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Refugi CARO "Pepito Anguera11
Alfara de Caries
977580063 - www.refugiuecearo.eat
Email: info@refugiueeeara.eat (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, BTl, enqorjots, natura,
escalada, espeleologia.

Refugi de REBOST
Bagà
608736714 - www.refugirebost.eat
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà
- Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, possejcdes, travesses, BTl, escolada, senderisme

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

· Comarco: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, possejcdes, BTl, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646744 669 /972 145 107 www.xaletuec.com
· Altitud: 1.505 metres
· Lo Molino, al Barri del Sitiar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)

· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, pcssejcdes, espeleo
la 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 Alto
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BTl, senderisme, espeleologia

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

Refugi MATARÓ
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pollars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

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

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

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

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

� .

�CIIIIfI_�ii
.'

'��!, .�

Refugi de PUIGCERCÓS
872 007 022 - 680 178 940

www.refugipuigcereos.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, BTl, pesca
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editorial

Encetem l'any amb renovat
impuls i nous propòsits:
actualització del portal web
de l'entitat i de la revista

El passat mes de novembre dins dels actes de celebració dels 50 anys de la revista Vèrtex va tenir

lloc una taula rodona a la Fira de la Muntanya de Vic al voltant del moment actual i el futur de les

revistes de muntanya. En aquell interessant debat, al qualla revista Excursionisme va ser convidada,
es va parlar del procés digital de les revistes i les noves formes de comunicació i interacció entre les
revistes i els lectors del segle XXI.

La revista Excursionisme és el mitjà de comunicació de la Unió Excursionista de Catalunya i reflexa el

tarannà de l'entitat, tanmateix vol ser una eina interessant, útil i atractiva per a tots, tant per als socis

de l'agrupació UEC, com per als excursionistes en general. Pretenem ser un mitjà obert i modern amb

capacitat per recollir tota mena d'esdeveniments relacionats amb el món excursionista i dels esports
i activitats de muntanya sense oblidar el seu vessant cultural. Per seguir portant endavant aquests
objectius ens cal però adaptar-nos a les noves tecnologies i a les noves maneres d'interaccionar amb
els socis i/o lectors.

Precisament en aquest any que ara encetem tant l'agrupació de la Unió Excursionista de Catalunya
com la revista Excursionisme volem iniciar i impulsar un procés de renovació i actualització de la
nostra presència a internet i a les xarxes socials per obrir i buscar una millor comunicació amb el soci

i/o lector.

Aquest mateix mes de gener ja es poorà tastar el renovat portal d'internet de l'agrupació www.uec.cat

amb els continguts posats al dia. Tot a punt perquè el soci pugui trobar la informació més actualitzada
i útil possible. Així mateix el soci també podrà seguir com fins ara les informacions, convocatòries i

notícies des de la pàgina de facebook (www.facebook.com/uecagrupacio/) i seguir les piulades de

twitter (@UECagru).

En el nostre ànim tenim també el propòsit d'engegar la renovació i redisseny del portal web de la

revista Excursionisme que durant els seus 15 anys de vida no s'ha retocat ni una coma del disseny
original. Aprofitant aquesta renovació volem iniciar un nou camí per guanyar interacció amb els
nostres lectors. Durant aquest any intentarem enllaçar a través de la revista ampliacions a material
extra dels articles al portal web i obrirem també la possibilitat d que determinats continguts de caire

pràctic (fitxes d'itineraris, croquis, recorreguts, etc.) es puguin consultar en línia. De tal manera que es

pugui seguir un itinerari publicat a la revista a través del mòbil a tauleta en qualsevol punt.

Com veieu el nostre compromís es seguir la tradició d'encetar un nou any amb nous propòsits ...
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Sobre els plans de la Coma Ermada amb el Gra de Fajol al fons

Accessibles des de l'estació d'esquí de Vallter 2000 les Reserves Naturals de Mentet i Pi

ofereixen tot el que l'amant de les travessies amb raquetes demana: grans plans,
cims suaus, bones pistes i aixoplucs, Proposem en aquest article una agradable ruta

de dos dies amb desnivells moderats per les cotes més altes d'aquests espais naturals
\

de l'alt Conflent. Grans espais amb la solitud i el silenci garantits a dues passes

del brogit de Va liter,

TEXT I FOTOGRAFIES DE PASQUAL GARRIGA l MARTÍ

6



Raquetes a l'alt Conflent Excursionisme 396

A'ccessible
des de Vallter 2000 a l'est

de la Portella de Mentet trobem el

Camp Magre, un gran pla de més

de cinc quilòmetres de llargada que s'estén
al nord dels pics de la Coma Ermada i de

la Roca Colom. Podem descobrir-los en

un sol dia, però la quantitat d'aixoplucs i

cabanes de l'alt Conflent ens conviden a·

més. Àvids de descobrir aquesta terra in

cògnita busquem al mapa i a la xarxa on

són i en quin estat es troben les cabanes
de la zona i estudiem la possibilitat de fer

hi una ruta de dos a tres dies. L'activitat

descrita en aquest article és una travessia

circular de dos dies en què fem nit al re

fugi Da Silva. Si volguéssiu allargar-la és

fàcilment ampliable a tres dies fent nit a

una de les gîtes d'etapa de Mentet a bé a

la cabana de l'Alemany. Una altra opció
seria seguir cap al massís del Canigó però
això dificultaria la possibilitat de fer una

ruta circular.

Aquest sector el trobem abastament

descrit en la guia El Massís del Canigó.
Carançà-Mentet-Costabona. (Excursions
amb esquís) de Manel Broch i Francesc

Xavier Gregori, publicada per Publica
cions de l'Abadia de Montserrat l'any 2000.

És on trobàrem nosaltres la inspiració.

1 r dia. 5 a 6 h + 540 m/-

795 m

Iniciem la travessia a l'estacionament su

perior de l'estació d'esquí de Vallter 2000,

situat en una cota de 2.162 m. Ens situem

a la part posterior del gran edifici verd

del bar restaurant per encarar al nord
est la marcada coma en forma d'embut

que duu a la portella de Mentet. Aquesta
coma zigzaguejant fa una pujada sostin

guda de dos-cents cinquanta metres, la

meitat del desnivell del dia. Trobem força
traces davant nostre tant de raquetes com

d'esquís ja que és el camí que porta al pic
de la Dona de 2.702 m situat a l'esquerra
del coll. A la part baixa de la coma el camí
va pel costat esquerre segons pugem. A

mitja pujada ens situem al seu fons en el

punt on un camí marcat al mapa surt cap
a la dreta per anar a buscar la portella de

Merens. No ens sembla una opció bona
amb raquetes ja que hauríem d'anar sobre

... �,
Pujada a la portella de Mentet

terreny inclinat i desprotegit una bona es

tona. Així doncs continuem pel fons de la
coma fins a arribar a la portella de Men

tet a 2.411m (40 min). Costa arribar-hi

ja que a dalt planeja i tenim temptacions
.

de trencar cap al sud-est en direcció a la

Roca Colom. Si arribem a la portella des
cobrim al vessant francès l'àmplia vall

que constitueix la Reserva Natural de

Mentet (Mantet en denominació gal-la),
Les vistes a 3600 graus paguen l'esforç. La

majoria de gent se'n va a l'esquerra cap al

pic de la Dona. Nosaltres encarem el sud
est i tot just guanyats uns pocs metres so

bre la portella descobrim el vast espai del

Camp Magre, que en el seu primer sector

rep també el nom de pla de la Coma Er

mada. Quina plana! Quina extensió de

Encarant el pic de la Coma Ermada amb el pic de la Dona al darrere
7
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neu i més neu!, un paradís d'alçada a ser

degustat amb delit. Al fons sobresurt la
Roca Colom marcant la següent meta del
dia. Comencem doncs la part més plaent
de la jornada enfilant aquest gran pla pel
seu costat dret, no lluny de la carena que
ens abocarà, al vessant sud, a l'alta vall del
riu Ter. Val a dir en aquest punt que en cas

de núvols a boira seria el moment oportú
de girar cua. Aquest pla nu de vegetació
a referents seria una trampa on fàcilment

Cim de la Coma Ermada amb el pic de la Llosa al davant i la Roca Colom al fons

ens desorientaríem. Sense grans esfor

ços anem enfilant successivament el

pic de la Coma Ermada de 2.496 m, la

callada de la Llosa, el pic de la Llosa de

2.502 m. Pel nostre vessant són petites
elevacions que ens ofereixen una vista

privilegiada sobre el circ de Vallter do
minat pel Bastiments i el Gra de Fajol.
Carena enllà s'obre sota nostre el circ de

Concròs dominat per les verticals parets
de la Roca Colom. Per arribar-hi encara

8
Arribada a la Roca Colom amb el recorregut fet al darrere

hem de pujar a les Roques Blanques (2.456
m), baixar a la portella de Concròs i enfi
lar la darrera pujada fins a la Roca Colom

de 2.506 m, a 2 h de la portella. de Men

tet. Més enllà distingim el proper pic de

Costabona i la llarga carena nevada que
l'uneix a l'aïllat puig Sistra, que domina la
vall de Setcases.

Baixem seguint la suau aresta que cap a

l'est porta a l'extrem deIs plans de Camp
Magre on hi ha cl coll de la Mort de

l'Escolà a 2.412 m. Iniciem aquí el que

segurament és el pas més delicat de la

jornada ja que el camí passa per l'inclinat
vessant sud d'una cota sense nom. Durant

nou-cents metres de travessia entre colls,
fem una incursió a la comarca del Va

llespir. Arribem finalment a la portella de

Rajà a 2.377 m on trobem un refugi bivac
de xapa blanca. A l'hivern ens sembla un

lloc inhòspit tot i trobar el seu interior en

condicions força acceptables i amb poca
neu. Hi ha una taula, bancs i dos nivells
on poder dormir vuit a deu persones, això

si, sense matalassos. En aquest punt ini

ciem lavgran baixada del dia endinsant
nos de nou al Conflent, ara cap a la Reser
va Natural de Pi (Py en francès). Tracem
una llarga diagonal mirant de reduir el

pendent en aquest vessant nord. Estem
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baixant de la llarga carena que uneix la

Roca Colom amb el massís del Canigó.
Tres-cents metres més avall arribem al

pla de les Conques i cinquanta metres

més avall a la cota 2.054 m arribem al

Pla Barrat on trobem una cabana que
hem distingit durant la baixada. Es tracta

d'una cabana de pedra circular, recorda
un típic orri pirinenc, que probablement
deu ocupar algun pastor a l'estiu. Dintre

trobem una llar de foc, un llit amb mata

làs i sacs de sal de la que es dóna al bes
tiar. Seguim el solitari curs d'aquesta vall

perdent altura durant mitja hora més.

Finalment arribem al punt on la pista que
remunta la vall on som, creua el riu sobre
un pont de formigó i acaba al gran refu

gi Da Silva, també anomenat dels Clots.
Es tracta d'un edifici en forma d'ela a

1.900_m. El sostre és de xapa i l'interior

espaiós. Un costat roman tancat per a l'ús

privat de pastors. La part lliure, malgrat
un cert desordre, és espaiosa i acollidora.

Té taula, cadires, llits amb matalassos,

llenya i llar de foc. Un bon lloc on passar
una agradable nit a l'escalf del foc.

2n dia. De 5 h 30 min a

6 h. + 560 m/-300 m

Per aquest dia havíem previst inicialment

sortir de la vall on ens trobem remun

tant uns dos-cents cinquanta metres per
un pendent sobre la cabana del Pla Ba
rrat que s'acosta al cim de la Pomarola.

[ascensió estava descrita en un itinerari

de la guia de rutes amb esquís d'en Ma

nel Broch i Xavier Gregori. El dia abans
el vam mirar i ens va semblar excessiva

ment costerut per ser pujat amb raquetes.
Mirant el mapa vam trobar un camí al

ternatiu.

Sortim ben d'hora del nostre acollidor re

fugi Da Silva i prenem cap al nord la pista
que porta, deu quilòmetres més enllà, al
coll de Mentet. Aquesta pista revolta tot el

peu del cim de la Pomarola guanyant al

tura inolt a poc a poc. La pista gira a l'oest
durant una bona estona entre pins i petits
faigs. Quan de nou encara el nord trobem
la sortida del torrent de la Pomarola. El

remuntem pel marge cobert de neu fins
a situar-nos a la base d'una vasta coma

dominada pel cim de la Pomarola i el Bac

de la Garavera. A la cota 2.100 encarem a

l'oest la línia de menys pendent cap al Pla
de Segala. Són cent cinquanta metres de

Refugi de la portella de Roja

Baixada final cap a Vallter 2000 amb el Gra de Fajol al fons 9
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pujada per un vessant segur cobert de pins
esparsos. Un cop guanyem l'ampla carena

ens trobem a sobre l'anomenat Pla de Se

gala. Hi ha nombroses traces de raquetes
ja que ens trobem sobre l'itinerari clàssic

que uneix el coll de Mentet amb el cim de

la Pomarola. Enfilem cap al sud aquesta
carena en lleuger ascens. Darrere nostre,
a l'esquerra, s'alça majestuós el massís del

Canigó. Superant uns darrers pendents
més redreçats assolim sense més dificul
tats l'arrodonit i planer cim de la Pomarola
de 2.456 m, el darrer d'aquesta travessa.

Davant nostre reapareix tot l'itinerari del
dia anterior i ara se'ns fa feixuga la idea
d'haver de desfer-lo completament. El
camí de retorn encara cap al sud el coll de Pla de Segala amb el Canigó al fons
la Mort de l'Escolà. No hi hem d'arribar I

sinó que cal trobar la línia que conservant

l'altura ens porti de retorn a la portella de

Mentet. Trobar-nos aquí a dalt envoltats

per núvols o boira seria una petita catàs
trofe. Per sort els núvols alts que ens ame

naçaven de bon matí es trenquen i donen

pas a un dia assolellat. Desfem el camí del
dia anterior, planejant d'esma. El sol ha
estovat la neu i el caminar esdevé feixuc.

Triguem 2 h 30 min, a fer el camí entre el
cim de la Pomarola i la portella de Mentet.
En canvi, la baixada cap a Vallter, duts pel
pendent i les ganes d'arribar, la fem plens iii.: ..

- ,

-

,

de renovada energia. r

Rel. d'Ulideter

(CEC) (2.235 m)

Ens va sorprendre no trobar ni una sola
ànima en tota la primera jornada i per això
us convidem a descobrir aquest desco

negut espai nòrdic a tocar de casa nostra.
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Visió del conjunt
del refugi Da Silva

Cartografia:
Costabona Alta Vall del Ter. Esc. 1:25.000. Editorial Alpina
Massifdu Canigou. 2349 m ET a Esc. 1:25.000. IGN francès

Bourg-Madame Mont-Louis 2250ET a Esc, 1:25.000, IGN francès



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



Ruta serra de la Freixa

Crisss, crasss, crisss, crasss. Les raquetes emeten un cruixir característic sobre la

superfície de neu ventada i gelada. Crisss, crasss, crisss, crasss ... com una lletania, una

litúrgia pregona, gairebé un mantra budista. Un pas, un altre més ... sense presses, sense

pauses. El dia és esplèndid. Un sol radiant, una lluminositat absoluta. La muntanya està

saturada de neu recent. El vent, cada vegada més violent, se l'emporta d'una banda i

l'amuntega en una altra. Migdia de desembre sobre la cadena de la serra de la Freixa.

Som aquÍ.

TEXT I FOTOGRAFIES DE PAKO CRESTAS
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El cor del Pallars Excursíonism: 396

Una
petita cabana de pastors a la part

alta de la serra ens serveix de res

guard per realitzar una pausa sota

la benèvola presència del sol. Quan el vent

no bufa, gairebé sembla que faci calor. És
una sensació fictícia, ja que fins on arriba

la vista, tota la muntanya està submergida
sota temperatures inferiors als zero graus.
Com sempre, el sol d'hivern és amable,
suau, suavíssim. Gairebé absent, si no fos

perquè tot ho banya amb la seva magna llu
minositat.

La pujada al prat Muntaner es realitza per
un paratge boscós de somni. La pujada
va fent-se dreta i un pel feixuga, però tot

el grup (integrants d'aquesta edició de la

ruta de "El Cor") està massa distret fent fo
tos i gaudint del paisatge de postal. Ningú
sembla apreciar la mesura justa d'aquesta
costeruda pujada. Jo, com que no és ni la

primera, ni la segona, ni la tercera vegada
que la pujo, la tinc ja una mica travessada,

però em deixo embriagar per l'entusiasme
dels meus companys. A la part alta tornem

a estar a mercè del vent. En l'abandonar la

protecció del bosc, el fred, ja intens a pri
mera hora de la tarda, sembla voler clavar
nos agulles invisibles a la cara. Cadascun
de nosaltres es protegeix com bonament

pot del gèlid vent i per uns moments

tots caminem abstrets en un particular
món blanc i polar. Crisss, crasss, crisss,
crasss, entre pauses i udols del vent, el

so de les raquetes pressionant la neu

tornen a ser els sons predominants.

De nou resguardats per nombrosos ar

bres blancs que semblen de cotó, la con

versa fluida i amable torna a dominar
entre els components d'aquesta edició
de "El Cor" hivernal. S'han atomitzat

en petits grups dispars que caminen

a pocs metres de distància uns dels
altres. A prop de la roca del "Músic"

contemplem entre núvols trencats les

gegantines antenes que coronen el cim

de la Torreta. El vent huracanat aixeca

núvols de neu de les zones més altes i

la previsió per demà és pitjor. Ens qües
tionem si serà possible coronar la mun

tanya i s'imposarà un canvi de plans.
Bé ... demà és demà i avui ja toca arri

bar al refugi i descansar. Crisss, crasss,

crisss, crasss. El camí fa baixada.

Arribem al refugi de les Comes de Rubió

quan les extensions de neu que l'envolten
es deixen tenyir lleument per l'horitzó
vermellós de la posta. El riu, sorollós i

juganer a l'estiu, tot just és ara una cicatriu,
una immensa anaconda negra, enmig d'un
erm blanc i uniforme. L'aigua, freda, gaire
bé congelada, discorre tímida sota el man

tell blanc. La neu tot ho oculta i amorteix.

La nit és negra com el carbó, freda com el

principi dels temps. El vent udola, gemega,

embogeix .... Però dins del refugi tot és una

festa. Un bon foc, bon ambient, rialles, ca

lor, amistat, converses animades i variades
i el festí del bon menjar regat de vi i cerve

sa en abundància. Cal menjar tot el que es

pugui. El mateix organisme ho demana a

crits. El fred i la neu profunda consumeix

les energies a marxes forçades, i demà serà

un altre dia de caminar amb raquetes. Un

bon sopar, un bon descans són tan neces

saris com imprescindibles. L'habitació co

munitària del refugi és freda en compara
ció al saturat ambient del menjador. Cada

un de nosaltres es refugia en la crisàlide del

sac, ben arraulit, per no perdre la calor. A

fora, a l'altra banda de les gruixudes parets
del refugi, se sent el vent llunyà i misteriós.

Ens deixarà fer el cim demà?

Doncs no, és que no. Mirem cap al cim i

veiem com a la nit el vent ha escombrat
tota la neu de les arestes, alhora que les

/ f
.. 11

Creuant per un rierol
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El cor del Pallars

ratxes continuen bufant amb una força
incessant i endimoniada a les altures. No
val la pena. Demà serà un altre dia, i si

optem per pujar per la "Coma" segur que
trobarem la neu que s'ha despullat de les

cadenes. Avui ens evitem una penitència,
demà serem a resguard del vent i, si les

previsions es compleixen, anirà perdent
força per apaivagar- se poc a poc i desa

parèixer de la mateixa manera que va ve

nir: sense avisar i sense ser benvingut.

Per sort la zona intermèdia de la muntan

ya sembla mantenir -se al marge dels vents

que turmenten les altures. Aquí la majoria
d'arbres encara aguanten la neu caiguda
tres dies abans i el paisatge, tot ell, sembla
una gran i interminable postal nadalenca.

Poc costa creure en un bosc del gran nord
i després de cada revolt del camí no seria

estrany poder sorprendre un Pare Noel
desorientat, donant voltes amb el seu tri-

14

neu arrossegat per rens. Crisss, crasss,

crisss, crasss. Ara ja no xafem superfícies
gelades, sinó que obrim un solc en un mar

de sucre. Però el soroll és gairebé el ma

teix.

Sant Joan de l'Erm Vell. Quatre ruïnes

congelades, resta del que antany va ser un

lloc local de pelegrinatge i devoció. Ara

Sant Joan de l'Erm Nou ha eclipsat el pro

tagonisme d'aquest paratge històric. Sant

Joan Nou (lloc pel qual no passem) és un

dels principals centres d'esquí de fons dels

Pirineus, ben comunicat, amb un gran i

còmode refugi-hostal. Sant Joan Vell va

ser centre religiós i hospital militar du

rant la guerra civil. Després del conflicte
armat va caure en una galopant decadèn
cia. Ara només són ruïnes d'un color

marró viu, gairebé vermellós, que creen

un viu i atractiu contrast de color sota el

blanc nuclear de la neu. Tancant l'horitzó,
ondulades i imponents muntanyes de

més de 2.000 metres d'altura serveixen

de teló de fons. Blanques, immaculades,
virginals ... com tot el que ens envolta.
El blanc, letàrgia de la dama de l'hivern.
Un somni de vidre, fred, gèlid i fràgil. La

dama blanca sense calor humana. Crisss,
crasss, crisss, crasss. El camí fa baixada.
Avui dormim a Montenartró. Un poble
situat al vessant nord de la muntanya, on

les ombres i el gel cristal-lí i blau han co

lonitzat els escassíssims carrers. Només
La neu és espessa dues cases es mantenen vives tot l'any, i

una d'elles és just la que ens farà de refugi:
l'Abadia de Montenartró.

Tancant l'horitzó, ondulades
i imponents muntanyes de
més de 2.000 metres d'altura
serveixen de teló de fons.

Blanques, immaculades,
virginals

De nou una bombolla aliena als rigorosos
freds hivernals de la intempèrie. Darre
re de les finestres la nit torna a ser negra
com el betum. A l'altra banda tot és con

fort, bon ambient, bon menjar, conversa,

riures i descans. Sempre m'han resultat

altament gratificants aquests contrastos.

Camí nevat
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La vida és més bella com més simple i fu

gaç és el moment present.

Últim dia de travessa. Els Déus estan del

nostre costat. Tal com es preveia el vent ha

perdut intensitat i ens permet coronar la

muntanya pel vessant nord. Avui pugem

per un paisatge un tant atípic per al mun

tanyenc, ja que vam coincidir amb les pis
tes d'esquí alpí de Portainé. Pujada ràpida
i relativament còmoda entre remunta

dors, paratges fora pista i algun esquiador
veloç que amenaça amb atropellar-nos.
Crisss, crasss, crisss, crasss... cadascú
amb les seves cabòries.

A la part alta de la Torreta de l'Orri, un

dels cims amb més vistes panoràmiques
del Pirineu, hi ha dues grans torres de
telecomunicacions. Hi ha qui les troba

horribles. Per contra, hi ha qui les consi

dera que formen un ens inseparable amb

la muntanya. Sigui com sigui, jo les he

vistes completament entapissades de gel
i neu a l'hivern, i cal admetre que oferei
xen llavors un espectacle impressionant.
Enormes punxes horitzontals, com si de

gegantins agulles de gel es tractés, pengen
de la verticalitat dels ferros desafiant la

força de la gravetat. Entremig de la boira

gairebé semblen monstres fossilitzats pel
fred, víctimes d'una hecatombe en algun
planeta llunyà i desconegut.

El descens es realitza cap a ponent, di
recció al llunyà oest. [absència de neu

ens obliga a descalçar les raquetes. Just
ara que transitem per la part més alta de
la muntanya i que les necessitaríem Vaja
incongruència. No hi ha mal que per bé no

vingui. Gràcies a la neteja de neu exercida

pel vent dels dies anteriors, tot eillom ha

quedat al descobert i amb ell la resta de

les trinxeres de la guerra civil, part de les

quals van ser llaurades en aquestes zones,

les més altes i rigoroses de la muntanya.
Costa imaginar-se la vida deis pobres
combatents que habitaven aquests impro
visats solcs a la terra. Pluja, vent, sol, fred,
tempestes, fams i a sobre ... por, bales, pro

jectils, ferits, morts. Enmig de la baixada,
allà on torna el límit del bosc, trobem
un petit búnquer circular de reduïdes

dimensions. Hauria de ser un petit lloc
de comandament utilitzat en la contesa

sense sentit de la guerra civil que matava

germans i veïns. Si les guerres, per si, són

cruels i inhumanes; les civils encara aug
menten una mica més l'estadi de la misè-

La ruta és fàcil de seguir

L'aigua es fa lloc
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El cor del Pallars

ria humana en enfrontar entre si els integrants
d'un mateix poble. Aliens a la memòria històrica,
un exèrcit callat, mut i immòbil d'innombrables

pins i avets pobla la muntanya. La neu torna a ser

present primer i profunda després. Crisss, crasss,

crissss, crasss. Baixem per terreny indeterminat
i de pendent constant. Esquivant aquí i allà els
troncs caiguts, les branques baixes i les arrels

emergents. Aviat trobem la pista que ja no deixa

rem fins a perdre alçada i arribar a les proximi
tats de Vilamur, on també trobem vestigis de la

contesa de l'any 1938: els anomenats búnquers de

Vilamur, en molt bon estat de conservació. For

tificacions molt més ben dissenyades i construí

des que les anteriors, les quals formaven part del
front feixista.

De Vilamur al poble de Llagunes (lloc en el qual
vam iniciar i concloure la travessa) el camí dis

corre per una pista on la neu ha desaparegut a

conseqüència de la seva menor alçada i la seva

major exposició al sol. No obstant això, amb la

tarda ja freda i avançada i les ombres poblant
les valls, la sensació d'hivern és omnipresent.
Les fulles resseques entapissen el sòl, testimo

ni del que va ser una tardor ja extinta i passada.
En la proximitat, acompanyant els últims passos

d'aquesta inoblidable travessia, les teulades tris

tes de Llagunes. D'alguna xemeneia brolla fum
amb olor de foc i calor humana. Per sobre el

bosc ombrívol encara manté gairebé la mateixa

neu que hi havia a la jornada en què partim. La

travessia s'acaba, però estic segur que, tot i el si

lenci que sembla dominar els membres del grup
en aquest moment de quasimeditació, més d'un

sospira en secret i pensa: "tant de bo demà po

gués tornar a iniciar aquesta ruta amb raquetes"
El paissatge és fantasmagòric

16
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EXCd sionis l' .,96

FITXA TÈCNICA

"El Cor del Pallars" és una travessa circular de refugis del Parc Natural de l'Alt Pirineu que es va dissenyar l'any 2014 i que el

2015 ha estat ja en ple funcionament. Presenta dues versions diferenciades, la d'estiu (més llarga i que transita per les zones

altes i també per altres zones més baixes) i la d'hivern, que és més curta i va a major altura i que està pensada per realitzar-la

amb raquetes. Neu assegurada des de mitjans de desembre fins ben entrat l'abril.

DADES TÈCNIQUES DE LA VERSiÓ "RAQUETES DE NEU" DEL COR EL PALLARS:

Ir dia - TRAVESSIA DES DEL POBLE DE LLAGUNES FINS

AL REFUGI DE LES COMES DE RUBlO - (nit prèvia al refugi
de les Valls de Siarb, poble de Llagunes):
Punts de referència: ,. Refugi Vall de Siarb ,. Serra de Llagunes
,. Coll de Cantó" Pla Muntaner" Roca Senyada" Refugi de les
Comes de Rubió. Nit al Refugi de les comes de Rubió.
Desnivells: 943 metres de pujada i 298 metres de baixada

Distància: 13 quilòmetres i 430 metres

Cota màxima: 2.046 metres

Cota mínima: 1.266 metres

2n dia: REFUGI DE LES COMES DE RUBIÓ - TORRETA DE

L'ORRI - MONTENARTRO:
Punts de referència: ,. Refugi Comes de Rubió" Estanyet de
Damunt" Torreta de l'Orri" la Portella" Bosc Gran" Refugi
de la Pega" Montenartró. Nit al Refugi de Montenartró

Desnivells: 518 metres de pujada i 1.145 metres de baixada
Distància: 13 quilòmetres i 250 metres

Cota màxima: 2.439 metres

Cota mínima: 1.299 metres

3r dia: MONTENARTRÓ - PORTAINÉ - LLAGUNES

Punts de referència: ,. Montenartró (transferiment en taxi

fins a Portainé) ,. Bosc dels Tres Comuns" Serrat de les Ro

ques de la Bastida" Bosc de Costa Negra" antics búnquers de
Vilamur" Refugi Valls de Siarb (Llagunes)
Desnivells: 361 metres de pujada i 1.043 metres de baixada
Distància: 16 quilòmetres i 750 metres

Cota màxima: 2.059 metres

Cota mínima: 1.264 metres

LORGANITZACIÓ:
Des de l'organització oferim un paquet amb un preu tancat

que inclou gestió de reserves, pernoctes, sopars, esmorzars,

pícnics a preu reduït, samarreta exclusiva de la ruta, mapa de

la ruta, dossier amb una explicació exhaustiva de l'itinerari,
transferiment en taxi des Montenartró a Portainé, tracks i

descomptes especials a la botiga en línia pakocrestas.com.

OFERTA ESPECIAL SUBSCRIPTORS I
LECTORS DE LA REVISTA EXCURSIONISME - SOCIS UEC

Com a promoció especial de cara a l'any 2016, i per tal de

promocionar la nova ruta circular de "El Cor del Pallars", tot

aquell que ens indiqui que ha llegit aquesta oferta especial de

la revista Excursionisme i siguin socis de la UEC, podrà gau
dir d'un descompte de 10 euros del preu global del paquet de
la ruta.

MÉS INFORMACiÓ:
http://www.catalonia-trekking.com/trekkings-catalonia/lo-cor-de-Io-pallars/
http://grannord.wordpress.com/lo-cor-de-Io-pallars/
rutagrannord@gmail.com - 615626813 (Pako)
Autor del reportatge: PAKO CRESTAS (Barcelona, 1969).
Actualment viu al Garraf. Alpinista, excursionista i divulgador de temes relacio-

, nats amb la muntanya.
Dissenya i gestiona itineraris excursionistes com la Ruta del Caracremada.

Manté els webs www.pakocrestas.com i www.catalonia-trekking.com amb el

projecte "Catalunya. Un país, mil excursions" i ressenyes d'alpinisme i escalada.
Els webs també disposen de botiga en línia amb varietat d'articles i marques
que ens permet accedir a equipament de primer ordre.

Ha publicat una vintena de llibres i mapes i un centenar de reportatges en revis
tes especialitzades de muntanya.
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Els dos cims del volcà des del port

Per si no ho sabeu, Stromboli és una illa de 12,6 km2, que va fer-se famosa, als anys
50 del segle passat, per una pel·lícula dirigida per Roberto Rossellini i protagonitzada
per Ingrid Bergman, Stromboli, terra di Dio, cosa que ens recorda una placa en una

façana. Però més que una illa, Stromboli, és un volcà; un volcà d'aquells que surt a les

pel·lícules de pirates!

TEXT I FOTOGRAFIES DE JOAN M. VIVES l TEIXIDÓ
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Stromboli, la curiosa ascensió a un volcà;
si més no, una ascensió diferent! Excursionisme 396

Geològicament
té una altura de

2.600 metres, dels quals només

surten de l'aigua, 924 m que és

l'altura que té la punta més alta, I Vancori.

És un dels volcans més actius d'Europa i

el seu tipus d'erupció ha fet que el seu nom

surti als llibres de geologia.

Quan s'arriba a l'illa ja t'adones que allò

és una mica diferent. Per començar no hi

ha cotxes, perquè no hi ha cap carretera.

Els habitants es mouen en uns tricicles i

en moto, majoritàriament elèctrics; cal
dir que els tricicles ocupen gairebé tota

l'amplada dels carrers de la població. De

fet, de poblacions només n'hi ha dues; una

al nord i l'altra al sud de l'illa. La del sud

és Ginostra, un llogarret construït en un

indret molt pendent i que tenia, fins fa

pocs anys, el port més petit d'Europa. Al

nord hi ha una agrupació de cases que en

realitat, inicialment eren dues poblacions
i per això hi ha dues esglésies, San Vicen

zo i San Bartolo. Un poble es dedicava a la

pesca i l'altre a l'agricultura. Els anys i el

turisme han fet que els dos pobles siguin
un únic continu de cases blanques i de

sostre pla on es recull aigua (o com a mí

nim es feia antigament). Cal fer un incís

per dir que l'aigua es porta en vaixell des

de Sicília.

Des de lluny ja es veu el volcà fumejant. La

pujada al volcà no es pot fer lliurement i

s'ha d'anar a parar a alguna de les empre
ses de guiatge. De tota manera no sé si en

època estiuenca hi ha més control; el cas és

que nosaltres vam trobar tres persones que

Esperant la sortida al costat de San Vicenzo

baixaven del cim; vaig observar com el guia
els mirava, però no els deia res, potser per

què encara hi havia llum diürna.

Un poble es dedicava a la

pesca i l'altre a l'agricultura.
Els anys i el turisme han
fet que els dos pobles siguin
un únic continu de cases

blanques i de sostre pla on es

recull aigua

Magmatrek és, crec, una de les empreses
més solvents. Com a mínim el guia que ens

va tocar va fer la seva tasca molt corree

tament. Aquesta empresa és al costat de

l'església de San Vicenzo. A la vora també
hi ha botigues de lloguer de material i de

segona mà, perquè és evident que hi ha tu

ristes que aterren allà en xancletes.

Cap a les tres de la tarda (cal dir que nosal
tres hi vam anar el mes d'octubre), hi ha
concentració al davant de Magmatrek de

persones de diversos països. Allà comença
la inspecció del guia al grup que li toca

Comencem l'ascensió pels carrers del poble
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Stromboli, la curiosa ascensió a un volcà;
si més no, una ascensió diferent!

La Sciarra del Fuoco per on, e12014, la lava arribava al mar

(unes 20 persones). Jo diria que ho tenen

molt apamat i als qui anem correctament

equipats (bàsicament botes de muntanya
i pantalons llargs) ja ni ens miren. Als qui
van amb bambes i similars els fan llogar
botes de muntanya, si no és així, no pu
gen. Un cop fet això ens donen el casc i

s'inicia l'ascensió.

20
En plena pujada, entre vegetació arbustiva

La pujada és gairebé de 900 m de desni
vell (sortim de 40 m i arribem a 918 m);
per tant, és un desnivell important, sobre
tot per aquelles persones que no hi estan

acostumades. L'ascensió comença pels ca-
I

rrers del poble; de fet, un carrer que ja em-

pren la pujada cap al cim i que omplen els

participants a la sortida. Passem a la vora

d'algun camp i ben aviat ja ens enfilem
entre retalls de bosc (bàsicament algunes
alzines i pins) i moltes canyes i ginesta. El

camí té algun tram protegit amb pedra
seca i també es veu algun marge entre la

vegetació; abans, els camps arribaven al

límit de la vegetació actual, és a dir, fins
on comença el terreny sorrenc i rocós del
volcà.

A la cota 250, el guia, fa una primera atu

rada on explica dades de l'illa i del volcà.
Anem deixant la vegetació i el camí co

mença a fer llaçades; en aquest punt, el

guia, ja ha detectat les persones que es

queden despenjades del grup i, tal com

diuen els manuals, les fa posar al seu da
rrere. De tota manera, el ritme de pujada
del guia és molt suau i constant, de mane

ra que el pot seguir tothom.
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En anar guanyant altura, anem do
minant la costa amb les cases i l'illot
d'Strombolicchio i, evidentment, anem

veient els grups que ens van al darrere.

A la cota 500 hi ha una segona aturada,
on torna a explicar-nos coses en relació
al volcà. Poc a poc, s'acaba la vegetació i

entrem en un terreny sorrenc (cota 650);
fem una aturada molt breu i el camí fa
una lleu baixada en flanqueig tot tallant
el pendís sorrenc, per anar a trobar el te

rreny més rocós, on ens tornem a enfilar
en marrades.

Si bé quan hem sortit el cel es veia força
seré, ha començat a bufar el vent i al cim

van passant boires. Arribem a uns recers

d'obra on fem la darrera aturada; som a

la cota 800. Aquí, el guia ens aconsella
canviar-nos la samarreta i abrigar-nos.
També ens indica que cal posar-nos el
casc i ens dóna les normes d'actuació.
Recomana no estar gaire estona allà pels
gasos; la veritat és que jo no vaig notar

res, tot i que hi havia moltes persones que

estossegaven. Ara caminarem per una

carena amb forts pendents a cada banda.
El guia ens diu que cal que anem en fila

Deixem avall el mar i les cases i veiem els grups que ens segueixen

índia, sense deixar-la mai i si hi ha alguna
explosió que ningú perdi la calma i con

tinuï a la fila. Som a dins la boira i ja in

tuïm que serà difícil veure res. Passem pel
cim del Pizzo sopra la Fossa, relativament

punxegut i baixem cap a l'altra banda. En
un indret determinat ens aturem; som al
damunt del cràter i no veiem res! Només
boira! Fa vent, força fred, i van passant
nuvolades. Seguint el ritual, comencem a

menjar el pícnic que ens han preparat. Va
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Stromboli, la curiosa ascensió a un volcà;
si més no, una ascensió diferent!

Ens endinsem dins la boira, al tram final de l'ascensió
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fosquejant i el vent sembla que es vulgui
emportar els núvols veiem el mar! Veiem
el cràter, fumejant, però es torna a tapar
i llavors hi ha una explosió. No veiem res

i, a més, sembla que avui, el volcà no si

gui tan actiu com ahir quan veiem la lava

des de la cota 300 de la Sciarra del Fuoco,
per on fa dos anys, era un espectacle veure

com la lava arribava al mar. Sentim més

explosions, però només tornem a veure el

cràter fumejant.

Una hora és el temps que ens deixen es

tar aquí, perquè cal deixar l'espai per als
altres grups que han anat sortint esglao
nadament. Baixem una mica, passem pel
collet, cap al Valle della Luna, on arriba
un camí des de Ginostra; al davant tenim

I Vancori, però només l'hem entrevist des
del punt d'observació, quan s'ha destapat
una mica. Ara ja fa estona que és fosc. Bai

xem per un vessant sorrenc; la baixada és
molt ràpida. Passem un collet i ja baixem,
també molt decididament, entre vegeta
ció fins a enllaçar amb el camí de pujada.
Hem fet tot el recorregut en 3 h 26 min de

marxa efectiva.

Tornem el casc i ens entretenim mirant les

premses de vi i oli que hi ha a la casa dels

guies i que ens recorden que aquí també

hi va haver una època en què hi havia for

ça agricultura. Ens acomiadem del guia
Contemplant el cràter fumejant i li agraïm les seves explicacions; s'ha de

reconèixer que el guiatge va ser impeca
ble! La mullena de la boira fa que marxem

ràpidament pels carrers sense llum de la

població fins al nostre allotjament.

Esperant les erupcions, que només vam sentir

Realment, Stromboli, ha estat una expe
riència curiosa i també insòlita d'ascensió
a un volcà actiu. Suposo que aquesta as

censió no és igual en època estiuenca on

tot està molt massificat (ens van dir que
havien arribat a pujar 16 grups), però a

mitja tardor, l'illa és molt tranquil-la, la

llàstima va ser que el volcà només es va

deixar sentir. Al matí, després d'un ruixat
a la matinada, el volcà es veia fumejant i

sense cap núvol!
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Les Dolomites es troben al bell mig dels Alps Orientals i conformen una regió que gairebé es

podria catalogar d'independent gràcies a la seva morfologia i orografia pròpies, formant
un marc de muntanyes impressionant i incomparable, que es distribueix per les tres grans

regions italianes del nord (Tirol del Sud, Trentina i Veneto), és a dir, des del Riu Adige, a l'oest,
fins al Riu Piave, a l'est, però que geogràficament, s'estenen més enllà d'aquestes fronteres.
Els límits nord i sud són respectivament, Val Pusteria (molt a prop d'Austria) i Val Sugana.

La muntanya més alta de les Dolomites és la Marmolada, que amb els seus 3.343 metres d'altitud

regna amb orgull aquestes valls i catedrals de roca sorgides de les profunditats de la Terra.

Des de temps molt llunyans, les Dolomites sempre han estat grans protagonistes de la història de

l'alpinisme i de la escalada, aiXÍ com de les dues grans guerres mundials, ja que les Dolomites van

ser fidels protagonistes d'aquests tristos esdeveniments que van canviar Europa.

TEXT I FOTOGRAFIES DE CARLES GEL

24



Aquest
article pretén presentar

aquestes muntanyes que, com

molts alpinistes han definit, són

les Grans Catedrals de la Terra, mun

tanyes d'una perfecció absoluta, que tot i

ser d' altituds sensiblement inferiors a la
resta dels grans massissos dels Alps Oc

cidentals, són tan elegants i salvatges que
llueixen amb llum pròpia caracteritzant

aquesta regió en una immensitat, que

traspassa les seves fronteres naturals.

Les Dolomites és divideixen en dues parts:
Est i Oest, i possiblement són les del Tren

tina, així com algunes regions del Vèneta,
les més conegudes i visitades. La mateixa

muntanya de la Marmolada està reparti-

da entre aquestes dues regions, i mentre la
Punta Penia pertany al Trentina, la Pun
ta Rocca és del Vèneta. Una mica més al

nord, el Piz Boe, un tres mil molt estètic
és troba situat a la frontera amb el Tirol
del Sud (Südtirol).

El Trentina així com el nord-oest del Vè

neta reuneixen les muntanyes més famo
ses. Noms com Marmolada, Gran Verne!,
Antelao, Catinaccio, Sella, Sassolungo,
Piz Boe, Sasso Pordoi, Civetta, Pelma, La

temar, Agner... són tan clàssics, que totes

aquestes muntanyes són conegudes de
sobres per tothom; mentre que les mun

tanyes dolomítiques del nord del Tirol
del Sud, malauradament no ho són tant

El Gran Vernel dove del grup de la Marmolada

dins dels ambients alpinístics, llevat dels
escaladors i alpinistes locals. Cal dir que
Villnôss (Val di Funes) té algunes de les

joies més preuades de les Dolomites. Es
tem parlant del Sass Rigais i sobretot de la

Furchetta, que per a mi és el gran diamant
de les Dolomites, un ullal gegant que

emergeix de la Terra i s'enlaira mil metres

de desnivell per sobre dels prats d'aquesta
vall impressionant.

El mateix passa amb les muntanyes si

tuades al sud del Vèneta, especialment a

la regió de l'Alpaga, salvatge i inhòspita
com poques, tot i que els seus cims amb

prou feines ultrapassen els 2.350 metres

d'altitud.
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Dolomites, segurament les

muntanyes més maques de la terra...

Viure a cavall d'Andorra i el Tirol del Sud,
m'ha donat l'oportunitat de conèixer les

muntanyes de les Dolomites cada vegada
millor. El seu paisatge és un veritable re

gal per als ulls de l'alpinista que observa

aquest paradís de muntanyes i torres de

roca que acaricien el cel.

TIROL DEL SUD

(SÜDTIROL)
Es tracta d'una excepcional regió alpina si

tuada al nord d'Itàlia. Una bona part del seu

territori està dominat per les Dolomites.

Sesto es cèlebre perquè acullles Tre Cime

di Lavaredo, un conjunt de tres torres ro-

Cim de la Punta Rocca MARMOLADA (3.305 m) Trentina

coses mundialment famoses, que no són

pas fàcils d'escalar.

Villnëss (en italià, Val di Funes), ama

ga els grans tresors del Südtirol, entre

aquests la Furchetta i el Sass Rigais. El

segon és una mola compacta i relativa

ment ampla força impressionant; però
encara ho és més la Furchetta, una agu
lla que s'enlaira verticalment gairebé un

quilòmetre. El seu Pilar Nord és una de les

escalades més prestigioses de les Dolomi
tes. Ambdues muntanyes tenen poc més

de tres mil metres d'altitud, i no tenen cap
via normal fàcil.

Una mica més al sud, a la bonica Val Gar

dena, hi trobarem algunes grans joies,

destacant el Grup de Sella (que pel vessant

del Trentina és impressionant), el carac

terístic Piz Boe i sobretot el Sassolungo,
que té una mica més de tres mil metres

d'altitud, i una paret quilomètrica i verti

cal·. Poques parets són tan impressionants
com la nord del Sassolungo.

TRENTINa

Val di Fiemme i encara més Val di Fassa

són mundialment famoses. Les catedrals de

roca sobresurten de tots els racons i formen
un paisatge dn excepcional com descomu
nal. Latemar, Catinaccio, Sella, Pordoi, Gran

Vernel i sobretot la Marmolada, conviuen

en total harmonia amb els pobles, les valls i
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Des de Santa Magdalena podem observar el Grup de la Furcheta, Sass Rigais i les Torres de Fermeda (VILLNOSS) Südtirol

els seus habitants que tant adoren aquestes
muntanyes estèticament perfectes.

La Punta Penia de la Marmolada (3.343
m), és el punt culminant del Trentina i de

totes les Dolomites. La via normal presenta
dificultats clàssiques damunt d'una gla
cera força trencada i perillosa durant els
mesos d'estiu, així com un tram de roca i

una fàcil cresta final. Passatges de contras

tos, paisatges que van voler viure el final
d'una vida i el naixement d'una nova era.

Val di Fassa és un lloc de trobades i de con

trastos radicals, de muntanyes de perfil
suau i arrodonit, que conviuen amb unes

altres de més altives i verticals. Les grans
convulsions i els posteriors cataclismes que
van confeccionar el món, van ser especial
ment dràstics en aquesta part del planeta.

Sella i Pordoi són el prototips de muntanya
extremadament alta i vertical, un racó on al

guns homes han pogut trobar el seu paradís.

He tingut la sort de pujar a moltes

d'aquestes muntanyes, de poder viure

les Dolomites en total intensitat. Lògica
ment, encara em manquen moltíssims
cims per escalar, i que només el temps em

deixarà gaudir dels meus somnis.

VÈNETO

Aquesta és la tercera regió per excel-lència

i segurament la més desconeguda de les

tres. Cims com l'Antelao, la Civetta, el
Monte Pelma i la Punta Rocca de la Mar

molada, són alguns exemples de muntan

yes famoses.

La Marmolada, tot i ser la muntanya més

alta de les Dolomites, no és ni de bon tros

la més difícil, parlant, és clar, de la seva via

normal, perquè la paret sud és una excep
ció, un vessant de més de mil metres de

roca vertical i difícil. Tornant a la normal
de la Marmolada, la Punta Rocca (3.250
m) -el punt més alt del Vèneto- presenta
un itinerari que, sense ser difícil, trans

corre per una glacera que ens convidarà
a una ascensió preciosa i absenta de difi
cultats tècniques, llevat de les pròpies que
presenta una ascensió sobre neu i gel. Els

pendents de la ruta normal no tenen més
de 35°/40° d'inclinació.

Més al sud, el Monte Agner es presenta
com una agulla majestuosa que s'enlaira
sobtadament, més de 1.700 metres de des

nivell per sobre dels boscos i la vall. És la

paret més alta de les Dolomites, i és des

prés de l'Eiger, la més alta de totes les pa
rets rocalloses dels Alps.

No obstant això, però, és al sud de la seva

capital, Belluno, on és troben les Dolomi
tes més desconegudes i salvatges. La regió
d'Alpaga -que vaig conèixer recentment

té uns racons bellíssims. Cims com el

Monte Messer, el Sestrier, a el Monte Ca
vallo ens deixaran un record inoblidable.

Fa poques dates que vaig poder escalar

els dos primers, i el Messer em va deixar
un molt bon record, tot i que el dia no va

acabar d'acompanyar. L' aresta final és

entretinguda, aèria i molt bonica, un ve

ritable regal per a tots aquells que estimen

aquestes muntanyes oblidades pels ho
mes. Alpaga és famós per la seva solitud,
per les seves muntanyes salvatges i perquè
durant temps immemorials ha restat en

l'anonimat.

Ascendint per la Glacera Nord de la MAR-
MOLADA (Trentina) 27
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El
nou curs 2016 - 2017 de la VEC de Barcelona es preveu

molt engrescador i diferent, un nou cU,rs que d�,moment

Ja ha començat amb molta força amb 1 adequació del nou

local social. I

Com molts ja sabeu, des del dia 17 d'octubre ens trobem al carrer

Rocafort 7, gràcies al gran treball de trasllat, obres i pintura fet

per socis i sòcies, en el qual també hi han participat nois i noies

de la Secció d'Iniciació conjuntament amb les seves famílies.

Aquest canvi de local no ha sigut en va, sinó que ens ha de ser

vir per a obrir-nos més al barri de Sant Antoni, donant-nos a

conèixer i creixent per tal de fer accessible l'excursionisme a una

zona on som l'única entitat d'aquest caire. Amb aquest canvi,
a part de guanyar-hi en espai, ara tenim accés directe al carrer,

hi guanyem també en relacions, ja que compartirem la seu amb
els nostres amics de I'ONG "De veí a veí", fet que ens permetrà
gaudir i desenvolupar nous projectes.

El dia 21 de gener, dins de la programació de la Festa Major del
barri de Sant Antoni, inaugurarem la nova seu. Hi esteu tots con

vidats .. Farem una gran festa amb activitats per a petits i grans, i

un bon dinar popular. Podreu venir a conèixer els nostres projec
tes i els dels nostres nous amics, i compartir nous reptes i idees.

Aquesta ha sigut la primera fase de la renovació que volem donar
a la nostra entitat, una renovació que ens permetrà establir noves
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relacions i viure noves experiències en el nostre barri, i ser més

partícips en les activitats que s'organitzin, ja que des de fa temps
a la VEC de Barcelona ens esforcem en vincular-nos més al barri
de Sant Antoni.

Hem participat en la fundació de la Federació d'Entitats de Ca
làbria66: un espai veïnal, autogestionat on es realitzen tot tipus
d'activitats. El passat 22 d'octubre es va celebrar el seu Ir ani

versari i nosaltres hi vàrem ser presents. També hem iniciat un

cicle de projeccions de muntanya, i esperem poder-hi fer moltes
coses més.

La segona fase que volem dur a terme és la renovació de la nostra

imatge, estrenant nova pàgina web i fent-nos més visibles a les
xarxes socials.

Però això no és tot, a més a més aquest curs celebrem el50è ani

versari de la Secció d'Iniciació a la Muntanya, amb una trobada
el dia 27 de maig. La SIM és la base de les futures generacions
de l'entitat. Molts dels qui hem passat per aquesta secció som

ara els que estem engegant aquesta renovació, i és per això que
creiem que se li ha de donar la importància que es mereix.

Estem molt il-lusionats amb aquests nous reptes i esperem en

grescar a tots els nostres socis i sòcies, i a tothom qui vulgui
ajudar-nos.
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La UEC de Barcelona es renova

lA UEC DE BARCELONA ES RENOVA

Ens hem traslladat de local. Des del17 d'octubre del2016 ens trobareu a:

el Rocafort 7 de Barcelona

Volem donar un impuls a la nostra entitat, augmentant les relacions amb el barri, és per això que
compartirem local amb la ONG de Veí a Veí, entre moltes altres coses.

Farem una gran festa d'inauguració el dia 21 de gener del 2017 enmarcada dintre

de la programació de les festes Majors de Sant Antoni. Us hi esperem a tots!

Tot això vindrà acompanyat de nous projectes, objectius i nova pàgina web!!!
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Unió Excursionista de Catalunya
Agrupació

Presentem:

i oferim:
una estada gratuita si fas, com a mínim, una 1/2 pensió a cada un dels nostres refugis guardats

-.. '

oSyt'• rl<

Refugi del Caro
Alfara de Carles

(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.refugirebostcat

\

També pots gaudir dels nostres refugis no guardats

Refugi Cinquantenari
Llac de Baborte
(Pallars Sobirà)

Refugi Gràcia
Llac d'Airoto

(Pallars Sobirà)

Refugi Les Clotes
Horta de Sant Joan

(Terra Alta)

Refugi Mataró
Vall de Gerber
(Pallars Sobirà)

Caseta del Garraf
Caseta de banyamb

reserva prèvia
Plaqa del Garraf

(Garraf)

Refugi Cova Cambra
Molade Catí
(Baix Ebre)

Informació a:

www.uec.cat



Geoffrey Winthrop Young,
l'aventura de l'educació

APrinciPis
de la Segona Guerra

Mundial els submarins alemanys
van fer anar de corcoll la flota mer

cant britànica, produint-li moltes baixes.
Un nombre important d'aquestes baixes

corresponien a mariners joves, que mal

grat que en un primer moment sobrevi
vien al naufragi, posteriorment morien en

no superar els entrebancs de la navegació a

mar obert amb els bots salvavides. Per so

lucionar aquest problema es contactà amb
Kurt Hahn, un pedagog alemany d'origen
jueu que s'havia exiliat a la Gran Bretan

ya. Hahn era conegut perquè en el primer
terç del segle XX havia creat un sistema

d'ensenyament que afavoria l'autoestima

i el treball en equip, i que havia imple
mentat amb èxit a les prestigioses escoles
Schule Schloss Salem i Gordonstoun. Per

als joves mariners Hahn ideà un progra
ma anomenat Outward Bound consistent a

induir autoconfiança a través de la supera
ció d'activitats a l'aire lliure que compor
taven un cert rise, Amb el temps aquesta

Orella d'Ós

experiència educativa va donar lloc al

que actualment es coneix com educació

d'aventura. Un deis col-laboradors de Hahn
fou Winthrop Young, que anys abans
l'havia ajudat a fugir de l'Alemanya nazi.

Geoffrey Winthrop Young (Londres, 1876
- Londres, 1958) va ser un educador, poe
ta i escalador, pertanyent a una família de

l'aristocràcia britànica. A principis de l'any
1940 presidí l'Alpine Club, i posteriorment
impulsà la creació del British Mountai-

Manel Canales

neering Council (federació britànica de

muntanya). Realitzà notables ascensions

als Alps, principalment amb el guia suís

Josef KImbel. Destaquen la cara sud del

Tâschhorn, el Weisshorn pel vessant nord

est, la travessa integral de la cresta oest

de les Grandes Jorasses i el Grépon per la

cara est. Durant la Primera Guerra Mun

dial va ser ferit de gravetat i se li hagué
d'amputar la cama esquerra. Tanmateix,

seguí fent muntanya amb una pròtesi,
arribant a pujar, entre d'altres, el Cervina,
el Monte Rosa, els Petits Charmoz, el Gré

pon i el Zinalrothorn. D'entre les obres que

publicà destaquen el reconegut manual

d'alpinisme Mountain Craft i eillibre de

memòries On High Hills. Va ser professor
de pedagogia a la Universitat de Londres

i amb Kurt Hahn crearen l'organització
United World Colleges i el programa de

premis Duke ofEdinburgh Award. La pun
ta Young (3.996 m) a les Grandes Jorasses i

les arestes de Young (Younggrat) del Bre

ithorn i el Weisshorn ens el recorden.

Família: Gesneriàcies. Espècie: Ramonda myconi

També coneguda com a herba pelu
da, herba tossera, borraina, i bo

rratja de roca. El seu nom científic

(Ramonda myconi) és en honor al natu

ralista francès Louis Ramond de Carbon
nières (1753 - 1827), considerat un deis

primers exploradors dels Pirineus que va

pujar el Mont Perdut el 1808, i al botànic
català Francesc Micó natural de Vic.

El seu habitat preferent són les esquerdes i

els replans de roques calcàries a de conglo
merats de les zones ombrívoles i fresques,
entre 600 i 2.000 metres d'altitud, dels Pi

rineus i de zones muntanyoses de la meitat

est de Catalunya. La seva àrea de distribu
ció té com a límit meridional Montserrat i
Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

De fet pertany a una família de plantes
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tropicals que durant el Terciari, fa més de

20 milions d'anys, va ocupar els Pirineus i

prova de l'existència d'un clima més càlid

que l'actual en aquestes muntanyes.

Es tracta d'una planta perenne, vivaç que
pot arribar a fer entre 10 i 20 cm. Durant

els mesos freds de l'any perd la part aè

ria, però amb l'arribada del bon temps de

seguida produeix tiges i fulles. Les fulles
són de color verd fosc, rugoses, robustes
i molt arrugades. Tenen abundants pèls,
blanc i curts en el feix, i més llargs i de
coloracions ferruginoses en el revés.

Floreix de maig a juliol, amb unes flors de

cinc pètals de coloracions violàcies entre

blavoses i liles.

En medicina popular s'utilitzava per com-

Lluís Catasús

batre el refredat sobretot com a antitossiu

d'on va sorgir el nom de "herba tossera".



RETALLS DE MUNTANYA

CAÑÓN DEL RÍO LOBOS, natura en família

El
Cañón del Río Lobos és un espai

natural protegit d'una gran bellesa,
situat a la comunitat autònoma de

Castella i Lleó, ubicat a cavall de les pro
víncies de Sòria i Burgos.

El Lobos és el riu que dóna nom al congost
i el causant de l'erosió que ens ha deixat

les fantàstiques formes que hom visita
- avui dia i que atorguen a l'indret la cate

goria de Parc Natural des dellO d'octubre
de 1985. El riu Lobos, pertanyent a la

conca del Duero, neix al poble burgalès
de Marmolar i forma part dels accidents

geogràfics que separen la Cordillera Ibé

rica de l'anomenat altiplà del Duero. Una

mica més avall del congost desemboca al

riu Ucero, just a l'entrada de la població
soriana del mateix nom, el qual s'uneix al

Duero a prop d'El Burgo de Osma.

El Parque Natural del Cañón del Río Lo

bos s'extén, alllarg de 10.176, hectàrees

per set municipis: Hontoria del Pinar,
a la província de Burgos; i, Santa María

de las Hoyas, San Leonardo de Yagüe,
Casarejos, Herrera de Soria, Nafría de

Ucero i Ucero, a la província de Sòria.

Posteriorment, el 1987 fou declarat àrea

ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a

les Aus), i en l'actualitat està pendent de

l'ampliació fins a les 12.244 hectàrees pel
terme municipal del poble sorià d'Espeja
de San Marcelino.

Morfològicament es tracta d'un congost
excavat pel riu i per l'aigua de la pluja
que han anat dissolent la roca calcària

\ d'origen mesozoic al llarg de milions

d'anys, originant el característic pai
satge càrstic actual ple d'avencs, coves i

dolines. La flora és variada i la fauna es

caracteritza principalment per la presèn
cia d'extenses comunitats de rapinyaires
entre les que en destaca la del voltor lleo
nat que habita les cornises dels acolorits

penya-segats de desenes de metres que
limiten el congost.

Pel que fa als accessos, n'hi ha tres de prin
cipals equipats amb punts d'informació i

aparcaments on deixar el cotxe. D'oest a

est, el primer és des del poble d'Hontoria
del Pinar, aigües amunt; el segon és

l'anomenat Puente de los Siete ojos, ac

cessible des de San Leonardo de Yagüe,
situat a 12 quilòmetres de l'anterior i a 9

quilòmetres del final del congost a Ucero;
i el tercer, és a la sortida del congost al pa

ratge de La Galiana, essent aquest el més

concorregut per estar a prop del centre

d'interpretació del parc i l'ermita de San

Bartolomé, un dels conjunts arquitectò
nics més visitats de la província de Sòria.

L'ermita de San Bartolomé datada al pri
mer quart del segle XIII i construïda en

plena transició del romànic al gòtic, és
l'única part conservada del cenobi tem

pler que s'aixecava a l'entrada del Cañón
del Río Lobos en un entorn fantàstic i

misteriós als peus de la Cueva Grande que
s'alça a l'altra riba del riu, des de dins de

la qual es pot aconseguir una de les foto

grafies més característiques de l'indret i

de tota la província.

Eduard Soler

Als voltants del congost també hi ha cinc

miradors oficials, quatre dels quals acces

sibles en cotxe, des d'on contemplar la ma

jestuositat del paisatge, el qual arriba al seu

punt més espectacular a la tardor amb tota

la gamma de colors clàssica d'aquesta esta

ció. Aquests són: Costalago, La Lastrilla, El

Castillo, La Galiana, i Las Gullurías, aquest
últim només accessible a peu.

Pel que fa a les activitats que s'hi poden re

alitzar, aquestes són variades i totes elles re

gulades a l'estar en un espai protegit. A part
del senderisme, les rutes en bicicleta i a cavall
hi Són possibles, així com l'espeleologia amb
el permís corresponent, però no l'escalada.
Pel que fa a l'excursionisme, hi ha vuit rutes

perfectament marcades pel al descobriment
del parc, dos senders de gran recorregut
que el creuen, variants del GR-86, així com

nombrosos senders de petit recorregut, el

més popular dels quals és el PR-65, conegut
també amb el nom de "senda del río", que
recorre la totalitat del congost.
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Debat revistes de Muntanya
en el 50 aniversari de Vèrtex

La Revista Vèrtex ha continuat celebrant

els seus 50 anys. Ho ha fet amb una taula

rodona a la Fira de la Muntanya de Vic

on s'ha posat a debat el moment actual

que viuen les revistes de Muntanya i e!
futur d'aquestes. A la taula hi han pres

part les revistes; Excursionisme, Mun

tanya, Trail, Talaia i Vèrtex a més a

més del president de l'APPEC,Germà
Capdevila. Una taula que ha estat mode
rada i presentada, pel director i presen
tador de Temps de Neu de TV3, Jordi
Gil. En e! debat les diferents revistes han

trobat punts en comú com per exemple
l'aportació i el rol que juguen les publi
cacions especialitzades en muntanya. La

posada en comú de les diferents temàti

ques tractades aquests anys i el moment

en què es troben tant les capçaleres més

històriques com les més noves han bus
cat la dicotomia existent entre el paper
i les edicions digitals. El president de

l'APPEC, Germà Capdevila, com a di
rector de la revista digital Esguard, ha

apuntat que les revistes de muntanya
tenen bona salut i mantenen intacte el

FtRADELA
MUNTAN
t DEL
LLIBRE

seu pes per davant de les publicacions
diàries que han perdut pes específic en

favor de les digitals. Des de la revista

Vèrtex, Xavier Maduell, ha fet un recor

datori als diferents presidents i directors

que en aquests darrers 50 anys han estat

els encarregats de tirar endavant la re

vista esportiva en català més llegida amb

més de 28.000 lectors. Per la seva banda

el president de la FEEC, Jordi Merino, ha

agraït el suport rebut des de les entitats

per poder seguir tirant endavant la Vèr

tex i convertir-la en la cinquena publica
ció amb més lectors de! país. A la taula

rodona s'ha pogut escoltar també al que
va ser primer director de la revista Vèr

tex, Carles Albesa que tot i no poder as

sistir a l'acte fet a Vic si que ha estat pre
sent mitjançant una gravació i recordant

aquells primers anys de la revista (1966).
La taula rodona ha comptat també amb
les veus d'Eliseu T. Climent (Trail),
LluísCatasús (Excursionisme), Ferran
Alexandri (Muntanya) i Joan Raven

tós (Talaia) demostrant la força que
segueixen tenint les publicacions fetes

des de les diferents entitats excursio

nistes del país i publicacions més espe

cífiques com Trail. El creixement de les
activitats relacionades amb el món de

la muntanya i la demanda d'informació
contrastada amb productes consolidats,
fan que ara mateix les que podríem
anomenar com a revistes tradicionals

mantinguin un pes específic. El procés
digital a l'estancament de les temàtiques
tractades han estat alguns dels punts on

s'han trobat punts de divergència entre

alguns dels ponents a l'acte. El debat ha

servit per enriquir i donar veu i plurali
tat al món de les revistes de muntanya.
A més a més d'aquesta taula rodona a

la Fira de la Muntanya de Vic s'ha po

gut veure també una exposició amb una
l

vintena de portades que han fet un reco-

rregut pels 50 anys de la Revista Vèrtex.

A l'acte es va fer entrega als assistents
també d'una reedició limitada del pri
mer exemplar de la revista Vèrtex de

l'any 1966.

Fotos: Mique! Taverna



Obres de reforma i millora
del xalet i del refugi de la Molina

La UEC i els guardes del xalet i del refugi
de la Molina estan duent a. terme obres
de reforma i millora dels seus edificis, ,

per tal de millorar el confort i actualit
zar les instal-lacions que consisteixen en:

Reformar i millorar les instal-lacions
dels banys del xalet i el refugi.
Millorar les habitacions del xalet amb
noves lliteres de fusta i matalassos, així

com també els matalassos del refugi.
Posar noves finestres a les habita
cions del xalet i fer feines de pintura
a diferents estances del xalet i refugi.
Posar terra de parquet a la sala multi ús de
la 3a planta, entre moltes altres reformes.

-Us animen a estrenar i gaudir del xalet i

el refugi de la UEC reformats i millorats!

LLENGUA 1_ MUNTANYA

La modalitat més genuïna de l'esquí és
el telemarc que és originari de Noruega.
Per practicar aquest esport s'utilitzen
uns esquís d'una amplada intermèdia
entre la d'un esquí d'ex-cursió nòrdica i
la d'un esquí alpí. Aquests esquís por
ten unes fixacions amb una puntera que
s'ajusta a la bota mitjançant diversos me

canismes com cables, abraçadores, etc.

o

Q)
o
e
o
U

Es poden fer curses amb les disciplines
de paral-lel esprint, esprint, clàssic i es

làlom gegant.

Telemarc

El paral-lel esprint és una prova que
consta de dues mànigues en què dos

esquiadors s'enfronten en un traçat de

gegant amb un salt i un peralt al final
on l'esquiador ha de fer un gir de 360°.

Després del gir, l'esquiador recorre els
últims metres fent un esprint en la mo

dalitat d'esquí de fons fins a la meta.

El clàssic és considerat la prova reina. Els

esquiadors s'ho juguen tot en una sola

màniga.

La modalitat d'eslàlom gegant consis
teix en Ull descens per un recorregut
d'eslàlom amb salts intercalats.

L'esprint es caracteritza per la mateixa
dinàmica del paral-lel esprint. Però

l'esquiador competeix individualment.

Convé practicar aquest esport en esta

cions d'esquí amb una bona innivació
o sigui que tingui una força durada del

mantell nival.
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Lluís Catasús i Cols

CONCURSIONISME

Avui parlarem de la serra de Collserola que pertany a la serralada litoral catalana.

11

1. Antigua masia de Vallvidrera on va morir el poeta Jacint
Verdaguer. Actualment és un centro museístic que depèn del

Museu d'Història de Barcelona (MUHBA)
2. El mot Collserola procedeix del nom d'aquest coll situat en

tre el Tibidabo i el Turó de Santa Maria.

3. Cada 3 de març es fa una romeria des de Gràcia i Sant Gerva

si de Cassoles fins a l'ermita d'aquest Sant situat a la serra de

Collserola (terme de Sant Cugat del Vallès).
4. Aquest famós arquitecte de nom Elies va ser l'autor del pantà

de Vallvidrera.
5. Aquesta pedrera situada al vessant nord-oest, és considerada

el bressol de la mineralogia catalana per l'excel-lent qualitat
dels exemplars de fluorita octaèdrica de color verd que hi

apareixen.
6. Aquesta mina construïda el1855 és un túnel per dur l'aigua

del pantà Vallvidrera fins a l'antic municipi de Sarrià. Du

rant uns pocs anys hi va circular un trenet.

7. Aquest puig de 341 m està ubicat entre els municipis del Pa

piol i Sant Cugat del Vallès. A dalt hi ha una torre de vigilàn
cia d'incendis i a baix hi ha l'ermita de la Salut.

8. A l'ombra del Tibidabo, tocant a Vallvidrera, en un fondal de

gran bellesa s'amaga aquesta popular font realitzada el1918

per l'arquitecte paisatgista Jean Claude Nicolas Forestier.

9. Nucli que s'ubica al vessant del Vallès i pertany al districte

de Sarrià - Sant Gervasi de Barcelona. Durant molts anys va

ser un lloc d'estiueig, amb hotels, fonts i els populars berena

dors.

10. És un turó de 277 m amb jaciments d'un poblat ibèric i d'una

fortificació medieval. Antigament es coneixia com a puig
Castellar.

Il. Punt més alt de la serra amb 516 m. En el mateix cim hi ha un

parc d'atraccions i el Temple Expiatori del Sagrat Cor.
12. Aquest turó de 430 m també conegut amb el nom del Mal

tall és utilitzat per fer el seguiment de la migració tardoral
d'ocells rapinyaires.

13. Famós arquitecte de nom Norman autor de la Torre de Coll

serola situada al Turó de la Vilana i inaugurada e11992.

14. Nucli de població que pertany al terme municipal de Molins

de Rei. Hi passa la riera de Vallvidrera i està situat als peus
de les penyes d'en Castellví.

15. Aquesta sinuosa carretera enllaça els municipis de Barcelo
na i de Sant Cugat del Vallès travessant la serra pel coll de
l'Erola.

Solucions del Concursionisme 395: 1 Costa Cabirolera, 2 Cercs, 3 Gósol, 4 Berga, 5 Pedraforca, 6 La Baells, 7 Cadí,
8 Corpus, 9 Moixeró, 10 Castellar de N'Hug, 11 Llobregat, 12 Rasos de Peguera, 13 Fumanyà, 14 Bergistans, 15 Fígols.
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Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31 de

gener, 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

395 dedicat a la comarca del Berguedà és Imma Muntadas. A la pà
gina web de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar les

respostes a les preguntes dels números anteriors.



Pasqual Garriga i Martí
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Tossa del Pas deIs
Lladres 2.662 m

Pic de Qüenca
2.633m
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Horari: 3 h d'ascensió i de 4 h a 6 h pel circuit, segons baixem

esquiant a amb raquetes.
Desnivell: +l- 830 m.

Dificultat: ruta de fàcil orientació només presenta un tram

costerut a la baixada.
Material: ruta factible tant amb esquís de muntanya com amb

raquetes. Cal dur material de seguretat per allaus (Arva, pala
i sonda).

Època: descripció feta per ser realitzada en època hivernal
normalment de desembre fins a mitjans d'abril.

Cartografia: Bourg-Madame Mont Louis a Esc. 1:25.000, de

I'IGN francès. Resulta més útil descarregar-se i imprimir un

mapa de les pistes de l'estació d'esquí de Puigmal2900, tan

cada de forma definitiva.
Accés: passada la frontera de Bourg Madame seguim la N 116 en

direcció Mont Lluís. Al cap de 6 Km passat el trencall de Santa
Llocaia (Sainte Léocadie) prenem a la dreta el trencall cap a la

D89. Aquesta ampla carretera, netejada per les llevaneus, por
ta en 11 quilòmetres a l'estació d'esquí de Puigmal2900.

Descripció: Cal dir que l'estació d'esquí de Puigmal 2900 és
tancada per motius econòmics des de l'any 2013. A peu de

pistes trobem un estacionament i una barrera que talla el pas
a la cota 1.832 m. Comencem pujant l'ampla pista de Les Per-

-----�-

o
Horari: de 2 h 30 min a 3 h 30 min, en funció d'on haguem de

deixar el vehicle .

Desnivell: entre 915 m i 1.080 m en funció d'on estacionem.
Dificultat: es tracta d'una ascensió tècnica a la part alta amb

pales nivell S-4, no recomanable a esquiadors debutants, tant

per a l'ascens com per al descens.

Material: a més del material d'esquí cal dur el material de se

guretat (Arva, pala i sonda).
Època: descripció feta per a condicions hivernals de desem

bre a finals d'abri! segons la innivació. Com més avançada
l'estació més amunt arribem en vehicle.

Cartografia: Alt Pirineu a Esc. 1:50.000 a bé Montgarri
Mont Valier a Esc. 1:25.000 de l'Editorial Alpina.

Accés: a mig camí entre lsi! i Alós d'Isil en el punt quilomètric
136,7 de la C- 147 arrenca a mà esquerra una pista a la cota

1.250 m, apta per a tota mena de vehicles. Hem de remuntar

Ia fins on ens deixi la neu, com més tard sigui la temporada
més amunt. És desitjable arribar almenys fins a les bordes de

Lapre a 1.552 m a millor encara al punt on la pista es bifurca
en dos ramals a 1.720 m.

Descripció: Tant si pugem amb esquís com amb vehicle, entre

les bordes de Lapre a 1.552 m i el punt on bifurca la pista hau
rem fet un progressiu gir a l'esquerra sobre el serrat d'Escala
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Tossa del Pas deIs Lladres 2.662 m
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drix que encara al sud-est la Tossa del
Pas dels Lladres. La pista fa un marcat

gir a la dreta i a la cota 2.070 m arribem
un replà d'on surten dos teleesquís, el de

Lo Bac i el de l'Artiga. Enfilem la pista
que, dintre un bosc de pins, s'obre pas
entre els dos remuntadors. És e! tram

més costerut de l'ascensió i acaba a la

cota 2.200m en què ens situem defini

tivament sobre l'ampla lloma de la serra

de l'Artiga on s'assenta l'estació. Fins
arribar al cim seguirem aquest llom en

direcció sud-est amb vistes privilegiades
sobre la vall Cebollera a la dreta i la vall

d'Err a la nostra esquerra. Aquesta últi

ma és dominada per l'imponent vessant

est del Puigmal. Remuntant les pistes,
sempre en progressiu ascens, arribem al

pic de Duraneu de 2.539 m progressant
entre dos teleesquís. Si el volem coronar

cal desviar-nos a la dreta fins al seu punt
més alt on trobem un gran vèrtex de pe
dres. Des d'aquí veiem ja el nostre objec
tiu. Sortim del pic de Duraneu perdent
altura fins al coll del Pas deIs Lladres a

2.500 m d'on surt el darrer remuntador.

El seguim fins al cim mateix de la Tos

sa del Pas deIs Lladres, 2.662 m (3h). La

vista s'obre cap als cims del Ripollès, la

Cerdanya i el Berguedà. És una talaia de

primer ordre. Tornarem pel fons de la
vall d'Err. Per fer-ho hem de desfer camí

fins al Pas deIs Lladres

i remuntar fins gairebé
el pic de Duraneu, on

arriba un teleesquí des
de la vall. Baixarem

per la pista Marmottes

fins al pla de la Jaça del

Prat de Tossa, és la lí

nia de menys pendent
per baixar a la vall.

Amb esquís podríem
haver sortit des del

cim mateix o des del
Pas dels Lladres per
vessants costeruts i

exposats. Just al peu
del remuntador, a

2.210 m, distingim

una pista per a vehicles que baixarem i

que en dues grans ziga-zagues ens deixa

al fons de la vall d'Err, en el punt on hi

ha una estació de captació d'aigües. Ja
només resta seguir la carretera nevada

pel fons de la vall fins on tenim el cotxe

3, 5 km més enllà.

pendents més forts de l'ascensió. Cal dir

que com més propers al cim més es re

drecen acostant-se als 40° en el darrer

tram (S-4). En aquest tram s'imposa
traçar diagonals enllaçades amb deli

cades voltes maria. Assolim finalment

el cim ampli i planer del pic de Qüenca
2.633m. El seu aïllament en fa una ta

laia privilegiada amb el Mont Valier i e!
Mont Roig al nord i

els cims del P.N. d'Aigüestortes al sud.

Als nostres peus tenim el circ d'Airoto
dominat pel Tuc de Bonabé, on distin

gim clarament la teulada taronja del

refugi de la UEC. La baixada la fem pel
camí de pujada fent molta atenció a les

primeres pales més redreçades i expo
sades a l'eventual caiguda d'alguna cor

nisa de neu. Precaució!

Pic de Qüenca 2.633 m
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Grau i ens haurem endinsat a l'alta vall

de Moredo. L'esmentada bifurcació de la

pista és on arrenca un trencall descen

dent a la dreta que va a creuar el torrent

i porta a les bordes de Moredo. Nosal
tres seguim la pista de l'esquerra uns

tres-cents metres i abans de creuar el

torrent hem d'enfilar-nos per l'esquerra
sobre terreny costerut recobert de vege
tació per arribar a uns plans al peu de!

pic de Qüenca (1.800 m). Des d'aquest
punt veiem tota la línia d'ascens fins al

cim. Davant nostre s'endevina la collada
del Cot de Moredo. A la dreta s'alça un

contrafort de! tuc de Bonabé. El nostre

cim presenta a mitja altura una paret de

roca que defineix quina és l'evident lí

nia d'ascensió. Hem de traçar una línia

en forma de zeta invertida. Primer fem

una gran diagonal cap a la dreta fins a

una zona planera sota l'esmentada pa
ret. A continuació tracem una diagonal
a l'esquerra fins gairebé arribar alllom
del serrat d'Escala Grau, a la cota 2.400
m. Finalment encarem el cim sobre els



lla nevera

TOT EN SERVEIS GRÀFICS

productes gràfics

Disseny gràfic
Maquetació

Retolació
Impressió digital

Lletres coorporeas
Producció gràfica de Stands i Events

Muntatges
Producció d'eventsTel.: 629 217 927 • robert@lanevera.cat



Ajuntament de �'Barcelona .�¡yAmb el suport de

Districte
deGràcia

m· Generalitat
de Catalunya • Diputació

Barcelona Fundació
Festa Major de Gràcia eurooous

www.cvg.cat · info@cvg.cat · 656 981 153 · e/Alzina, 7 (Gràcia)


