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Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries
977 58 00 63 - www.refugiueeearo.eal
Email: jnfo@refugiueeearo.eal (Pere Ros i Helena)

· Altitud: 1.090 metres' Capacitat: 50 places
· Ports de Beseit i ol vessant nord del Cora (Boix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BIT, engorjats, natura,
escolada, espeleologia.

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

933325494
· Altitud: a nivell del mor

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

Refugi MATARÓ
Vall de Gerber IlIiure)

· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber

· Comarca: Pollars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escolada, esquí de muntanya

Refugi CINQUANTENARI
Estany de Baborte Illiure)
· Altitud: 2.340 metres

· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya
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Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan Illiure)
· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarco: Terra Alto
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BIT, senderisme, espeleologia

Refugi de Cova Cambra
Tortosa [lliure]
Altitud: 1306m
AI centre del Massís del Port, a la molta del Catí.
Comarca: Baix Ebre
Capacitat: 18
Activitat: Expeleologia, Barranquisme, Bit i Excursionisme.
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Refugi GRÀCIA
Estany d'Airoto Illiure)
· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, ol sud de

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

Refugi MAS DEL TRONC
652 849 704 - Raquel Aguilar
Faeebook: Refugi Mas del Tronc
· Altitud: 730 metres

· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarco: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, BIT, excursions, senderisme

LA MOLINA
[Xolet i refugi)
646744669/972 145 107 www.xaleluee.eom

· Altitud: 1.505 metres
· la Molina, al Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia

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

Refugi de PUIGCERCÓS
872 007022 - 680 178 940

www.refugipuigeereos.eal
· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès,

entre I'Hostalet i el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BIT, pesca
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editorial

la Unió Excursionista de
Catalunya Agrupació
Esportiva estrena nova web

La Unió Excursionista de Catalunya Agrupació Esportiva (UEC) estrena nova web, adaptada a

qualsevol dispositiu (ordinador, mòbil, tauleta, etc). Amb aquesta novetat la UEC es modernitza i

utilitza no només les xarxes socials sinó també el nou lloc web com a instrument de comunicació

entre les entitats que agrupa i els amants dels esports de muntanya.

D'aquesta manera, els més de 3.000 socis d'aquesta entitat i tothom que estigui interessat en el món

de la muntanya podrà consultar les activitats en una agenda centralitzada que conjumina les sortides

i competicions que organitzen totes les entitats que formen part de la UEC Agrupació Esportiva:
UEC de Bagà; UEC de Barcelona; UEC de Gràcia; UEC d'Horta; UEC de Mataró; UEC d'Olesa de

Montserrat; UEC del Prat; UEC de Sants; UEC de Tortosa i UEC de la Vall del Tenes.

Per exemple, aquest anyal mes de març se celebrarà la 53 cursa d'esquí de muntanya per equips
de la UEC de Barcelona,

" La Cursa Bassiero", que acollirà el Campionat d'Espanya per Equips de la

FEOME-Gran Premio Rise Up de Millet. A més a més, tindran lloc conferències sobre el món de l'esquí
de muntanya, tallers i activitats per als nens i les nenes, xocolatades, dinars de germanor, sortejos de

material, etc.

,

suman

Activitats de muntanya i culturals

La UEC té un caràcter col·lectiu i ha desenvolupat una xarxa de refugis de muntanya, que també
es podran consultar a través de la web. Les diferents entitats membres s'organitzen en seccions

d'especialitats de la muntanya (excursions, senderisme, alta muntanya, escalada, esquí, espeleologia,
bicicleta de muntanya), i d'altres de caràcter cultural (biblioteca, fotografia, arxiu, coral). També té la seva

pròpia publicació: la revista Excursionisme i compta en el seu haver amb la Creu de Sant Jordi, que va

rebre el 1983.

La UEC Agrupació Esportiva és una entitat excursionista formada a Barcelona el1931 amb el nom d'Unió

Excursionista de Barcelona, provinent de la fusió de l'Associació Joventut Excursionista Avant (creada el

1904), el Centre Excursionista Pàtria (1915), la Secció Excursionista de la Penya Irònica (1925), el Grup
Excursionista de la Unió Professional (1928) i el Grup Excursionista Isards (1929).
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Tizi nOuanaourns

El Toubkal, amb una altitut de 4,167 metres, és el cim més alt del

nord d'Àfrica i de la serralada de

rAtles situada al nord-est del continent africà, aquesta serralada pren una

direcció sud-oest al nord-est, de rAtlàntic al Mediterrani travessant el Marroc
i entrant a Algèria. Nou dels onze cims que superen els 4.000 metres d'altitud són

al Parc Nacional del Toubkal.

TEXT I FOTOGRAFIES DE DANI TAVARES l EDUARD JORNET

Fundat
l'any 1942 sota el protectorat

francès del Marroc, el Parc Nacional
del Toubkal inclou els nou cims més

alts del Atles i les valls i pobles que envol
ten aquests cims. Dins del parc es troba
una abundant vegetació de ginebres, ce

dres o roures. Al fons de les valls aprofitant
l'aigua dels rius i torrents canalitzada en

recs els habitants dels pobles han construït

terrasses on cultiven noguers, pomers, ci-
o

rerers, cereals i verdures. La gran fauna del
arc ha minvat o pràcticament ha desapa
regut per culpa de la caça, però encara es

poden veure guineus, linxs, llebres, esqui
rols ... llangardaixos, truites de riu, escor

pins, serps i escurçons... i diversos insectes
o papallones endèmiques d'aquest indret.

6

Els habitants d'aquestes valls del Toubkal
s'anomenen amazigh, que vol dir "per
sona lliure", són els romans que els van

anomenar berbers (bàrbars) a les guerres
púniques durant l'annexió de l'Imperi de
Roma del nord d'Àfrica.

Fa uns 12.000 anys la tribu Masmuda
sinstal-la a les valls de l'Ait Atles fugint
de la desertització del Sahel. En les seves

diferents dinasties funden importants
ciutats al Marroc, la més important Ma

rràqueix. Durant la invasió àrab de la

península ibèrica van arribar fins al Pi
rineu. Ara viuen dedicats a la ramade
ria i l'agricultura a les valls del Toubkal,
parlen el tachelhaït a casa, a I 'escola els

ensenyen I' àrab i alguns parlen francès
o anglès. És un poble hospitalari i auster

que manté les seves tradicions ancestrals

conjuntament amb la religió islàmica.

El recorregut de la Gran Volta al Toubkal
ens permet conèixer els dos vessants del
massís, descobrirem els pobles rurals al

llarg de les valls amb el brogit dels nens

pels carrers, grans espais limitats per les
crestes trencades de les muntanyes, el
soroll dels torrents i rius amb les seves

gorges i cascades, el silenci dels bivacs al
costat dels poblats (azibs) dels pastors, les

pastures entre els rius i les zones àrides i
. rocoses dels cims i l

'

hospitalitat i cultura

d'aquest poble muntanyenc.
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1a etapa
Imlil- Refugi de Tamsoult 16 Km

L'inici de la travessa és el poble dImlil,
centre neuràlgic de la muntanya marro

quina, lloc on es troben tots els muntan

yencs i excursionistes que volen conèixer

aquesta regió.

D' Imlil es remonta la vall de Mizane, un

cop passat el poble dArernd que es troba
a I 'esquerra de la vall, s'inicia un llarg as

cens per un sender que utilitzen els pas
tors i puja amb ziga-zagues fins al Tizi

nTzikert, des de l'ample coll el sender
baixa cap a un camí que segueix cap al sud

flanquejant I 'Adrar Aguelzim, un fort des
cens condueix a la cascada de Irhoulidene

prop del refugi de Tamsoult.

2a etapa
Refugi de Tamsoult - Tizgui 15 Km

Tizgui és un poble característic de I 'Atles,
el seu carrer principal es tortuós i em

pinat, és on hi ha totes les botigues de

comestibles on els venedors fan tertúlia
mentre atenen els compradors.

Des del refugi cal seguir el camí en des

cens cap al sud, abans d'arribar a Tizi

Oussem s'ha de girar a l'esquerra per
remuntar fins a Tizi Tougdal i baixar en

direcció a Tizgui passant per un parell de

petits pobles i un parell dazibs on els pas
tors vigilen els seus ramats de cabres.

3a etapa.

Tizgui - Ait Aïssa 15 Km

Etapa que travessa per un dels boscos de

junípers de l'Atles, un terreny argilós i

vermellós a lazib dAssaka i un impres
sionant barranc.

Se surt de Tizgui pel carrer de les botigues
enfilant el camí que es dirigeix al poblat
dAssaka. Cal remuntar un petit coll

per baixar tot seguit fins a una font sota

uns grans noguers, remuntar el sender

cap a l'est pel base de junípers fins a un

ample coll per descendir per un impres-

Barranc de Moursaïne

Asil nIinzer

sionant i pedregós barranc fins a la vall

d 'Azzadene, cal travessar lassíf Ouissa

dene i pujar fins a Ait Aïssa.

4a etapa
Ait Aïssa - Imska 11 Km

Espectacle de colors minerals a la vall

d 'Azzadene amb el sol de la tarda (marró,
gris, ocre, verd, vermell). S'ha de seguir la

pista cap al nord fins al Tizi nTecht per
baixar per un sender fins a Imi Ourhlad a

la carretera d'Asni a Imlil, cal travessar-la

per remuntar fins a Tizi el Bour i per un

terreny de color gris arribar a Imska.

5a etapa
Imska - Tachedirt 16 Km

A la vall de Rhirhaia és on es troben les
mines de coure, els habitants d'aquesta
vall encara conserven el mode de vida

agrícola tradicional però que va canviant
a poc a poc per culpa del turisme.

Cal seguir la pista cap al sud-est que re

munta tota la vall travessant pels pobles
que encara conserven l'encant d'un passat
que es va esvaint, I' últim poble de la vall
es Tachedirt, un dels més elevats de I 'Atles.

6a etapa

Tachedirt - Oukaïmeden 9 Km

Oukaïmeden, a 2.600 metres d'altitud, és

una gran plana on hi ha diversos azibs ha
bitats pels pastors de les valls veïnes du
rant l'estiu. S'hi troben importants gra-
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vats rupestres fets fa més de 4.000 anys.
Les edificacions característiques dels
azibs contrasten amb les modernes edifi
cacions d 'apartaments i hotels de I 'estació
d 'esquí alpí més alta d'Àfrica.

Se surt de Tachedirt pel sender que, di

rigint-se cap al nord-oest primer per gi
rar al nord-est després, puja al Tizi n'ou
Addi on hi ha una gran panoràmica de les
altes muntanyes del massís, una pista se

gueix la vall cap al nord arribant a la pla
na d 'Oukaïrneden, un sender per sota la

pista fa el camí més agradable tot seguint
l

'

assif n 'Aït Irene.

7a etapa
Oukaimeden - Tirnichi 14 Km

El coll d 'Ouhattar és el coll del venedor
ambulant, un personatge del que es mal
fien els homes dels pobles veïns perquè
sempre ven joies de quincalla a les seves

dones.

Camp dazib Likemt

Cal seguir la pista de terra que passa
per la dreta de la presa d 'Oukaïrneden

girant tot seguit cap a l'est fins a I'azib

Tiferguine per remuntar per un sender

cap al Tizi Ouhattar, gran panorama del

vessant sud de la serralada i la capçalera
de la vall d 'Ourika, una forta baixada

condueix a Agounss, últim poble de la

vall, s'ha de seguir cap al est per la pista
a la dreta de la vall fins a Timichi.

8a etapa
Timichi - Setti Fadma 13 Km

La vall d 'Ourika i el seu riu estan en

caixonats per les altes i àrides muntan

yes del massís, en aquest lloc es troben

els pobles més pobres d'aquestes mun

tanyes amb un gran contrast amb Setti

Padma que amb els restaurants, boti

gues, serveis ... és lloc d 'estiueig dels ma

rroquins que venen fins aquí buscant la

fresca que no tenen a les seves ciutats.
Heu de seguir la pista de la vall d 'Ourika

8
Amzouzarte

cap a I 'est pel costat esquerre de la vall

passant per l'interior dels pobles d 'Anflí
i Tadrart, en arribar a un coll a sobre del
riu Ourika cal deixar la pista, girar a

l'esquerra i seguir un corriol elevat fins a

sobre de les primeres cases de Setti Padma
on s'inicia una forta baixada fins al poble.

9a etapa
Setti Fadma - Amanzel. 15 Km

A Tamatert comença la part més espec
tacular i salvatge de la travessa, els ha
bitants d 'Amanzel es només hi poden
arribar caminant, amb mules o burros, al

poble d'Amanzel, I 'electricitat va arribar

aquests darrers anys i encara viuen parats
en el temps.

La pista remunta la vall dOurika fins al
coll, cal descendir la pista fins al riu Ou
rika, travessat-lo per la palanca i seguir
la pista cap al sud per la vall de lAsíff
n'Oufra, arribant a Tamatert, la pista es

converteix en sender, el pas per dos colls,
amb una ascensió zigzaguejant i la tra

vessa del riu en un indret amb vegetació
espessa i noguers condueix a Amanzel un

dels pobles més aïllats de I 'Atles.

10a etapa
Amanzel- Azib Likemt 15 Km

Les capçaleres de les valls dels asiff
n'Oufra i asiff Tinzer es troben aïllades
del món, hi ha diversos azibs sempre al
fons de les valls per aprofitar I'aigua dels
rius i torrents per conrear les terrasses

amb vegetals que els seus habitants colli
ran per passar I 'hivern o vendre als mer

cats després de carregar les mules i cami
nar durant hores per arribar als pobles.

Cal seguir el sender que remunta lasíff
n'Oufra cap al sud-oest, en arribar al
fons de la vall cal remuntar fins al Tizi

nImchichki, el sender flanqueja un tram

per iniciar un descens cap a la vall de
I'asiff nTinzer, Es passen diversos azibs
abans de travessar I 'espectacular engorjat
de Tinzer, en poca estona s'arriba a Azib
Likemt, un poblat de pastors imazighen.

11a etapa
Azib Likemt - Amzouzarte 16 Km

Etapa llarga amb un gran panorama de les
valls i muntanyes del sud de la serralada
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de 1 'Atles, on es pot gaudir dels colors de
la terra i les roques il-luminades pel sol.

L'asíff nTinzer fa un gir cap al sud, se

segueix el seu curs a través dels bonics

engorjats i el panorama que es va obrint
amb les altes muntanyes d 'aquest indret
fins a arribar al Tizi n'Ououraine on el

sender inicia un flanqueig a 3.000 metres

d'altitud, entre la vall de l 'asiff n'Tisgui
i 1 'Adrar n'Ououraine, a 2.800 metres

s'inicia un llarg i espectacular descens
fins a Amzouzarte al fons de la vall que és

a 1.700 metres.

12a etapa
Amzouzarte - llac d'Ifni 10 Km

Encaixonat entre les muntanyes al ves

sant sud del Toubkal es troba eillac d'Ifni
format per un enorme corriment de ro

ques, és un lloc sagrat, un petit santuari
de pedra seca on les dones amazigh es

banyen i es pentinen per invocar la sort i

els desitjos de fertilitat.

En direcció oest surt la carretera, que pas
sant per alguns petits pobles, condueix

sense cap dificultat a Sidi Ifni on es veu el

llac d'Ifni amb un espectacular color verd

DEL 24 AL 30 DE JULIOL

Sortida/expedició per conèixer una part
d'aquest recorregut i ascendir al Toubkal.

24. Barcelona - Marràquiex aeroport
Oukaimeden. 2.600 metres - aclimatació
i visita de la zona dels gravats rupestres.
25. Oukaimeden - Azib Likemt. Pas
del Tixzi nAddi i el Tizi Likemt, nit al

poblat de pastors de les valls d 'Ourika i
Amzouzarte aprox. 7 h.
26. Azib Likemt - Amsouzarte. Camí

que utilitzen els pastors per anar a

Amzouzarte, vessant sud de l'Atles. 6 h.
27. Amsouzarte - Llac d'Ifni. Acampada
aillac més gran de 1 'Atles. 4 h.
28. Llac d'Ifni - refugi Toubkal.

Recorregut per un dels barrancs més

impressionants de la ruta i pas pel Tizi
n'Ouanoums a 3.750 metres amb una

gran panoràmica dels 4.000 de 1 'Atles 6 h.
29. refugi del Toubkal- Imlil. Ascensió
al Toubkal i baixada fins a Imlil pel camí
més transitat de 1 'Atles 9 h.
30. Transfer Imlil- aeroport Marràqueix
sortida al matí de Imlil a Marràqueix.

Informació UEC de Mataró:
uecmataro@telefonica.net

maragda, cal prendre un sender entre les

roques i l'escarpat vessant nord per arri

bar al campament deillac.

13a etapa
Llac d'Ifni - refugi del Toubkal10 Km

Impressionant pujada zigzaguejant per
un barranc que sorprèn a cada pas, tra

vessant les petites gorges i salts d'aigua de

l
'

asiff n' Moursaïne id'on surten les tren

cades arestes del vessant sud del Toubkal.

El sender segueix cap al nord-oest re

muntant pel fons del barranc la llarga
pujada que arriba al Tizi nOuanaoums a

3.680 metres d 'altitud, un ràpid descens

pel sender empedrat porta a la vall de

1 'asiff nIsougane, que és on es troben tots

els cims de més de 4.000 metres d'altitud
del massís, cal seguir el sender cap al nord
fins al refugi del Toubkal.

14a etapa
Toubkal4167 metres 7,5 Km

Ascensió al cim més alt de 1 'Atles. Gran

panoràmica de les valls i muntanyes de

la ser-ralada. S'ha de travessar lasíff

n'Isougane al costat d'una bonica cas-

cada i remuntar en diagonal una tartera

fins a una barrera rocosa, el camí segueix
entre grans blocs de roques fins a la coma

oest, cal superar un petit ressalt rocós per
arribar al Tizi n'Toubkal a 3.950 metres,
des del coll al sender gira al nord per sota

l'aresta fins a arribar al gran pla del cim
del Toubkal.

15a etapa

Refugi del Toubkal- Imlil12 Km

El camí més transitat per muntanyencs i

excursionistes de 1 'Atles passa per un dels

santuaris més visitat pels imazighen, Sidi

Chamarouch, venen fins aquí per satisfer
els desitjos de salut o fecunditat on està

enterrat el geni dels dimonis sota una

gran roca blanca, l'accés al santuari no

més és permesa als musulmans.

El camí segueix el curs descendent de
1 'asiff n'Isougane pel costat esquerre pas
sant per diverses parades de begudes i ali
mentació protegides per les parets rocoses

de les cingleres fins a Sidi Chamarouch, el

camí continua pel costat dret del riu fins
al gran pla pedregós d 'Aremd, cal traves

sar el poble i per un camí sota els noguers
s 'arriba a Imlil.

Toubkal4.167 m.
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Baixant cap al Valle de Gran Rey

Aquesta petita porció de terra, una de les set illes que formen el conjunt de les Canàries,
és amb 383 km2 (més petita que la Vall de Benasc) la sisena illa en extensió del conjunt

només per davant de El Hierro. Tot i la seva reduïda mida, si una característica ens pot
resumir aquesta illa és la variabilitat. En pocs quilòmetres ens podem estar banyant

en platges amb aigües crista I· lines i de sorra negra envoltades de grans penya-segats a

passar gairebé als 1.500 metres d'altitud envoltats de la famosa laurisilva, on bona part
de l'any regna la boira a pluja horitzontal, fet que atorga al nord de l'illa un verd intens

on de vegades no ens fa pensar en la zona que ens trobem. El clima és proper al tropical
per la qual cosa les temperatures són prou agradables als extrems del dia i potser una

mica elevades a les hores centrals de la jornada.

TEXT I FOTOGRAFIES DE MIQUEL ÀNGEL RAMOS
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Amb
la capital administrativa a San

Sebastián de la Gomera, l'illa està
dividida en sis termes municipals

i habitadaon hi arriben aproximadament
per 21.000 habitants. Per arribar-nos a

aquest racó de món, l'opció més fàcil és

agafar vol directe a Tenerife Nord (Los
Rodeos) i des d'allà un vol intern que
ens deixarà en mitja hora a l'aeroport
d'aquesta illa. També hi ha l'opció d'un

cop a Tenerife, agafar un ferri a Los Cris

tianos que en una hora també ens portarà
al nostre destí.

Amb la figura de protecció màxima del

Parc Nacional de Garajonay, on la ver

dor i els boscos de laurisilva que pobla
ven aquestes contrades des de fa milers

d'anys, es complementen amb tot un se

guitde figures de proteccions com el Parc

Natural de Majona a bé Monumentos Na

turales com la Playa del Cabrito, el Roque
de Garaballo a el Roque Cana, per només

dir alguns exemples.

L'illa compta amb una extensa xarxa de

camins i itineraris perfectament conser

vats i indicats en una cartografia especí
fica que es pot aconseguir en qualsevol
oficina de turisme de l'illa a bé al centre

de benvinguda de visitants del Parc Na

cional en l'indret anomenat Juego de

Bolas. Destaquen de tot aquest gran ven

tall d'itineraris una part del GR-BI que
recorre totes les illes Canàries i aquí es

traba el tram de "Cumbres de la Gomera"

que va des de la capital, a l'est de l'illa,
fins a la Playa de Vallehermoso, al nord
de la qual i recorrent en forma de "L"
els indrets més enlairats del conjunt.
Aquest itinerari salva forts desnivells,
arriba a la cota màxima de l'illa (alto de

Garajonay, a 1.487 m) i s'enlaira a mi

radors per tota la part central del terri

tori. Es divideix en tres jornades i té un

recorregut d'uns 30 km.

D'altra banda apareix el GR-132, que es

troba íntegrament en la Gomera i rep
el nom "Costas de la Gomera" que amb
un total de 130 km i dividit en 8 etapes,
recorre aproximadament tot el períme
tre de l'illa amb uns desnivells acusats,

que ronden prop dels 13.000 metres

acumulats. En el present article, es pre
senta una ruta dividida en 5 etapes i que
recorre pràcticament la totalitat d'aquest
GR-132, tot i que presenta una etapa (la
4a), on per impossibilitat de trobar lloc

per dormir, es desvia d'aquest itinerari

per fer una part del GR-BI i d'aquesta
manera escurçar un dels indrets amb
més problemes logístics. Aquesta ruta

circular marca un total de III km i 6.500

metres positius amb els seus 6.500 me

tres negatius. La totalitat de l'itinerari

és perfectament ressenyat i marcat,
amb pals indicadors i marques que fan
una delícia de tot l'itinerari. Al principi
i final de cada etapa, trobarem un pla
fó indicador de les etapes properes en

ambdós sentits, així com els desnivells

acumulats i el perfil altitudinal de les jor
nades. Això sí, si es vol seguir les jornades
aquí proposades, cal estar predisposat a fer
més de 2.000 metres de desnivell acumulat
cada jornada. Aquest esforç, però, queda
recompensat amb escreix gràcies als pai
satges i naturalesa en essència pura. Junta
ment amb la simpatia i acolliment dels seus

habitants, fan d'aquesta ruta un viatge a un

dels indrets on sembla que el temps s'hagi
aturat i ben valla pena prendre's les coses

amb calma i contemplació.

Per planificar les nostres excursions a la
nostra ruta, l'illa compta amb una exten

sa xarxa de servei de gua-guas (autobusos)
que connecten totes les localitats de l'illa,
i per tant en cas d'haver d'abandonar, a no

disposar de prou dies per poder realitzar

tot el recorregut, és una bona opció per
recórrer els possibles itineraris. També
hi ha la possibilitat de llogar un vehicle a

diferents localitats com San Sebastián de

la Gomera, Playa de Santiago a Valle de

Gran Rey que ens permetrà arribar-nos
a indrets on potser durant la travessa no

haurem pogut passar.

També és aconsellable, si fem algun dia
de descans, agafar un vaixell turístic per
veure dofins i cetacis (si es deixen veure)
i de pas gaudir d'un banyen alguna cala

inaccessible per terra i d'un bon tiberi a

bord. Aquests vaixells tenen sortides des
de Gran Rey i des de Playa de Santiago,
principalment.

Detalls dels espectacular penyasegats, prop d'Arure
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1a etapa
San Sebastián de ta Gomera -

Playa de Hermigua. 27 km. (7/8
hores, 1.200 m�, 1.200 m t)

Aquesta primera etapa ens endinsarà en

la zona nord de l'illa, i passarem d'una

zona sense molta vegetació a zones on

brucs gegants així com grans quantitats
de pi canari ens acompanyaran bona part
de la ruta. En alguns indrets se'ns obriran
horitzons que ens faran tenir una idea del

lloc on ens trobem. Començarem amb
forta pujada tot seguint les marques del

GR en la part alta de la capital, i sortint

del pont que es troba a l'entrada de la
localitat (mirar-se bé el croquis de com

creuar la població, ja que fins al quilò
metre 1 no hi ha cap marca ni indicació).
Un cop dalt de la localitat i ja amb vistes
de l'omnipresent Teide, seguirem sense

problemes l'itinerari i ens endinsarem
en el Parc Natural de Majona fins a arri

bar a la Degollada de Laguerode (603 m)
on podrem continuar per plena aresta

l'itinerari 31 i 32 de camí local per des
embocar a l'Encherada i des d'aquí seguir
durant aproximadament uns 12 quilòme-

12

La solitària i agresta platja de la Guancha

tres de pista forestal (amb una caracterís
tica canonada a la dreta) fins al Raso de

Juel (735 m) i des d'aquest punt una forta
davallada als peus del Roque Garavallo

fins a prop de la Playa de La Caleta.

gua als nostres peus. Una forta baixada fins
a aquesta platja de sorra negra ens deixarà
en un petit nucli de cases on vaig trobar lloc

per dormir. En aquest indret trobarem un

parell de bars-restaurants on podrem gaudir
de menjar típic de la zona a uns preus asse

quibles. Aquesta vall es troba plena de plan
tacions de plàtans, que s'enfilen muntanya
amunt utilitzant la fècnica de les terrasses per
aprofitar el territori.

Un cop en aquest lloc, ja tenim a prop el final
de l'etapa, i una última pujada, prop de la ca

rretera, ens deixarà en el coll de Los Pedacitos

(219 ro), on ja tindrem la Playa de Hermi-

Detall de la costa en les proximitats d'Hermigua
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2a etapa
Playa de Hermigua -

Vallehermoso. 16 km. (5/6 hores,
1.100 m�, 1.000 m t)

Tot i que l'etapa d'avui no és llarga, el des
nivell acumulat fa que els pendents que
trobem ens facin suar la cansalada i no

despistar-nos davant les nostres possibili
tats físiques. En aquesta jornada enllaça
rem les etapes dos i tres del que estipula
les indicacions del GR i farem una variant

de tal manera que no acabarem a la costa,
cosa que ens permetrà trobar fàcilment

allotjament així com aprovisionar-nos de

queviures a qualsevol altre menester.

Sortirem amb les primeres llums i reco

rrerem el primer quilòmetre prop de la
costa. El Teide s'aixeca elegant i altiu a la
nostra dreta. Passem pel petit nucli habitat
de Lepe, tot envoltat de plataners i després
de perdre metres en un barranc remun

tarem sense treva per murs de pedra fins
a la bonica localitat d'Agulo, on prop de

l'església trobarem un bar-cantina on po
drem esmorzar tot sentint la tranquil.litat
d'aquesta illa. Un cop reposades les forces
i encara amb la fresca del matí, seguirem
les marques blanques i vermelles i passa
rem pel costat del cementiri, per tal de
sortir del poble i al principi al costat de la
carretera i després seguint un camí perfec
tament conservat però amb forts pendents
que ens deixarà prop de la zona coneguda
com Travesia (788 m) i en poc més de dos

quilòmetres arribarem al Centre de visi-

Primers quilòmetres direcció Hermigua

tants del Parc Nacional, al paratge conegut
com Juego de Bolos. Allà podrem recollir
informació útil per visitar l'illa, així com

fer la nostra ruta.

tera i tornem a enfilar-nos pendent amunt

fins a la Cruz de Tierno (763 m), un cap allà
davallarem per mig de boscos fins a trabar
nos la imponent figura de! Roque Cana, fà
cilment identificable i que vigila altiu el bo

nic poble de Vallehermoso. Passem a tocar

d'aquest monument natural i baixem per
marcat camí fins a aquesta agradable loca
litat del nord de l'illa i que també és final
de ruta del GR-BI. Aquí podrem trabar tot

tipus de serveis i allotjaments, fet que ens

farà gaudir de l'amabilitat i tranquil-litat
de la zona, així com una bona manera de

reposar forces per la dura jornada que ens

esperarà l'endemà.

Sortim d'aquest indret i davallem fins al
nucli dispers de La Rosas, on destaca e! seu

embassament. En aquest punt tenim dues

opcions, seguir amb l'etapa 3 a bé fer la va

riant 3.1, que en 5 km menys ens deixarà

al mateix punt d'arribada. Aquesta segona

opció és la seguida en aquest article i al
meu parer és de més qualitat paisatgística
i de duresa similar. Passat l'embassament

seguim poc més d'un quilòmetre per carre-

Costa d'Hermigua
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3a etapa
Vallehermoso - La Calera (Valle
de Gran Rey) 20 km. (8/9 hores,
1.550 m s, 1.650 m 'f)

Juntament amb la quarta jornada es tracta

d'una de les etapes més dures però més es

pectaculars de tota la travessa. Passarem
de ple vessant nord de l'illa fins a l'extrem

oest, on el Valle de Gran Rey se'ns presen
tarà amb tota la seva majestuositat i ens

farà gaudir d'un final d'etapa dur però que
no ens deixarà indiferents.

Sortim amb les primeres llums de l'alba
i ja des de la mateixa localitat el camí no

ens deixa ni un moment per descansar.

Seguim sempre direcció Chorros de Epi
na i en poc més d'hora i mitja arribem a

la cota 834, sota unes antenes de teleco
municació. Tota la pujada està custodiada
a banda i banda del camí per palmeres
i chumberes típiques de la zona, en les

parts més altes del recorregut, el bruc així

com el pi canari fan acte de presència.
Arribem a la carretera que dóna accés al

Parc Nacional. Just en aquest punt i abans

d'un revolt trobem un bar de carretera on

podrem parar a fer un mos.

Passem prop del petit nucli de Chorros de

Epino, on trobarem una font en la qual
podrem omplir aigua' i des d'allà i amb
vistes al parc eòlic d'Epina (amb tan sols

dos aerogeneradors) perdrem alçada entre

palmeres fins a la localitat d'Alojera. Aquí
ens podem considerar aproximadament
a meitat de la jornada. Ens espera llavors

una dura pujada però que ens reserva vis

tes espectaculars.

Sortim del nucli habitat i remuntem

sense pauses tot travessant els barrancs

de Majara i de Ioglao fins a assolir la

cota 584, tot creuant la carretera que va

a Taguluche. Encara estarem "patint" la

Penya-segats arribant a Alojera

pujada que haurem de continuar fins a

aproximadament els 900 metres sobre el
nivell del mar, ja a l'ombra del pi blanc.

Malgrat la duresa del camí, ja som al
monument natural del Lomo del Carre

Ión, on un camí horitzontal i estret ens

deixarà unes vistes vertiginoses sobre la

propera però baixa localitat de Tagulu
che, un petit oasis enmig dels feréstecs i

descarnats penya-segats de la zona. Du
rant aproximadament dos quilòmetres
passejarem pel costat de l'abisme i arri-

14
Arribant a la localitat d'Agulo
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barem al Mirador del Santo (8U m). Un
lloc del tot recomanable per contemplar
el paisatge i veure d'on venim. Tot i que el
dia no sigui del tot clar podrem veure les
illes veïnes de La Palma i El Hierro.

Deixem enrere la localitat d'Arure i se

guim ja per paratges de pastures fins a la

Cabezada de la Mérica (831 m). Davant

nostre l'Oceà Atlàntic s'obre als nostres

ulls i caminem per un altiplà de gairebé
un quilòmetre de longitud fins a arribar

just a sobre del final d'etapa. Ens queden
una mica més de 600 metres de desnivell
en poc més de 4 km, fet que els nostres

genolls i el conjunt de l'etapa ens faran re

cordar la duresa de l'illa. En aquest indret

conegut com a Valle de Gran Rey, a causa

que els primers reis de les illes habitaven

aquestes contrades, trobem tres nuclis ha

bitats, el primer és La Calera, menys turís

tic però sí més tranquil que els altres dos:
Las Vueltas i Las Puntillas.

En aquest indret, protegit per altius pen

ya-segats, podrem trobar alguna de les

platges com la del Inglés o el Charco del

Coasta Oest de l'illa

Conde, on veurem la negror de les sorres

i en cas de bon temps, un indret ideal per

gaudir d'un bon bany i unes boniques
postes de sol.

Tal i com s'ha dit de l'etapa anterior, es

tracta d'una etapa dura, tot sortint del ni

vell del mar, ens enfilarem fins a tocar el

sostre de l'illa (a prop dels 1.400 metres

d'alçada) i des d'allà baixarem de nou a la

platja, completant una de les etapes més

"alpines" de tota la ruta. En aquest tram

abandonarem el GR-l32 per anar a buscar
el GR-l31 i deixar-lo posteriorment per

4a etapa
La Calera - Playa de Santiago.
(9/10 hores, 1.500 m i, 1.500 m 'f)

Primeres rampes tot sortint de Vallhermoso
15
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enllaçar amb el primel; en acabar l'etapa.
Sortim des de La Calera i després de

gairebé un quilòmetre per la carretera,
en l'indret conegut com Los Reyes, ens

enfilarem barranc amunt sense contem

placions fins a la cota 668 en la Loma del

Harinero, que ens farà davallar una mica

fins al Barranco del Cerrilla. Allà deixa

rem el GR i ens desviarem per camí local
amb marques verdes i blanques direcció

Chipude (tant aquest com la resta de cruï

lles amb itineraris locals estan molt ben

indicats). Arribarem a aquesta petita po
blació a poc més de LlOO metres d'alçada
i agafarem les indicacions del GR-BI. En

aquest tram ens mourem en els límits del

Parc Nacional de Garajonay. Passarem

pels peus de La Fortaleza (espectacular
altiplà) que és tal i com el seu nom indi
ca. De fàcil pujada, en poc més de mitja
hora es pot assolir el seu cim, però que
tenint en compte la duresa i llargada de la

jornada és millor deixar-ho per una altra
ocasió. En aquest tram veurem els efectes
del gran incendi de 2012, on nuclis aïllats
de pi canari (Pinus canariensis) que van

poder sobreviure a aquest fenomen que

16

va cremar gairebé una cinquena part del

Parc Nacional, han rebrotat de forma es

pectacular i fan tenir esperances de veure

en un futur no gaire llunyà aquests ves

sants recoberts de nou per una vegetació
densa i elegant.

Arribem a la cota màxima de la jornada
i de la ruta: el Mirador de Igualero, que a

1.323 metres sobre el nivell del mar ens

permet contemplar bona part de l'oest i

sud de l'illa. A prop tenim el punt culmi
nant de l'illa, l'Alto de Garajonay (1.487
m), però que la seva ascensió represen
ta un total de poc més de quatre quilò
metres a afegir al total de l'etapa. Des

d'aquest punt ja podem deixar enrere

les pujades pel que queda de la jornada i

per verds prats amb vistes al mar anirem

perdent alçada fins a la localitat d'lmada

(857 m). En aquesta localitat enclotada

enmig de forts pendents trobarem un

itinerari que ens portarà pel Barranco

de San Sebastián sense problemes fins al
final de l'etapa. Aquest itinerari apareix
marcat amb el número 19 en la xarxa

d'itineraris de l'illa.

Remuntant el camí amb la Fortaleza al fons

Aquest tram és d'espectacular bellesa, ja
que durant prop de 9 km anirem baixant

pel mig d'un impressionant barranc i

tot creuant alguns trams a peu d'algun
penya-segat, passarem pels petits nuclis
de Guarimiar, El Cabezo i El Rumbazo,
per acabar els últims 4 quilòmetres per
carretera fins al fine'l de la jornada a Playa
Santiago, on podrem gaudir d'un petit po
ble pescador i d'una platja on descansar.

5a etapa
Playa de Santiago - San

Sebastián de la Gomera. 20 km.

(7/8 hores, 1.150 m s, 1.150m t)

Ja som a l'última jornada de tota la ruta, i

tot i no ser de les més dures, encara hau
rem de salvar diferents desnivells arri

bant en diverses ocasions fins al nivell
del mar que ens permetran accedir a dues

platges de singular bellesa: La del Cabri

to i La Guancha (aquesta última és per a

mi la més bonica de tota l'illa). Finalment

farem la volta a tota aquesta illa, on vam

començar ja fa cinc dies.
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Sortim recorrent el passeig de la locali
tat marítima i ens enfilem pels carrers de
la Tecina i després baixem al Barranco
del Piquillo. Tornarem a remuntar i da

vallarem al Barranco de Chinguarime,
per continuar en nova pujada per amplis
vessants de cultius abandonats i castigats
pel sol fins a l'edificació abandonada de

Contreras (484 m). En aquest tram és pos
sible de creuar-nos amb cabres que pastu
ren tranquil-lament i de les quals s'extreu
el conegut "quesa blanca", típic de l'illa.
Arribem a Los Morales (523 m) i canviem

el sentit de la nostra marxa vers al sud

fins a arribar en poc més de mitja hora a la

platja de El Cabrito, monument natural,
però que està ocupat per un hotel on la

majoria de clients són d'origen alemany.
En aquest indret tan sols es pot arribar a

peu a per mar. Tot i la construcció, l'indret
és sensacional i aprofitem les instal-lacions

per descansar i prendre un refresc.

Continuem la nostra ruta i després d'uns

pocs metres planers, tornem a enfilar-nos

pendent amunt per camí marcat però des
carnat en certa part per l'erosió i arribem
al Paso del Pescador (150 m). Des d'aquí,

Bibliografia i pàgines web d'interès

i ja de baixada, arribarem a l'aïllada i

salvatge platja de La Guancha, de sorra

negra i grans rocs rodons. Deixem anar

la imaginació i els pensaments amb la re

mor de la mar i ens tornem a enfilar en la

que serà l'última pujada de la jornada i de

pas de la ruta. Un cop a dalt de la pujada,
trobarem un petit banc per descansar,
tan sols haurem de recórrer poc més de
tres quilòmetres fins a arribar a la capital
de l'illa i per tant al final d'aquesta bonica
ruta per una de les illes potser més des

coneguda de totes les Canàries però amb
una bellesa que bé es mereix una visita.

• Un corto viaje a La Gomera y
El Hierro. Guiarama Compact.
Anaya Touring. la edició.
Gener 2014

• Mapa Topográfico Nacional de

España. Full de La Gomera.

(1095/1101) Escala 1:50000

• Camina La Gomera. Mapa
de senderisme. Excel-lentísimo
Cabildo Insular de la Gomera. Escala
1:50000.

Hi ha una gran informació sobre l'illa,
indrets i llocs d'interès, que podrem
trobar fàcilment en un buscador
d'lnternet. Les reserves deIs

allotjaments es poden fer per les

plataformes booking.es a per airbnb.
es. Durant l'any 2017les companyies
aèries que volen a Tenerife són Norwe

gian.com, Vueling.com i Ryanair. Per
traslladar-nos a La Gomera la compa

nyia és Binter Canarias.
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El
dia 8 de setembre de 2016, el Cen

tre Excursionista Rafel de Casanova

hagués celebrat el seu centenari.
Si no s'hagués esdevingut la guerra del
1936-39 amb l'adveniment de la dictadu
ra i la posterior eliminació de tot allò que
feia referència a Catalunya, segurament,
aquesta entitat podria ser encara una de
les que conformen el teixit excursionista
de Catalunya.

Després de la guerra, uns quants elements
de l'entitat es van fusionar amb membres
de l'Orfeó Gracienc i atès que no hi podien
haver entitats de nova creació, es van afi

liar a la Unió Excursionista de Catalunya,
de manera que van constituir la delegació
de Gràcia.

La tasca que va fer el Centre Excursionis
ta Rafel de Casanova en la seva existència

(menys de 25 anys) va ser prou important
per a l'excursionisme. De fet, van passar
de fer sortides per Collserola a fer un lli

bre de topografia, una guia d'itineraris

(emmarcada en un gran projecte) i van

crear les marxes de regularitat. Aquesta
darrera activitat va ser l'única competi
ció excursionista (tret dels rallis d'esquí
de muntanya i d'alta muntanya, que van

aparèixer cap als anys 50 del segle XX).
Les marxes eren, evidentment, competiti
ves, però en aquest tipus de competició, el

guanyador no era el més ràpid ni el més

fort, sinó aquell que sabia regular el seu

pas i fer ús de la brúixola i el mapa.

En els inicis de l'excursionisme les acti

vitats competitives eren curses de mun

tanya. Sí, ara que ens sembla que el fet de

córrer per la muntanya sigui una cosa tan

moderna, resulta que fa més de 100 anys
que el Centre Excursionista de Catalunya,
va organitzar la primera cursa a Sant Llo

renç del Munt. Per imitació i pel fet que la

majoria d'entitats excursionistes en aque
lla època tenien una secció d'atletisme, el

primer que es va fer era córrer per la mun

tanya i va ser a l'any 1927 que el Centre
Excursionista Rafel de Casanova va orga
nitzar la primera marxa de regularitat.

Aquesta primera marxa era un itinera

ri pel Montseny, entre Aiguafreda i Sant

Pere de Vilamajor. No hi havia una velo
citat per trams i van posar tot el recorre

gut a 5 km/h, una mitjana molt alta per a

indrets amb pujades. Però aquesta va ser

la llavor que va fer que fins als anys 80-90

del segle XX, gairebé la totalitat d'entitats
excursionistes de Catalunya, organitzes
sin la seva marxa, de manera que el calen
dari de competició era gairebé de tot l'any.
Les marxes, ara anomenades per la FEEC,
Marxes Tècniques Regulades, van ser

substituïdes en aquella època per les ca

minades populars, una activitat en la qual
no calia mirar cap mapa ni saber orientar

se ni controlar el pas, només s'havia de
caminar i pensar en l'hora de l'esmorzar
i altres avituallaments. Actualment, les

poques marxes que queden estan agru
pades en la Copa de Marxes Tècniques
Regulades de la FEEC; són 8 o 9, moltes
de les quals passen de la cinquantena
d'edicions. Tret d'aquestes marxes hi ha

alguna entitat que segueix organitzant la

seva marxa social, però la veritat és que el

Fotografia de l'esquerra:
Castell d'Eramprunyà
(Arxiu Marta Rosàs)

Fotografia inferior:

Pàgina del butlletí del CE
Rafel de Casanova on es dóna

la informació de la primera
marxa de regularitat (arxiu

UEC Gràcia)

ANY m.-N.'S JUNY - JULIOL DE 1927 SEGONA EpOCA

BVTLLIETX ° DELo
CENTREoEXCVR

SiONKS TA oRA
F£Lo CASANOVA

(Revisat per ta Censura governativa)

De la ta Cursa Excur
sionista de Regularitat

EL
dia 3 del prop passat Abril tingué lloc aquesta cursa que

organitzà la nostra secció de Muntanya, per ies estribacions
del Montseny. .

Quand es tracta d'organitzar una cursa excurslonista de veloci
tat per muntanya, com que se n'han organitzades tantes, els que 18
plantejen no tenen res més que fer que agafar un reglament d'una
cursa ja celebrada i copiar-lo; escollir un camf, marcar- io i anar a la
recerca de premis. Fins avui aquesta mena de curses han estat
d'èxit segur.

Nosaltres, en la cursa de Regularitat, ens llençàrem a un camí
desconegut; intentàvem una cosa nova i que nosaltres creiem útil,
però ... ¿respondrien els excursionistes? Els companys de la secció
estaven nirviosos; la propaganda era activa, però poc intensa; els
premis afluïen abundants i valuosos; les inscripcions... tardaven...

Per ff, a l'hora de tancar l'inscripei6 de la cursa poguerem res

pirar satisfets; teníem 21 equips inscrits, ço que feia un nombre de
42 concursants. Estàvem contents, la cursa seria Ull èxit i podria
demostrar les posibilitats d'una mena de curses més útils i segurs
ment més belles que les de velocitat ...
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20
Portada del butlletí del CE Rafel de

Casanova (arxiu UEC Gràcia)

món de l'excursionisme ha oblidat aques
tes competicions i es pot dir que ha tornat

als orígens amb les curses de muntanya,
tot i que ara sembla que també han passat
de moda i el que atrau més són les acti

vitats de molt llarga distància i molt des

nivell.

Pel que he pogut deduir tot llegint els but

lletins del Centre Excursionista Rafel de

Casanova, l'interès per fer una activitat

nova en la qualla fortalesa física no fos el

principal es va anar desenvolupant amb el

temps. Així, en el butlletí de desembre de

1923 veiem anunciada la primera "excur
sió d'orientació excursionista" al Pla de la

Garga i cingles de Bertí, anant-hi per Ai

guafreda i tornant per la Garriga. Al mes

de març de 1924 ja veiem la segona "ex
cursió d'orientació excursionista" a la Mo

rella i Begues i, a més, trobem una míni

ma ressenya: "Hi assistiren sis companys

que restaren força complaguts d'aquesta
excursió i de la manera d'orientar-se a

muntanya desconeixent els camins i no.

portant ni un sol útil indicador". Al mes

Grup a Montserrat (arxiu Marta Rosàs)

d'abril en la tercera excursió ja donen

una mostra de la seva capacitat, perquè
es tractava de fer l'ascensió a la "roca dels
Ecos", anant-hi per Collbató i retornant

per Sant Vicenç de Castellet, una excursió
ben llarga, perquè la trobada era a les 3 del

matí al "Parador" del Passeig de Gràcia i la
tornada a les 9 del vespre pels Ferrocarrils
Catalans.

Al butlletí de juliol de 1926 hi havia notí
cia de dues "excursions d'orientació" fetes
el mes de maig. Aquesta activitat no es li

mitava a la secció de Muntanya, sinó que
en el butlletí d'octubre de 1926, a l'apartat
de la secció Feminal, també hi havia una

"sortida d'orientació" (no sé si conjunta
amb la secció de Muntanya).

Al butlletí de juliol de 1926 hi ha un article

signat per Joan Carreres amb un títol prou

significatiu: Fem guies! En aquest article,
l'autor, valora les guies del moment com

a positives des del punt de vista literari,
però poc útils a l'hora de seguir un camí:

"En general, les guies excursionistes que
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tenim de Catalunya, i en particular i al da

vant de totes, aquell monument de guies
pirinenques que ens deixà l'apòstol i ma

laguanyat mestre en C. A. Torres, tenen

un valor altíssim com a obres de consulta
a d'estudi, com a resums on poden trabar

se, a voltes amplament estudiades, totes

les característiques naturals i científiques
del terreny que comprenen. Com a guies
de muntanya però, com a guies de cam

ins, hi manca quelcom, i aquesta manca

fa que la seva utilitat com a tals, quedi re

duïda als que tinguin prou experiència i

coneixements i encara aquests algun cop
es perden". Crec que, amb bones paraules,
deia que les guies descriptives eren difí
cils de seguir, per no dir que algunes ve

gades no tenien res a veure amb la realitat.

Per tant, el Centre Excursionista Rafel de

Casanova va optar per "anar a la confec
ció de guies pel sistema d'itineraris topo
gràfics, en forma que cada itinerari vingui
a ésser com un plànol del país que en ell es

recorre". Però aquesta tasca la van fer en

col-laboració amb el Centre Excursionista

Minerva, una altra entitat desapareguda
després de la guerra. El projecte tenia un

objectiu ben clar: "anem a fer un conjunt

J;/c-a/él
",0",,,==>===,="=====::ii£""",====,.;;J �m,

de petites cartes topogràfiques, a una es

cala clarament entenedora i amb tots els
detalls que puguem copsar, creient amb
això fer un bé a la gran multitud excursio

nista delerosa de conèixer la nostra terra

i de trescar per nostres belles encontra

des. A aquestes cartes procurem afegir
hi totes les dades que puguem d'ordre

científic, històric, artístic, etc, però més

com a notes que cada u podrà ampliar,
que amb explicacions detallades". Una

característica del treball que anaven a

emprendre era que: "Acceptem amb goig
totes les col-laboracions que se'ns vulguin
donar, agraint-les per endavant, advertint

però, que no anem a fer un obra anònima
sinó una obra de conjunt, en la que cada

u hi tindrà la responsabilitat i la gloria
de la tasca que hagi complert". El resultat

d'aquesta col-laboració va ser un primer
volum amb 22 itineraris que abastaven
uns sectors propers a Barcelona. La veritat

és que crec que van començar a treballar
i en un cert moment es van adonar que
s'havien concentrat en una zona; llavors
van mirar d'orientar la publicació, però
va sortir un treball una mica dispers. De

fet, en la introducció deillibre diuen:
"

...

teníem una fe cega en l'obra que anàvem

Itinerari de la primera marxa nocturna

organitzada pel CE Rafel de Casanova

(arxiu UEC Gràcia)

Una mostra dels recorreguts dels
Itineraris Gràfics (arxiu Joan M. Vives)
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Ermita de Bruguers (arxiu Marta Rosàs)

a fer; però, tot això en conjunt, ens havia

privat de prendre una orientació ben de
terminada i precisa. D'aquí que les pri
mers itineraris no tinguin cap correlació
entre sí, i que hi trobem entre ells llocs tan

diferents com les Guilleries i e! Penedès".
Els croquis, però eren, en general, molt
ben fets i oferien l'itinerari amb e!s tren

calls i tot el que sortia al pas.

El Centre Excursionista Rafel de Casanova
va fer servir aquest model de plànols per a

les seves marxes i encara, en l'actualitat, la

UEC Cornellà fa servir aquest sistema en la

marxa d'orientació CUc.

Finalment arribem al mes d'abril de 1927
i en l'apartat de la secció de Muntanya, hi

ha la programació de la "I Cursa Excur

sionista de Regularitat" pe! dia 3 d'abril.
L'itinerari que indica és: Aiguafreda, el

Bellit, Roques Roges, les Planes del Cortés
i Vilamajor. En el butlletí de juny-juliol de
1927 hi ha la crònica de l'activitat, de la

qual es dedueix que, malgrat les incerte

ses inicials, van considerar que havien fet
una bona troballa: "Nosaltres, en la cursa

de Regularitat, ens llençarem a un camí

desconegut; intentàvem una cosa nova i

que nosaltres creiem útil, però ... ¿respon
drien els excursionistes?" Malgrat aquests
dubtes van tancar la inscripció amb 21

equips, cosa que els fa dir: "Estàvem

contents, la cursa seria un èxit i podria
demostrar les possibilitats d'una mena de
curses més útils i segurament més belles

que les de velocitat..."

A l'hora de començar la marxa sorpre
nen de l'actitud d'alguns participants: "5

Montserrat (arxiu Marta Rosàs)
kilòmetres l'hora? Bah! Es fan dormint.

Seguir un camí en un gràfic? Calcular un

itinerari? Tonteries?" Però després es va

veure que allò era més seriós del que sem

blava: "El promig de 5 km. L'hora no fou

pas massa fàcil de fer; el camí del gràfic no

fou trobat per alguns que es refiaren del

seu instint que del mapa que se'ls donà
i el temps calculats no tots els trobaren

bé, ni el seguiren igual. Això fou per no

saltres un goig, perquè si la cursa no re

sultava una cosa tant fàcil sinó quelcom
que devia estudiar-se i fer-se amb seny, el

propòsit que ens guiava no era pas equi
vocat." Amb aquesta primera marxa van

comprovar tres coses que "semblava no ho
estaven prou:
la. No tots els excursionistes senten desit

jos d'ésser atletes.

2a. Els excursionistes tenen desig de saber
3a. Comprovàrem quel els itineraris grà
fics que nosaltres anem fent amb el C.E.

Minerva, estan ben fets, doncs ni un sol

dels que e! seguiren es va perdre, i els que
es perderen fou per no mirar lo."

I contents pel bon funcionament de la
marxa diuen: "... els convidà a tots per
una altra cursa igual que pensa celebrar.
No serà aquella la darrera." I la veritat és

que no ho va ser i va encetar una activi

tat única que no crec que s'hagi fet en cap
indret del món. Perquè a Catalunya, ben

aviat van tenir imitadors i en el butlletí

de juny de 1928 ja hi ha la convocatòria

de la marxa (encara n'hi diuen "cursa")
de Regularitat que organitzava el Club
Excursionista Tramuntana. Al butlletí

.

de maig de 1928 ja hi ha l'anunci de la 3a

cursa organitzada també pel Club Excur-
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sionista Tramuntana. Això es repeteix en

el butlletí de novembre de 1929 en el qual
el Centre Excursionista Rafel de Casano

va organitza la 4a edició. En el butlletí de

juny de 1930 hi ha la notícia de la cinque
na marxa en la qual van guanyar la copa
d'entitats i els seus socis es van classificar
en les primeres posicions.

Però la cosa no s'acaba aquí, perquè al mes

de novembre de 1931 trobem la primera
"Prova d'Orientació per azimuts" en la

qual només van participar 6 equips, però
van encetar una altra de les tècniques de les
marxes de regularitat. No hi ha cap dubte

que els membres d'aquesta entitat eren in

novadors perquè al butlletí de novembre
desembre de 1931, ja hi trobem la primera
marxa nocturna de regularitat.

I això-va aportar el Centre Excursionista
Rafel de Casanova a l'excursionisme cata

là: una competició en la qual calia conèi
xer el pas que es portava i calia tenir no

cions d'orientació. A més, com s'ha vist,
les marxes, es van anar diversificant en

diversos sistemes: marxes per coordena

des, per azimuts, dufour, a més de les més

habituals que eren les de regularitat i les
d'orientació. També van sortir les "combi
nades" en les quals hi havia més d'un sis

tema i com no podia ser d'altra manera,

les nocturnes.

Així, doncs, els membres del Centre Ex

cursionista Rafel de Casanova van crear

una activitat competitiva, però que era

un bon aprenentatge per moure's per la

muntanya. La primera marxa de 1927 va

ser l'inici de les nombroses marxes que
a partir d'aquell moment es van anar or

ganitzant per part de les diverses entitats

excursionistes catalanes. Als anys 60 del

segle XX, la Marxa de Regularitat de Ca

talunya, la més esperada del calendari,
tenia 400 i 500 equips inscrits (és de des

tacar la 33ena edició amb 552 equips ins

crits, és a dir, 1.104 persones). Crec que els

innovadors i inquiets membres de l'entitat

que va ser l'origen de la UEC de Gràcia, es

mereixen un reconeixement per part del

món de l'excursionisme.

El primer volum dels Itineraris Gràfics,
una obra col-lectiva de membres del CE

Rafel de Casanova i CE Minerva (arxiu
Joan M. Vives)

Tagamanent (arxiu Marta Rosàs)
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Pujant al Dzoun-La el coll més alt del trekking a 4.951 m

Aquest trekking a la regió del Kham, al Tibet oriental, travessa els colls del massís de Chola
Shan camí de Dergé, centre cultural de primer ordre. Són prop de cent vint quilòmetres

en què convivim amb els nòmades drokpas al mateix temps que visitem i dormim
en imponents monestirs budistes. Us explico un viatge a un espai remot i

a un temps molt llunyà.

TEXT DE PASQUAL GARRIGA I FOTOGRAFIES DE JORDI VALENT
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El Kham

El que avui en dia anomenem Tibet és tan

sols una part del Tibet cultural i històric.
La llengua i la cultura tibetana s'estenen
a les províncies xineses limítrofes amb
el que avui en dia coneixem com a Regió
Autònoma del Tibet (TAR en anglès), que
per cert té ben poc d'autònoma i molt

d'ocupada. El Tibet "històric" comprèn
tres grans regions. D'una banda I'Ü-tsang
que es correspon amb l'actual Regió Au

tònoma amb capital a Lhassa i abasta tot

el Tibet central i occidental. A l'est, amb
una superfície major que l'anterior, tro

bem les regions de I'Amdo, i del Kham.

L'Amdo repartit entre les províncies xi

neses de Qinghai, Gansu i el nord del
Sichuan i el Kham que ocupa la meitat
oest del Sichuan i un sector al nord del

Yunnan.

L'interès de I'Amdo i del Kham radica

que el viatger s'hi pot moure gairebé amb
total llibertat, lluny del control absolut

que les autoritats xineses mantenen so

bre el moviment de viatgers dintre de la

Regió Autònoma del Tibet. En un viatge
anterior ja ho havíem comprovat el des

aparegut company Martí Gasull i jo ma

teix tot fent el Khora o circuit de peregrí
nació al voltant de I'Amnye Machen un

massís sagrat que culmina a 6.282 m al
cor de I'Amdo. Aquesta aventura la podeu
trobar a l'Excursionisme núm. 370 de se

tembre de 2012.

Al Tibet central hi trobem els mones

tirs més prestigiosos com són el Pota

la, Gyantse o Shigatse, testimonis de

l'esplendor del passat. Ara bé, per veure

l'expressió del budisme tibetà més autèn

tic, cal anar al Kham. Aquesta regió no

acceptava la tutela del govern xinès però
tampoc la de la llunyana Lhassa ni del
Dalai Lama. Encara avui en dia gaudeix
d'una relativa tolerància i autonomia per

part de les autoritats xineses. Monestirs

sumptuosos reconstruïts després de la

Revolució Cultural acullen comunitats de
centenars i a vegades de milers de monjos
i de monges.

L'altra realitat de la regió és la vida senzi

lla dels seus habitants, els khampas, que
es divideixen en dos grans grups. D'una
banda tenim els rongpas, els pagesos de
les valls, assentats en petites comunitats
en una altura mitjana de 3.500 m. En una

Pedres gravades amb mantres aillac Yilung Lahtso a l'inici del trekking

terra força pobra conreen principalment
ordi, a vegades blat, algunes verdures,
patates, raves, naps, cols i pebrots. L'ordi,
anomenat tsampa en tibetà és la base de la

seva alimentació. Per altra banda trobem
els drokpas, els ramaders nòmades dels al

tiplans. Els seus ramats són essencialment
de iacs tot i que també en trobem algun
d'ovelles o de cabres.

cap a Chengdú, la capital de la província
xinesa del Sichuan. Amb divuit milions
d'habitants és la cinquena ciutat del país.
El Sichuan és la província interior més

dinàmica de la Xina, té una superfície
com la d'Espanya i una població de 82

milions d'habitants concentrats majori
tàriament a la meitat oriental de la pro
víncia, de relleu planer i població xinesa.

Nosaltres ens mourem justament al sector

occidental de la província, les prefectures
de Garzê i Aba que corresponen a la zona

de cultura i ètnia tibetana. Ocupen la mei

tat del territori i la població no arriba als
dos milions d'habitants. Per als xinesos
el Sichuan és el país de l' ós panda ja que
és aquí on viu aquesta espècie amenaçada
i és a Chengdú on hi ha el centre de cria

La llarga aproximació

Ens plantem a la Xina amb només un bit

llet d'avió d'entrada per la capital, Beiging
i sortida per Hong Kong. Els vols interns a

la Xina són força econòmics si considerem

les distàncies recorregudes. Mentre visi

tem Beiging i rodalies comprem el bitllets

Prenent el te a l'interior d'una tenda de pastors drokpas
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en captivitat que intenta garantir el seu

futur. Chengdú és una ciutat moderna i

dinàmica on trobem de tot en els comer

ços, agències de viatges i prou atractius

turístics per justificar unes vacances.

El nostre trekking se situa a l'extrem més
oriental de la província, a tocar de la Re

gió Autònoma del Tibet. Per anar-hi ens

calen dues llargues jornades d'autobús

que recorre per carreteres de muntanya
els vuit-cents quilòmetres que separen

Chengdú de Manigango. A la tornada, des

de Dergé, en seran nou-cents. Anticipo
aquí que, comptant els quatre dies de ca

rretera, aquesta aventura dura un total de
tretze jornades.

El grup en el Dzoun-La, a 4.951 metres, el coll més alt de la ruta

Amb la dificultat de la llengua quan com

prem el bitllet d'autobús cap a Manigango
no sabem si hi arribarem el mateix dia a

l'endemà. L'autobús surt de Chengdú a les

6 del matí i triguem onze hores a recórrer
els 327 Km que ens separen de Kanding,
la capital del districte autònom de Garzê.

En arribar pensem que es tracta d'una pa
rada més en la nostra llarga ruta. Però no

és així, passarem la nit en aquella ciutat

encaixonada en una profunda vall a 2.600
m i als peus del massís del Lama She de

6.052 m. Històricament ha marcat ellí

mit entre els mons i les cultures tibetana i

xinesa. Copsem en els rostres i els vestits

dels seus habitants la barreja de les dues

cultures i sentim que ens apropem al nos-

tre objectiu. L'endemà prosseguim el nos

tre viatge en autobús cap a Ganzi a Garzê

població que dóna nom al districte autò
nom. Val a dir en aquest punt que tota la

toponímia de la regió d'origen tibetà ha

estat modificada per la seva denominació

en xinès i la seva posterior adaptació als

caràcters del nostre alfabet. A nosaltres

que no entenem ni un borrall de tibetà

i que parlem un xinès bàsic ens resulta

impossible saber del cert si el nom de la

població és el xinès a el tibetà. El camí de
Garzê és una total immersió en el Tibet.
Passem per la. vila monàstica de Tatong
prop de l'imponent Haizi Shan de 5.770 m.

Dinem a la ciutat de Tawo en un humil
restaurant de carretera davant del que ens
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Entrant al poble de Gemako, amb el monestir de Dzongsar sobre seu

expliquen que és el major xorten de tot el

Tibet. Arribem a Garzê (Ganzi en tibetà)
a les cinc de la tarda i ens dol no poder
arribar en el mateix dia a Manigango la

nostra destinació, així que negociem amb
taxistes locals el preu a pagar pels darrers
91 quilòmetres. Són dues hores més de
carretera remuntant l'àmplia vall del Ya

long que amb els seus 1.300 Km de longi
tud és l'afluent més llarg del riu Iang- Tsé.

Manigango és un nus de comunicacions

mancat de tot encant i que viu de prestar
serveis als viatgers que camí del Tibet han

de passar el temible coll del Cho La de gai
rebé cinc mil metres d'altura. Rebentats
ens instal-lem al primer hotel que trobem.

El tercer dia de viatge amb l'ajut d'un mapa

passegem pels carrers de Manigango ex

plicant el que volem fer i buscant algú que
ens faci de portador i de guia. Ens fem en

tendre i tothom ens diu que hem d'anar al

llac Yilung Lahtso, que de fet és el punt de

sortida del trekking. Hi anem en taxi, dot
ze quilòmetres vall amunt. Només arribar
veiem que cal pagar per accedir alllac. Les
noies que cobren l'entrada ens arreglen
ràpidament el tema dels portadors. Seran
160 iuans diaris (uns 20€) per cinc dies de

feina. Dos homes i tres cavalls. Amb bons

mapes de la zona potser no els necessita

ríem, però no n'hi ha i pensem que tard o

d'hora ens perdríem. Un cop resolt el pro
blema gaudim de la bellesa del lloc. Quina
meravella de llac! Les seves aigües turque
ses s'estenen a 4.020 m d'altura al peu del

massís del Chola-Shan que li fa de teló de
fons. Fa quasi tres quilòmetres de llarg
per un d'amplada i és envoltat de bande-

roles de pregària i pedres gravades amb el

clàssic mantra tibetà de l'Om mani pad
me hum. Els cims més alts del massís, que

superen els sis mil metres, queden ama

gats. Com és un lloc relativament "turís
tic" trobem on menjar i dormir.

El trekking
de Manigango a Dergé

Dia 1

A les set del matí apareixen dos homes, en

Tsetap de 50 anys i en Kunga Rensi de 33

amb 3 cavalls i una potra de 3 setmanes.

Fetes les presentacions queda clar que
ells només ens duran fins a Dzongsar a

tres dies de camí i que després tornaran.

Carreguem els cavalls i pel vessant de la
vall oposat a la carretera reculem uns cinc

quilòmetres direcció Manigango fins a

trobar l'entrada de la llarga vall de Dzoun

Chu, que remuntarem per superar el coll
més alt del trekking. La vall està clara
ment orientada al sud. Trobem campa
ments nòmades on els drokpas ens con

viden a prendre te. Aquesta gent passen
l'estiu instal-lats en tendes negres fetes de

llana de iac. Mentre els homes, sempre a

cavall, s'ocupen de portar el ramat amunt

i avall cada dia en busca de noves pastu
res, les dones es queden al campament i

s'ocupen de munyir el bestiar al vespre i

a l'albada per fer-ne després formatge i

mantega. També són elles les qui teixei

xen la llana negra dels iacs i les qui amb

les seves mans escampen els excrements

frescos per un cop secs recollir-los. En

aquestes valls i altiplans sense arbres ni

arbustos les tifes seques de iac són l'únic

combustible disponible per cuinar i per
escalfar les fredes nits d'estiu a més de
4.000 metres d'alçada. En acomiadar-nos
els agraïm l'hospitalitat regalant-los una

fotografia del Dalai Lama amb la qual es

toquen el front i ràpidament dipositen al

petit altar que mai falta en aquestes ten

des. Les fotografies les havíem demanat a

la Casa del Tibet de Barcelona i l'escena es

repetirà unes quantes vegades en els pro

pers dies. Que poc costa fer feliç a aquesta

Escola del monestir de Dzongsar
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gent tan humil! Més amunt trobem un

nou llac a 4.300 m i un nou assentament

de drokpas. Encarem finalment la llarga
pujada cap al Dzoun-La, de 4.951 m, so

bre terreny costerut i pedregós passant
a tocar d'una gelera. Cal saber que la vol
dir coll en tibetà chu vall i gompa mo

nestir. Quan hi arribem portem prop de
vint quilòmetres de ruta, estem cansats i

notem els efectes de l'altura. Els nostres

portadors llencen a l'aire paperets amb

pregàqries a l'hora que fan uns crits gutu
rals en senyal d'alegria. Quines vistes! Ara

veiem cims més alts i geleres, però no el

Chola Shan. Dormim en tendes sota el coll
a 4.600 m. Ells munten una senzilla tenda

de lona blanca bastida sobre pals de fusta
i ràpidament encenen un foc al voltant del

qual tots ens escalfem.

Dia 2

Baixem hores i hores l'alta vall de Ting
Chu. Només trobem dos petits nuclis de
cabanes on hi ha pastors, un a 4.250 m i

un altre a 4.190 m. Entenem que només

són assentaments d'estiu. Més avall pas
sem per unes fonts d' aigües termals on

remullem els peus. La vall és molt am

pla, d'origen glaciar. Passem per un petit
monestir de moderna construcció. No

s'hi veu gent però sí una gran estesa de

banderoles de pregària. La vall canvia
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El poble de Rashenda és al fons de la vall sota el monestir de Pelpung

d'orientació sud a oest i s'estreny. Pinal

ment al cap de vint-i-cinc llargs quilò
metres de baixada arribem a un primer
poble Chising Dewa, una vintena de cases

on per fi veiem dones i criatures. En Tse

tap i en Kunga, no hi volen entrar, volen
marxar ràpid d'allí, passar desapercebuts.
Entenem que més a menys ells no són

d'aquella vall i que s'hi senten intrusos.

Ens enfilem pel vessant de la vall cap a

una carena que culmina a 4.120 m i dóna

pas a l'alta vall que puja al següent coll, el

Redak-La. Ri arribem una hora més tard

i just abans de passar-lo muntem un cam

pament. L'etapa ha estat molt llarga, més

de trenta quilòmetres i hem caminat unes

12 hores.

Dia 3

Passem ei Redak-La de 4.162 m i tot seguit
baixem una vall bonica i boscosa d'aires

alpins fins a trobar, mil metres més avall,
la carretera que va a Dzongsar. Són sis qui
lòmetres que fem sota una fina pluja. La

"carretera" és una bona pista que remunta

la vall paral.lela a un gran riu. Encara som a

tres hores de camí de Dzongzar. Passem po
bles habitats per rongpas i arreu destaquen
unes bastides de fusta on pengen la palla
de l'ordi (tsampa) per tal que s'assequi des

prés de la collita. Dzongsar és un monestir

penjat dalt d'una carena dominant als seus

peus els poblets d'Honta i Guemako. Són

pobles de fusta construïts aillarg de la ca-

•

Dharamsala

India

People's
Republic
of China

•
Chengdú

Mapa de situació del trekking
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rretera amb un cert aire de ciutats del Far

West. L'hostal és senzill però espaiós. Els

nostres amics portadors s'acomiaden i em

prenen el camí de retorn. Apareix un monjo
jove, que es fa dir Jimmi i que parla un an

glès prou entenedor après en l'exili a l'Índia.
Ens fa un tour pel poble on visitem l'escola.
Deixem per l'endemà la pujada al monestir.

Dia4

Dedicarem el dia sencer a visitar el mones

tir i els seus voltants. Volem amarar-nos

L'impressionant edifici principal del monestir de Pelpung

d'allò que hem vingut a veure. En Iimmi
ens ve a buscar i ens ensenya la gompa a

monestir. Va ser fundat el746 per un mon

jo Bônpo, la branca més antiga del budisme
tibetà. El127S esdevingué un monestir de
la tradició Sakya i va arribar a tenir prop de
500 monjos. Fou destruït el19S8 i recons

truït e11983. Avui hi ha prop de dos-cents

monjos. A la vall s'ha reprès la tradició que
el fill petit de cada família esdevingui mon

jo. A l'escola del monestir trobem aquests
nens aspirants a monjo aprenent a llegir i

a recitar els mantres budistes. La màxima

Treballs de la sega al poble de Shigar, el darrer dia del trekking

autoritat és el rimpotxé Jamyang Khyentse,
educat al Bhutan. Com a deferència ens en

senyen les seves estances privades. Aquest
monjo exiliat és un cineasta reputat. La

seva pel-licula The cup on narra la passió
d'un jove monjo per veure els partits d'un
mundial de futbol va arribar al festival de

Cannes. A la tarda visitem els pobles de la

vall i finalment, després de dos dies grisos i

plujosos, surt el sol.

Dia 5

En Iimrni ens ha buscat un nou portador,
que resulta ser cantaire i que ens amenit

zarà l'etapa amb cançons tradicionals.

Aquest cop és un home sol amb un ca

vall en el qual carrega les nostres pesa
des motxilles. El camí es perd a estones

i és enfangat. Ens explica que a la zona

hi campen ossos i algun lleopard de les
neus. Passem el Hak-La (4.530 m) sense

problemes al cap de tres hores de pujada.
La baixada també entre boscos ens du,
deu quilòmetres més enllà, al poble de

Rashenda situat al fons d'una vall a 3.720
m. Al poble no hi ha allotjament i tothom
ens diu que pugem a la gompa de Pelpung.
El que descobrim penjat cent-cinquanta
metres més amunt del poble no és un mo

nestir, és una petita ciutat monàstica. Un

gran edifici central envoltat de centenars

de cases-cel-la on viuen els monjos i amb
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alineacions de xortens funeraris aquí i

allà. Ens ofereixen una amable acollida i

ens allotgen en una gran habitació amb

vistes sobre la vall. Som al paradís!

Dia 6

Dediquem tot el dia per veure Pelpung
(escrit Palpung en algunes pàgines web).
L'edifici principal pintat d'un intens co

lor marró vermellós, no fou destruït

durant la revolució cultural. Es diu que
dels antics monestirs del Tibet només el
Potala el supera en dimensions. Tenia una

biblioteca amb més de 300.000 volums i

una col-lecció de més de 10.0000 thangkes
(pintures de tradició budista sobre tela).
Pertany a la tradició Kagyu del budisme
tibetà i acull prop de 800 monjos. És per
tant la comunitat monàstica més gran
de la zona, tot i que a l'estiu molts mon

jos aprofiten per anar a les seves regions
d'origen i no hi són. Al temple no podem
fer fotografies però gaudim de la seva rica

i exquisida ornamentació. Al voltant del

monestir hi ha força activitat construint i

reconstruint habitatges. Això es fa amb la

tècnica de murs de fang premsat barrejat
amb palla (tova) sobre els quals s'aixeca la

resta de l'edifici fet amb troncs, cosa que

ocupa a força fusters. Ens enlairem sobre

el monestir per prendre consciència de la

seva dimensió i gaudir de la visió del con

junt. A la tarda baixem al poble, juguem
amb la canalla, i veiem com recullen ra

mats de iacs.

Dia 7

Darrer dia de marxa que ens ha de dur a

la carretera a Shezundo Chorten Karpo,
on esperem trobar transport fins a Dergé.
Els monjos ens han buscat un nou porta
dor, aquest cop amb dos cavalls un per a les

motxilles i un de muntar per quan torni.

Sortim del monestir a 3.870 m i en una

hora pugem al coll de Domo-La de 4.220

m. Aquí a dalt tot són prats plens de flors.

Malgrat l'altura passem a tocar de cases

habitades i amb hortet. Més endavant pas
sem per diversos campaments de drogkpas
amb les característiques tendes de llana ne

gra. El camí puja i el terreny esdevé àrid i

pedregós. Seguim una pista que ens porta

al darrer coll del Goser-La al qual ens cos

tarà força arribar. Al coll, de 4.620 m, hi

ha un túmul de pedres gravades i moltes
banderoles de colors, els anomenats cavalls
de vent, que els qui hi passen deixen com a

pregària o agraïment. Des d'allí dalt veiem

per fi els dos sis mils que amagava el massís.

Són el Dophu Ngatra de 6.120 m i a la seva

dreta el Chola Shan de 6.168 m que pren
el nom d'un coll proper i de retruc serveix

per denominar tot el massís. Davant nostre

distingim una baixada vertiginosa de prop
de mil cinc-cents metres tins al fons de la

vall de Shi Chu. Aviat retrobem prats verds

i més avall comencem a passar per camps
d'ordi formant terrasses sobre els pendents
de la muntanya. Enlairat a 4.070 m sobre

una carena veiem el monestir de Pindjung
Gon. Més avall passem per Shigar un poble
gran i amb diversos nuclis de cases on hi ha

força activitat. Tothom està enfeinat amb

les tasques de la sega, feta a mà i amb falç,
és clar. Evitem unes llargues ziga-zagues de

la pista baixant pel dret sobre un llom fins a

arribar al fons de la vall a 3.200 m. Seguim
per una pista la vall de Shi Chu, a tocar d'un
cabalós riu fins que passa un pagès amb un
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tractoret amb qui pactem que ens porti a

la carretera.principal. Ja hem caminat més
de vint quilòmetres i el nostre portador ha
de desfer el camí abans que es faci de nit.

D'aquesta manera tan poc elegant reco

rrem el parell de quilòmetres que posen fi
al nostre trekking. El tractoret ens porta a

Sezundo Chorten Karpo, un nucli de sis o

set cases a la cruïlla amb la carretera asfal
tada que ve de Dergé i va cap al Tibet. A la
carretera principal ens agafa una furgoneta
que va cap a Dergé, vint quilòmetres més al
nord. Li demanem si ens pot atansar al riu

lang-Tsé sis quilòmetres més avall i acce-

deix. Durant uns minuts en l'aiguabarreig
dels dos rius admirem l'amplada, propera
al centenar de metres, i la força del riu més

gran de la Xina quan encara es troba en el

seu curs més alt. Al costat oposat veiem

per primer cop la Regió Autònoma del Ti

bet. Un pont hi porta però abans hi ha un

control policial que no haguéssim passat.
L'home ens porta a Dergé i ens deixa en un

hotel de classe turista. Un luxe merescut

després de 7 dies d'austeritat.

Dediquem el vuitè dia a visitar la ciutat

de Dergé i en particular el seu monestir

i la seva gran Impremta (vegeu requadre).
El novè dia emprenem ben d'hora eillarg
retorna cap a Chengdú. D'entrada triguem
tres hores en arribar a Manigango (109
Km) passant pel Cho-La, el coll que dóna
nom al massís i que s'alça fins als 4.916 m

d'altura. Arribem a la població de Luhuo
on fem nit i l'endemà en una maratoniana

etapa arribem a Kanding on prenem un

altre autobús fins a Chengdú. Hi arribem

al vespre amb ganes d'emprendre un nou

trekking aquest cop a la regió de I'Amdo.

Però aquesta serà una altra història.

Dergé I 'Alexandria del Tibet
Dergé és una petita ciutat de 30.000 habitants que fa funcions de

mercat local i nus de comunicacions. Té una part nova de pobla
ció d'ètnia Han xinesa establerta aillarg de la carretera i una part
alta en una vall lateral cent per cent tibetana. Històricament era

la seu d'un reialme tibetà. Hi visitem el gran monestir de Gong
chen, fundat en el segle XV, important centre d'estudis de l'escola

Sakya. Ara bé la seva importància es deu que allí s'hi va establir

l'any 1729 una impremta de textos budistes, coneguda com a Der

gé Parkhang. N'hi havia dues més una a Lhasa i una altra a Lha

puleng. La de Dergé és l' única que ha mantingut la seva fervent
activitat fins als nostres dies. És un gran edifici de tres plantes,
on a més de fer-s'hi les impressions, s'hi prepara de forma artesa

nalla tinta i s'hi conserven més de 200.000 planxes d'impressió
originals. Allí s'editen e180% dels textos de tradició tibetana. Són
volums enciclopèdics que tracten de medicina, matemàtiques,
astrologia, música o pintura. És per això que es pot considerar

Dergé com un far de la cultura i la tradició escrita tibetana, com

en el seu dia ho fou Alexandria per al món hel-lenístíc,

La tècnica d'impressió manual és per xilografia, és a dir amb

planxes de fusta de pi gravades a mà. La impremta es pot visi
tar. Impressiona veure el ritme amb què desenes de parelles
d'homes, asseguts l'un davant de l'altre repeteixen el procés sen

se parar. El primer subjecta la planxa de fusta, el segon l'entinta,
el primer posa el full de paper i el segon finalment la pressiona

amb una mena de rodet sobre la planxa i retira el full. Sense per
dre un segon el primer canvia de planxa i tornen a començar el

procés. Quan l'acaben han imprès un llibre sencer. Ens mostren

orgullosos la biblioteca constituïda, no per llibres sinó per dese
nes de milers de planxes de fusta tallades. Val a dir que en ser

de fusta relativament tova es desgasten o fan malbé per la qual
cosa també hi veiem força artesans deixant-se la vista mentre

tallen amb gúbies i enformadors les noves planxes d'impressió
de caràcters francament minúsculs.

Parelles d'impressors a la impremta de Dergé
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Louis Cordier,
les muntanyes també s'estudien

Durant
els anys 1802 i 1803 el geòleg

Louis Cordier va fer una investi

gació sobre el vulcanisme, que co

mençà explorant el Massís Central francès
i l'acabà a les illes Canàries, on pujà dos

cops el Teide, visitant també part de la

conca del riu Fluvià i el Cabo de Gata. En

aquest periple intentà pujar la Maladeta
amb l'intel-lectual danès Termes Chris
tian Bruun de Neergaard. El 9 d'octubre
de 1802 Cordier, de Neergaard i dos guies
assoliren el Portillón Superior. En aquest
punt de Neergaard abandonà; Cordier i un

guia, però, continuaren, baixaren a la gla
cera, la travessaren i, amb moltes dificul

tats, assoliren la cresta. Tanmateix, a partir
d'aquest punt no van saber com superar els

menys de cent metres de desnivell que els
hi mancava per fer el cim i abandonaren.

Calgué esperar fins al setembre de 1817

perquè Friedrich Parrot i Pierre Barrau

fessin la primera ascensió. Pierre Louis

Antoine Cordier (Abbeville, 1777 - París,
1861) va ser un geòleg i mineralogista. Es-

Escarabat
pudent

tudià a l'Escola de Mines de París, essent

deixeble del prestigiós geòleg Déodat de

Dolomieu, amb qui establí una profunda
amistat, fent plegats un viatge científic pels
Alps i participant en la campanya napo
leònica d'Egipte. Posteriorment Cordier

fou inspector general de mines i professor
de l'Escola de Mines de París i del Museu

Manel Canales

Nacional d'Història Natural, on amplià
notablement la part dedicada a la geologia.
A més ocupà diferents càrrecs de respon
sabilitat pública, com conseller d'estat, par
de França i president de varies comissions

del ministeri de Treballs Públics. Junt amb

d'altres col-legues fundà la Societat Geo

lògica de França, de la qual esdevingué
president. Fou un dels primers a aplicar
mètodes físico-químics per l'anàlisi de

les roques, raó per la qual se'l considera

un dels pares de la petrologia moderna.

També realitzà estudis per determinar la

temperatura de l'interior de la Terra. Va fer

molts viatges geològics, publicant un bon

nombre d'articles científics; un d'ells cons

titueix el primer estudi geològic rigorós de

la muntanya de sal de Cardona. Es casà

amb Cécile Borgella neboda del pare del pi
rineisme, Louis Ramond de Carbonnières.

El mineral anomenat cordierita (ciclosili
cat de ferro, magnesi i alumini), i el pic de

Cordier (3.254 m) i la Torre Cordier (3.050
m) a la Maladeta ens el recorden.

Família: Tenebriònids Espècie: Blaps lusitanica

Es tracta d'un escarabat de color negre

força gros d'entre 2 i 3,5 cm de llargària.
Té un protòrax gros i èlitres convexos,

soldats entre ells per la línia mitjana i

acabats en una punxa obtusa. Presenta

unes extremitats llargues i primes i té

dues antenes ben visibles formades per

segments.

Es mou lentament i està adaptat a la man

ca d'aigua. Té una cutícula molt gruixu
da i durant el dia es refugia sota pedres
o s'enterra a la sorra per evitar la desse
cació. També és fàcil trobar-lo entre les

runes, prop de coves, en soterranis, bo

degues i clavegueres.

Són principalment detritívors i

s'alimenten de matèria orgànica. Es re

produeix per ous. Les larves són cilíndri-

ques i segueixen un procés de metamor

fosi abans de convertir-se en adults.

De manera característica presenten a

l'abdomen unes glàndules que produei-

Lluís Catasús

xen unes secrecions de caràcter defensiu.

Si se'l molesta aixeca la part posterior de

l'abdomen i secreta un líquid desagrada
ble i pudent. Precisament per això rep

aquest nom comú.



RETALLS DE MUNTANYA

El congost
de Mont-rebei, frontera natural

El
congost de Mont-rebei és un pa

ratge natural de gran bellesa situat
a l'oest de Catalunya i que consti

tueix en aquest punt la frontera natural

entre Catalunya i Aragó, a cavall de les

províncies de Lleida i Osca. El congost
el forma el riu Noguera Ribagorçana en

travessar de nord a sud la gran serralada

prepirinenca del Montsec, dividint-la en

aquest punt entre el Montsec d'Ares, a

l'est, i el Montsec d'Estall, a l'oest.

Administrativament el congost de Mont

rebei s'estén a la part catalana entre els

termes municipals de Sant Esteve de la

Sarga, pertanyent al Pallars Jussà, al nord;
i d'Ager, pertanyent a La Noguera, al sud.

Pel que fa a la part aragonesa, es localitza

al terme municipal de Viacamp i Llitera,
a la Baixa Ribagorça.

Al congost de Mont-rebei, les aigües de la

Noguera Ribagorçana avancen pel fons
d'un canó format per parets a banda i

banda de fins a 500 metres d'altura i se

parades per no més de 20 metres en els

punts més estrets. Es tracta d'un dels in

drets a casa nostra més ben conservats pel
que fa al seu estat natural original, lliure

d'infraestructures, i només travessat en el

seu vessant oriental per un espectacular
camí de ferradura excavat a la roca i a gran
altitud sobre les aigües de l'embassament
de Canelles. Tot plegat, fa del congost de
Mont-rebei un paratge de gran valor eco

lògic tant per a la fauna com per a la flora

que hi resideix, i que cal tenir en compte
a l'hora de portar a terme qualsevulla del

gran nombre d'activitats esportives que
s'hi poden fer, que van des del senderisme

en família fins a l'escalada més extrema,

passant pels recorreguts contemplatius en

caiac d'aigües tranquil-les o l'espeleologia
a través de les nombroses cavitats de la
zona.

L'accés més ràpid al congost es fa des
del nord, pel Pont de Montanyana i Sant

Esteve de la Sarga, des d'on una carre

tera de vuit quilòmetres ens porta fins
a l'aparcament i les instal.lacions del

centre de visitants. Des d'aquí un curt

passeig de 20 minuts ens deixa a l'inici
del congost, tot passant pel pont penjant
de Mont-rebei, d'uns 40 metres, sobre el
barranc de Sant Jaume, un dels braços
d'aigua de l'embassament. També es pot
arribar al congost pel sud, des d'Ager, pas
sant pel llogarret de Corçà, des d'on surt

una pista d'uns quatre quilòmetres fins
a l'aparcament de l'ermita de la Pertusa

construïda al capdamunt d'un espadat
sobre l'embassament. Des d'aquí un llarg
camí porta al principi del congost en un

parell d'hores passant pel refugi Mas de
Carlets. Val a dir, però, que l'entrada pel
sud és la més espectacular en veure com

s'encaren les imponents parets de Cata

lunya i Aragó, i com es fragmenta el mas

sís en aquest punt.

Un cop al congost, així com el pas del pont
penjant de l'entrada pel nord, el camí no

és apte per a persones sensibles al verti

gen, per bé que, des de fa uns anys s'han
instal-lat passamans d'acer al cantó de
la paret, de forma semblant al cable de
vida emprat a les vies ferrades, així com

bancs de fusta per descansar i contemplar
el paisatge de tant en tant. El recorregut,

Eduard Soler

gairebé horitzontal, es pot fer en uns

tres quarts d'hora per sentit, tot i que de

ben segur us hi entretindreu més estona

en fer fotografies i gaudir de l'entorn tan

feréstec com espectacular. En destaquen
el pas a través d'un curt túnel foradat a

la roca i reforçat amb materials d'obra fa

pocs anys, i l'accés força pendent i ajudat
per algunes grapes de ferro a la cova Co

lomera, uns metres per sobre del camí, a

la meitat del recorregut aproximadament.

Aquest camí fou construït per la Man

comunitat de Catalunya als anys vint

del segle passat per facilitar les comu

nicacions entre els pobles de la zona. La
crescuda de les aigües en posar-se en ser

vei l'embassament de Canelles, però, feu

que romangués inundat la major part del

temps, fins que al19821a companyia elèc

trica ENHER construí l'actual camí, uns

30 metres per sobre de l'anterior.

Des de l'any 1999 la Fundació Catalun

ya-La Pedrera s'encarrega de gestionar
l'Espai Natura Congost de Mont-rebei per
al manteniment del camí i la preservació
del seu entorn.
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Exit total a la cursa Bassiero
i rècord de participació
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A les 9 del matí del diumenge 19 de març
es va donar el tret de sortida a la 53a

Edició de la Cursa Bassiero, la Travessa

amb Esquís que des de 1965 organitza
la Unió Excursionista de Catalunya de
Barcelona i que enguany era el Campio
nat d'Espanya d'Esquí de Muntanya per

equips - Grand Premia Rise Up de Millet
i puntuable per a la 33a Copa Catalana
FEEC-Ferrino.

es va omplir d'esquís i pells de foca. Tot a

punt per una Cursa d'absolut rècord per a

l'organització, que va anar acompanyada
d'un temps primaveral amb una tempe
ratura impròpia de mes de març.

va ser pels germans Nil i Oriol Cardona
/

amb un te¡:nps' de 2h 25 minuts i 47 se-

gons, a 8 minuts i 19 segons de l'equip
de la Guàrdia Civil format per la parella
Luis Alberto Hernando i Kika Navarro i a

8 minuts i 38 segons dels tercers, l'equip
de la selecció madrilenya formada per
Noel Burgos i Antonio Alcalde.

La Cursa Bassiero estava formada per dos

recorreguts marcadament alpins de 1000

i 2000 metres de desnivell que creuaven

per les Valls d'Àneu, passant per llocs

emblemàtic com els Pics del Bassiero

(2.904m), la Vall de Gerber i la Vall de

Ruda.
Des de les 8h del matí, els 266 partici
pants (133 equips) inscrits a la Cursa Bas

siera van anar arribant a la zona de Tele
cadires de La Peülla, a l'Estació d'Esquí
de Baqueira Beret, i el corral de sortida

En categoria absoluta masculina, la pri
mera posició del Campionat d'Espanya

En categoria absoluta femenina, la pri
mera posició va ser per'Ia parella for
mada per Mireia Miró i Marta Garcia,
amb un temps de 2 hores, 55 minuts i

19 segons, seguides de Tina Bes i Marta

Riba (3h07:37) i d'Isabel Montañés i Ares

Izard (3h27:24), en tercera posició.

La Cursa Bassiero també va coronar els

campions i campiones d'Espanya de les

categories Júnior, Cadet, Veterans i Pro

mesa, i l'entrega de premis es va celebrar

a les 13h a la mateixa zona de I'àrea de

La Peülla.

El Cap de Setmana Bassiero va prosse

guir amb un dinar popular al Polies

portiu d'Esterri d'Àneu, seu de la Cursa;
on el dia anterior s'hi havia celebrat el

Briefing i les Jornades Tècniques, que va
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comptar amb una xerrada sobre Nivolo

gia a càrrec de la nivòloga Sara Orgué.

Amb més força i empenta que mai,
l'Organització de la Cursa Bassiero co

mençarà a pensar en la propera edició,
la 54a, que espera que sigui tant o més

exitosa que la d'aquest any.

LLENGUA l _ MUNTANYA

Majúscules i minúscules
Revisant els. articles que ens envieu, tro

bem que una vegada més hem d'incidir
amb la normativa de com hem d'usar les

majúscules i les minúscules. L'important
és mantenir una coherència dins del text.

Per tant direm que:
• Sempre posarem en minúscula els

noms dels accidents geogràfics com:

cinglera, platja, muntanya, cim, pic,
etc. Només posarem en majúscules els
noms propis: cim del Montarte, llac

d'Engolasters, turó de l'Home, puig de

la Creu ...

• Així mateix posarem en minúscules els
noms genèrics d'habitacles: refugi de
Mas del Tronc, cova d'en Manel, capella
de la Santa Creu, castell de Montsoliu ...
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• Els càrrecs per molt importants que
siguin van en minúscula: president
Companys, rei Felip II, papa Francesc ...

Quan aquests càrrecs s'abrevien van en

majúscules: Dr. Puig, Prof. Marín ...

• L' única excepció i per respecte a la tra-.

dició, quan un càrrec és encapçalat pel
seu tractament protocol-lari, s'escriu
amb majúscula tant el tractament com

el càrrec: Molt Honorable President del
Parlament de Catalunya ...

• Després dels signes d'admiració i

d'interrogació començarem en majús
cula: "Què em dius! No ho sabia pas"
Això que dius, és veritat? I tant que sí".

• Després de dos punts només posarem

majúscula si segueix una cita: ho va dir

l'alcalde: "Tot ha sortit bé".

Després dels tres punts suspensius
quan fan la funció de punt hi posarem

majúscules: Han vingut el Pau, el Pere i

el Joan ... Què bé.
• Els punts cardinals s'utilitzen en minús

cula en tots els casos, menys si funcionen
com un topònim: ens dirigim direcció

sud-est, però Amèrica del Nord.
• En entitats de caràcter públic a reli

giós que s'escriuen amb un nom comú
i un adjectiu, posarem el substantiu en

majúscula i l'adjectiu en minúscula:

l'Església catòlica, l'Estat jueu ...

De moment ho deixarem aquí. Si teniu

cap dubte podeu enviar-me un correu fent
la consulta a la revista.



ONCURSIONISME
Lluís Catasús i Cols

1. El cap de Creus és un cap dellitoral, situat al

final d'una petita ...

2. A la contrada, el cap de Creus és conegut també

com a cap del...

3. Aquesta serra situada als municipis de la Selva

de Mar, Palau-saverdera i Roses té una elevació

màxima de 618 metres.

4. El parc del cap de Creus es troba situat en aques
ta comarca.

5. La península del cap de Creus separa el golf de

Roses, al sud, d'aquest golf, al nord.
6. Aquesta cala verge, de paisatge salvatge i escar

pats penya-segats és l'última platja de Roses.

7. Municipi que ocupa la meitat sud de la penínsu
la del cap de Creus. Té el seu origen en la colònia

grega de Rhode, fundada pels massaliotes al se

gon quart del segle IV aC.

8. Cap situat al SE de la península del cap de Creus,

que tanca pel N el golf de Roses.

9. Aquest puig és un contrafort de 606,6 m

d'elevació que domina pel sud-oest la vila i la

badia de Cadaqués i pel nord-est la badia de Ro

ses. Al seu cim hi ha les instal-lacions d'una es

tació de radar construïda pels Estats Units l'any
1959.

10. Monestir benedictí de l'antic comtat d'Empúries
situat al vessant de llevant de la muntanya de la

Verdera.
Il. Aquesta pissarra freqüent al parc és una roca

metamòrfica d'origen sedimentari, de textura

granular fina i homogènia.
12. Aquest municipi de l'Ait Empordà és el poble

més oriental de Catalunya.
.

13. Nom que rep una badia petita que es troba

envoltada d'una paret de roca o penya-segat.
També coneguda com a ansa o calanca quan és

I

petita.
14. Municipi de la comarca de l'AIt Empordà situat

en la plana de l'Empordà, entre les serres de Ro

des i la Blanca. Sobre un cim a prop de la pobla
ció hi ha el castell de Quermançó.

15. Bonica cala de Roses situada al sud del cap de

Norfeu.

Avui parlarem del parc del Cap de Creus. Espai natural protegit amb la categoria de parc natural des de l'any 1984.

10

4

Solucions del Concursionisme 397: 1 Sant Nicolau, 2 Malpas, 3 Perves, 4 Pallars Jussà, 5 Cavallers, 6 Besiberri,
7 D'Escales, 8 Llúdriga, 9 Comaloforno, 10 Aragó, 11 Ventosa i Calvell, 12 Caldes de Boi, 13 Pont de Suert,
14 Noguera de Tor, 15 Vilaller.

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

maig, 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

397 dedicat a la comarca de l'Alta Ribagorça és Jordi Badiella Agui
lera. A la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu
consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors.
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De Sant Cugat
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Horari: 3 h 30 min ( 2 h per anar i 1h 30 min per tornar)
Desnivell: 100 m

Dificultat: excursió ideal per a iniciació amb nens a partir de

4-5 anys, però atenció, són 9 km entre anar i tornar

Època: tot l'any, a l'estiu millor evitar les hores centrals del dia

Cartografia: Collserola Parc Natural a Esc. 1:20.000. Ed. Al

pina.
Bibliografia: Collserola de Joan Portell Rifà, llibre de la

col-lecció Els camins de l'Alba, Editorials Geoestel i Alpina
Accés: sortirem des de Sant Cugat del Vallès. Tant si hi anem

amb vehicle propi com amb tren caldrà anar a l'extrem més

oriental del municipi, a la denominada Rotonda del Rotary,
allímit entre la zona urbana i els camps. Com a referència

aquesta es troba a 450 metres del Centre Cultural de Sant

Cugat seguint l'avinguda del Pla del Vinyet, just passat el

col-legi Europa.
Descripció: excursió al cor de la serra de Collserola, que mal

grat ser curta no manca d'al-licients. Tota la ruta es troba
dintre el terme de Sant Cugat del Vallès i segueix el GR 6 per

pistes forestals, fins poc abans del final. A la rotonda trobem
clarament indicat el "Camí de Sant Medir". Baixem per una

pista que creua la riera de Sant Medir. Avancem cap a l'est en

tre camps i canyissos. Tenim a la dreta el Parc Rural de la To-

-----�-

'"
Horari: 1 h 30 min. a 2 h d'anada i 1h 15 min. de tornada.

Desnivell: 480 m.

Dificultat: excursió curta, poc més de 4 km d'anada, però amb

pendent sostingut. Orientació que demana atenció.

Època: Tot l'any, ara bé les Guilleries sempre són més maques
a la primavera i a la tardor.

Cartografia: Vall de Sau Collsaeabra a Esc. 1:40.000. Edito
rial Alpina.

Bibliografia: Guilleries Collsaeabra de Ricard Belis i Mercè

Manyós de Balanzó, guia núm. 8 de la col-lecció Els camins

de l'Alba, Editorials Geoestel i Alpina
Accés: per accedir a Osor a la part més baixa de les Guilleries

tenim dos camins. El primer és per l'eix transversal prenent
la sortida de Sant Hilari Sacalm i des d'aquest poble seguir la
carretera GI -542 que baixa en 16 Km a Osor. Per l'altre costat

cal accedir a Anglès des de Girona (N 141e) o des de Santa
Coloma de Farners per la C-63. Des d'Anglès cal fer 9 km per
la mateixa carretera GI-542 fins a Osor.

Descripció: a més de conèixer les Guilleries, els al-licients

d'aquesta ruta són la descoberta d'un important santuari, del
bonic poble d'Osor i del país d'en Serrallonga. Val a dir que
una carretera asfaltada uneix els extrems de l'excursió, cosa

que permet fer combinacions amb vehicle si s'escau. Segui-
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De Sant Cugat a Sant Medir

rre Negra, una imponent masia fortifica
da del s.XII que podem veure. Arribem

al Pi d'en Xandri, un arbre monumental

símbol de Sant Cugat. És un esvelt pi
pinyoner de 23 m d'altura que d'ençà
d'un atac patit el1997 es troba apuntalat.
Camí enllà entrem dintre l'espai protegit
del Parc Natural de Collserola. La pista
esdevé obaga ja que avancem dintre un

bosc d'alzines. Arribem a la masia Can

Borrell, avui en dia un restaurant, que
revoltem per la seva dreta tot passant de

llarg una pista que s'enfila, un quilòmetre
més enllà, al petit embassament de Can

Borrell. Quatre-cents metres més enllà
de la masia trobem un pal indicador cap
a la capella de Sant Adjutori i un forn ibè

ric. Sortim a l'esquerra de la pista per un

corriol i ens enfilem en un parell de mi

nuts a la curiosa i singular ermita romà

nica de planta rodona. Cinquanta metres

més enllà trobem l'anomenat forn ibèric,
molt ben conservat. S'hi coïen materials
de construcció, com teules i maons. Re

tornem a la pista obaga que va guanyant

altura fins a un pla obert. Allí trobem la

bifurcació cap a la masia-restaurant de
Can [ané, a mà dreta. Nosaltres prenem
la pista de l'esquerra, abandonant el GR

6, i vuit-cents metres més enllà, arri

bem finalment a l'ermita de Sant Medir.

Aquesta antiga església parroquial del s.

XI pertanyia al monestir de Sant Cugat
i donava servei a les masies del voltant.

Cada 3 de març s'hi celebra un aplec que
de tornada a Barcelona omple de cara

mels els carrers del barri de Gràcia. A

tocar de l'ermita, enclotada, hi ha una

masia privada amb una torre ben singu
lar. A l'esquerra de la pista trobem una

gran zona de pic-nic amb bancs i taules
on menjar abans de retornar per on hem

vingut.

...
Turó de
la Torre

(188 m)

Mare de Deu del Coll des d'Osor
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rem el GR 178 a Ruta d'en Serrallonga.
És un antic camí ral antigament molt
transitat alllarg del qual el cèlebre ban
doler del s. XVII feia els seus robatoris
en masies i assalts a carruatges.
Sortim d'Osor, a 340 m, per la carretera

que va al santuari de la Mare de Deu del

Coll, que podem veure, ben amunt so

bre una carena. Als 200 m en el primer
revolt prenem la pista que surt a mà es

querra (pal indicador). La pista avança

planera, creua la riera de Sant Gregori
i després d'un tancat amb gossos de

caça comença a enfilar-se dintre un

bosc d'alzines, roures i castanyers. A la

tardor trobareu cireres d'arboç. Als 50

minuts, en un replà a mig pendent, tro

bem l'ermita de la Mare de Deu del Part

del s. XVI malmesa pel vandalisme.

Deu minuts més amunt la pista fa cap
al coll de Nafré, a 617 m. És el punt en

què la carretera bifurca cap al santuari

a cap a la presa de Susqueda. A uns 30

metres en direcció al santuari cal estar

atents al trencall a l'esquerra cap a un

corriol que s'enfila per un fort pendent
(marques de GR i panell de camí ral). En

forta pujada pel corriol topem de nou

amb la carretera durant uns pocs me

tres. En el revolt immediat l'abandonem
i prenem una pista a mà esquerra. Al cap
d'un centenar de metres el GR trenca a

mà dreta seguint un corriol que s'enfila
fins a una masia. Prenem a la dreta una

pista que du a un replà i de nou per un

corriol obac acabem d'arribar, en forta

pujada, al santuari de la Mare de Deu del

Coll a 823 m. Hi ha un gran restaurant i

un hostalatge a més de zona d'esbarjo i

pícnic. L'església romànica de finals del

s. XII té un bonic absis i hi podeu veure

la talla i un retaule de la Mare de Deu

(rèpliques). El millor del santuari són les
vistes cap a la vall de Sau i Susqueda al
nord i cap a la vall d'Os�r al sud. Retor

nem a Osor pel mateix camí. No deixeu
de visitar el magnífic pont vell i el centre

històric monumental d'aquest poble al
voltant de la seva església de Sant Pere.

Coli de
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.....
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Mare de
Deu del Coll
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>Embalatges i palets
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més gran lleugeresa
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Ctra. de Sentmenat, Km 4 I Carrer de la Mola, 7-9 I Apartat de correus 2 I 08213 Polinyà (Barcelona) I Tel.: 93 713 02 65 I Fax: 93 713 3404

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
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INSCRIPCIONS:
del 20 d'abril ailS de juny

Manca
Gràcia - Montserrat

Caminada
el Papiol- Montserrat

� • unió excursionista de catalunya de gràcia
bRÀCIA

www.uecgrada.cat·marxCLgm.uecgrada@gmail.com • faceboob/OradaMontserrat • @marxaOM
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