOGRAFIES DE MIQUEL ÀNGEL RAMOS
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GR 20, Còrsega de sud a nord Excursionisme 395

Des que l'any 1973 es va crear el Parc Na

turel de Corse, el GR20 va lligat a aques
ta figura de protecció, que amb més de

350.000 hectàrees ocupa més del 40% de

la superfície de l'illa, fet que assegura la

conservació dels seus ecosistemes i dels

paisatges característics i propis de Còr

sega. Aquest fet, fa que els refugis, per
noctacions i actuacions antròpiques esti

guin regulades i qu per tant, ens haguem
d'ajustar a una certa normativa, com la de

només pernoctar en la zona on es troben
els refugis.

El GR20 té una longitud de 180 km i un

desnivell positiu de 11.000 metres, tot re

corrent l'illa traçant una diagonal de sud

a nord (o de nord a sud), cenyint-se a la

carena muntanyosa que divideix aquesta
porció de terra en dos grans vessants. Es

tracta, juntament amb el GRIl i el Tour

del Mont Blanc d'un dels tres itineraris

més concorreguts de tot Europa. Així ma

teix es considera el recorregut més bonic i

espectacular, però a la vegada el més dur

de tot el vell continent. No sabem si és cert

o no, però la veritat és que tant els seus

paisatges, muntanyes, fauna, flora i dure
sa no ens deixaran indiferents. En aquest
article us convido a fer aquest recorregut
en un total de 12 etapes, tot i que les guies
marquen entre l3i 16 etapes. Val a dir que
tothom que vulgui fer aquest recorregut
en 12 jornades ha de trobar-se en bona

condició física així com estar habituat

a fer uns mil metres de desnivell positiu
per dia. Les estadístiques diuen que un de

cada dos excursionistes que comença el

recorregut no l'acaba ... o abandona en les

primers jornades o a la meitat, per tant es

tracta d'un itinerari molt exigent.

Una femmella d'un mufló, espècie introduïda a l'illa al Neolític que tot i el seu

estat de perill d'extinció, s'ha convertit en una icona d'aquesta de Còrsega

El sentit que seguirem serà el de sud a

nord, malgrat que molta gent ho fa de
nord a sud. Aquest fet el justifico per dues
raons principals:
La primera, és que tindrem el sol a

l'esquena bona part del recorregut i per
tant, se'ns farà més fàcilla marxa. I la se

gona raó és, que en el nord de l'illa hi ha

la part més muntanyosa i amb els desni
vells més marcats de tot el GR, per tant,
si comencem des del sud, la marxa es farà
més progressiva i ens permetrà arribar
a les últimes etapes ben entrenats per
poder gaudir de l'espectacularitat de la

part nord. La totalitat del recorregut està

perfectament indicat i si estem avesats a

fer recorreguts d'alta muntanya és difícil

perdre's, Hi ha zones de l'itinerari que en

cas de mal temps són totalment desacon
sellables, ja que recorren parts de carenes

exposades i poden resultar perilloses.

Impressionant sortida de sol sobre el Plaine d'Aléria,
just a les primeres hores de la quarta jornada

Per tant, haurem de tenir controlats la

resta d'itineraris que formen la xarxa de

camins de l'illa per tal de poder enllaçar
etapes, encara que no siguin pel GR.

Aquests camins són els anomenats 'Mare
e Monti' i 'Mare a Mare'. També és cert

que ens serà complicat trobar els botlle

tins meteorològics, ja que en cap refugi
(amb excepció del de Manganu) trobarem
la previsió meteorològica.
Les pernoctacions es poden fer en refugi
(són refugis d'entre 16 i 40 places, senzills

i cars, però pràctics) o bé fer bivac o plan
tar la tenda en una zona habilitada al seu

costat. . En el segon cas, podem llogar una

tenda que tenen col-locades al voltant del

refugi. En tots els refugis hi ha la possibi
litat de cuina lliure amb tots els utensilis
necessaris ... fet que ens pot fer estalviar

uns diners. Podem trobar aigua potable
en les fonts que hi ha al costat dels refugis.
Compten també amb serveis de dutxa,
una mica precaris i amb aigua freda en al

guns casos. Recordeu que estem a França,
tot i que de vegades no ho sembli i que
cal dominar el francès per comunicar-se,

malgrat que en la majoria de llocs amb

l'anglès en tindrem prou, us aconsello que
unes quantes frases bàsiques en l'idioma

gal, o els números, fet que ens evitarà ha

ver de fer mil històries per poder comu

nicar-nos.

Segons l'època de l'any, si no hi ha molta
afluència de gent, no cal fer reserva dels

refugis, tot i que és del tot aconsellable
anar-hi amb les reserves fetes (http://
www.parc-corse .org).
Els preus dels refugis a data de juliol de
2016 eren els següents:

17
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Arribant a la Bocea d'Oru (1.840 m), per acabar la quarta jornada al Col Verde.

Dormir en refugi: 14 euros / bivac: 7 eu

ros / plantar tenda: 8 euros / llogar tenda:

18 euros / esmorzar: 8 euros / sopar: 20

euro.

targetes de crèdit. Això que ens pot oca

sionar algun disgust, ja que en tota la ruta

no hi ha cap lloc on poder treure diners
d'un caixer, havent-nos d'esperar a Bastia

(inici de la ruta) a Calvi (final de la ruta)
per poder aconseguir cash.L'època ideal per fer aque t recOt:regut va

de de maig fin a octubre, quan tots el

refugis estan oberts i predomina el bon

temps. Els mesos de juliol i agost són durs

per les altes temperatures que s'assoleixen

(És important matinar, sortir entre les 6

i les 7) però malgrat sembli contradicto

ri, hi ha menys afluència d'excursionistes

que no pas en juny i setembre, fet que és

d'agrair. Un últim consell, porteu diners
en rnetàl-lic ja que en molta part del reco

rregut així om en l'illa no accepten les

1a etapa: Conca - Refugi de
Paliri (5/6 hores, 1.050 m +,
250 m .. )
Després d'agafar el bus davant de l'oficina
de Correus que ens porta des de Bastia

fins a Sante Lucie (abans de Porto Vec

chio), amb una freqüència de dos busos al

dia (a les 8 hores i a le 16 hores) i amb un

preu de 24 euro, podem agafar un taxi de

18
En la primera jornada, just creuat el coll de Bocea d'Usciolu (585 m),

la muntanya corsa se'ns presenta altiva, fascinant i dura

la Gîte d'étape La Tonelle pel' 6 euros (tel.
0495714655) o bé caminar per carretera

els 5 km que ens separen de la parada del

bus fins a aquest petit poble on comença
rem la nostra aventura.

Aquesta primera etapa es caracteritza per
les primeres vistes de les agulle graníti
ques de l'illa, així com la possibilitat de

poder veurealgun mufló, més habitual al

nord de l'illa. Tot el recorregut va guan

yant alçada de forma progressiva, tot i que
té alguna que altra baixada intercalada.

Malgrat la durada no ens sembli elevada

per ser el primer dia està bé. També és

aconsellable que si tenim ganes i temps,
podem caminar un parell d'hores més i

arribar-no al Col de Bavella, on tindrem

lloc per dormir i serveis en més condí

cions que no pas en el refugi de Paliri. Així

mateix ens servirà per escurçar l'etapa de

l'endemà, que és bastant llarga.

2a etapa: refugi de Paliri

Bergeries di Crocci (11/12
hores, 1.550 m + , 1.150 m .. )
En aqu sta tapa des obrir 111 el prim I'

enari natural m s important d tota

l'illa: les Agull d Bavella, qu I' uar m

pel bell mig tot seguint la variant 'alpina
que està marcada amb marques grogues.
El GR segueix un camí menys accidentat

però més llarg tot contornejant el massís.

Aque ta variant la trobarem al poc de sor

tir del Col de Bavella, al qual arribarern
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des de Paliri tot pas ant el Col de Foce
Finosa (1.205 m). En la variant alpina que
indico hi ha un pas amb cadenes per fer
una desgrimpada d'uns 8 metres, però és
més espectacular que no pas difícil. Arri

barem a l'Alto de I'Acceddu a 1.500 metres

i d'allà davallarem fins a la cota 1.320 on

ens retrobarem amb les marques blan

que i vermelles del GR. Som a la vall del
riu A inau que el cr uar 111 prop de I s

r t del r fugi amb el mat ix nom qu
e troba a 1.350 metre sobre el nivell del

mar (10 minuts abans d'arribar-hi hi ha

les Bergeries d'Aline on ens podem que
dar a dormir i menjar).

Des d'aquí (es pot carregar generosament
aigua) pujarem per un camí bastant des

compost fins a la Bocca Stazzunara (2.025
m). Un cop al coll en podem apropar en

poc rné de 15 minut al cim del Monte
Incudine (que amb el eu 2.l S m tre

és el primer gegant de la ruta). Davant

nostre se'ns obre l'immens i espectacular
altiplà de Coscione, ple de pastures verdes
i horitzons ondulats. Per camí ben marcat

arribarem a les bordes di Crocci, on aca

barem l'etapa. Ens trobem a la cota 1.543.

3a etapa: Bergeries di Crocci
- refugi d'Usciolu (6/7 hores,
1.200 m t , 350 m t )

En aquesta etapa podrem gaudir de

l'ecosistema característic de l'Altiplà
de Coscione, on es combinen els prats,
extensions de falgueres, bosc de ribera on

Un simpàtic company de viatge, arribant a la
població de Vizzanova

Dalt de la Punta de Pinzi Corbini (2.020 ml. amb el massfs del Monte Rotodono al darre
re. Aquest cim es consolida com el segon cim en alçada de l'illa

podrem veure truites nedant lliurement
i boscos de fajos. Passarem de bon matí

pel refugi d'A Matalza i les Bergeries
de Basseta. Des d'aquí remuntarem

per forts pendents fins a la Bocca de

I'Agnone (1.570 111) i seguirem ja per fora
de bosc fins a la Bretxa di a Scadatta i
la eva punta (1.835 m). De d'aquí i per
terreny incòmode de puja i baixa però.
amb vistes impre ionants arribarem
al refugi d'Usciolu (1.750 m), situat en

un replà de l'accidentat terreny. A parer
meu, aquest és el refugi més precari de
tota la ruta.

4a etapa: refugi d'Usciolu -

Col Verde (7/8 hores, 850 m t,
1.300 m t)
Aprofitant la ubicació del refugi, gaudi
rem dels primers moments de la jornada
tot veient la sortida de sol. Guanyarem
fàcilment el fort desnivell que ens deixarà
dalt del Monte Formícula (1.980 m). Se

guirem tota l'ampla aresta gaudint de les

primeres llums de l'albada sobre la carac

terísti a Plain d'Aliéra a l'e t de l'illa.
Pas ar 111 p r Bo a d Laparo (1.525 111)
n oltat d fajos i s suir m p r t rr ny

s nat i a cid ntat fin a la Punta app
lla (2.040 m), que és un cim opcional que
es troba a 15 minuts del GR, però del tot

recomanable.
Des d'aquest punt ja veiem el refugi de
Prati que es traba a 1.820 metres en una

esplanada idíl-lica. Passat aquest refugi
on podem carregar aigua i descansar,
arribarem sense problemes a la Bocca

d'Oru (1.840 m), amb vistes sensacionals
sobre el Monte Renoso, per on passarem
la següent jornada. Des d'aquest mirador

emprenem llarga i continuada baixada
fins a Col Verde (1.250 m), on tindrem
un bon lloc per recuperar forces, menjar i

descansar. També hi ha la possibilitat de

carregar el mòbil o els aparells electrò
nics que portem.

5a etapa: Col Verde - Col de
Vizzavona (9/10 hores, 900 m

+. 1.300 m t, 30 km)
Es tracta de l'etapa més llarga pel nOI11-

bre de quilòmetre que farem, poc més
de 30, fet que po arà a prova la nostra

resistència així com la solidesa dels nos

tres genolls, amb més de mil metres de
baixada. Etapa eminentment forestal, tot

recorrent els vessants d'un dels gegants
de l'illa, el Monte Renoso, que amb 2.350
metres potser mereix una jornada única

per la eva aseen ió. Creuarem boscos de

pin i av ts amb x mplar d onsidera
bl s dim n ions i pa 'u 111 d pr duna
dura pujada a I as de arnpan Il
situades en una p tita estació d'esquí on

podem descansar, dormir i fins i tot en

viar postals!
Seguirem la nostra ruta i per terreny
agradable sense forts desnivells assoli-

19
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rem l'impactant i bonic Col de la Bocca

Palmente (1.645 m) en el qual apareixerà
davant la nostra vista el massís del Monte

d'Oro, tot indicant-nos el recorregut de

la jornada següent. Des d'aquest punt te

nim dues opcions: baixar fins al poble de

Vizzavona situat a 920 metres d'alçada (hi
hapossibilitat de transport públic, tren i

bus). O bé, seguir, unes marques grogues
i l'indicació de Col de Vizzavona que en

deixaran d pr de malte ziza-zazu a

un parell d quilòm tr a la arr t ra qu
n fa pujar a aqu st all. P rsonalm nt

P n a qu la gona op ió é I adient

ja que en aquest lloc hi ha pas ibilitat

d'allotjar- e en l'Hotel Monte d'Oro (hotel
i gîte d'étape), on tindrem tots els serveis i

podrem pagar amb targeta de crèdit. Així

mateix, l'endemà ens estalviarem pràcti
cament una hora de camí, ja que ernpal
marem amb el GR bastant més amunt del

poble de Vizzavona a l'alçada de la casca

da dels An I sos.

6a etapa: Col de Vizzavona
- refugi de l'Onda (5/6 hores,
1.200 m t , 700 m , )
Sortirem per la carretera direcció Vizza

vona i als dç -cents metre, en un punt on

hi ha una agència d'activitats d'aventures,
trobarem un pal indicador que en farà

empalmar amb el GR en 10 minut. Un

cop en el camí remuntarem entre bo cos

de pin tot creuant la passarel-la de Tur

tettu a 1.490 metres i seguirem la vall

fins al Coll de Muratello. El Monte d'Oro

(2.390 m) ens queda a la nostra dreta i

hem de calcular unes dues hores entre

El bonic llac de Melo, dins de l'impressionant Circ de Capitella,
escenari sublim de la setena jornada

anar i tornar. bans d arribar a aqu st

all mt el d iarnent P r anar a a 0-

lir el im guint marqu grogu . Aquí
podrem deixar la motxilla. En el meu ca

vaig decidir re ervar-rne i no vaig pujar
alcim.

Des d'aquest coll e'ns obre un nou con

junt d'horitzons i cims, com és el cas del

Monte Rotonda, que amb 2.620 metre

d'alçada é la segona muntanya més alta

de l'illa. La següentjornada pa sa rem pel
costat d'aquest cim. Davallem per fort

pendents fins a un petit coll a mitja aresta

on caldrà desviar-nos a la dreta i baixar

uns 70 metres fins al refugi de l'Onda,

El circ de Capitello, el Llac de Nino (1.760 m), i les característiques pozzines d'aquesta
20 zona, ecosistema a preservar d'aquesta joia de la Mediterrània.

qu I m s P tit d t ta la ruta amb 1

pla s. qu t un del n qu' el

guarda no parla and anglê ,tan ol
fran è i cor . Eilloc per dormir queda a

cinc minuts per obre del nucli del refugi,
per tant, no cal anar carretejant motxilles
amunt i avall i teniu intenció de pernoc
tar en llit.

7a etapa: refugi de l'Onda -

refugi de Manganu (8/9 hores,
1.350 m t, 1.200 rn r )
Etapa alpina per excel-lència, llarga i dura,
però d'una bellesa incomparable. Tot pas
sant la part lacustre més important de

l'illa així com un dels passos més elevats
de tota la travessa. Decidim seguir la va

riant alpina amb marques grogues per la

Serra di Tenda. Sortim amb les primeres
llums i guanyem fàcilment els vessant

d'aquesta serra i després d'alguna que
altra desgrimpada i poder contemplar la

costa est i oest des del bell mig de l'illa
així com la població d'Ajaccio, arribem

al refugi de Petra Piana (1.840 m). Des

d'aquí ens enfilem per un camí marcat

(cal seguir atentament les marques) fins al

Col de Bocca Muzzella (2.205 m) que se'ns

presenta com a porta del Circ de Capite
Ilo. Passem prop del petit llac de Rinosa i

davallem fins a les immediacions deillac

de Melo, que juntament amb el de Capite
lla, formen aquest impressionant indret.

Si tenim bona vista i ens fixem en la gran
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barr ra zraníti a qu apar ix davant 110S

tr p d m intuir prall haurem d zuan

yar aqu ta muralla natural: la br txa d

Capit Ilo a 2.225 metr s en un terreny que
embla del tot penjat i inas alible.

Anem contornejant el circ sense perdre
molta alçada i pa sem per la Bocca Soglia
(2.050 m), on trobarem unes cadenes per

uperar uns petits passos d'escalada fàcil.'
Així assolirem en problem s la mítica

br txa. Des d'aquí ja v i m la llarga vall

que p r p dres i tart rens d i arà en

el r fugi de Manganu, en el qual podr m

desean ar de la feina feta en aquesta jor
nada. En aquesta última baixada podrem
trobar una font indicada a mà dreta on

abastir-nos d'aigua.

Ba etapa: refugi de Manganu
- Castel di Verghio (5/6 hores,
400 m t , 600 m , )
Etapa tranquil-ls i bucòlica tot i que de
distància considerable. Per camí ben mar

cat passarem per les Bergeries de Vacca

gia (1.620 m) i arribàrem sense problemes
al bonic i encisador Lac de Nino (1.760 m),
en una zona de tradició ramadera on apa
reixen els prats pantanosos a "pozzines",
que donen un caràcter especial a l'indret.
Darrere queden les altives muntanyes que
ens han vist passar i davant se'ns obre
I' últim sector de grans elevacions on hi

ha la Paglia Orba i el Monte Cinto com a

principals cims.

El massís d'Asco Stagnu, vist des del Coll de Muvrella (2.000 m)

Una de les nombroses Bergeries que trobarem aillarg de tota la travessa, en aquest cas

les de Radule, a 1.700 metres sobre el nivell del mar

Passem pel ben marcat Col de Bocca a

Reta (1.885 m) i per suaus desnivells amb

alguna que altra baixada accentuada entre

fajos i arribem al Col de San Petru (1.450
m) amb la característica capella i els ar

bres doblegats per la força dels vents do

minants. Continuem baixant i en una úl

tima pujada arribem a Castel di Verghio,
petit nucli format per una estació d'esquí,
un parell de construccions i l'hotel i una

gîte d'étape. Aquí també podem pagar
amb targeta de crèdit i podem gaudir d'un
sensacional sopar que no és gaire car.

9a etapa: Castel di Verghio -

refugi de Tighettu (6/7 hores,
1.000 m t, 700 rn t )
Extraordinària etapa en la qual si te

nim ganes i forces podrem fer el cim de
la Paglia Orba, però que caldrà comptar
amb un parell d'hores més entre pujar i

baixar a l'horari marcat, així com 600

metres de pujada i uns altres d'igual de

baixada. Aquesta ascensió la podrem fer

per la proximitat del refugi Ciottulu di i

Mori, que es troba als peus d'aquesta alti-
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va muntanya. Aquest refugi, situat a 1.990

metres d'alçada, és el més alt de Còrsega.
Sortirem de Col de Verghio per un agra
dable camí entre immensos pins negres
i passarem per les Bergeries de Radule

(1.370 m) on podem hostatjar-nos i fins
i tot comprar formatge fresc. Remunta
rem la vall del riu Golo, on trobarem unes

sensacionals piscines naturals en les quals
més d'un farà un bany si la calor és eleva

da. Aquesta vall és ampla i ben marcada i

guanya desnivell suaument, però quan ens

apropem a les ruïnes de Tula on el camí

gira bruscament a l'esquerra i fa molta vol

ta, nosaltres seguirem pel fons de la vall per
camins ramaders i si no hem de passar pel
refugi Ciottulu di i Mori anirem a buscar
directament el Col de Bocea di Poggiale
(1.960 m). A la nostra esquerra tindrem la

gran mola de la Paglia Orba (2.525 m), que
tot i no ser el cim més alt de l'illa, la seva

majestuositat el fan considerar com el cim

de Còrsega. En aquest coll podrem veure el

massís del Monte Cinto, per on creuarem a

l'endemà. Pel marge esquerre de l'abrupte
barranc de Foggiale perdrem alçada, pri
mer sense arbres i després ja �mb l'ombra
dels pins fins que a l'alçada del barranc de

la Paglia Orba a 1.385 metres, enfilarem la

vall de Calasima. Mitja hora abans del re

fugi de Tighettu, on acabarem la jornada,

trobem les Bergeries de Ballone, molt ben

condicionades en què una bona Pietra

(cervesa típica corsa) sempre ens vindrà de

gust. El refugi és per a mi el més ben acon

seguit de tots, de fusta i en forma de cabana

doble té una capacitat de 36 places, un dels
més grans de tota la ruta.

10a etapa: refugi de Tighjettu
- Asco Stagnu (6/7 hores,
1.000 m +,1.200 m ... )
Des que la tardor del 2015 va haver-hi
un gran despreniment de roques en què
malauradament van morir set excursio

nistes al mític i impressionant Circ de la

Solitude, el recorregut s'ha desviat vers

l'oest tot incrementant encara més la du
resa i fent d'aquesta una veritable etapa
d'alta muntanya, on en un recorregut de

poc més de sis quilòmetres superem un

desnivell de mil metres de pujada i mil

dos-cents de baixada, amb la possibilitat
de coronar el sostre de l'illa, el Monte Cin

to, que amb 2.705 m és un mirador pri
vilegiat sobre tot el territori. Cal comptar
entre hora i mitja i dues hores per pujar i

baixar aquest cim. També val a dir que
en aquest dia s'assoleix la màxima cota

del GR, concretament.a la Bocca d'Eboulis

(2.605 m). Si no som conscients d'on som,

podríem pensar que ens trobem als Alps
o als Pirineus.

El camí puja sense treva pel barranc de

Stagni fins a la Bocea Cruccetta (2.455
m) i des d'allà, sobre el Lac de Cinto, va

guanyant alçada en fàcil flanqueig fins
l'esmentada Bocea des Eboulis. La baixada

fins a l'estació d'esquí d'Asco Stagnu, es fa

per terreny desfet i pedregós pel barranc

de Tighettu, on trobem alguns passos as

segurats amb cadenes però sense cap com

plicació. Al final de l'etapa podem optar
entre hotel, gîte d'étape o refugi. Aconse

llable la segona opció amb molt bon sopar
a l'hotel a un preu raonable. Aquí també

podem pagar, si no tenen problemes amb

el datàfon, amb targeta de crèdit.

11a etapa: Asco Stagnu
refugi Ortu di u Piobbu (8/9
hores, 1.800 m +, 1.650 m ... )
Tan sols ens queden dues jornades per aca

bar la nostra odissea per l'illa de Còrsega i

si no hem abandonat vol dir que ens trobem
en òptimes condicions físiques i que per
tant, els forts desnivells a guanyar en aques
ta jornada no ens han de fer patir, a més, là

proximitat del final de ruta ens dóna ànims

per seguir endavant. Aquesta etapa es pot
fer fins al refugi de Carrozzu i l'endemà aca-

22
El curiós però confortable refugi d'Ortu di u Piobbu (1.520 m) on acabarem l'onzena jornada.
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bar a Calenzana. Fem com ho fem, tindrem
forts desnivells un dia o l'altre.
Sortim a primera hora i pugem sense tre

va fins a la Bocca di Stagnu (2.010 m) per

després baixar i en pocs minuts arribar a

un nou coll, la Bocca de Muvrella (2.000
m). Des d'aquí podem veure el petit llac de

Muvrella envoltat de bosc. Baixem primer
per tartera per després, un cop passat el

llac, començar a baixar per trams de bon
camí barrejat amb grans plaques llises de

granit que en cas d'estar el terreny hu

mit poden resultar perilloses. Apareixen
passamans per evitar ensurts. Al davant
nostre tenim les agulles d'Spasimata, que

vigilen atentament el refugi de Carroz

zu, que es troba enmig del bosc, als seus

peus. En el 'punt que creuem el barranc
ens trobem una original i espectacular
passare creua en trenta metres i deu sobre
les aigües: és la passare d'Spasimata. Poc

després arribem al refugi on reposarem
els propers 800 metres de pujada gairebé
ininterrompuda que ens espera.
Sortim d'aquest bonic refugi i remuntem

vall amunt fins a la Bocca de l'Innominata

(1.865 m). A partir d'aquí i fins a l'Alt de
Ladroncellu (2.020 m) seguirem la care

na amb un continu puja i baixa amb unes

quantes desgrimpades que ens faran anar

molt lents, però el paisatge bé valla pena,
així com diferents vistes sobre la ciutat

de Calvi, ja a la costa. Un cop arribats a

aquest Alt, el paisatge canvia de forma
radical i passem per les ruïnes de Mon

diaccia (1.460 m) i arribem al coll amb el

mateix nom (1.625 m). Des d'aquí ja ens

queda ben poc fins al refugi d'Ortu di
Piobbu (1.520 m), just als peus de Monte

Corona (2.l44 m) de fàcil ascensió des del
mateix refugi per camí fresat.

12a etapa: refugi Ortu di u

Piobbu - Calenzana (3/4
hores 200 m t, 1.450 m t)
Tot i que aquesta última etapa ens pugui
semblar que serà bufar i fer ampolles, cal

vigilar, ja que la primera hora de camí és

un continu puja i baixa i sembla que no

hi ha manera de perdre alçada. A més,

alguns dels passos ens obligaran a utilit
zar les dues mans així com aprofitar les

instal.lacions de cadenes que hi ha. Pas
sat aquests trams, ja només ens queda
perdre alçada al principi entre pins fins
al bonic Col de Bocca a u Saltu (1.250 m),
per a continuació anar perdent la massa

arbrada i ja per terreny àrid i més erm de

l'habitual creuar el coll de Bocca di Rava

lente (615 m). Aquí ja tenim el campanar
i el poble de Calenzana a tocar. Baixem

per antics camps de cultius i l'entrada a la
localitat anhelada davant tota la ruta es fa

L'espectacular passarel-la d'Spassimatta
(1.220 m), que trobarem a poca distància

del refugi de Carrozzu, en aquest punt
podríem abandonar la ruta per la Vall de

Bonifatu
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expliquen la ruta de nord a sud, bastant

ben explicada).
• http://www.parc-corse.org (en què

podem trobar informació sobre els

refugis i com fer la reserva.

per un antic camí de ferradura que dóna
un toc de bellesa a aquest final.
Un cop aquí ens podem quedar a dormir
en la gîte d'étape o bé agafar un deIs dos
busos que surten del costat de l'església
(un a les 15 hores i l'altre a les 20 hores) i

que per 9 euros ens portarà a la localitat de
Calvi. Ciutat turística però que bé val una

visita a la seva ciutadella així com recórrer

els petits carrerons plens de tendes de sou

venirs típics.
Des de Calvi per tornar a Bastia podem
agafar el bus al costat de l'estació de trens

(un a les 7 hores i l'altre a les 13.30 hores)
amb una durada de 2 hores i mitja, i en

segona opció podem agafar el tren, que pel
mateix preu però tardant una hora més, fa
un recorregut més bonic i una mica més

espectacular. .. , però en què cal tenir pa
ciència i aguantar la calor que sol fer (els
horaris són a les 7 hores i a les 15.20 ho

res). L'opció del tren és recomanable no

més pels muntanyencs romàntics.

Tant a l'anada com a la tornada, el trajec
te ha estat en vol des de Barcelona fins a

l'aeroport de Bastia-Poretta. Des de la ca

pital a aquest aeroport hi ha servei de bus

gairebé cada hora i amb sortida de davant

de la rotonda de l'estació de trens de Bas
tia per 9 euros. Aquest servei és molt més

recomanable que el taxi, que ens cobrarà

una tarifa fixa de 50 euros.
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Pujant amb Mont Melé

TEXT I FOTOGRAFIES DE PAKO CRESTAS
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Vercors: Raquetes de neu als Prealps del sud Excursionisme 395

Des de fa uns temps que cada final d'any,
festes nadalenques, muntem amb bastant
d'èxit d'assistència alguna ruta circular

amb raquetes de neu pel Pirineu. Anys
enrere ho intentava amb la ruta del Cara

cremada, de disseny propi, però a excepció
d'un primer any generós en neu, la resta

d'anys la neu encara no havia aparegut de

manera suficient per les muntanyes del

Prepirineu , el que feia que la ruta amb ra

quetes fos "Caracremada sense raquetes".
Davant d'això vaig acabar dissenyant una

altra ruta circular al Pirineu del Pallars que
també permetés tenir una versió de diver

sos dies amb raquetes; per fer-Ia amb grup
obert a de manera autoguiada . Aquesta
segona ruta és l'anomenada Lo Cor de lo

Pallars, la qual ja acostuma a comptar amb
suficient neu al final de desembre - princi
pis de gener, essent una excel-lent travessia
circular de diversos jorns per fer amb ra

quetes al Pirineu.

No obstant això l'any passat vàrem donar
un pas més i tiràrem endavant la nostra

primera proposta de grup obert als Alps,
en concret als Prealps del Sud, al Vercors,
iniciant així una sèrie de sortides que vo

lem programar els següents anys per dates

nadalenques, ja que d'idees no en falten: el
Haut Jura, la Selva Negra, els Alps marí

tims de Niça, el Massís Central francès, i

un llarg etc.

L'any passat per primer "contacte" nada

lenc amb els Prealps del Sud, vàrem triar

el magnífic massís del Vercors, a tocar de
Grenoble. Es tracta d'una mena d'altiplà
amb enormes boscos, rasos d'alçada i tot

plegat envoltat de grans canons i vertigino
ses parets.

Jo ja havia visitat un parell de vegades el

Vercors, però sempre com a escalador de
roca. És un bon punt de pas per si tornes

dels Alps, fugint del mal temps i encara

tens un parell de dies abans de tornar a

casa per anar a buscar "roca calenta". El

Vercors es doncs un massís "comodí" per
tornar a casa amb quelcom més d'activitat

al sarró. Des dels anys en què vaig fer les

escapades estivals sempre vaig sentir cu

riositat de saber com seria a l'hivern. Mal

grat la seva relativa poca alçada, està ple
de petites pistes d'esqui alpí i esqui nòrdic

(sobretot d'aquestes segones) i totes les fo
tos que havia vist d'aquestes muntanyes a

l'hivern apareixien colgades de neu. Era

dones una aposta segura.

Però com recordareu, l'hivern passat va ser

excessivament càlid, el més calorós amb
diferència dels hiverns dels quals es tenen

registres a Europa. Records absoluts de ca

lor al novembre, al desembre, al gener, al

Estampa típica de Pont-en-Royans

febrer ... temperatures quasi estivals a certes

alçades. Una patètica bogeria climàtica. Un

autèntic malson per als amants dels esports
d'hivern. A mida que s'apropaven les dades

el que semblava impossible s'anava confir
mant: per primera vegada no hi hauria neu

un mes de gener al Vercors.

Malgrat els mals auspicis totes les reser

ves ja estaven més que activades i al final,
malgrat alguna baixa de darrera hora i

força gent que va optar per no apuntar-se,
vàrem fer un petit grupet de incondicio
nals i vàrem anar a la recerca de la neu. No

perdíem l'esperança. Les raquetes van ser

al cotxe i van anar rumb a França, tot espe
rant que les previsions de pluges i possibles
neus fossin de neu i alguna possible pluja.

I amb pluja, forta pluja i temperatures de
7° C arribem a negra nit al punt d'inici: La

Chapelle-en-Vercors ... i amb pluja, forta

pluja i temperatures de 6° C en aixequem

El Grand Veymount, cim mès alt del Vercors
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Vercors: Raquetes de neu als Prealps del sud

Malgrat ser gener, la tardor no vol marxar de la Chapelle-en-Vercors

al matí. La realitat era que potser una mica

més amunt hi cauria aiguaneu i segons les

previsions, fins i tot neu a finals de jornada,
però a cap de nosaltres ens venia gaire de

gust quedar xops en mitja hora i després
aguantar la resta de dia completament
mullats entre tristos boscos mancats de

l'element blanc que tant desitjàvem veure.

Així que vàrem triar fer un dia de "turisme

gris", cervesetes, cafès, visita a Pont-en-Ro

yans (considerat un dels pobles mé bonics
de França), cotxe i anar a dormir a l'indret

on teníem reservat al final del vespre, a

veure si sonava la flauta i neva

Al final els nostres precs es van fer realitat,

quan vam arribar al Coll de Rousset amb

neu que quallava i mica en mica semblava

agafar gruix. Fins i tot hi va haver un mo

ment en què la nevada era intensa i pro
metia .. Vam saltar eufòrics. "Neva, neva

amb força". Férem alguna cerveseta de

més per celebrar-ho, però al final, a la tar

da la nevada va perdre força i es va barrejar
de nou amb aiguaneu i aigua ... Bé , no hi

havia suficient gruix per fer raquetes però
com a mínim transitàrem per un paisatge
blanquinós, més apropiat al que toca per
l' època de l'any en què estem.

Al segon dia fem la travessia del Coll Rous

set a Font d'Urie passant pels vessants del

But de Nevé i del Puy de la Gagère i transi

tant per la curiosa via romana llaurada en

mig de cingles verticals. Gaudim plenament
del paisatge transformat per la minsa neva

da, però que ha resultat més que suficient

per canviar la fisonomia de l'epidermis de

la muntanya. Els altiplans de les zones altes

del Vercors, amb certes pinzellades de pai
satges polars, ens fan gaudir d'allò que ve

níem a buscar: grans horitzons, extensions

blanques i muntanyes noves per nosaltres.

Malgrat que les temperatures no só n gaire
baixes, el canvi de temps ens ha transmès

certa sensació de fred. Per fi ... i ressalto ...

per fi ... respirem quelcom d'hivern, ja en

trat el mes de gener!

De rerefons gaudim de la visió frontal de

l'estètic Grand Veymount, que amb els seus

2.341 metres és el cim més alt de la zona,

i el qual, a diferència de la resta, està ben

saturat de neu a la part més alta.

Font d'Urie és una pista d'esquí amb una

curiosa i petita urbanització amb carrers

circulars en forma de closca de cargol. La

manca de neu fa que l'estació estigui tanca-
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da i amb ella els establiments i la gran ma

joria de les cases que resten desertes. Sem

bla un paratge maleït, abandonat. Anàvem

amb l'esperança de fer un "cafè-alè" ben

calentet i menjar a resguard, però la reali

tat és trista i freda. Mengem a corre-cuita

en una mena de garatge obert, amb un fred

humit que ens fa menjar més ràpid del

desitjat, ja que només volem posar-nos de

nou en marxa. Baixem una mica i I de se

guida trobem parts encara mig verdes i en

tre un paratge solitari un pel hostil, anem

a parar a les grans i estètiques mansions

de Lente, on passarem nit en una espaio
sa i confortable Gîte d'Etape. A mig sopar
s'aixeca un vent violentíssim i una forta ne

vada que ens agafa de ple en el curt trànsit

dels dos edificis de Lente (un s l'allotjament
i l'altre el restaurant). Un estrany i efímer

retall de torb, que desaparegué tan ràpid
com va arribar.

Al dia següent tanquem el cercle passant
pel Coll de Carri i el Mont Melé. Les pis
tes d'esquí de fons també estan tancades.

La mestressa del bar situat al mateix Coll

ens explica que mai havia viscut un hivern

tan atípic i càlid, que normalment al mes

de novembre ja hi ha més d'un metre de

neu estable a tot el bosc i que no marxa fins

ben entrat l'abril ... Sortim pensatius i un

xic negatius de l'establiment ... I si a par
tir d'ara els hiverns són així, per culpa del

canvi climàtic? Esperem, preguem, desit

gem quena.

I
Baixem del Monte Melé per un bosc de fa-

geda on la combinació entre la inclinació

del pendís, la fullaraca seca caiguda un

mes abans i el dit de neu humida que la

tapa, ens fa relliscar una i mil vegades i en

trams optem per poc elegants però pràctics
"culen-bajen", Una mica més a baix, a la

que perdem un pel d'alçada, la neu desa

pareix per complet i arribem a les proxi
mitats de La-Chapelle-en-Vercors en mig
d'un paisatge més típic de la tardor que de

l'hivern.

Cercle tancat, petita tarda de turisme, bon

tiberi (com la resta de dies) i a dormir, que
demà toca una bona quilometrada per tor

nar a casa i arribar a temps a la Cavalcada

dels Reis si volem que siguin generosos
amb nosaltres. Jo ja tinc ben clar què de

manaré als reis mags per a l'any que bé (o
sigui, aquest), un hivern com Déu mana i

que a la propera "aventureta" programada
pels Jura podem enfonsar-nos en la neu

pols fins que rebentem.



Exec rsionisme 395

Fitxa tècnica:
Al final vàrem fer la ruta en el sentit

invers al previst, per una qüestió de

disponibilitat dels establiments, i tal

com hem explicat a la crònica, un

dels dies ens el vàrem saltar per les
inclemències del temps. No obstant

això, si voleu més informació bàsica

de les jornades, distàncies, punts de
referència i tracks, aquí teniu unes fitxes

bàsiques i l'enllaç dels tracks al wikiloc:

RAQUETES DE NEU VERCORS

laJORNADA
.

Els Tracks, quilòmetres i desnivells del
Ir dia:http://www.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=11499234
LA CHAPELLE - EN VERCORS -

LENTE

Punt d'inici: la Chapelle-en-Vercors
Punt final: Ferme de Lente

Punts de referència: "la Chapella-

en-Vercors * les Drevets * Rocher du

Guignon * Serre Brute * Rechers de
Laval * Serre des Fonts * Pistes esqui
fons Lente * Ferme de Lente

Desnivells: + 599 metres / - 429 metres

Distància: 16 quilòmetres 630 metres

Cota mínima: 817 metres

Cota màxima: 1.280 metres

2aJORNADA
Els tracks, quilòmetres i desnivells
del2n dia: http://www.wikiloc.com/
wikiloc/view.do?id= 11499660

LENTE - COL DE ROUSSET

Punt d'inici: Ferme de Lente

Punt final: Col de Rousset

Punts de referència: * Ferme de Lente *

Pont du Brudour * Grotte de Drudour *

Font d'Urie * Crête des Gagères * Col de
Font Payanne * Gemard * Montagne de

Nève * Col de Chironne * Col de Rousset

Desnivells: + 958 metres / - 777 metres

Distància: 20 quilòmetre 640 metres

Cota mínima: 1.074 metres

Cota màxima: 1.600 metres

3aJORNADA
Tracks, desnivells, quilòmetres i

alçades del3r dia:http://www.wikiloc.
com/wikiloc/view.do?id=11499842

COL DE ROUSSET - CHAPELLE-EN

VERCORS

Punt d'inici: Col de Rousset

Punt final: Chapelle-en-Vercors
Punts de referència: * Col de Rousset *

Col de Saint Alexis * Forêt de la Trompe
* Col du Souillet * Pierre Blanc * Roche
du Mas * Chapelle-en-Vercors
Desnivells: + 360 metres / - 706 metres

Distància: 16 quilòmetres 180 metres

Cota mínima: 856 metres

Cota màxima: 1.341 metres

4t dia: (4 de gener de120l7) REFUGE

RATOU - LA COLOMBY DE GEX -

MIJOUX
Punt d'inici: Refuge Ratou

Punt final: Mijous
Punts de referència: * Refuge Ratou *

la Maréchaude * le Comlomby de Gex *

Pas de l'Édine + montrond * La Crozat
* Mijoux
Desnivells: + 728 metres / - 961 metres

Distància: 1!J quilòmetres 80 metres

Cota mínima: 987 metres

Cota màxima: 1.688 metres

(veure track al peu de la present pàgina)

Els plans per aquest Cap d'Any (1-5 gener 2017) - Hautjura amb raquetes

Els Haut Jura és un massís muntanyenc
situat als Prealps del Nord amb unes

excel-lents vistes sobre Ginebra i el llac

Leman. Un extraordinari escenari per

gaudir d'una travessa amb raquetes de

neu per paisatges de somni, veritables

postals de Nadal. Nit en confortables

refugis i gîtes d'etape. Una irrepetible
oportunitat per gaudir de la neu, la

muntanya i els dies més curts de l'any.
Sortida autoguiada ..

Amb la participació de Pako Crestas

com a coordinador de l'agència de

Viatges Mon Petit, que aprofitarà per
realitzar un reportatge sobre el trekking
i la zona.

\

Dates previstes: 1 aiS de gener de120l7.

Ir dia: (1 de gener de12017) VIATGE

ALS HAUT - JURA, FAREM NIT AL

PUNT D'INICI DE LA TRAVESSIA:

MIJOUX. Sortint del país al matí

podrem arribar a l'hora de sopar a la

gîte d'etape.

2n dia: (2 de gener de120l7) MIJOUX
LA GUIENETTE

Punt d'inici: Mijoux
Punt final: la Guienette

Punts de referència: * Mijoux * Combe
Noire * Bellecombe * La Guienette

Desnivells: + 683 metres / - 430 metres

Distància: 12 quilòmetres 820 metres

Cota mínima: 978 metres

Cota màxima: 1.281 metres

(veure track al peu de la present pàgina)

3r dia: (3 de gener de120l7) LA

GUIENETTE - CRÊT DE LA NEIGE -

REFUGE RATOU
Punt d'inici: la Guienette
Punt final: Reuge Ratou

Punts de referència: * La Guienette *

Les Trois Cheminées * Lélex * Refuge
Ratou * Crêt de la Neige * Grand Crêt *

Montoisey * Refuge de la Loge * Refuge
Ratou

Desnivells: + 960 metres / - 996 metres

Distància: 16 quilòmetre 590 metres

Cota mínima: 849 metres

Cota màxima: 1. 723 metres

(veure track al peu de la present pàgina)

5è dia: (5 de gener de120l7) Retorn en

cotxe des de MIJOUX. Al migdia som a

casa amb prou temps per anar a buscar

caramels a la Cavalcada dels Reis.

Més info: www.catalonia-trekking.com
- mail pakocrestas@gmail.com o al tel.
615626813
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Arribant a l'ibón del Sen. Ruïnes de barraques dels temps dels treballs hidroelèctrics amb el massís de Cotiella de fons

Des de fa uns anys el final del curs escolar

marca la data de trasllat familiar estival

de Barcelona cap a Salàs de Pallars. El

canvi d'aires sempre coincideix amb les

maniobres formatives que realitzen els

militars de l'Acadèmia General Bàsica de

Suboficials de Talarn. Durant una setma

na ocupen les immediacions de la font de

la O, a Aramunt, amb un desplegament
que valla pena de veure, ni que sigui per
curiositat. Enguany han estat jugant al gat
i al ratolí a la cerca i captura de terroris

tes ... Amb tres criatures menors de cinc

anys que encara no es pregunten per a què
serveix un exèrcit, les estones de banya
lo lago (l'embassament de Sant Antoni, en

la parla local) envoltats de tan grata com

panyia és tot un espectacle, i més tenint

en compte que els uniformats són força
amables.

No és la primera ni la darrera vegada que
els militars espanyols es creuen amb no

saltres en els Pirineus. A Chistau, la nos

tra vall aragonesa de capçalera, el 2007 la

Rosa i jo vam culminar de manera força
curiosa l'ascensió a un cim oblidat en una
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vall poc freqüentada. Era el12 d'octubre de
2007 i l'escamallo (trescada, en aragonès
chistabín) començava a l'Engrota, vora els
rentadors de les antigues mines de cobalt i

níquel, indret on, remenant amb paciència
al barranc, encara es pot obtenir un exem

plar argentat de mena o de ganga rosada o

verdosa. Un familiar ens hi havia atansat

en un tot terreny i a la tarda ens recolliria a

el Forcallo, sota de les bordes de Biadós. Es

tractava de pujar per la vall del Sen i baixar

per la solana de Pixón, tot contemplant
els nombrosos ibons (estanys) i ibonez

(estanyols) que hi ha a la zona transitant

per gleras (tarteres) molt poc trepitjades
i camins perdedors. El recorregut només

compta amb camí ben traçat i marcat fins
a l'ibón del Sen, l'únic de tota la ruta amb
vàlvules de tancament per a l'aprofitament
hidroelèctric aigües avall. Sortosament la

presa va ser desmantellada fa uns anys i el

circ granític visible des de Plan, San Chuan
i Chistén amb les agulles que s'emmirallen
a l'ibón ofereix una estampa inquietant si

el dia està embromat. A partir d'aquí la res

ta de la trescada depèn de la bona orienta

ció del caminant fins a arribar als pinars de

l'ibón de Pixón on comença un descens per
un corriol força perdedor freqüentat fins fa

poques dècades únicament pels/pescadors.
En unes tres hores coronàvem fàcilment el

tucón d'el Turno (2.753 metres), a on ens

havíem atansat en pocs minuts evitant

l'afilat coll que separa els dos vessants de

la travessa, l'únic punt on s'ha de parar

compte si la neu fa acte de presència i s'opta
per prescindir de material tècnic. La vista
local en totes direccions és magnífica amb
els massissos de Cotiella, Suelsa (Suelza),
Culfreda, Bachimala, Lardana (Posets) i

Bagüeñola (Eriste) en primera línia, i las
Tres Sorores (Monte Perdido), l'Almunia

(la Munia) i muntanyes occitanes més en

llà. En moure unes pedres de la modesta

fita del pic per Joder-nos-hi asseure vam

trobar amagada una llauna rovellada. En

un primer moment no li vam donar més

importància ja que és força corrent trobar
deixalles metàl-liques i restes de material
bèl-lic de diferents calibres en indrets ele
vats de la vall (fins a cotes properes als
2.700 m), que donen testimoni de l'èpic
atrinxerament i posterior retirada de la



Nota oblidada en un cim de Chistau Excursionisme 395

Detall de la nota del 1978 de la patrulla
de la Escuela Militar de Montaña

y Operaciones Especiales de Jaca

resistència republicana a l'anomenada
"Bolsa de Bielsa", durant la darrera con

tesa civil espanyola. Vam detectar, però,
que a l'interior de la llauna hi havia al

guna cosa. Una funda robusta de plàstic
custodiava una nota que havia estat dipo
sitada al cim feia dècades i que presump
tament ningú fins aleshores havia trobat.
La nota havia estat emesa per la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones Es

peciales de Jaca i estava signada per una

patrulla de militars que demanava la de

volució als seus propietaris en cas d'ésser
trobada. En la nota s'anomenava la cota

com a "pico Rechanzar", que en realitat és

la tuca situada just al davant tot seguint la
carena cap al nord-oest (Tuca Rechanzás,
en aragonès chistabín), i només accessi

ble amb material d'escalada. Acostumats

als constants equívocs toponímies amb
les denominacions locals vam interpretar
i corroborar posteriorment que l'orònim

corresponia al dels mapes de l'exèrcit.

Després de fer-hi unes fotos vam decidir
tornar a deixar la nota en el seu lloc per
tal que celebrés en solitari el "Día de la

Hispanidad", tal i com suposadament ha
via estat fent durant dècades.

En una anada que vam fer a Jaca per
visitar la família ben entrat l'hivern de

2008, vam explicar la nostra troballa a

un coronel retirat que havia estat direc
tor de la Escuela Militar de Montaña.

Tucón d'el Turno. Vistes cap al massís de Suelsa (Suelza) amb las Tres Sorores (Monte
Perdido), l'Almunia (la Munia) i muntanyes occitanes en segon terme

Ell ens va confirmar que feia dècades era

força corrent que les patrulles de militars
en formació deixessin aquest tipus de tar

getes en els cims dels Pirineus amb un

propòsit merament lúdic. Concretament

ell havia estat el militar que havia diposi
tat temps enrere una nota anàloga al cim

dels Encantats, al Pallars Sobirà, que va

ser trobada posteriorment per membres
del Centre Excursionista de Catalunya i

que sembla que no van retornar, tal i com

es demanava. El coronel director retirat

ens va donar un valuós cop de mà entre

gant a l'actual coronel director una breu

carta explicativa a través de la qual ens

oferíem per tornar al cim a recuperar la
nota i acabar així de complir amb la tradi

ció castrense tot trametent-la a la Escuela
Militar.

Al cap d'unes setmanes vam rebre una

carta de la Escuela Militar de Montaña,
en què el coronel director, persona cone

guda per la seva participació en algunes
de les expedicions a l'Himàlaia amb el

programa de Televisión Española "Al filo
de lo imposible", agraïa el nostre gest i ens

donava informació sobre la nota en qües
tió. La targeta, segons explicava, havia es

tat dipositada per una patrulla del XXXIII
Curs de Diploma per al Comandament
de Tropes d'Esquiadors Escaladors l'any
1978. Agraïa el fet que ens oferíssim per
anar-la a buscar i apuntava amb unes lí-

nies escrites a mà que casualment ell for
mava part de la patrulla que havia diposi
tat la nota al tucón d'el Turno!

L'estiu de 2008 vam triar el dia més curt

de l'any per tornar al pic per tal de recu

perar la targeta i és que a la tardà no vo

líem arribar tard a la falleta de San Juan.
La vam trobar exactament on l'havíem
deixada i vam procedir a enviar-la a Jaca
per correu postal. Poques setmanes des

prés rebíem la confirmació de recepció tot

indicant que es custodiaria en el museu de

la Escuela Militar de Montaña.

Així doncs probablement s'hauria

d'adjudicar a l'estament militar la implan
tació a la Península del costum d'amagar
notes per la muntanya tot demanant la
seva devolució (pràctica molt estesa per

exemple al País Basc). A Catalunya, pas
sada l'època daurada dels llibres regis
tre de cim, bé que el podríem practicar
aquest esport en uns temps en el qual a

la muntanya sembla que s'hi ha d'anar a

fer alguna cosa més que caminar. En defi

nitiva, en un entorn com l'actual on fins i

tot en indrets salvatges també s'està pen
dent de la connectivitat per tal de jugar a

fet i amagar, queda clar que la cobertura
total en missatgeria d'alta muntanya no

és patrimoni de Uatsap, Tuiter o Feisbuc ...

el paper hi continua tenint la darrera pa
raula!
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La UEe de Sants celebra enguahy 50 anys de la tradicional

pujada del pessebre al Puigpedrós.

TEXT I FOTOGRAFIES DE UEC SANTS

Aquest
proper desembre, la UEC de Sants celebrarà,

un any més, la seva ja tradicional pujada del pesse
bre al Puigpedrós cim més alt de les comarques de

Girona, amb 2.915 metres. I ja seran 50 anys seguits,
sense interrupció, que ès fa aquesta pujada. Excursió

de referència al si de l'Entitat és cada any, també, una celebració

avançada del Nadal. És una excursió amb un plus de calor social.
I la bona acollida que ens fan sempre els guardes del Refugi de

Malniu facilita d'allò més que això sigui així.

Fou el1966 quan uns quants socis de l'entitat, empesos per la de
voció i estima a la muntanya varen decidir pujar un petit pessebre
a aquest cim. I el que va començar com una senzilla i emotiva ex

cursió a la muntanya, com tantes altres, amb el temps ha esde

vingut una de les sortides més emblemàtiques. Lluny queden els

primer temps, arribar i pujar el pessebre era tota una expedició, la

neu no faltava mai i el refugi de Malniu era lliure, alguns encara

recorden l'any del pessebre vivent.

Però enguany volem que sigui encara més: Unes "noces d'or", me

reixen una mirada enrere per recuperar la memòria de com es va

iniciar aquesta tradició i de com, quan les dificultats de tota mena

(transport, equipament, confort al refugi, etcètera) eren molt més
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grans que ara, un grup de de socis incondicionals es va mantenir

igualment. Mantenir tossudament, inclús, quan les condicions

meteorològiques de boira, fred a neu eren adverses. Com deia

l'altre dia al nostre estatge un dels socis més veterans, "no hem

punxat mai en aquests 50 anys!". Assegurem amb orgull que en

aquest cinquanta anys sempre hi ha hagut per nadal un pessebre
de de la UEC al cim del Puigpedrós.

La pujada d'enguany ha de ser, doncs, també, una trobada de tots

els socis que han pujat, un any a altre, a molts, el pessebre. Serà

una ocasió especial per recordar i reviure vivències, més a menys

passades, que segurament romanen en cadascú dels que hi han

participat. Una trobada que volem celebrar compartint tot el ma

terial fotogràfic que puguem reunir d'aquestes, ja 50, pujades.

Des de aquí faig una crida a tots els que hi vulguin participar i als

que ens puguin aportar, i gentilment facilitar per copiar, fotogra
fies d'aquestes pujades a que es posin en contacte amb nosaltres.

Pessebre al cim del Puigpedrós

Retall de diari del
1 r Pessebre. Cim del

Ppuigpedrós.1966

Cim del Puigpedrós

Pessebre vivent 1999
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Johann Jakob Scheuchzer,
els dracs van pujar a l'arca

Durant
els primers anys del segle

XVIII Johann Jakob Scheuchzer

va recórrer la quasi totalitat del

territori suís amb finalitats científiques.
Moltes de les seves observacions les pu
blicà l'any 1708 en una obra anomenada

Itinera alpina tria, reeditada quinze anys
més tard amb el títol Itinera Helvetiae

alpines regiones, que patrocinà la Royal
Society de Londres. Aquest és un llibre de

viatges amb il-lustracions i mapes, en què
les ressenyes dels diferents itineraris com

parteixen protagonisme amb descripcions
de la flora, la fauna, la geologia, l'etnologia
i la història de les diferents vaIls alpines.
En un dels capítols Scheuchzer descriu

els diferents tipus de dracs que, segons
sembla, s'havien trobat per algunes valls,
tot basant-se en els testimonis de perso
nes que afirmaven haver-los vist. A més,
el text està amanit amb unes delicioses

il-iustracions de dracs espantant algun ca

minant. Johann Jakob Scheuchzer (Zuric,
1672-1733) va ser un prestigiós naturalista

Gerdera

suís del període barroc. Membre de dife
rents societats científiques, es cartejà amb

personatges tan importants com Isaac

Newton a Gottfried W. Leibniz. Publicà

nombrosos escrits sobre geologia, geogra
fia i meteorologia, i realitzà un mapa escala

Manel Canales

1/290.000 de Suïssa molt utilitzat durant

el segle XVIII. En el camp de la glaciolo
gia proposà una de les primeres explica
cions del moviment de les glaceres. A més,

posseïa una de les col-leccions de fòssils

més importants de la seva època i és con

siderat un dels pares de la paleontologia.
A l'obra Physica Sacra exposà una teoria

sobre la formació de la Terra i la creació

de la vida, que lligà amb el Diluvi Uni

versal. En particular, considerava que

els fòssils eren les restes d'animals que

no havien pogut entrar a l'arca de Noé.

Així, el fòssil que anomenà "homo dilu

vis testis" era, segons ell, l'esquelet d'un

home que s'hauria ofegat durant el dilu

vi. L'any 1811, però, el naturalista George
Cuvier va concloure que, en realitat, cor

responia a les restes d'una salamandra

gegant del miocè. La família de plantes
Scheuchzeriaceae, el génere Scheuchze

ria, l'especie Scheuchzeria palustri i els

Scheuchzerhorn (3.462 m) i el Scheuch

zerjoch als Alps bernesos ens el recorden.

Família: Rosaceae. Espècie: Rubus idaeus

La
gerdera, gerdó, gerdonera a

cordonera és un arbust que a

1 'estiu es fàcil de reconèixer

pel característic color vermell dels

seus fruits, els gerds a móra roja.
Els romans varen descobrir la planta al

mont Ida situat a Grècia i la van batejar
com a Rubus idaeus. Rubus prové del

llatí ruber, vermell, pel color dels seus

fruits i idaeus significa que prové del
mont Ida. A casa nostra la trobarem al

Pirineu, al Prepirineu i al nord de la Se

rralada Prelitoral. La gerdera viu sobre

tot en marges de terra de camins, cla

rianes de bosc i terreny silícic rocallós.

Es tracta d'un arbust perennifoli que fa
entre 1 i 2 m d'alçada i presenta tiges llen

yoses de 100 a 150 cm de llargària amb

branques penjants proveïdes d'agullons
fins. Les fulles són compostes de tres, cinc

a set folíols amb el marge dentat, verds a

l'anvers i blanquinosos i peluts pel revers.

Floreix durant els mesos de maig a ju
liol i les flors són blanques a rosades.
El fruit anomenat gerd és un agregat de

diverses drupes el color vermell, carnós

i pilós que madura a l'estiu a a princi
pis de la tardor. És molt semblant a la
móra de l'esbarzer, però se'n diferen
cia perquè conserva el color vermell en

el seu estat madur. El gerd és un bon
fruit comestible amb un gust agrada
ble i àcid molt característic i intens.

S'utilitza sovint en pastisseria i també
se'n fan melmelades, confitures i xarops.



RETALLS DE MUNTANYA

El
West Highland Way, Slighe na

Gàidhealtachd an lar en gaèlic, és
un sender escocès de gran recorre

gut per etapes de 96 milles (154,5 quilòme
tres) de longitud, que va des de Milngavie,
al nord de Glasgow, fins a Fort William,
als peus del Ben Nevis, el cim més alt

d'Escòcia i de tota la Gran Bretanya.

La ruta dissenyada fa uns trenta anys

per l'incansable senderista Tom Hun

ter, originari de Glasgow i desaparegut
recentment a principis d'any a l'edat de
90 anys després de tota una vida dedica

da al ferrocarril i a l'excursionisme, fou
concebuda amb la idea de donar a conèi

xer des de la motxilla les anomenades

terres altes d'Escòcia, en una aproxima
ció progressiva de sud a nord. D'aquesta
manera, si .es respecta el sentit original
de la marxa, el camí comença suau i

es va endurint de mica en mica, etapa
rere etapa, així com va creixent al ma

teix ritme l'espectacularitat del paisatge.
La West Highland Way és una ruta pen
sada per a set o vuit dies de marxa, amb

etapes que no sobrepassen els 24 qui
lòmetres o les 6 o 7 hores per jornada,
a l'abast de qualsevol persona amb un

mínim d'entrenament. No obstant, els
senderistes més avesats la poden fer en

cinc o sis dies, mentre d'altres més ago
sarats i amb altres motivacions optaran
pel repte personal de completar el re

corregut en el menor 'nombre d'hores

possible. Val a dir que el rècord masculí

l'ostenta Paul Giblin des del juny de 2015

amb 14h 14m 44s, mentre que el feme

ní data del 2007 amb un temps de 17h

16m 20s a càrrec de Lucy Colquhoun.

El recorregut, ben senyalitzat en tot mo

ment, discorre per antics camins recupe
rats, rutes ancestrals emprades per a la

transhumància, els exèrcits o el comerç en

tre pobles. El West Highland Way s'inicia
a Milngavie, localitat situada al nord de

Glasgow, a vint-i-cinc minuts en tren des
de Central Station. Un obelisc de granit
assenyala el començament de la ruta que

ràpidament deixa les zones urbanitzades

per entrar a camp obert. La primera part
ens porta fins a la localitat de Balmaha a

la riba est del Loch Lomond, després de
caminar per una antiga línia de ferroca
rril abandonada, passar per Conic Hill i

creuar part del Queen Elizabeth Forest

Park. Des de Balmaha, el camí ressegueix
de sud a nord la frondosa i aïllada ribe
ra oriental del Loch Lomond passant per
Rowardennan, lnversnaid i lnverarnan.

Aquesta és una de les parts més difícils i

alhora fascinants del recorregut, quan el

camí avança pels vessants, a voltes expo
sats, del Ben Lomond (974 m), fantàstic
cim i punt culminant del Loch Lomond
and The Trossachs National Park. A tra

vés del Glen Falloch s'arriba a Crianlarich,
als peus d'un altre gran pic, el Ben More

(1.174 m). En aquest punt el camí gira
al nord-oest cap a Tyndrum a través del

paratge d'Strath FilIan. Passat Tyndrum,

Eduard Soler

es creua el Glen Orchy abans d'arribar al

solitari però fantàstic Rannoch Moor on

la torba i l'aigua agafen el protagonisme.
Continua fins a la capçalera del Glen Coe,
deixant a l'esquerra el feréstec Glen Etive,
per contemplar un dels retaules naturals
més impressionants de les highlands:
el conjunt de les Three Sisters o Bidean
nam Bian, tres muntanyes bessones

perfectament alineades i gairebé simètri

ques. Des d'aquí el camí gira més al nord

per enfilar-se per l'anomenada Devil's
Staircase per superar el massís d'Aonach

Eagach, des d'on comença un descens ver

tiginós fins al llogarret de Kinlochleven,
a la capçalera delllac del mateix nom, ja
a nivell del mar. Des d'aquest punt, co

mença l'última i més llarga etapa del West

Highland Way vorejant el massís del Ma

more fins arribar al Glen Nevis que deli
mita pel sud l'imponent Ben Nevis (1.344
m). El camí ressegueix la vall fins arribar

al punt final de la ruta, el poble de Fort

William situat a la ribera del Loch Lin

nhe, cruïlla de camins i punt estratègic
per iniciar tot tipus d'actvitats a voltant
del massís més alt de les Illes Britàniques.

Tot i la baixa dificultat tècnica de l'itinerari
cal equipar-se bé per combatre els sobtats
i severs canvis de temps característics

del clima escocès, així com protegir-se
dels midges, molestos i diminuts mos

quits autòctons, que ens acompanyaran
amb les altes temperatures des de finals
del mes de maig fins ben entrat l'agost.
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NOTÍCIES I �� ACTIVITATS

Òscar Cadiach provarà el Broad Peak al 2017

Lalpinista tarragoní ha fet públic al seu

blog, al Pont de Mahoma, que final
ment serà la primaveralestiu del 2017

després d'haver-ho provat en dues oca

sions aquest 2016. Serà el14è vuitmil

per a Cadiach, que es podria conver

tir en el primer català d'aconseguir
completar els 14 vuitmils del planeta.
També es troba en la mateixa situació
Ferran Latorre.

Cadiach va haver d'ajornar l'intent de
fer el Broad Peak a principis d'octubre,
en no tenir garanties de poder dispo
sar d'un oficial militar d'enllaç a la seva

arribada al Pakistan.

Ialpinista tarragoní tindrà ara més

temps per a preparar una expedició
que espera que sigui la definitiva, des

prés dels intents fallits dels últims tres

anys. En les dues anteriors companyes,
durant la primeralestiu, degut a les
males condicions de la muntanya.

Cadiach ha detallat que en aquests
propers mesos tindrà temps per pre
parar-se a fons, i intentar així el seu

14è vuitmil amb totes les garanties, i
amb una bona preparació física, arri
bant al Karakorum en plena forma.

En els propers mesos, té la intenció
d'anar a fer un cim a la zona de I'Atlas,
al Marroc. Més endavant, ha previst
viatjar novament a Turquia, on l'any
passat ja va coronar la muntanya més
alta del país; els 5.000 metres del Mont

Ararat, a la regió d'Anatòlia.

Per l'expedició de la propera prima
vera, Cadiach s'endú novament a la
motxilla els emblemes de la ciutat de

Tarragona; la bandera del Gimnàstic;
la de la ciutat i la dels Jocs Mediter
ranis de Tarragona 2017. Tot i que en

aquests moments els Jocs Mediterra
nis de Tarragona s'han posposat un

any i finalment es disputaran e12018.

Larry vinent, Cadiach renovarà el

compromís amb el Conselh Generau

d'Aran, que patrocinarà l'expedició al
seu 14è vuitmil. Al seu torn, l'alpinista

recolzarà el foment de l'alpinisme a la
vall i esdeveniments esportius com la

prova de la Copa del Món d'Esquí de

Muntanya, que la Vall d'Aran acollirà
els dies 8 i 9 d'abril de 2017.

També col-labora en l'expedició la Vall
de Boí i el Balneari de Caldes; on l'alpi
nista recuperarà a la seva tornada del
cim una antiga ruta balneària de mun

tanya, des de la zona d'aigües termals
dels Banys De Tredós fins el balneari

ribagorçà, passant per 21 llacs d'alta

muntanya.

Ialpinista segueix amb la seva campa

nya de crowdfunding a la plataforma
'Lanzanos.corn, amb recompenses per
aquells que hi facin aportacions. Des

de postals i una motxilla de gamma
alta signades per l'alpinista; a sortides
de muntanya amb Cadiach com a guia.

Kilian Jornet aplaça
El somni de conquerir l'Everest

Kilian Jornet torna de l'Everest sen

se haver pogut culminar l'ascens a

la muntanya més alta del món. Les
males condicions meteorològiques
en el tram final de l'expedició els han

impedit poder realitzar la temptativa
d'ascens de la cara nord de l'Everest.

Segons explicava Jornet: "Les prime
res setmanes vam estar aclimatant
molt bé i amb bones condicions. No
obstant això, quan començàvem a es

tar a punt per preparar la temptativa
el temps va començar a canviar. Hi va

haver diverses precipitacions que van

deixar fortes nevades i una acumula
ció de neu important. Així, tot i que
nosaltres ens trobàvem bé físicament

hi havia molt perill d'allaus i ens era

impossible poder pujar en condicions
de seguretat òptimes

«

Tot i la impossibilitat de dur a terme

el repte, Jornet està satisfet amb l'ex

periència. "Hi ha una mica de frustra
ció perquè estem ben aclimatats i les
sensacions són bones, però suposava
exposar-se massa si ho intentàvem.
De totes maneres estem contents per
què ha estat una experiència molt po
sitiva on hem après molt. Estar sols a

l'Everest és una cosa increïble ja que
no hi havia cap altra expedició. Ara
tornarem a casa, per recuperar i plan
tejar-nos el futur. Crec que sí que tor

narem, segurament canviarem algu-

nes coses però ens enduem una gran
experiència i un bon aprenentatge per
a la propera':

Així, després d'haver estat tres setma

nes al camp base de la cara nord de
l'Everest (6.000m) aclimatant i prepa
rant-se per intentar el repte d'ascens
a la muntanya més alta del món, Jor
net i l'equip de Summits of My Life

ajornen el repte de l'Everest per a una

nova campanya.

Kilian Jornet pretenia, amb aquest rep
te, completar el projecte de Summits
of My Life, que des de 2012 l'ha portat
a batre rècords d'ascens i descens en

muntanyes al voltant del planeta.
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Lluís Catasús i Cols

1. Aquest pic de la Serra del Cadí és el cim més alt del

Berguedà amb 2.604 metres d'altitud.
2. Aquest poble estava format antigament per un

grup de cases disseminades i conegudes amb el

nom de Pont de Rabentí.

3. Població del Berguedà adscrit a la província de

Lleida.

4. Capital del Berguedà.
5. Cim emblemàtic de Catalunya situat a la comarca

del Berguedà.
6. Embassament inaugurat l'any 1976 per regular la

conca alta del riu Llobregat,
7. Aquesta serra s'estén d'oest a est al llarg de 40 qui

lòmetres, des del Cap de la Fesa fins al coll de Tan

calaporta, a cavall de les comarques de l'Ait Urgell,
la Cerdanya i el Berguedà.

8. Durant aquesta festivitat se celebra a Berga una

festa tradicional i popular coneguda com la Patum

declarada «Obra Mestra del Patrimoni Oral i Im

material de la Humanitat» per la UNESCO.

9. Aquesta serra s'estén en direcció oest est, des del

Coll de Pendís fins al Coll de Jou. Un túnel travessa

aquesta serra.

10: En aquest municipi hi neix el riu Llobregat.
11. Aquest riu de 156 km longitud recorre les comar

ques barcelonines de nord a sud. Neix a la comarca

del Berguedà a una altitud de 1.295 m i desemboca

al mar Mediterrani al Prat de Llobregat.
12. Aquest indret fou el primer lloc de Catalunya on

es va practicar l'esquí, el 25 i 26 de desembre de

1908, en una excursió del Centre Excursionista de

Catalunya. I

13. Aquí es troba el jaciment paleontològic amb petja
des de dinosaure més important de Catalunya.

14. Poble iber, emparentat amb els ilergets, que ocupa
ven la zona de l'alt Llobregat.

15. Municipi de la comarca del Berguedà conegut per
les mines de carbó i la revolta dels miners de 1932,

que reclamaren millors condicions de treball al

Govern de la República.

CONCURSIONISME

Avui parlarem de la bonica comarca del Berguedà.

9 10 11 12

3

8

Solucions del Concursionisme 394: 1 Figuera de moro, 2 Zebrat, 3 Florida, 4 Tigre, 5 Silur, 6 Sol, 7 Al-lòctona, 8 Patata,
9 Cotorra argentina, 10 Morrut, 11 Fil·loxera, 12 Autòctona, 13 Visó, 14 Poma, 15 Canya.

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 30 de

novembre, les solucions dels mots encreuats a l'adreça electrònica

del concurs: concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre

nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per

participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un lot de llibres

de muntanya. En el proper número de la revista sortirà publicat les

solucions i el nom del guanyador. El guanyador del concursionisme

394 dedicat a les especies invasores és Jordi Martínez Rangel. A la

pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar

les respostes a les preguntes dels números anteriors.
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Orpí i els estrets
de Can Vidella
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Ruta de la Puda i les
Estunes a Banyoles
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Horari: de 3 h a 3 h 30 min.

Desnivell: el desnivell acumulat és de 340 m

Dificultat: orientació i camins amples i fàcils a excepció d'un
tram aeri i estret als estrets de Can Vidella que demana

precaució.
Època: tot l'any, però millor a la tardor o avançada la primave

ra quan la riera de Carme porta més aigua.
Cartografia: Serra de Miralles a Esc. 1:20.000 de l'editorial

Piolet
Accés: cal anar a la carretera de Carme BV2131 que puja des

de la Torre de Claramunt, a la comarca de l'Anoia, passa pel
poble de Carme i acaba a la C-37 al tram Santa Margarida
de Montbui-Querol. Al quilòmetre 12,6 (1,5 km si venim de

la C-37) trobem una cruïlla de pistes. Prenem la que la que
va cap al sud i en 300 m, passat el mas de la Censada Nova,
arribem a una bifurcació de pistes on estacionem

Descripció:
Podríem iniciar la ruta accedint per asfalt als nuclis d'Orpi o

de Santa Càndia. Començant on s'indica deixem el més inte

ressant per al final. Al terme d'Orpi la riera de Carme baixa
les aigües des de la Plana de Miralles al riu Anoia. Encaixa

da en un paisatge escarpat la riera discorre entre un bosc de
ribera frondós. Les seves aigües esculpeixen el llit de roca

-----�-
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Horari: 1 h 30 min a 2 h segons el temps que passem a les
Estunes
Desnivell: excursió sense desnivell
Dificultat: és una ruta curta i senzilla ideal per iniciar infants
a l'excursionisme, malgrat tot cal anar atent amb l'orientació i

a dos trams paral-lels a la carretera. A les Estunes cal anar amb
cura de no caure a cap escletxa

Època: tot l'any
Cartografia: no hi ha cartografia excursionista i detallada de

la zona. El mapa comarcal Pla de l'Estanya ESe. 1:50.000. de
l'ICC és insuficient i manca de detall. Cal anar a la oficina de

turisme de Banyoles o al camping El Llac i demanar el Mapa
Turístic a Esc. UO.OOO amb detall per fer la ruta. També tenen

fitxes d'itineraris

Bibliografia: Pla de l'Estany 17 excursions a peu de F.Xavier

Gregori. Col-lecció Azimut núm. 11 de I' Editorial Cossetània
Accés: cal anar a la ciutat de Banyoles i estacionar a prop de

l'estany
Descripció:
Ruta molt diversa per descobrir que a Banyoles no només hi
ha un llac sinó que es tracta d'una conca lacustre amb diversos

estanyols considerats com el conjunt càrstic més extens de la

península ibèrica. Iniciem la ruta, assenyalada com Ruta de la

,37
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Orpí i els estrets de Can Vidella
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bera frondós. Les seves aigües esculpei
xen el llit de roca calcària formant els
deIs Estrets de Can Vidella o de Santa

Càndia màxim atractiu de la ruta. De la

cruïlla de la Censada Nova la pista baixa

i a 200 m trobem una nova cruïlla per on

retornarem. Seguim a la dreta, passem
sota una línia d'alta tensió i quan la pis
ta acaba de travessar camps de conreu

i s'acosta a l'esquerra al peu de la serra

de Feixes cal trobar un senderó que s'hi
enfila amb força. Quan hem guanyat 150

m d'atura trobem una pista que segueix
una àmplia carena fins la cota 641 m

d'on baixem al coli d'Orpi a 620 m (to
rre d'AT). D'aquest punt seguim a l'est la

pista que en 2 km ens du a la gran masia

de Can Riba i al bonic nucli d'Orpi. En

cinglerat sobre la riera de Carme aquest
llogarret dóna nom un municipi disse

minat. Hi destaquen el castell del s. X i

l'església romànica de Sant Miquel. Bai
xem al nord per un costerut vessant fins
a la riera i travessant-la ens enfilem al pe
tit nucli de Santa Càndia. Tranquil i en-

cisador hi destaca l'església gòtica del s.

XIV de notable portalada. A l'entrada del

poble un pal indicador assenyala "Camí
de la Riera. Gorgs de Santa Càndia". Cal

passar pell'esquerra una porta que barra
el pas a una pista. Més endavant esdevé
un camí reforçat per murs sobre la riera

que ens atansa al primer salt d'aigua. Co

mença aquí un tram de gran bellesa on

en camí s'estreny i esdevé aeri. Passem a

tocar de cadolles i gorgs de gran bellesa

on cal estar atents a no relliscar i evitar

alguns arbres caiguts. A tocar del salt

d'aigua més alt i espectacular un cable

ens assegura el pas. Si hi ha prou aigua és

fàcil trobar gent fent descens d'engorjats.
Més amunt del salt resten encara boni

ques i llargues cadolles. Quan la riera

surt de la gorja fem cap a una pista que

passa pel renovat mas de Can LIens i en

poc més d'I Km ens du a la cruïlla d'on

hem sortit.

Ruta de la Puda i les Estunes a Banyoles
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Puda ( núm.Z), seguint la vora dell'estany
en sentit horari fins passat l'estadi de
futbol. Prenem al sud el passeig Dalmau
envoltat de grans plataners, fins arribar a

la plaça on s'alça la font Pudosa, d'aigües
sulfuroses. Davant seu trobem l'edifici
abandonat del balneari que a la segona
meitat del s. XIX era el major atractiu

turístic de Banyoles. Un nou rètol ens fa

girar a la dreta passant per un pont i pel
costat d'un camp de blat de moro que ens

endinsa a una zona d'aiguamolls. L'espai
d'altíssim valor paisatgístic està perfecta
ment condicionat amb passeres de fusta
i panells informatius. Trobem l'estanyol
de la Cendra d'uns 30 m de diàmetre, clar

exemple d'estanyol format per enfonsa
ment càrstic. Per un atapeït bosc de ribe

ra arribem a l'estanyol Petit de Montalt.

Envoltats de joncs, bogues i canyissos
arribem, passeres enllà, a l'estanyol Gran

de Montalt on trobem una plataforma
d'observació. Amb sort veurem blauets,
bernats pescaires a ànecs de collverd. El

camí surt dels aiguamolls i revoltant uns

gran mas ens du a la carretera de Mieres

Gi-S24. La seguim a l'esquerra 150 m per
arribar a l'estacionament de les Estunes.

Es tracta d'un paratge encisador i boscós
on alzines i roures s'alcen sobre unes grans

plaques d'una pedra calcària anomenada

travertí. Les aigües hi han obert profun
des escletxes a les que podem endinsar

nos sense perill. Diuen les llegendes
que aquí hi vivien

les goges (fades)
de l'estany. Les

trobem repre-
sentades en

els rètols que

marquen els
dos itinera

ris a seguir.
Seguim du
rant 500 m la

Colld'Orpi
622m

Gi-S24 direcció Mieres i passada l'escola

Casa Nostra trenquem a la dreta per la

pista que ressegueix la riera del Vilar. Una

drecera a l'esquerra ens permet encarar

l'estanyol del Vilar, el segon en superfície
de-tota la conca que fa 160 m de llarg. Se

guint la Gi-S248 el revoltem i a l'altura de

la font del Vilar arribem de nou a la vora

de l'estany de Banyoles que seguim fins al

punt d'inici.

BANYOLES
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Agrupació

Presentem:

i oferim:

Refugi del Caro
Alfara de Cartes

(Baix Ebre)
www.refugiueccaro.com

Mas del Tronc
Serra de Rubió

(Anoia)
https:/Imasdeltronc.

wordpress.com

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.refugireboslcat

,

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
Harta de Sant Joan

(Terra Alta)

Refugi Mataró
Vall de Gerber
(Pallars Sobirà)

Caseta del Garraf
Caseta de banyamb

resetve prèvia
Plalja del Garraf

(Garraf)Infonnació a:

www.uec.cat


