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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 Caro (Boix Ebre)
, Activitats: muntanya, travesses, excursions, BTl, engorjats, natura,
escalado, espeleoloqio.

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 (lliure)

, 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 8aborte (lliure)
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya
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Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarco: Terra Alto
· Capacitat: 20 places
, Activitats: ascensions, travesses, BTl, senderisme, espeleologia

Refugi de Cova Cambra
Tortosa (lliure)
Altitud: 1306m
AI centre del Massís del Port, a la molta del Cotí.
Comarca: Boix Ebre
Capacitat: 18
Activitat: Expeleologia, Barranquisme, Bit i Excursionisme.

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

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

Refugi MAS DEL TRONC
652 849 704 - Xavier Gonzólez
Faeebook: Refugi Mas del Tronc
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serro de Rubió
· Comarco: Anoia
, Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, BTl, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646 744 669 /972 145 107 www.xaleluee.eom
· Altitud: 1.505 metres
· lo Molino, ol 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.refugirebosl.eal
· Altitud: 1.670 metres
, Vessant sud de la Tosa d'Alp
, Comarca: Berguedà

· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BTl, escolada, senderisme

Refugi de PUIGCERC6S
872 007022 - 652 649 704 - Raquel Aguilar
www.refugipuigeereos.eat
· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès,

entre I'Hostalet i el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà

, Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BTl, pesco
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editorial

Concepció Arnau Viaplana

Filòloga.
Membre del Consell de redacció com a assessora lingüistica

400 Edició especial

EI2 i 3 de desembre de l'any 2000 es va celebrar a la Secretaria General de l'Esport d'

Esplugues de Llobregat el Fòrum UEC 2000 amb l'objectiu de replantejar el futur de la

Unió Excursionista de Catalunya. En aquell moment el president de Consell General era

en Gener Aymamí.
Un dels punts que es van tractar va ser el de la reforma del Butlletí. La ponència la

va presentar l'estimat i enyorat, Martí Gasull amb la col·laboració de Xavier Colell,
especialista en revistes de muntanya.

En Martí fou qui em va animar a col·laborar en el nou projecte de la revista, ja que

era sòcia de la UEC Barcelona des dels 3 anys i a més treballava al Consorci per a la

Normalització Lingüística amb qui teníem un conveni.

AI llarg del 2001 vam treballar en aquest projecte de nova revista, maquetació,
presentació a totes i cada una de les entitats fins a sortir el gener del 2002 amb el

número 306, de l'Excursionisme.

Durant tots aquests anys hi ha hagut un equip fidel de col·laboradors i d'altres que han

anat canviant i també diferents etapes amb canvis de format. També hi han passat
diversos directors de la revista. Entre ells, cal recordar el malaguanyat Francesc

Brugalada, mort ara farà un any i que tanta falta ens fa.

He participat des del primer número del nou Excursionisme assessorant la part

lingüística i també fent la secció "Llengua i muntanya". M'agradaria pensar que els meus

articles de llengua han servit algLJna vegada a algun lector.

Cal destacar el mèrit que suposa haver arribat als 400 números d'una publicació escrita

en català. Aquest exemplar és diferent i s'ha cuinat entre tots els col·laboradors de la

revista enmig d'un estiu tòrrid i ple de notícies i emocions.

Tot l'equip de redacció, esperem doncs, que gaudiu d'aquest exemplar especial i que

com a mínim ens pugueu acompanyar 400 números més. Com sempre defensant la

llibertat d'expressió.
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Òscar i Albert Masó Garcia

Enginyers tècnics i muntanyencs de Sabadell, aperturistes de

vies d'escalada d'estil clàssic i autors de llibres, articles, audio
visuals i conferències de temàtica muntanyenca.

AGRAÏMENT

Vicenç Giménez (Arxiu Bibliogràfic i Excursionista de la UEC

de Gràcia).
D'esquerra a dreta, Òscar i Albert Masó Garcia al Pyren Museu de

Salardú. Autora: Conxita Garcia Pérez.

4O O
no és una xifra qualsevol, i menys per a una publicació com Excur

sionisme. Han passat 42 anys des de l'aparició del primer exemplar,
publicat l'abril de 1975 i amb el Pedraforca i un parell d'infants com

a protagonistes de la seva portada. Aquella quitxalla s'ha fet gran i ja pot fer balanç
del que ha succeït al llarg de les quatre centenes d'Excursionisme. En aquella època,
els pioners de l'escalada catalana s'havien retirat de la primera fila, l'ús del burí estava

ben implantat i el nostre país s'havia quedat petit per als il-lustres conqueridors de les

grans parets catalanes, de forma que els grans reptes s'havien hagut d'anar a buscar a

les muntanyes més altes i llunyanes de la Terra.

Un article de reflexió sobre el futur de l'excursionisme català, publicat al nú-

mero 21 d'Excursionisme de desembre de 1976, es preguntava: ¿Es convertirà

l'excursionisme en un simple esport de competició, en un esbargiment multitudi
nari o en un espectacle acrobàtic? La por a la possible deshumanització, incivisme

i egoisme dels futurs muntanyencs catalans quedava resumida en aquest article amb

l'explícit títol "El "boom" de l'excursionisme. esportiu". 40 anys després, aquesta
premonició s'ha fet clarament realitat, tot i que d'una forma molt més progressiva que

l'esperada en el camp de l'escalada. En aquells temps, les muntanyes catalanes encara

guardaven centenars d'excepcionals vies de caire clàssic per obrir, les quals van ser

descobertes minuciosament per diferents generacions de joves escaladors ajudats pels
peus de gat, uns materials cada cop més segurs i lleugers, uns mitjans de transport
millors i un nivell de vida més alt.

Aquests aspectes i la influència d'escala-dors estrangers de l'època, van permetre la
introducció a casa nostra de l'escalada esportiva. Lentament, aquesta modalitat va

anar quallant fort i de forma inexorable omplí de vies gimnàstiques tota la geografia
catalana. Amb el tan anunciat fenomen esportiu ja ben assentat, l'aparició d'internet
i dels smartphones ha acabat d'afavorir la proliferació d'una important quantitat
d'escaladors inexperts i més desinformats que en l'època analògica precedent. Per una

altra banda, l'accés cada cop major d'escaladors al medi natural i el seu efecte danyós
en la fauna i la vegetació rupícola ha provocat des de fa anys l'aplicació de normatives

reguladores de l'escalada en la majoria de massissos catalans.

I com serà el futur de l'escalada catalana? No es pot saber del cert, però un canvi

climàtic cada cop més evident, unes normatives i una gestió dels espais naturals de

vegades força discutibles així com una manca d'interès de la majoria d'escaladors per
la història dels pioners que ens han precedit, ens fan entreveure la prohibició de forma

parcial a total de l'escalada en les muntanyes catalanes i la proclamació dels rocòdroms
i les sales d'escalada urbana com el destí principal dels futurs escaladors. Potser sí

que s'acaba el temps de l'exploració, de l'aventura, de la descoberta, de l'aprenentatge
personal dels valors humans a través de l'escalada ... Esperem que, almenys, ho puguem
reviure tot llegint les cròniques dels privilegiats que ho van poder assaborir... O que, en

el millor dels casos, no s'acabin complint aquests indesitjats vaticinis.

6



 



400 números verticals

LA PANXA DEL BISBE. VIA CARA OEST.

Croquis de la via cara Oest o "per davant" i "variant Canaletes" de la Panxa del Bisbe

La via d'escalada que acompanya aquest
illustre número 400 d'Excursionisme no

és tan sols un itinerari clàssic, estètic, re

comanable i ubicat en eillegendària mun

tanya de Montserrat, sinó que a més du el

segell de la UEC. En Josep Maria Balcells,
acompanyat pels membres del CADE del
CEC Jaume Pla i Xavier Sirera, va encapça
lar l'obertura d 'aquesta via difícil i psico
lògica que havia estat objecte d'anteriors
intents infructuosos. El dia 29-8-1948,
després de 5 hores d'emocions i enginy,
van concloure aquest cobejat trajecte ver

tical. Es tracta, doncs, d'una via atractiva
i pionera que alhora permet reflexionar
sobre la història de l'escalada a Catalunya.

VIA "CARA OEST" VERSUS
"PEL DAVANT" I "CANALETES"

La via que van obrir en Balcells, Pla i Sire
ra s'anomena simplement "cara Oest", se

gons la crònica que el primer va escriure i

8

publicar a la circular d'octubre de 1948 de
la UEC. Curiosament, la via ha arribat als
nostres dies amb el popular i des de fa dè
cades consolidat nom de via "pel davant",
tot i que el més sorprenent és que el seu

recorregut, detalladament descrit i acom

panyat d'un bell dibuix en l'esmentada
crònica, coincideix amb la que ha estat

anomenada també des de fa decennis com

a variant "Canaletes" o "de les Canaletes",
de primera ascensió aparentment desco

neguda i famosa durant uns quants anys
per ser considerada de forma exagerada
"d'una dificultat que voreja l'impossible
". Davant d'una descripció tan acurada i

aparentment real feta per l'aperturista de
la via en una publicació posada a l'abast
dels escaladors, ¿com és que amb el pas
dels anys ha patit un canvi de nom i fins i
tot de traçat? ¿Per què s'ha acabat donant

per bona una informació presumptament
errònia quan des del primer dia es va

fer públic en un article tan ben detallat?

Després d'anys de visitar les biblioteques
i arxius de diversos centres excursio
nistes catalans en busca de noves dades
d'escalades i escaladors impreses en but
lletins i circulars, la conclusió a la que
arribem és que la informació que acaba
arrelant entre el conjunt d'escaladors és la

que apareix als llibres i, de retruc des de
fa pocs anys, a internet. Malauradament,
moltes dades de preuat valor històric i
tècnic queden amagades, oblidades o fins
i tot suplantades per d'altres d'errònies
o inexactes. Els butlletins estan plens de

petits tresors que des d'aquestes ratlles

reivindiquem, de manera que us Ánimem,
escaladores i escaladors, a visitar les bi

blioteques per llegir i olorar els docu
ments dels pioners que ens han precedit
i obert el camí i a cercar aquelles veritats
ocultes. La història de l'escalada catalana
està plena d'incorreccions i contradic
cions com el de la via que us presentem, a

l'igual que passa en qualsevol aspecte que
ateny la història de la humanitat. ¿Quina
és la veritat absoluta? La majoria de vega
des és impossible saber-ho, i en aquests
casos cal ser prudent i parlar de suposi
cions o hipòtesis. També es dona el cas

que ni tan sols el testimoni dels protago
nistes directes d'una escalada pot ser del
tot fiable, ja que o pot fallar la memòria o

els sentiments poden trair la veracitat dels
fets. En aquest sentit, els escaladors som

iguals a qualsevol altra persona.
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Bonica estampa de l'inici del segon llarg. Autor: Òscar Masó Garcia

LA PANXA DEL BISBE, REFLEX
DE LA HISTÒRIA DE L'ESCALADA
ACATALUNYA

protagonitzada per I'extraordinàri escalador

Jordi Casasayas Reichardt "Haus" del GAM
del CMB i un company mitjançant una es

calada lògica, atrevida i genuïna. De l'època
de l'obertura de noves vies als monòlits, tro

bem la pròpia via de la cara oest, més llarga,
difícil i creada amb l'ajuda de pitonisses,
claus i un merlet "contornat amb el mar

tell( ... ) ", L'època del burí també és ben pre
sent amb vies com la Casanellas-Ludwing.
La Majer-lofer és elllegat de l'atreviment
i revolució dels Pirates, i un munt de línies

equipades per dalt a principis de la dècada

de 1980 representen l'aparició de l'escalada

\

Efectivament, aquest voluminós monòlit

montserratí, antigament conegut amb
el nom de l'Antipàtica, és un reflex de
l'esdevenir de la història de l'escalada a Ca

talunya i un motiu més per fer una reflexió.
Les vies traçades damunt dels seus còdols

parlen de diferents èpoques i mentalitats.
La primera ascensió pertany a I'època pio
nera de la conquesta de les agulles verges de
Montserrat. Va ser realitzada el 9-4-1944 i

esportiva. L'artificial extrem té el seu espai
en vies com la via Panxacontenta, mentre

que l'estil trad, arriscat però molt respec
tuós amb la roca, posa el llistó psicològic
molt amunt amb rutes com la Pecata Minu

ta. Els reequipaments també són presents,
així com els sobreequipaments, un exemple
del qual el trobem a la via de la cara oest que

ressenyem. Diferents èpoques, estils, pro

tagonistes ... Cada un al seu moment. Quin
serà el proper?

SIGLES D'ENTITATS i GRUPS ESPE

CIALS D'ESCALADA ORDENADES AL

FABÈTICAMENT

- CADE: Centre Acadèmic d'Escalada (del
Centre Excursionista de Catalunya).

- CEC: Centre Excursionista de Catalun-

ya.
- CMB: Club Muntanyenc Barcelonès.
- GAM: Grup d'Alta Muntanya.
- UEC: Unió Excursionista de Catalunya.

AGRAÏMENTS
- Vicenç Giménez (Arxiu Bibliogràfic i

Excursionista de la UEC de Gràcia).

BIBLIOGRAFIA

Circular de la Unió Excursionista de

Catalunya d'octubre de 1948.

"Escalades a Sant Benet. Montserrat".
Antoni Cugat. Autoedició. Segona edició,
any 2010.

"Montserrat pam a pam (Operació
Montserrat)". Josep Barberà i Suqué.
Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Col-lecció Cavall Bernat. Volum n° 5. Bar

celona, novembre de 1977.

"Roques, parets i agulles de Montse
rrat. Volum 2. Regió de Tebes i Tebai
da". Josep Maria Rodés i Ferran Labraña.
Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Col-Iecció Cavall Bernat. Volum n02. Bar

celona, any 1973.
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400 números verticals

Recorrent la llegendària "canaleta" del tercer llarg. Autor: Òscar Masó Garcia

FITXA TÈCNICA DE LA VIA "CARA OEST"

- Indret: La Panxa del Bisbe (vessant sud-oest). Massís de Montserrat, regió de la Tebaida o Sant Salvador.
- Metres i grau: 160 metres, V+.
- Oberta per: Josep Maria Balcells (UEC), Jaume Pla i Xavier Sirera (CADE del CEC) el dia 29-8-1948.
- Material a dur: casc, cintes, bagues llargues, cordinos i plaquetes recuperables.
- Descripció: La via comença al peu de l'aresta sud-oest de l'agulla, en un tram cimentat del camí que del Monestir de Montserrat

du al pla dels Ocells per les Escales dels Pobres. Inici ajagut fins la primera assegurança i llavors placa vertical de dificultat

sostinguda, roca compacta, diverses assegurances i algun tram relliscós pel pas de les cordades fins la primera reunió. El segon
llarg surt cap a la dreta i després va a buscar vers l'esquerra la famosa "canaleta", que se supera amb una'ferma tirada. Final
ment, dues tirades força llargues però ajagudes duen al cim de l'agulla.

- Descens: Ràpel espectacular de 30 metres des d'una instal-lació abocada aèriament al nord. Llavors cal baixar per la canal oest de

l'agulla amb compte fins al peu de via.
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,LA CASTELLASSA DE CAN TORRAS. VIA NORMAL.

IVO���X��v--' _

111°
11°

Croquis de la via Normal de la Castellassa de can Torras

La tendència natural de la majoria dels
escaladors és la de col-leccionar vies, de
forma que cada jornada d'escalada és una

novetat i alhora un nou registre que en

gruixeix elllistat de rutes ascendides. Però
també éscert que de tant en tant ve de gust
repetir itineraris que porten bons records o

que agraden per la bellesa del seu entorn o

alguns dels seus passatges. Per a nosaltres,

una d'aquestes rutes és la via normal de la
Castellasa de can Torras, una monumental

agulla situada al massís de Sant Llorenç
del Munt i l'Obac. El fet de trobar-se en la

muntanya on ens hem format com a excur

sionistes i escaladors, el caire clàssic de la

seva llarga via normal i la història humana
i natural que hi ha al seu darrere ens em

penyen a visitar-la sovint.

BIBLIOGRAFIA

"Descobrint la Castellassa de cant To

rras i els seus voltants". Òscar Masó
Garcia. Farell Editors. Col-lecció Llibres
de Muntanya, volum n016. Sant Vicenç de

Castellet, març de 2008.

Mapa Alpina de Sant Llorenç del Munt i

l'Obac. Edició de 2015.

FITXA TÈCNICA DE LA VIA NORMAL DE LA CASTELLASSA DE CAN TORRAS

\

- Indret: Massís de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
- Metres i grau: 100 metres, Vo.
- 1" ascensió coneguda: El 9-9-1923 a càrrec de Josep Abelló

Marcet, Hans Weichsel Müller i Martí Rovira, de la Joventut
Terrassenca.

- Material a dur: casc, cintes, bagues llargues, una plaqueta recu

perable, friends grossos i aliens.
- Descripció: Itinerari històric molt clàssic, variat i recomanable.

La dificultat se centra en la relliscosa xemeneia del primer llarg

i en la vertical placa de l'última tirada. Assequible en general
però aèria i poc equipada. Roca prou bona, malgrat que hi ha
certs trams descompostos.

- Descens: Ràpel llarg i espectacular de 50 metres des de la

instal-lació del cim final (la Torre) vers la profunda canal de
la cara est.

- Aproximació: des de l'aparcament del dipòsit (urbanització
Cavall Bernat de Matadepera) pel camí del mal pas de la Caste
llassa en uns 25 minuts.
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JOAN M. VIVES I TEIXIDÓ

Enginyer Agrònom de formació, instructor d'excursionisme i

autor de 8 llibres i 116 articles de temàtica excursionista, BTT

i pedra seca. Premi de periodisme de muntanya del Festival de

Cinema de Muntanya de Torelló 2011. Té el blog "Patrimoni i

muntanyes" (http://patrimonimuntanyenc. blogspot.com).

El
fet de caminar és inherent a l'espècie humana, però quan a finals del segle

XIX va començar el moviment excursionista a Catalunya va sorgir una activitat

nova: l'excursionisme, que no era altra cosa que caminar per anar d'un punt
a un altre. Tot i que, inicialment, aquest moviment era una activitat de descoberta i

gairebé exploratòria del propi país, ràpidament va sorgir un excursionisme esportiu,
que ja tenia la finalitat de córrer territori a pujar muntanyes. Fins als anys 70-80 del

segle XX la paraula més utilitzada per descriure les persones que es movien per la

muntanya era "excursionista", però quan es van començar a senyalitzar els Senders

de Gran Recorregut (GR), i després van venir els (PR) Senders de Petit Recorregut i

(SL) Senders Locals, es va començar a utilitzar el vocable "senderista" per definir les

persones que seguien aquests recorreguts.

Personalment, crec que hi ha una gran diferència entre un excursionista i un senderista.

El fet diferenciador d'un i altre és que el primer prepara l'itinerari amb un mapa i el

segon només s'ha de preocupar en seguir els senyals. Evidentment, això no vol dir que
un senderista no pugui fer excursions ni un excursionista no pugui seguir senders, però
és una mica la idea de quin és ellímit de cada vocable.

Anys enrere la formació per practicar l'excursionisme venia donada per un llarg
aprenentatge, començant per visitar els llocs més freqüentats i, mica en mica, anar

agafant mapes i traçar un itinerari sobre el paper per després posar-ho en pràctica.
A còpia d'embardissada, de pèrdua del tren, d'arribar passada la mitjanit al refugi ... ,

s'anava aprenent i la capacitat per llegir el mapa i interpretar el terreny anava creixent

amb els anys.

Jo crec que tot va començar a canviar quan es van instaurar les marxes populars, que
eren tot el contrari de les marxes de regularitat (amb les diferents versions: orientació,

dufour, azimuts ... ). No calia mirar el mapa ni saber si s'anava pel bon camí, només

calia seguir els senyals i arribar a l'esmorzar. De la mateixa manera, seguir un GR, PR

a qualsevol altre tipus de senyalització que han proliferat en els darrers anys (com per

exemple, ltinerànnia a el camí de Santiago) no té cap problema, si és que es mantenen

els senyals i indicadors. En el cas dels senders homologats, són membres d'entitats

excursionistes de la FEEC que s'encarreguen del seu manteniment, però això no vol

dir que sempre estiguin en òptimes condicions de senyalització. Si ens refiem només

dels senyals es pot donar el cas de no saber per on hem de tirar. Per aquest motiu, la

lectura d'un mapa i saber-se orientar hauria de ser un objectiu per a totes les perso
nes que es mouen per la muntanya. En l'actualitat, hi ha mitjans com el GPS que ens

poden ajudar en l'activitat, però cal evitar la dependència absoluta del traçat que es té

a la pantalla. Seguir una línia de punts, ho sap fer tothom, però les bateries es poden
acabar i si no ho complementem amb el mapa ens estem perdent nocions de toponí
mia i, per tant, de conèixer el territori que es trepitja.
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El camí de Gràcia a Manresa

El camí ral passa a la vora del Castell de Bócs, amb Montserrat al fons

El camí ral de Gràcia a Manresa va ser una

de les sortides col-lectives de la UEC de

Gràcia i que vaig dividir en dues jornades:
la primera de Gràcia a Terrassa i la segona
de Terrassa a Manresa.

Una de les temàtiques que m'interessen
de l'excursionisme és el fet de recuperar a

resseguir itineraris de fa anys. Fer-ho re

presenta traslladar -se molts anys enrere,

quan el país era completament diferent
d'ara, quan els camins eren el mitjà de co

municació entre els pobles i la gent anava

apeu.

El camí ral de Barcelona a Manresa va ser

un dels camins més utilitzats a Catalun

ya, per on circulaven traginers, romeus,

comerciants, exèrcits i on, naturalment,
hi havia bandolers. Amb la construcció
de camins precursors de les actuals carre

teres i que transitaven per indrets menys
feréstecs, el camí ral, va anar quedant en

l'oblit i només va ser transitat pels ramats.

No obstant això, quan va caure a les me

ves mans el llibre de l'Antoni Ferrando,
que malgrat parlar de fets de bandolers,
també té un petit grapat d'itineraris per
la serra de Sant Llorenç i l'Obac, em va

començar a voltar pel cap fer tot el traçat.
Quan s'observa el traçat sobre un mapa,
es veu que molta part està enterrat sota

l'asfalt, per això em vaig plantejar no fer
el camí de Barcelona a Manresa, perquè
fins a Sabadell i Terrassa només hi ha as-
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fait, i fer el camí de Gràcia, on visc, fins
a Manresa, resseguint al màxim possible
camins antics i evitant, també al màxim,
l'asfalt. Abans de fer l'itinerari íntegra
ment vam fer unes sortides preparatòries
en les quals anàvem fent trams; després
tot era qüestió de lligar-los.

L'itinerari s'inicia a la plaça de la Vila de
Gràcia i pren el carrer Gran, que era el
camí de Sant Cugat. Passant el pont de
Vallcarca i pujant per l'avinguda Repúbli
ca Argentina es va a la plaça Alfons Co

min, on hi havia Can Gamis. Allà hi surt

el carrer Collserola, que segueix el camí,
tot i que una mica alterat per lesl cases.

Passem pels Vivers de Can Borni i sortim
a la carretera del Tibidabo, que prenem en

baixada Gap a Vista Rica, però sense arri
bar-hi. De fet, també hi ha la possibilitat
de pujar cap a Sant Genís dels Agudells i
enfilar-se entre les ruïnes del monestir de
la Vall d'Hebron per sortir al mateix punt.
Ara iniciarem el descens cap a Sant Cu

gat, però el camí segueix el traçat de la
carretera i per aquest motiu fem una op
ció més muntanyenca que passa pel costat

de la Pedra de Collserola i la font de la Sa
lamandra per sortir al coll de la Vinassa.
Més enllà sortirem a la carretera i anirem

cap a Can Ribes i el seu viaducte, per se

guir cap a la font de la Rabassada i les
ruïnes del casino, on haurem de seguir un

tram de carretera. Girarem cap a la dreta,
cap a la urbanització "Sol i Aire" i, deixant
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l'asfalt, anirem per'una carena, per un in

dret boscós fins al fons de la vall, a prop de
Sant Vicenç del Bosc. Pujarem per traves

sar la rambla de Can Bell i passarem pel
costat del tennis, desembocant a l'ermita
del Sant Crist de Llaceres. Anirem cap a

l'estació de tren i ho farem, al principi, per

l'avinguda de Gràcia, cosa que ens indica

que anem per bon camí.

Passarem un pas subterrani i sortirem

a l'avinguda de Can Ganxet per arribar

a l'estació de Mira-sol. Aquí girem a la

dreta per seguir en paral-lel a les vies del

tren (avinguda Montserrat Roig). Més en

davant, passarem per darrere el tanatori

de Sant Cugat i per davant de l'estació de

l'Hospital General. Anirem cap al pàr
quing de l'hospital, però girem a la dreta

per passar per sobre les vies i, seguida
ment a l'esquerra, per passar per sota

l'autopista i anar cap a l'estació de Rubí.

Aquest és un tram completament urbà i

que ens dóna una idea de la transformació

que ha tingut el nostre entorn.

Des de l'estació seguirem per l'avinguda de

Barcelona i anirem a passar pel davant de

l'església de Sant Pere i continuarem pel ca

rrer Terrassa. Travessarem el pont sobre la

riera, on hi ha un monument a les riuades
de 1962. Cal anar a sota el castell i girar a

la dreta per anar vorejant una zona indus
trial. A la confluència amb el carrer del To

rrent del Marrà, hi ha un pas sota les vies

i pugem per un sector de camps. Baixem a

travessar l'autopista per sota i entrem als

camps de Can Fonollet. Més enllà, trobem

les primeres cases de les Fonts. A l'estació
de les Fonts, baixarem cap a la riera de les

Arenes i abans de travessar-la prendrem la

pista que la segueix en paral-lel, Marxem
amb camps a l'esquerra i una zona indus
trial a l'altra banda de la riera. En arribar
a l'autopista, travessem la riera i continuem

seguint-la per l'altra banda fins a sortir a la
carretera BP1S03. Cal pujar pel carrer Vic i

començar a caminar pel parc de Vallpara
dís, una illa verda, 'enmig de Terrassa. És
interessant pujar a les esglésies de Sant Pere

i sortir al passeig 22 de juliol per anar cap
a la plaça de la Dona i prendre la carretera

de Castellar. Tornem a trobar la riera de les
Arenes i la seguim cap al nord. Ara estem

seguint el camí vell de Matadepera. Entrem

en un sector força urbanitzat i al final, tra

vessem el pont de Cal Prat. Una mica més
endavant trobem Can Torrella, des d'on
baixem a la riera, la travessem i continuem

La Seu de Manresa

per l'altra banda per un camí que desembo
ca en l'avinguda Rocafort. Ara ens toca se

guir eillit de la riera fins a la Torre de l'Àngel
on es transforma en pista durant una esto

na. La pista marxa deillit de la riera, però
nosaltres continuem per la riera. Una vega
da hem passat un petit engorjat deixarem la
riera pujant cap a l'esquerra i sortirem a la

vora de la Barata, un dels hostals del camí

ral. Després d'un tram de carretera, el camí

s'enfila per passar per sota Castellsapera i

després marxa, força planerament cap al

Paller de Tot l'Any, la font del Lladre (que

15



El camí de Gràcia a Manresa

queda a l'esquerra del camí) i el coll del Co
rreu. En aquest sector trobem alguns trams

empedrats. El camí es convertirà en pista
per passar pels Hostalets del Daví i el coll de

la Morella. Torna a convertir-se en corriol i

se situa al coll de Gipó, on va força carener

fins a Sant Jaume de Vallhonesta. Malgrat
estar en ruïnes és interessant fer la visita

per veure les dimensions de l'hostal, un dels

més importants del camí ral.

A partir d'aquí el camí coincideix amb el

GR i emprèn una baixada força decidida,
amb algun tram empedrat, fins al Pont
de Vilomara. Cal baixar cap al Llobregat
per trabar el pont que va donar nom a la

població, originada a partir de l'hostal

que hi havia. A l'altra banda del pont hi ha

Pujant el ramat cap al Pla d'Anyella

el Raval de Manresa. Tornem a un tram

empedrat que puja i desemboca en una

pista (a l'esquerra hi ha el curiós Pont de

les Arnaules, un fenomen erosiu). La pista
segueix pujant i travessa l'autopista per
un pont. Continuem entre camps. Pas

sem per la Granja de l'Enric i una fita ens

anuncia que hem de deixar la pista i pujar
per sortir a la zona industrial de Bufal
vent. A la segona rotonda, tirem cap a la
dreta i trobarem un pont que passa la CSS.
A l'altra banda un corriolet ens porta al
carrer Domènech i Muntaner que segui
rem fins a trobar la carretera del Pont de
Vilomara. Pel carrer Sant Joan de Déu,
trobem la Culla i ja entrem al nucli antic.
Passem pel monestir de Santa Clara, la
creu del Tort i finalment, la Seu, final de
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la nostra caminada. En total, unes 14 ho
res de marxa amb un desnivell positiu de
1.476 m i un desnivell negatiu de 1.188 m.

Bibliografia: Les sendes dels bandolers

(Sant Llorenç del Munt-serra de l'Obac).

Ferrando i Roig, Antoni. Publicacions de

l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 2002

Mapes: Collserola i Sant Llorenç del Munt

(editorial Alpina)

LA PROPOSTA: EL CAMÍ RAMADER DEL PLA D'ANYELLA
Hostal de Sant Jaume de Vallhonesta,
un dels punts importants del camí ral

El pla d'Anyella ha estat, tradicional

ment un indret on els ramats transhu

mants que venien de les comarques del

sud hi passaven l'estiu. És un sector,

comprès entre els cims de Puigllançada
i Costa Pubilla, de relleu suau i herbat.

Anys enrere eren les ovelles que ocupa
ven el paisatge, però ara són minoria en

tre les vaques. Tot i que al pla d'Anyella
encara hi puja un ramat que fa una petita
transhumància des de Campdevànol, la

imatge de les ovelles fent dies de camí

des de les comarques més baixes s'ha

perdut completament. Tinc una estima

ció especial pel Pla d'Anyella, el tossal
de Rus i el Puigllançada, potser perquè
són indrets que he visitat molt sovint i

perquè al llunyà any 1980 vaig comprar
el llibre La vida dels pastors de Salva
dor Vilarrasa (Ed, Maideu, Ripoll 1980).
També vaig participar en la reconstruc

ció de la barraca del Clot de la Fou, que
van visitar els folkloristes ripollesos el
1923. Durant els anys he seguit el camí

en trams, però mai no he fet les dues

jornades que serien necessàries per anar

des de Ripoll al pla d'Anyella i l'estació

de Toses. Un recorregut que ens farà

passar per molts elements que ens recor

daran l'activitat ramadera: camins em-

pedrats, camins limitats per marges de

pedra seca, barraques, recers, pedrons i

toponímia que ens transportaran a un

passat no tan llunyà, en què tots aquests
elements tenien la seva funció.

El camí ramader es pot començar a Al

pens per passar el coll Tallat, a la carena

de puig Cornador. Es baixa a Santa Maria

de les Llosses i es puja a tocar del pedró de
Matamala (un camí que ve de Ripoll pel
GR 1 fins a Vallespirans i després per Ar

quers i el Forn, enllaça amb el camí rama

der); després es passa pel Pujol de Llentes

(una casa important en el camí ramader)
i es puja a coll de Faig General, per baixar

cap a la Palomera i coll de Merolla (re
fugi). Cal travessar la careneta i baixar a

prop del castell de Matamala per pujar als

plans de la Pera i Viles Xiques, on ja co

mencen els rasos herbats. Només cal pu

jar fins al coll de la Bona i seguir la carena

herbada, per Pedra Picada, la Moixera i la
Creueta per baixar al coll de la Creueta i

Pla d'Anyella.

Fer aquest recorregut seria una bona ex

periència per reviure el camí que cada any
feien els ramats transhumants en la seva

pujada i baixada de la muntanya.
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Jesús Morales
Expedicionari per vocació. La propera primavera, la UEC

d'Horta, organitza un nou trekking previ a la meva pròxima
expedició. Podeu fer el seguiment a: www.jesusclimber.blogspot.
es i www.altitudpositiva.blogspot.es

Avui
en dia tot allò relacionat amb el món de la muntanya ha canviat moltíssim i en el món de les expe

dicions a I'Himàlaia i al Karakorum és molt evident que també. Sense anar més lluny no puc ni com

parar la meva última expedició al Makalu amb la que va realitzar Carles Vallès el1991 al Pilar Oest.

Materials molt més lleugers i tèrmics, tecnologia que et permet fer un seguiment en temps real, comunicacions

via satèl-lit..Antigament la comunicació era pràcticament nul-la. T'assabentaves que s'havia aconseguit el cim

quan tornaves de la muntanya. Ara des de qualsevol cim de 8.000 metres pots fer una trucada via satèl-lit.

A mi m'ha tocat viure en aquesta època i m'agradi més a menys estic enfilat al tren d'aquestes tecnologies que

segurament d'aquí 30 anys a menys hauran quedat obsoletes.

El tema de la massificació a la muntanya que avui en dia és tan criticada és també un tema força actual. An

tigament no hi havia aquesta afició tan gran a la muntanya en general, bàsicament perquè no era fàcil creuar

les fronteres i també donada la falta de mitjans. Avui tenim més poder adquisitiu i és molt fàcil aconseguir un

visat, a més, gràcies a internet podem organitzar una expedició en molt menys temps.

Vull fer especial èmfasi en el tema de la massificació, ja que a mi particularment em crida força l'atenció i és un

tema que comparteixo. De fet, no concebo una expedició a un 8.000 sense la companyia d'un xerpa, un cuiner,

portador i un camp base ple de gent. Així ho veig i així ho explico. És una reflexió meva. El meu concepte
d'Alpinisme i Expedicions més que un esport és un estil de vida sense competició en el qual no has de guanyar
a ningú. És, sobretot, fruir al màxim de tot el que m'envolta, relacionar-me amb la gent i conèixer llocs gràcies a

això tinc molts bons amics xerpes i he conegut moltíssima gent d'altres països i altres continents amb els quals
encara avui hi tinc una molt bona amistat. Com la majoria de la gent, suposo, a mi també m'agrada passar per
un lloc sense deixar petjada, sense que es noti que hi he estat, sense contaminar ni embrutar. Per a mi el més

bonic i enriquidor és intercanviar cultura i estil de vida, al cap i a la fi tots som d'un mateix món.

Avui en dia es busca estar sol amb un mateix, aïllament i trobar-se en solitari a amb el teu grup, sense que

ningú et molesti i penso que és un error. A més, com dic últimament, critiquem la massificació quan en

formem part. Si en un camp base hi ha 200 persones és perquè algú amb poder permet que això sigui així
i a més, si tu estàs entre aquestes 200 persones és molt evident que també formes part de la massificació.
És molt curiós que la majoria de les persones que critiquen la massificació tenen un altíssim vincle amb la

muntanya: alpinistes professionals, muntanyencs, etc. És a dir, per una banda sobra i per altra banda ens

venen l'alpinisme a les xarxes socials i a la televisió. Per tant, estan promovent que la gent surti a disfrutar de
la muntanya.

No em puc imaginar com seria una expedició en la qual estigués jo sol en el camp base. Molt avorrit, oi? Altra
cosa és si cal tenir una preparació física i tècnica, que sí que és cert que caldria reflexionar-hi però això ja és
un altre tema.

Pel que fa a mi, sempre m'ha agradat compartir i difondre el que faig i gràcies a les meves expedicions molta

gent ha pogut disfrutar de l'espectacle de I'Himàlaia acompanyant-me als trekkings d'aproximació als camps
base dels vuit mils que he escalat.
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Del Dhaulagiri al Makalu

Els últims 10 anys de la meva vida estan

plenament relacionats amb l'Himàlaia,
concretament des de la meva primera
expedició al Dhaulagiri el 2008. Amb la
meva última expedició al Makalu, l'any
passat, són ja cinc les expedicions que
he organitzat, tres d'elles fent cim i totes

inoblidables.

Una expedició en si no és només el sim

ple fet de pujar la muntanya, l'essència de

l'expedició està en l'abans i el després. Amb

qui hi aniré, escollir la muntanya, buscar

l'itinerari, la data, organitzar el tresc, de
manar els permisos corresponents, buscar

patrocini, entrenar ... tot això es converteix

en la motivació necessària per poder dur

a terme un projecte d'aquesta envergadura
que a dia d'avui no és fàcil. De la tornada
també és important extreure-li el suc, tant

si fas cim com no. Per a mi la grandesa de

la muntanya no està en el cim sinó en el

llarg camí fins a arribar-hi. Al final, poder
ho explicar a la familia i amics es conver

teix en la cirereta.

TEXT I FOTOGRAFIES DE JESÚS MORALES

Però és cert que l'Everest ha estat

l'expedició que més ha marcat la meva

vida, tant a nivell personal com per
l'altíssim grau d'exposició al rise al qual
em vaig afrontar. En els últims mesos

l'Everest ha estat un cim molt present en

els mitjans per les gestes aconseguides:
rècord de velocitat, doble ascensió d'una

mateixa persona en una setmana ... però
encara que sembli el contrari és una mun

tanya molt difícil, en la qual sempre estàs

en perill, estiguis on estiguis. Ja sigui per
allaus, caigudes de pedres, esquerdes,
problemes de salut, altitud extrema, etc.

Una autèntica ruleta russa.

Aquesta muntanya m'ha donat la grande
sa i la humilitat que tot alpinista hauria de

tenir, m'ha permès conèixer gent molt in

teressant i, sobretot, m'ha ajudat a valorar
i gestionar els riscos del que avui en dia
és per a mi un estil de vida, l'alpinisme.
Encara recordo com si fos ahir el dia que
estava en el camp 4 a l'espera de sortir cap
al cim, esperant el summit day, entre al

tres coses perquè era just el IS de maig, el
dia del meu aniversari.
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Les expedicions, de menys a més

Eren les set de la tarda, de nit ja, quan el

Lakpa xerpa i jo, ens disposàvem a pu
jar. Era molt d'hora però volíem ser els

primers per evitar aglomeracions. Quins
moments, Deu meu, només recordar-ho
m'emociona. Tan lluny de tot i, alhora, tan

aprop de la família, els amics i ens espe
cial de la Márian. Estaven tots pendents de
mi, no volia fallar, però tenia molt clar que
si en qualsevol moment havia de girar cua

ho faria sense pensar-m'ho ni un moment.

La nit era espectacular, tan estrellada que

gairebé podies tocar els estels amb les
mans però feia un fred que no ens deixava
sortir de la tenda. A l'hora de sortir, érem
una vintena de xerpes i alpinistes. Vàrem
sortir molt a poc a poc per l'altitud a que
érem i pels forts pendents de neu i gel que
teníem al davant. Pas d'Himàlaia fins al
cim, tres passes i parada, i fins a 12 hores

per fer 800 metres de desnivell. Una altra

anècdota que mai se m'oblidarà és que a la

mitja hora de sortir em vaig quedar sen

se piles allium frontal i per no treure'm
els guants i canviar-les vaig fer camí
il-luminant-me amb el rellotge d'en Lakpa
que tenia davant i la persona que tenia al
darrere. Aquest petit entrebanc no em fa
ria abandonar i vaig continuar d'aquesta
manera fins a la matinada. Vam arribar

al balcó, a 8.300 metres, sense parar. En

aquest punt vam deixar una ampolla
d'oxigen d'emergència per a la baixada. A
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aquesta altitud es parla poc, només amb

la mirada és suficient per indicar-nos

que cal continuar malgrat que el vent que
s'acabava de despertar ens estava conge
lant. Els meus pensaments per aguantar
fins al cim sud, a 8.600 metres per una

aresta molt empinada i exposada al buit,
eren l'emoció i la família. Els metres de

buit que hi havia per sota l'aresta eren

molts i difícils de calcular. De cop, vaig
despertar dels meus pensaments i el pri
mer que vaig veure és com sortia el sol. No

puc explicar el que vaig sentir aquell dia,
encara avui em costa no emocionar-me

quan recordo com sortia el sol � la llun

yania però alhora enorme davant nostre

i com dibuixava l'ombra de l'Everest a

l'horitzó. Em vaig quedar KO emocional

ment. Eren gairebé les 5 del matí, deuríem

estar molt a prop del cim. Lakpa amb la

seva mirada m'ho va confirmar. Estàvem
a punt, una hora més i arribàvem al cim

sud, 8.600 metres d'altitud. Des d'allà tot

es veuria molt a prop, massa per no po
der continuar. Teníem el rostre gelat, hi
havia gel per totes bandes, les màscares

d'oxigen estaven congelades de respirar
tanta emoció. A les 6 del matí vam arribar
al cim sud i com m'imaginava, des d'allà
es veia el cim. Em pensava que estava so

miant, des d'allà es podia veure l'esglaó
Hillary i la rampa final, ja ho teníem. No
sé què ésmillor per emocionar-se, si estar

atordit per la hipòxia o estar plenament
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oxigenat. Creia que em passaria alguna
cosa quan en Lakpa em va indicar amb la

mirada: anem al cim.

Érem un grup petit, unes deu persones. Al

davant teníem dos indis i un xerpa que
encara van afinar molt més que nosaltres

i van esperar una hora al cim sud morts de
fred esperant que es fes de dia. Eren ja al

cim, eren els primers, s'ho havien guanyat.
Per un moment vaig començar a amoïnar

me, em vaig adonar que des que vam sortir

del balcó a 8.300 metres no em vaig treure

la màscara ni un sol moment, el que volia
dir que no havia begut-ni una gota d'aigua.
La concentració era extrema. Anàvem

allímit i aquest detall se'm va passar per
alt. Allà dalt només ets tu, allà dalts tots

anem programats per arribar sense atu

rar-nos i vaig pensar que si m'aturava no

m'esperarien. Havia de beure, no volia
arribar al cim i defallir, malgrat que em

trobava força bé. Vaig decidir aturar-me i

treure'm la motxilla perquè a més feia es

tona que el cabal d'oxigen havia baixat for

ça i volia girar un punt més el regulador.

A l'Everest superant la glacera del Khumbu

Vaig veure un glop de te que encara es

tava calent ja que portava el termo en

voltat amb roba, em vaig llepar els dits.

. De cop, em vaig quedar atònit, em va

fer un salt el cor quan vaig veure el que
m'estava passant, no m'ho podia creure.

Vaig intentar mantenir la calma i vaig
cridar a Lakpa que ja estava enfilat gai
rebé a l'esglaó. Vaig fer-li senyals per

què vingués i li vaig ensenyar el que em

passava. El tub que sortia del regulador
tenia un forat i s'escapava l'oxigen. Amb

raó notava que cada vegada m'arribava

menys quantitat d'oxigen. Em van aga
far tot tipus de por, em vaig espantar
força i no sabia què fer.

En algun moment ho deuria haver trencat

sense adonar-me. Possiblement una de les

vegades que em vaig treure la motxilla li

vaig donar una estrebada. Lakpa em va dir

que no passava res, que si necessitava més

oxigen em deixaria la seva botella tot i que
a ell també li quedava poc oxigen. Era im

portant no perdre temps i arribar al cim al

més aviat possible.
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7.15 Ens trobàvem al cim de I' Everest.
No m'ho podia creure, era increïble, es

veia tot, absolutament tot. Pel vessant

nord es veia com la gent arribava al cim,
a l'oest el Makalu, imponent, més al sud

l'Amadablam, el Iothse, el Nuphse. Al

sud hi havia poca visibilitat, quedava ta

pat pel mateix cim, però s'intuïa un fort

pendent de més de 2.000 metres que arri

bava fins a la vall del silenci. No podia
creure'rn-ho. Va arribar el moment de les

abraçades i les fotografies, semblava que
el temps s'havia aturat.

Ara era el meu moment per trucar a la

Márian. Vaig agafar el telèfon satèl-lit i

vaig marcar com vaig poder. Vaig mar

car bé, a la primera, i de cop vaig sentir

la seva veu, una veu emocionada i ansiosa

de sentir-me. Aquí va ser quan realment

em vaig adonar que ho havia aconseguit.

Només van ser dues paraules però em van

donar tanta energia com l'aigua que havia

d'haver begut i no ho vaig fer.

En aquells moments vaig adonar-me que
tocava baixar, la realitat era que havíem

de baixar per "arribar al cim". Teníem per
sota gairebé 900 metres i la meva botella

d'oxigen ja estava pràcticament buida. A

les dues de la tarda érem de nou a la ten

da, al camp 4, més tranquils però ja sabent

que encara no podíem baixar la guàrdia,
encara ens quedaven dos dies per arribar
fins al camp base per poder celebrar-ho.
En 48 hores ho vam celebrar amb la resta

de companys.

Aquesta és la meva història a l'Everest, una

història que una vegada més ha servit per
comprovar que si persegueixes un somni

segur que es compleix.
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Everest

El meu Everest, viure el cim des de casa, és

l'altra cara d'aquesta història redactada per
la meva dona i que podeu llegir a la revista

Excursionisme 374.

d'aventura. En aquesta ocasió intentaré

pujar al Cha Oyu, 8.201 m. Aquest serà

el meu vuitmil i la primera vegada que

pujaré una muntanya pel vessant del

Tibet. Organitzem un tresc a l'Everest

per als socis , un meravellós recorregut
pel cor de I'Himàlaia, una expedició que

ja vam fer un bon nombre de socis l'any
2012 i que arran de l'èxit repetirem. Un
tresc de 22 dies de durada durant el qual
anirem al camp base de l'Everest i el Go

kyo, una altra meravella de I'Himàlaia

que cal visitar.

Latracció del Nepal

El Nepal és un país únic. La seva gent té una

atracció especial que t'atrapa per sempre. Del

Nepal cal tornar-ne feliç, carregat d'energia.
Una energia que perdurarà fins a la propera

vegada que hi tornis.

L'any passat al Makalu vaig tenir la mala sort

de caure malalt i vaighaver d'abandonar. Va

ser una experiència dura i tot i que no va ser

res greu, vaig tornar-ne molt trist. La part
positiva és que em vaig sentir molt ajudat
per tots els meus amics nepalesos .. Durant

aquest any he continuat fent muntanya, amb
el pensament posat en tornar a I'Himàlaia

per embarcar-me en un altre 8.000. No puc

quedar-me amb el que va passar al Makalu
com a última experiència.

Un cop de tornada a Katmandú l'equip de

trescadors de la UEC tornarà a Barcelona
i l'equip expedicionari tornarem a Lasha

per iniciar l'aclimatació i l'ascens al Cha

Oyu. L'expedició tindrà una durada total
de 55 dies i utilitzarem la ruta normal sen

se l'ús d'oxigen artificial.

Un tresc i una expedició organitzada per
la UEC d'Horta i Seven Summit Trek,
agència nepalesa del meu amic Míng
ma, primer xerpa en aconseguir els
14x8.000.

La propera primavera la UEC d'Horta tor

na a I'Himàlaia. Una expedició carregada
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Pasqual Garriga i Martí

És excursionista, alpínista i apassionat de l'esquí de muntanya. És
soci de la UEC de Gràcia i membre del consell de redacció de la

revista Excursionisme on ha publicat una cinquantena d'articles i

dues-centes ressenyes. Col-labora també amb Vèrtex i és autor del

llibre "20 excursions de bellesa singular" de Dalmau Editor 2011

Quan
un porta trenta-cinc anys caminant per les muntanyes del món, s'adona

que totes les activitats que feia a la muntanya anys enrere van canviant, evolu

cionant, diversificant-se i especialitzant-se, i no necessàriament en el sentint

que a un li agradaria. Per dir-ho ras i curt no m'agrada que tot vagi adquirint un caire

competitiu, cosa que al meu parer desvirtua l'essència del muntanyisme. Tampoc
no considero que pel fet de portar l'atletisme o el ciclisme al terreny de la muntanya
hagin de tenir consideració d'una activitat de muntanya. Aquells atletes, que no dubto

que gaudeixin del que fan, no tenen temps de contemplar la bellesa que els envolta i

tampoc crec que sentin la necessitat d'intentar copsar-la en una fotografia. Em costa

acceptar que molta de la gent que ara s'apropa a la muntanya no sàpiga llegir un mapa,
ignori el nom del coll que travessa o que ni tan sols s'arribi a plantejar, lliurement, on

li agradaria anar. Simplement acaba anant a allà on algú li ha organitzat tal marxa o

cursa. Evidentment, davant de les noves modes, que han vingut per quedar-se, sempre
ens queda la llibertat d'escollir el nostre propi camí i d'ignorar, si així ho volem, les

propostes que no ens motivin.

En canvi hi ha una tendència ell'àmbit de les travesses, itineraris lineals o circulars
de diverses etapes recorregudes a peu, amb temps de contemplar els paisatges i gaudir
de l'escalfor dels refugis, que m'agrada cada cop més. Als anys vuitanta, quan jo
m'iniciava en l'excursionisme, sabia el 'que havia de fer per apaivagar la curiositat o

l'ànsia que em despertaven articles amb imatges fascinants dels Encantats, Beciberris,
els tres mils de la vall de Benasc, l'encís de Gavarnie, la cara nord del Vignemale o la
silueta bicèfala del Midi d'Ossau. Parlo d'una època en què no tenia carnet de conduir,
ni gaire diners i en què no hi havia internet, ni GPS, ni tracks. Llavors no quedava
altre remei que comprar mapes i guies excursionistes i deixar volar la imaginació
cercant la línia més obvia entre els refugis que hi apareixien. Sortíem de casa amb
una motxilla molt gran i feixuga, on a més de tot el menjar per a set o vuit dies, sovint

hi havia una tenda de campanya, un bon sac de dormir, una màrfega i molta il-lusió.
Sabíem quin tren o autobús havíem d'agafar per arribar fins a Benasc o Bielsa però no

com tornaríem des d'Ordesa, de Sallent de Gállego o d'Ansé. D'aquesta manera vaig
descobrir poc a poc i per compte propi bona part del Pirineu aragonès i sobretot el
Parc Nacional del Pirineu francès.

D'ençà de la creació dels Carros de Foc al Parc Nacional d'Aigüestortes a finals dels
80 i molt especialment en el que portem de segle XXI, han aparegut arreu del Piri

neu, però també al massís dels Ports o a les muntanyes de Prades, noves travesses

amb nom propi que han contribuït a donar nova vida als territoris i refugis per on

passen. En molts casos han propiciat que refugis lliures passessin a ser guardats i

fins i tot l'aparició de nous refugis allà on no n'hi havia. Ara podem anar de travessa

més lleugers d'equipatge, seguir camins ben traçats i amb pals indicadors a les cruï

Hes. Sovint aquestes noves rutes, que intentaré llistar més endavant, són creades,
legítimament, a iniciativa dels propis guardes dels refugis per tal d'atraure més
clients i compten amb el suport inestimable de les editorials Piolet o Alpina que els
fan un mapa a mida. Davant aquesta evolució, que al cap de tants anys em segueix
despertant noves ganes d'atansar-me a cims, valls i refugis desconeguts, només puc
aplaudir i començar a pensar quan tindré l'ocasió de fer aquella travessa pendent.
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Tour du Mont Blanc, val du Trient a la sisena etapa

TEXT I FOTOGRAFIES DE PASQUAL GARRIGA I MARTÍ

\

EL TOUR
DELMONT

BLANC

(TMB)

Sens dubte als Pirineus la reina de les
travesses circulars, per la seva bellesa i el
nombre de participants anuals, és Carros

de Foc. Aquesta travessa uneix en 55 qui
lòmetres i 9.200 m de desnivell acumulat
els 9 refugis guardats de la zona. Als Alps
també proliferen les travesses. Possible
ment la més coneguda de totes sigui la

Chamonix-Zermatt, d'una durada de 6 a

7 jornades. Té un caràcter marcadament

alpí i no sempre és a l'abast de tothom.
Són molt populars circuits com el Tour

del Mont Viso, el Tour del Queyras o la
volta al Parc Nacional de la Vanoise. Més

alpins i exigents són el Tour dels Combins
o la volta al Mont Rosa, a cavall de Suïssa i

Itàlia. Ara bé la reina absoluta pel que fa a

nombre de visitants anuals és, sens dubte,
el Tour du Mont Blanc, que fa la volta al
massís passant per França, Itàlia i Suïssa.
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Llac de Combal i l'Aiguille Naire de Peuterey a la tercera etapa

Aquesta travessa s'assembla a Carros de Foc
en el fet que hi ha moltes opcions per dormir
en refugi, alberg a hotel de muntanya i això
fa que cadascú se la pugui planificar al seu

gust i ritme. Hi ha la llibertat de començar
i acabar on es vulgui, de fer la travessa en

sentit horari a antihorari a de fer-la en més
a menys etapes, normalment entre 7 i 10.

Comparada amb Carros de Foc el desnivell
és lleugerament superior, uns 10.000 m,

ara bé és el triple de llarga. Són 170 qui
lòmetres que exigeixen unes 60 hores de

marxa, fent que les etapes siguin força més

llargues. A l'estiu hi ha molta gent i si s'hi
vol anar cal reservar els refugis amb antela

ció. D'això se n'aprofiten les companyies de

guies de Chamonix, a de Courmayeur així
com nombroses agències de viatges i trek

king que ofereixen fer la volta en 6 a 7 dies.

En aquest cas sempre hi ha "trampa", ja que

pel capbaix inclouen dos a tres transfers en

mini bus a vehicles 4x4 que escurcen subs
tancialment algunes etapes i el pes a portar
a l'esquena. De vosaltres depèn.

Com ja he dit cadascú és lliure de planificar
les seves etapes. Fer-ho tot a peu en vuit dies
és dur i fa que les etapes siguin d'entre 7 i 9

hores de marxa efectiva. Fer-ho en 10 a 11

dies escurça les etapes a unes 6 hores. El web
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oficial del Tour du Mont Blanc www.autou

rdumontblanc.com, disponible en castellà,
facilita la planificació de les etapes. La reser

va dels allotjaments a través de la pestanya
corresponent que ens porta a www.montou

rdumontblanc.com. Allí ens adonarem que
no tots els allotjaments del circuit es poden
reservar directament a través del lloc web
sinó que en alguns casos cal escriure a trucar

directament al refugi on desitgem dormir. La

reserva implica en quasi tots els casos un pa

gament parcial de l'estada. També veurem al
web quin és el nivell d'ocupació dels refugis
que de vegades no podrem reservar per estar

ja plens. Finalment no podrem evitar pensar

què passaria si un dia a uns quants dies plou
i no podem arribar allà on hem reservat,
sens dubte un dels possibles inconvenients
d'una ruta tan saturada d'excursionistes.

El circuit que descric el vàrem fer el juliol
de 2015 i tal com fa molta gent comença i

acaba al poble de Les Houches, situat 8 Km
més avall de Chamonix. Seguim el sen

tit antihorari que és el que fa el 90% de la

gent. Cal preveure on dormir abans i des

prés d'acabar el nostre TMB. A la vall de

Chamonix trobem tot tipus d'allotjaments
econòmics: des de càmpings a hotelets pas
sant per les gîtes.
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Les etapes
ta etapa. Les Houches -

Contamines - Càmping Le
Pontet. 8 h

Llarga etapa per començar en què pugem
1.800 m i superem tres colls. Sortim del
costat del telefèric de Bellevue, a 1.000 m

i enfilem pel costat de pistes d'esquí el coll
de Voza a 1.653 m. Allí trobem una esta

ció del cèlebre tramvia del Mont Blanc.
Baixem a continuació al fons de la vall de

Bionnassay, dominada pel cim de l'Aiguille
de Bionnassay de 4.052 m i les glaceres que
es desprenen del Dôme du Goûter. Traves

sem el riu per un llarg pont penjat i enfilem

el coll de Tricot de 2.120 m. Baixem a la
vall de Miage dominada per grans glaceres
fins al poblet de Miage. Finalment fem la
curta pujada al coll je Truc de 1.720 m i

baixem al poble de Contamines, a la vall

Montjoie. A 2,5 Km del poble trobem un

centre de vacances de Le Pontet on el càm

ping ofereix allotjament en un alberg.

2a etapa. Le Pontet - refugi
de La Nova. 7 h 30 min

L'etapa consisteix a remuntar tota la vall

Montjoie fins a la capçalera on hi ha els

colls de Bonhomme a 2.329 m i cin

quanta minuts més enllà el de la Croix

du Bonhomme a 2.479 m. Just darrere el

coll apareix l'històric refugi del mateix

nom on parem a dinar. La majoria de gent
acaba l'etapa al gran refugi de les Mottets

a 1.864 m al fans de la vall deIs Glaciers

(9 h 15 min). Nosaltres baixem més fins
al poblet de Les Chapieux on ens espera

l'alberg de La Nova a 1.554 m.

3a etapa. La Nova - refugi
Maison Vieille. 7 h 25 min

Remuntem tota la vall dels Glaciers fins al

coll de Seigne a 2.516 m passant pel gran

alberg dels Mottets. La vall és dominada

pel cim de l'Aiguille des Glaciers de 3.816

m. Al coll de Seigne entrem a Itàlia i bai
xem la majestuosa Val Veny, passant pel
refugi Elisabetta. A la confluència amb la

glacera de Miage ens enfilem pel flanc sud
de la vall que seguim fins al coll de Chér

crouit a 1.965 m on trobem l'acollidor re

fugi de la Maison Vieille amb unes vistes

impagables cap al vessant sud del cim del

MontBlanc.

4a etapa. Maison Vieille -

Courmayeur - Rifugio Elena.
7 h 55 min

L'etapa es pot resumir en una llarga baixa

da fins al poble de Courmayeur a la vall

El cim del Mont Blanc reflectint-se aillac de Chécrouit
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d'Aosta i la remuntada de la Vall Ferret
fins a la seva capçalera. Courmayeur a

1.226 m és la base italiana del massís
del Mont Blanc, per tant bull d'activitat
d'excursionistes i alpinistes. Després ve

una feixuga pujada dintre bosc fins al

refugi Bertone a 2.000 m i des d'allí amb

petites pujades i baixades resseguim en

lairats tot el vessant sud de la gran Val Fe-

rret, passant pel refugi Bonatti i arribant
al refugi Elena a 2.054 m. En tot aquest
sector les vistes cap a les Grandes Jorasses
i el Mont Dolent són corprenedores.

Sa etapa. Rifugio Elena - La

Fouly- Champex - Relais

d'Arpette 8 h 35 min

Vall dies Glaciers amb l'Aiguille des Glacier al fons, a la tercera etapa

L'etapa més llarga en distància i possi
blement la més anodina. Consisteix a

superar el Grand Col Ferret de 2.537 m

( 480 m de pujada) i entrar al cantó suís
del Valais. La llarga vall que seguirem
durant 22 km també es diu Val Ferret. AI

principi baixa encaixonada i amb força.
A partir del gran centre de vacances de
La Fouly la vall s'eixampla i perd alçada

Sortint del refugi de la Flegère a l'inici de l'última etapa
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suaument. Passem per poblets bucòlics i

d'aire pastoral fins a Issert a 1.055 m. Allí

iniciem la pujada al c�ntre de vacances

de Champex, al costat d'un llac artificial,
que passem de llarg per acabar a l'alberg
del Relais d'Arpette a 1.630 m.

6a etapa. Relais d'Arpette
Fenêtre d'Arpette - col de
Balme - Les Écuries de
Charamillon 8 h 15 min

L'etapa amb més desnivell, proper als
1.700 m de pujada. Pugem mil metres

d'una tacada fins al coll de la Fenêtre

d'Arpette a 2.665m. El TMB clàssic evi

ta aquest coll exigent i impracticable a

principis d'estiu fent una gran volta pel
coll de Forclaz. Després de la Fenêtre

d'Arpette baixem LlOO m pel costat de
la llengua de la gelera de Trient. Un cop
creuat el riu per un pont de fusta a 1.583

m tornem a guanyar altura i enfilem el

coll de Balme a 2. 191 m. Entrem de nou

a França i dòminem la vall de Chamonix.
Hi ha un refugi vell i poc acollidor. Bai-
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xem per pistes d'esquí fins a l'impecable
alberg de les Écuries de Charamillon a

1.910 m construït aprofitant uns antics

estables i on fem el millor sopar del nos

tre TMB. La posta .de sol sobre el Mont

Blanc és memorable.

7a etapa. Écuries de
Charamillon - Montree

Refugi Lac Blanc- La Flegère
5h 50 min

L'etapa s'inicia fent una baixada pel do
mini esquiable fins al nucli de Le Tour.

Per carretera fern 1,5 km fins a Montroc

Parapents davant del cim del Mont Blanc

i d'allí comencem a guanyar altura so

bre el massís de les Aiguilles Rouges que
domina el massís del Mont Blanc des del
vessant oposat de la vall de Chamonix.
En comptes d'anar directament a la Fle

gère, l'etapa hauria quedat en 4 h, deci

dim pujar tres-cents cinquanta metres

addicionals fins al refugi delllac Blanc.
Hi ha una gentada i és que les vistes del
massís Mont Blanc reflectint-se a les ai

gües delllac paguen amb escreix l'esforç.
Poc més d'una hora de baixada ens deixa

a l'estació superior del gran telefèric de la

Flegère que enllaça amb Chamonix. Allí,
a 1.877 m hi ha el nostre refugi.
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Arribant al rifugio Elena a la 4a etapa

Ba etapa. La Flegère - Le
Brevent - Les Houches.
7h10 min

I
El camí ens porta planejant fins al Planpraz
d'on s'enlairen practicants de parapent.
Passant pel coll del Brevent fem el primer i

únic cim de la travessa, el Brevent a 2.526 m

on arriba un gran telefèric des de Chamo
nix. Ofereix de nou una impagable visió del

conjunt del massís i fem una última mirada
a l'Aiguille Verte, al Dru, a les Grandes Jo
rasses, a l'Aiguille de Midí, al Tacul, al Mont

Blanc, al Dôme du Goûter i a l'Aiguille de

Bionnassay. Emprenem la darrera i esgota
dora baixada de 1.600 metres, passant pel
vell refugi de Bel Lachat a 2.150 m, pel parc
de fauna salvatge de Le Merlet i pel monu

ment d'un Crist Rei de 25 m d'alçada que
saluda i protegeix la gent de la vall. Creuant
el riu arribem de nou al brogit de la carrete

ra. Travessem finalment l'allargassat nucli

a Les Houches fins a retrobar el punt d'inici

sota el telefèric de Bellevue.
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Travesses
amb nom

propi

No podria acabar aquestes pàgines de
dicades al món de les travesses circulars
sense fer un breu repàs a les que tenen un

nom propi, i algunes un merescut renom,

com esmentava al començament. Totes
elles donen vida als refugis per on passen i

poden significar un nou apropament a zo

nes que potser ja heu visitat per fer alguna
ascensió. Fora de l'àmbit pirinenc tenim:

1. Estels del Sud- exigent travessa de

107 Km que en cinc llargues etapes
d'entre 20 i 23 Km recorre el cor del
massís dels Ports. Mapa editorial Pio
let. www.estelsdelsud.com

2. Ruta deis refugis- travessa de 90 Km

que en 4 llargues etapes recorre el cor

de les muntanyes de Prades. Mapa
editorial Piolet. http://larutadelsrefu
gis.catl
Al llarg del Pirineu i del Prepirineu
n'hi ha tantes que en aquest espai
m'he de limitar a esmentar-les, situar

Ies i a donar-vos l'adreça web:

3. Alta Ruta de los Perdidos- 88 Km a

cavall d'Ordesa i el Parc Nacional del

Pirineu Francès en 5 etapes.
www.laaltarutadelosperdidos.com

4. La Senda de Camille- 104 Km en 6 a

7 etapes entre les valls d'Ansó, Hecho,

Aragües del Puerto, Can franc i Les

cun al vessant francès. Mapa Alpina.
www.lasendadecamille.com

5. Ruta 3 valls- 74 Km en 4 etapes a ca

vall de les valls de Boí, Barravés i Cas

tanesa. Mapa Piolet. http://ruta3valls.
freetlocks.com

6. Passaran- 64 Km en 5 etapes a ca

vall del Couserans i del Montgarri a

l'Aran. www.passaran.com
7. Carros de Foc- 55 Km en 5 etapes a

cavall de les valls d'Aran, Boí, Fos
ca i d'Espot. La vàrem descriure al

número 388 d'Excursionisme amb
motiu dels 60 anys del Parc Nacional

d'Aigüestortes.
8. La Porta del Cel- 64 Km en 4 a 5 eta

pes entre la vall de Tavascan i I'Arieja
passant per la Pica d'Estats. Mapa Al

pina. www.laportadelcel.com
9. Estanys Amagats- 73 Km i 5 etapes en

treia Cerdanya iAndorra. MapaAlpina.
www.rutadelsestanysamagats.com

10. Cavalls de Vent- 82 Km a recórrer
en 6 a 7 etapes a cavall dels vessants

nord i sud el Parc Natural del Cadí

Moixeró. 8 refugis disponibles. Mapa
Alpina. www.cavallsdelvent.com

Les Grandes Jorasses al capvespre des de la Flegère
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Il. Ruta de l'Ermità- 105 Km en 5 etapes
que recorren l'Alt Berguedà. Mapa Al

pina. http://rutaermita.com
12. Refugis del Torb- 73 Km en 5 etapes

que uneixen Núria amb el Canigó.
Una variant de 126 Km en 7 etapes
inclou l'ascens al Canigó i altres cims.

Mapa-llibret Alpina. www.refugisdel
torb.com

Els nous reptes

Per concloure aquestes pagllles vull

esmentar aquí les tres darreres rutes amb

nom propi creades molt a prop de casa

nostra, una a Andorra i dues al vessant

francès del Pirineu. L'andorrana és llarga
i dura però les dues a França són curtes,
de 4 etapes. Això vol dir que són factibles
en algun pont i que no requereixen tan

ta planificació o temps com moltes de les
altres. Això em resulta hores d'ara d'allò
més engrescador i estimulant:
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Caminant per la Val Ferret sota les Petites Jorasses

13. Coronallacs- 92 Km en 5 dures etapes
que fan la volta a Andorra passant pels
quatre refugis guardats del Principat.
Entre ells cal destacar el gran, espec
tacular i flamant nou refugi de l'Illa

que, bastit a 2.488 m a la capçalera
de la vall del Madriu, passa per ser

el refugi guardat més alt del Pirineu

català. El segueixen els refugis de [u
clà, Borda de Sorteny i Comapedrosa.
www.coronallsc.com

14. Le Tour des Peries/Carlit 50 Estanys.
Un mateix circuit que trobem amb

dues denominacions i en dues webs

diferents. Sembla que la segona deno
minació respon a una millor organit
zació del circuit original, amb l'ajut de

l'empresa catalana A Pas d'Isard. Es

tracta d'una volta de 49 Km i en quatre
etapes al voltant del Puig Perie, a ca

vall del Capcir i de I'Arieja. Passa pels
refugis de les Bulloses, l'encisador re-
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fugi de Carnporells, el renovat i molt

ampliat refugi d'En Beys i pel de Bési
nes. Mapa de Les Éditions du Refuge a

escala 1:30.000. www.tour-des-perics.
com o www.carlitSOestanys.com

15. Le Tour del Canigó. El circuit de més

recent creació també obra de I 'empresa
A Pas d'Isard. Proposa fer un itinerari

força lògic al voltant d' aquest cim far

dels Països Catalans. El traçat uneix

els clàssics refugis de Cortalets i Ma

rialles amb els flamants i nous refugis
de Sant Guillem, construït a 1.283 m

amb 40 places sobre el Vallespir i el

de Vetera (Batère en francès). Aquest
últim es troba penjat a 1.470 m i és

accessible amb cotxe des de Corsaví

també al Vallespir. S'ha construït

aprofitant un barracot on dormien

treballadors de les mines de ferro de

Vetera. Mapa -llibret Alpina. Tota la

informació a www.tourdelcanigo.com

Refugi de la Borda de Sorteny al circuit Coronallacs d'Andorra
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Bernat Ros Mayorm
L'autor és instructor d'esquí de muntanya de I'ECAM i membre

de la Secció de SAME (Secció Alta Muntanya i Escalada) de la

DEC Gràcia i ha realitzat ascensions i travesses amb esquís als

Alps, Pirineus, Sierra Nevada, Còrcega i Marroc.

L'esquí
de muntanya actual no s'entendria sense conèixer la història de l'esquí. L'home ja fa molt que

utilitzava unes fustes de dimensions i característiques molt variables segons l'àrea i l'ús que en feia per

poder desplaçar-se per la neu. Aquests estris tenien sempre un ús i finalitat pràctics i no van evolucio

nar gaire fins que a Noruega es va desenvolupar la tècnica del telemarc, ja no era només un mitjà d'adaptació
a un entorn amb finalitats pràctiques, sinó que començava a tenir un caire esportiu i comença la seva

difusió a tot el món, principalment Europa.

Es comencen a fer canvis en el material i a crear noves tècniques per part dels pioners de l'esquí amb les

primeres escoles i manuals. Sorgeixen les primeres competicions i en la mesura que l'esquí guanya prota

gonisme es fan els primers Jocs Olímpics d'Hivern e11924 i el1931 els primers campionats del món d'esquí.
Paral-lelament els exèrcits també creen els batallons de muntanya i esquiadors.

A casa nostra l'esquí el va introduir el CEC el1908 amb les primeres activitats a Rasos de Peguera, Matagalls
i sobretot la Molina, on el1942 es va inaugurar el primer remuntador de l'estat. També hi ha constància de

les primeres travesses d'esquí de pioners d'aquesta època, entre el refugi d'Ulldeter, Núria i la Molina i

altres zones del Pirineu on a falta dels refugis actuals s'havia de fer ús de cabanes de pastor, bordes o pallers.
Els esquís eren en aquesta època sobre�ot un mitjà per fer travesses o ascensions a cims a l'hivern.

A partir de la dècada de 1950 les constants millores de la tècnica i el material juntament amb la proliferació
i creació de les grans estacions de esquí i primeres xarxes de refugis s'aniran assentant les bases actuals de

l'esquí i la popularitat d'aquest esport.

Així doncs, si mirem enrere l'esquí de muntanya ha anat canviant, no només pel material que ha evolucionat

molt, la climatologia amb hiverns més curts respecte anys enrere o les infraestructures de refugis i altres

facilitats actuals d'accés a les muntanyes i la pràctica de l'esquí. També hi ha hagut canvis en les formes o

filosofia per sortir a la muntanya amb esquís per part dels mateixos practicants.

Ara podem trobar altres modalitats o filosofies diferents a la visió tradicional de l'esquí de muntanya com un

mitjà per fer travessies o ascensions a les muntanyes durant l'hivern.

Hi ha els que busquen la neu pols i la baixada ideal amb la traça perfecte, per àmplies pales o en itineraris

allímit com en les canals de neu o vessants que semblem impossibles, l'esquí fora pista i extrem. Altres

preferim recórrer i fer itineraris per valls i cims, buscant noves perspectives i paratges feréstecs, sense re

nunciar a buscar i traçar alguna baixada elegant i agosarada per la neu pols. També hi ha els que fan curses o

competicions a un alt nivell i els que simplement es repten a si mateixos buscant fer el millor temps possible
d'una cursa o recorregut. No ens oblidem dels que busquen una bonica i tranquil-la jornada d'esquí sense

buscar la dificultat o seguir el dictat del cronòmetre.

Cal no oblidar que l'esquí de muntanya es desenvolupa en el medi complex i canviant de la muntanya hiver

nal, s'ha de tenir coneixements del medi, nivologia i allaus, meteorologia, una tècnica i fons físic adequats a

l'activitat i la formació i experiència per rnoure'ns i fer l'activitat desitjada. En definitiva, sigui quina sigui
la nostra modalitat o filosofia per anar amb esquís a la muntanya, es tracta d'una activitat d'equip, gaudint
dins del grup dels objectius i tot en el marc incomparable de la muntanya hivernal i en totalllibertat. A

l'esquí de muntanya no hi ha camins marcats, cada traça és diferent a la dels altres en aquest entorn blanc i

canviant.
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Vall Campo Plano amb el Gran Faxa

Alta ruta balneari Panticosa, refugi Respomuso,
refugi Wallon, balneari Panticosa

Aquesta alta ruta amb esquís ens perme
trà viure una gran aventura per una part
de l'alt Pirineu, a cavall entre els seus dos
vessants, així com moure'ns entre alguns
dels seus cims més carismàtics com el Ba

laitus i Vignemale, entre altres. Per transi

tar per l'àrea, a l'ombra d' aquests gegants
del Pirineu, caldrà fer ús de tota la nos

tra experiència. Un itinerari exigent que

posarà a prova la nostra força física i de

convicció. Sens dubte tot l'esforç i la suor

esmerçats es tornarà en satisfacció a me

sura que anem completant el recorregut i

ens farà sentir la grandesa de les muntan

yes d'aquesta part del Pirineu. És per això

que us la ressenyem en aquest article com

una de les grans travesses que es poden fer
al Pirineu amb esquís de muntanya.
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Itinerari:
Primera etapa. Del balneari
de Panticosa (1.639 m) al refugi
de Respomuso (2.200 m) pel
coll de Tebarrai (2.771 m)
Desnivell d'ascens: 1.200 m /
600 m de descens. Horari de
6 a 7 h. Dificultat mitjana

Sortirem del refugi Casa de Piedra, al

balneari de Panticosa, per agafar el camí

d'estiu i GR 11 que ens porta fins als ibo
nes i nou refugi de Bachimaña. Aquest
tram habitualment es fa a peu per la dis

continuïtat de la neu i no ser fàcil ni cò
mode de fer amb els esquís als peus.

Un cop a l'alçada de I' ibón i el refugi, per
un suau pendent a la dreta de l'Ibón Baxo

passarem la presa i accedirem a l'Ibón
Alto de Bachimaña i per sobre el seu llac

gelat, en tendència esquerra, fins a l'inici
de la vall, que en marcat ascens ens mena

a la collada de l'Infierno. Durant l'ascens
deixarem a la nostra esquerra els Ibones
Azules i podrem gaudir de les vistes de

la cara nord dels Picos de l'Infierno. En

guanyar alçada, si el temps ho permet,
veurem al nostre darrere, al fons, aparèi
xer majestuós el Vignemale. La visió del

qual veurem alllarg de la travessa des de
diferents orientacions.

De la collada de l'infierno sortirem per la
dreta a buscar el coll de Tebarrai 2.771 m
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fent un flanqueig en ascens incòmode, se

gons les condicions de la neu, per sobre de

l'Ibón de Tebarrai. Del coll estant podem
fer un cim proper resseguint l'aresta que
hi porta. El Pic de Tebarrai 2.893 m, que
ens permetrà gaudir d'unes grans vistes

de tot l'àrea i especialment del Balaitus i

les Frondiellas . Són 122 m de desnivell i 1

h a afegir a l'itinerari.

L'impressionant descens que s'intueix,
amb la visió del Balaitus al fons, el farem

seguint la vall de l'Ibón de Llena Cantal,
cal atenció al pendent de sortida del coll
de Tebarrai que segons les condicions ens

pot demanar de fer ús dels grampons.

Un cop al final ens caldrà posar pells per
remuntar fins al refugi de Respomuso
2.200 m, buscant el millor pas i resse

guint algun dels camins que hi porten: el
de l'antic refugi Alfons XII o el de la Faja
del Coso que agafarem a l'Ibón de Campo
Plano.

Segona etapa. Del refugi
Respomuso (2.200 m) al refugi
de Wallon (1.865 m) pel coll

d'Aragón (2.806 m)
Desnivell d'ascens: 600 m /
950 m de descens. Horari de 5
a 6 h. Dificultat mitjana

Sortirem del darrere del refugi en direc
ció est pel camí d'estiu o la Faja del Coso

per baixar a l'Ibón de Campo Plano que

resseguirem fins a l'inici del barranc que

porta al coll de la Faxa. Que remuntarem

fins als Ibons de la Faxa 2.520 m on gira
rem a l'esquerra (N) per creuar-los i anar

cap al coll d'Azun, Poc abans de arribar-hi

girarem a la dreta i per una pala en diago
nal guanyarem un replà des d'on enfila
rem en direcció al coll d'Aragón 2.806 m.
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Una mica abans del coll podem sortir cap a

l'esquerra per assolir el proper cim de Cam

balès 2.965 m, per una dreta pala i aresta

final. L'ascens valla pena novament per les

impressionants vistes des del cim. Són 160

m de desnivell i 1 h a afegir a l'itinerari.

Entrem a França, en iniciar el descens

del coll, per les àmplies pales de la vall

en direcció E NE en tendència esquerra
a buscar un pas que ens permet passar
a la vall que ens queda a la nostra es

querra, la vall dels llacs de Cambalès.

Just abans de l'inici del descens en fort

pendent cap als llacs d'Opale. Per es

quivar així un pas difícil i obligat que
donades les condicions de la neu i la

poca visibilitat per la boira no era re

comanable fer.

Anirem baixant per la vall seguint-la i

travessant algun llac en direcció est fins a

arribar als plans a sota del refugi, on tra

vessarem el riu per un pont per arribar al

refugi de Wallon 1.865 m.

Cami cap al coll i Pic de Tebarrai

Tercera etapa. Refugi de
Wallon (1.865 m), coll d'
Aratille (2.526 m), coll de

Brazatos (2.566 m), balneari de
Panticosa.
Desnivell d'ascens: 1.300 m /
1.500 m de descens. Horari de
7 a 9 h. Dificultat mitjana

Sortim del refugi per agafar un pont més

avall i ja a l'entrada de la vall d'Aratille,
anirem pujant pel fons de la vall, pel seu

vessant dret amb pendents moderats

fins a arribar a la canal que dona accés

al llac d'Aratille, que remuntarem de

dreta a esquerra per un fort pendent,
amb grampons o esquís, segons les con

dicions de la neu. Un cop aillac el tra

vessarem i seguirem en direcció sud per

encarar els pendents d'accés al llac del

Coll d'Aratílle, per sota de la Punta Ne

gre o pic Ne. Arribats aillac el voregem
i accedim al primer coll de la jornada el
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coll d'Aratille 2.526 m, amb la visió im

ponent del Vignemale al davant. Del coll
descendirem per unes pales en tendèn
cia dreta fins a la vall de l'Ara i per uns

pendents i replans del costat dret de la

vall, per sobre del riu, anirem seguint
fins a arribar a la confluència amb el ba

rranc de Batanes prop de la cota 2.100 m.

Posem pells i remuntem cap a l'oest el

barranc passant pels Ibones de Batanes

fins al coll de Brazatos 2.566 m. Del coll
estant podem fer el bonic cim del Pic de
Bacias 2.758 m. Són 200 m de desnivell i

1 h a afegir a l'itinerari.

Del coll baixarem cap als Ibones de Bra
zato que travessarem successivament fins
a un pla a la sortida del últim ibón on una

pala de fort pendent ens dona accés al re

plà inferior que seguirem en diagonal a

la dreta direcció NO fins a una gran pala
coneguda com "el descenso del anti aludes

de Labaza". De la pala baixarem en ten

dència dreta per trobar al bosc la línia de

descens vertiginós entre els arbres, gens
fàcil de trobar, que acaba retrobant el

camí del GR que fa ziga-zagues per dins
del bosc fins al balneari de Panticosa.

Proposta per ampliar la ruta

Malauradament no vam poder completar
tota l'alta ruta que teníem en ment, per
falta de dies, i ens vam perdre dues eta

pes que ens haurien portat a fer un dels
cims mes emblemàtics del Pirineu, el Pic

Longue de Vignemale 3.298 m. Així com

viure el fantàstic panorama i ambient de

la cara nord del Vignemale des del refugi
de Oulettes de Gaube. Tot esperant tornar

un altre cop per completar-la, us les res

senyem tot seguit i us encoratgem a anar

a aquest increïble racó del Pirineu, que de

ben segur no us deixarà indiferents.

Cami coll Aratille
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Tercera etapa (versió
ampliada). Refugi de Wallon

(1.865 m ), refugi des Oulettes

de Gaube (2.158 m) pel coll de
Aratille (2.526 m) i callada de

los Mulos (2.591 m)
Desnivell d'ascens: 900 m I
700 m de descens. Horari de
5 a 6 h. Dificultat mitjana

Seguirem el mateix itinerari ressenyat
anteriorment fins al coll d'Aratille (2.526
m). Del coll descendirem al voltant de

200 m per girar al NE i vorejar per sota

dels contraforts del Pic Ne de nou i enfi

lar pel vessant cap a l'evident collada de

los Mulos 2.591 m, segon coll de la jorna
da. El descens el fem per una canal amb

fort pendent i exposada a les allaus, fins

a arribar al pla on trobarem el refugi de

Oulettes de Gaube, al peu de la impressio
nant cara nord del Vignemale.
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Pala somital del Pic Cam bales amb el Balaitus

Quarta etapa (versió
ampliada). Refugi Oulettes de

Gaube (2.158 m), Pic LongueI

de Vignemale (3.298 m),
refugi des Oulettes de Gaube

(2.158 m)
Desnivell d'ascens i de
descens: 1.600 ml O m.

Horari de 8 a 10 h. Dificultat

mitjana alta

Sortim del refugi i anirem per la vall fins

a acostar-nos a la majestuosa cara nord,
on girarem per pujar pels vessants que ens

porten a la Hourquette d'Ossoue 2.734 m.

Descendim fins a uns 100 m per sota el

refugi de Baysellance per girar a la dre

ta i travessar la cresta que baixa del Pe

tit Vignemale, per accedir als pendents
que ens portaran a la glacera. En aquest
tram ens caldrà anar en compte ja que es
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tracta d'un terreny dret i exposat, amb
risc d'allaus i que segons les condicions
haurem de treure esquís o fer servir els

grampons.

Accedirem a la glacera esquivant un con

junt d'esquerdes que deixarem a la dreta per
buscar el millor pas que ens dona accés a la
cota 2.500 m on el pendent de la glacera se

suavitza. Recorrerem la glacera pel centre

en tendència dreta per acostar-nos a la base
del Pic Longue 3.298 m i accedir al cim pel
fort pendent deixant els esquís en el punt
que ens sigui mes còmode. De camí podem
fer una ullada a la cova que el compte Rus
sell es va fer excavar a la muntanya. El retorn

el farem pel mateix itinerari a la inversa. Cal
estar atent al rise d'allaus a la tornada.

En aquesta etapa, Si les forces ens acom

panyen podem fer un duet i fer de tor

nada el cim del Petit Vignemale 3.022 m

atacant la pala que dona al cim i que ens

ofereix un bon descens fins a l'Hourquette
d'Ossoue. Són 300 m de desnivell i 1 h 30
min a afegir a l'itinerari.

Cinquena etapa (versió
ampliada). Refugi Oulettes
de Gaube (2.158 m), coll
d'Oulettes (2.615 m), coll de
Brazatos (2.566 m), balneari de
Panticosa.
Desnivell d'ascens: 1000 m /
1.500 m de descens. Horari de
6 a 8 h. Dificultat mitjana

Sortim del refugi i remuntem per on vam

baixar de la collada de los Mulos, fins a la

cota 2.300 m on girarem cap al SO per re

muntar una vaileta, cada cop per terreny
més dret i exposat a les allaus fins al coll
d'Oulettes 2.615 m. L'accés al coll potser
l'haurem de fer a peu, segons condicions i

per la inclinació del terreny.

Descendim per l'altre vessant o per pen
dents sostinguts fins al fons de la vall
del riu Ara, per enllaçar amb la part de
l'itinerari restant fins al balneari de Pan

ticosa, descrit anteriorment.

...
Musares
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Eduard Jornet
Muntanyenc i esquiador. Ha realitzat activitats en diversos massissos

del món: Pirineus, Alps, Atles, Taurus, Himàlaia, Andes ... També

ha publicat una guia de senderisme (La Gran Volta a la Cerdanya) i

dissenyat diversos circuits de muntanya.

Alpinisme
és el mot més generalitzat que s'utilitza per als esportistes que ascendeixen a les mun

tanyes, el més habitual hauria de ser muntanyisme ja que a altres massissos del món s'anomena

pirineisme, andinisme, himalaisme ... però al ser als Alps on es va a començar a difondre aquesta
moda de pujar a les muntanyes per plaer i no per necessitat ha pres e! nom d'aquest massís.

L'alpinisme és l'art de dibuixar una línia en una muntanya i pujar per aquesta línia utilitzant el material

necessari per assolir el punt culminant del cim.

Tot va començar l'any 1760 quan Horace-Bénédict de Saussure veu el Mont Blanc i s'imagina aquesta
línia d'ascensió per poder arribar al més alt del cim. No obstant, anteriorment ja s'havien pujat mun

tanyes arreu del món per pastors, caçadors i inclús aventurers dels qui no queda pràcticament cap

referència. Però és l'agost de l'any 1786, 26 anys més tard, quan el doctor Michel Gabriel Paccard, metge
de Chamonix i Jacques Balmat un buscador de cristalls de la vall segueixen aquella línia dibuixada anys

enrere assolint el cim del Mont Blanc.

Aquesta moda de pujar muntanyes s'accelera a mitjans del segle XIX i cada cop hi ha més aficionats que volen

provar aquest nou esport, la muntanya es torna un terreny de joc on sorgeixen nous reptes, a molts ja no els

atreu pujar per la ruta normal a un cim i van a la recerca de cims inexpugnables fins aleshores, s'imaginen no

ves línies amb més dificultat, han de resoldre ellaberint vertical de les rutes per on volen ascendir al més alt de!

cim i sorgeixen els primers escaladors, els que ja utilitzen un material específic per pujar les muntanyes, són

Edward Whymper o Fredeick Mummery que canvien la posició científica per l'esportiva d'anar a la muntanya.

El material ha anat evolucionant aillarg d'aquests 150 anys des que Edward Whymper va escalar e! Matter

horn, tant la roba com el material específic han sofert un canvi espectacular, la vestimenta que portaven els

primers alpinistes normalment era de llana, les cordes de cànem, piolets de fusta i ferro. Ara la roba és de fibres

de fil de carboni o ceràmica amb un pes insignificant. Són teixits que mantenen l'escalfor del cos, expulsen la

humitat i ràpidament s'eixuguen. Les cordes també són més primes i més efectives, el ferro antic dels piolets
s'ha substituït pel carboni, les botes de pell i les soles ferrades molt pesades han evolucionat fins a fibres que

expulsen l'aigua, fibra de carboni i soles antilliscants.

És el material el que ha fet canviar la tècnica de pujar muntanyes, ho podem veure fent un repàs en la curta

història de l'alpinisme. Des de Paccard i Balmat a la generació de Whimper i Mummery hi ha un salt, els pri
mers pugen caminant ajudant-se en llargs piolets per travessar les glaceres, a l'escalada al Matterhorn s'utilitza

l'encordament primari, lligats tots en una corda i per la cintura. Quan comença la descoberta del Himàlaia

encara s'utilitza un material molt bàsic per intentar superar els vuit mil metres d'altitud. És ja cap a mitjans del

segle XX que aquest canvi s'accelera, els escaladors van molt més ben preparats físicament i tècnicament. És

Walter Bonatti que fa un pas i obre grans rutes d'escalada als Alps. Es podria considerar el pioner de l'escalada

moderna de dificultat. Reinhold Messner també és una referència en el món alpinístic, va fer un altre pas en

l'evolució d'aquest esport durant els anys 1970 i 1980, explorant i ascendint als grans cims del món, provant
nous materials i noves formes d'anar a la muntanya. És el primer home que va aconseguir pujar les 14 mun

tanyes de vuit mil metres sense utilitzar oxigen embotellat, demostrant e! que alguns metges i alpinistes creien

que era impossible.

En quests moments les noves formes d'encarar els reptes fa que la gent jove que practica aquest esport
continuï amb ganes de canviar i aprendre i que la Il-lusió de conèixer la muntanya que tenien els primers

alpinistes no s'aturi.
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El Kilimanjaro al ser la muntanya
més alta d'Àfrica va tenir un especial
interès per a mi l'any 1975 després

d'haver assolit el Mont Blanc l'any ante

rior, vam començar a buscar informació

d'aquesta muntanya africana. No obstant,
aleshores no vam poder realitzar aquesta
expedició tal com anomenàvem en aquella
època a les sortides extra europees.

Aquesta muntanya volcànica es troba
molt a prop de l'equador, al nord de Tan

zània. El vessant nord del massís volcànic
fa frontera amb Kenya. El massís esta for
mat per tres cons volcànics principals: el
Shira a l'oest amb 3.962 metres d'altitud,
el Mawenzi a l'est amb una estructura

rocosa impressionant amb 5.149 metres

i el Kibo, entre els dos, presidint la mun

tanya que simbolitza la sort i l'esperança
d'eternitat del poble Chagga, es troba el

punt culminant d'Àfrica l'Uhuru Peak
amb 5.895 metres d'altitud.

El 6 d'octubre de 1889 l'alemany Hans

Meyer i l'austríac Ludwig Purtscheller

acompanyats del guia chagga Johanna

TEXT I FOTOGRAFIES D'EDUARD JORNET

EL KILIMANJARO

Laudo són els primers en assolir el cim

més alt del continent africà. Ara degut al
seu fàcil accés, hi ha un aeroport inter
nacional entre Arusha i Moshi i intenten

l'ascensió al Kilimanjaro quasi quaranta
mil persones a l'any.

L'any 2010 la pujava per tercera vegada,
aquesta vegada amb el meu fill, el Kilian,
que s'estava preparant per assolir el rècord
d'ascens i descens al Kilimanjaro.

A mitjans de setembre vaig acomiadar

les dues noies amb qui havia efectuat

l'ascensió al Uhuru Peak per la ruta Ma

chame i em vaig instal-lar en un petit
hotel de Moshi a esperar el grup amb qui
arribava el Kilian. Van ser dos dies passe

jant per aquesta petita ciutat plena de vida
i colors on un noi de l'ètnia chagga em va

acompanyar a conèixer l'interior de les
cases i la seva gent.

Espero a l'aeroport internacional del Kili

manjaro a la Marlene, directora del docu
mental sobre l'intent del rècord del Kilian,
la Sònia, la metgessa del grup, dos ca-

Barafu Camp 4600 m.

meràmans que enregistraran l'intent, un

fotògraf, un guia alpí que s'encarregarà de
tota la logística d'aquest intent i el Kilian.
Ens allotgem a casa del Simon Mtuy que
té el rècord d'ascens i descens a la mun

tanya amb 9 h 21 minuts. La Mbahe Farm

és un lloc idíl-lic al peu del Kilimanjaro, a

1.900 metres d'altitud, passarem dos dies

preparant tot el necessari per a l'ascensió,
fent fotos i coneixent el món rural del po
ble chagga a través de la família del Simon

que té la propietat d'aquesta finca agríco
la, respectuosa amb l'entorn on es troba.

La ruta Umbwe triada per ascendir

l'Uhuru Peak és considerada la ruta més

dura, espectacular i directa per assolir el

punt culminant del continent.

A mig matí som a l'Umbwe Gate a 1.800
metres d'altitud, una trentena de portadors
ja estan pesant les càrregues que han de

portar a l'esquena durant els dies que esta

rem a la muntanya. Complim amb el tràmit

que ens permet l'entrada al Parc Nacional
del Kilimanjaro i iniciem el camí seguint
una pista forestal enfangada a través del
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bosc, anem pujant amb calma cadascú al

seu ritme. El camí s'estreny i es va enfilant

per una cresta entre els rius Lonzo i Um

bwe. A 2.850 metres es troba l'Umbwe Cave

Camp, un lloc rocós i humit enmig del bosc

on instal-lem el primer camp, la Sonia ens

fa un control mèdic per establir paràmetres

d'aclimatació i el responsable dels portadors
també controla que tot el seu equip porti
l'aclimatació correcta.

Ens desperten els ajudants de cuina i ens

porten una petita palangana amb aigua
calenta per rentar-nos i tot seguit un te.

Després d'esmorzar i recollir el camp con

tinuem ascendint, el bosc s'acaba i veiem el

vessant sud del Kibo, amb els mil metres de

l'impressionant paret del Breach Wall i les

seves glaceres penjades que malauradament

poden desaparèixer en pocs anys. El sender

continua per una estreta carena amb una

gran panoràmica del Great Barranco i la

visió, si les boires ho permeten, dels petits
poblats de la base de la muntanya, 2.000

metres més avall. Una suau baixada ens

condueix a Barranco Camp situat a una al
titud de 3.950 metres. Passem el control dels

guardes del parc i muntem el campament
on passarem dos nits.

A Barranco Camp aquest dies és com una

gran ciutat, quasi dos mil persones entre

muntanyencs de tot el món que intentaran

assolir el cim i els seus guies i portadors.
Ens barregem entre els petits senders

d'aquesta falsa planícia, uns descansant,
altres millorant l'aclimatació, i el Kilian i

el Simond corrent, arribant a superar la

cota de 5.000 metres i jo fent algunes foto

grafies de l'immens campament.

Una pujada relativament suau ens con

dueix al següent camp, sota una gran
roca de lava, Lava Tower a 4.600 metres

d'altitud. Un lloc sorrenc, polsós i àrid,
on passarem dos dies més. Aquí el control
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mèdic d'aclimatació és més estricte, el

passem al matí i al vespre, tres dels por
tadors no han aclimatat bé, tenen molt
mal de cap i el seu responsable els fa

baixar immediatament cap a la base de

la muntanya. A la tarda pugem aques
ta roca de lava, una petita grimpada de
cent metres, mentre el Kilian corre pels
senders que venen del Shira Camp i as

cendint per sobre dels 5.700 metres.

L'endemà pujo amb el Stephan, el fo

tògraf alemany del grup, pel camí que

seguirem per ascendir al cim, passem

per l'Arrow Camp a 4.900 metres on hi

ha un parell de tendes i continuem fins
als 5.200 metres d'altitud. El camí puja
en fort pendent entre roques i tarteres

al costat de les glaceres d'Arrow i Little
Breach. Al camp, dintre la tenda menja
dor passem estones parlant de la logísti
ca que seguirà el Kilian en el seu intent

de rècord, degustant el fort te de ginge
bre preparat pels cuiners i descansant.

Inici ruta Umbwe

Ens desperten a les 4 del matí, fora la

tenda fa fred, esmorzem a la tenda men

jador i acabem de preparar les motxilles.

El Kilian encara dorm, sortirà cap a les 7

del matí. Tot el grup menys el Kilian i el

Simon anem ascendint per la forta pujada
entre les petites glaceres que van desapa
reixent d'aquesta muntanya, cadascú al

seu ritme. L'Sthefan, el fotògraf alemany
va seguint el meu ritme pole-pole poc a

poc i compassant la respiració a l'esforç
que està efectuant. No havia estat mai

per sobre dels tres mil metres. A mig matí

arribem a la gran planícia del cràter, som

a 5.700 metres, davant nostre s'aixeca

impressionant el glaciar Furtwangler
convertit ja en una mena d'iceberg con

demnat a desaparèixer en pocs anys. Em

sorprèn l'escalfor que surt de la terra vol

cànica de color negre, la blancor intensa

d'aquesta petita glacera i el blau fort del

cel. És descansant a l'ombra de la glacera
que arriben el Kilian i el Simon corrent.

L'últim tram de l'ascensió remunta una
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forta pujada de lava i pedres esmicola
des, continuem amb un ritme molt lent

seguint el camí marcat fins a arribar al

punt culminant d'aquest volcà: l'UHURU
PEAK a 5.895 metres, el sostre d'Àfrica.

És migdia i tots som al cim. Alguns no

ten més l'esforç que han efectuat per arri

bar fins aquí. Asseguts a estirats a sota

l'indicador del cim ens anem recuperant,
de cop el Simon i els guies de la seva em

presa que ens han acompanyat comencen

a cantar i ballar, a poc a poc ens anem

afegint en aquesta alegria col-lectiva i

acabem jugant una mena de partit de

rugbi amb una roca de lava que ens anem

llençant els 'uns als altres.

La boira ha anat pujant de les valls que en

volten el Kilimanjaro i iniciem el descens

dirigint-nos cap a l'Estela Paint per baixar
corrent i lliscant per la gran tartera de la
South East Valley fins al Barafu Camp a

4.600 metres, i és en aquest lloc on la Sò

nia, la metgessa, ha de fer la seva interven
ció més important de l'expedició.

Un muntanyenc anglès que baixava da
vant nostre cau desplomat a terra, per
tany.a un altre grup que havia fet el cim

seguint la ruta Machame, no havia acli
matat bé i això passa factura en aquesta

Una regió mendocina que em va captivar
l'any 2002 i em vaig proposar de tornar

hi. Aquest proper hivern és la cita que he
triat per tornar a visitar aquestes mun

tanyes andines. Vaig. estar-hi amb els
meus fills, el Kilian i la Naila aleshores.
Vam pujar a la Cadenita, una cresta fàcil
uneix tres cims de 4.000 metres, després
vam anar cap al Salto del Agua, el camp
base per fer un intent al Cerro Plata de

6.000 metres però el vent i el fred ens van

fer desistir a 5.600 metres.

El lloc és molt interessant per la gran
quantitat de cims que es poden efectuar en

aquesta Cordillera Frontal que comprèn
tres subcordilleres: la Cordillera del Tigre,
el Cordón de Portillos i el Cordón del Plata.

El Cordón del Plata esta situat a l'oest de
la ciutat de Mendoza amb cims que tenen

una altitud entre els 3.500 i 6.000 metres.

És un lloc ideal per aclimatar-se abans

alçada. Mentre la Sònia l'atén busquem
al responsable del seu grup i una càmera

hiperbàrica que sempre tenen els guardes
dels camps, l'introduïm a la càmera i fem
la maniobra de compressió mentre els

portadors han dut la llitera amb rodes, el

col-loquern a sobre i inicien el descens cap
als camps inferiors ... dos dies després ens

diuen que ja ha sortit de l'hospital.

De Barafu Camp continuem el descens i

ens dirigim cap al Karanga Camp a 3.960
metres d'altitud i situat a sota de la mag
nífica cara sud de la muntanya amb una

visió espectacular del glaciar Decken i

Kersten. Mentre nosaltres fèiem el cim els

portadors han canviat el campament fins

aquest lloc i ens reben amb la cançó Jam
ba Bwana, Kilimanjaro Hakuna Matata i

els balls ja clàssics dels portadors i guies
felicitant-nos per l'ascensió al cim, ens

afegim al ball acabant aquesta llarga jor
nada amb el sopar i un descans reparador
dins el sac de dormir.

Amb la Marlene i tres portadors iniciem
el descens per la ruta Mweka, la resta de

l'equip es queda per ultimar l'intent de

rècord d'ascens i descens del Kilian. Ells
desfan el camí fins a la porta de la Um
bwe Route mentre nosaltres prenem el
camí cap a Millenium Camp flanquejant

EL CORDÓN DEL PLATA

de provar l'ascensió al Aconcagua, però
també es un destí per poder passar uns

dies a la muntanya ascendint cims, cami
nant a escalant.

La base de l'activitat se centra a l'estació

d'esquí de Vallecitos i els seus refugis que
són a 2.950 metres d'altitud, des d'aquí es

poden fer diverses ascensions a cims de
4.000 i 5.000 metres.

El camp del Salto de Agua situat a 4.250
metres és el lloc on podem instal-lar la
tenda per fer les ascensions als grans cims
de la zona: el Cerro de Lomas Amarillas,
Cerro Rincón, Cerro Vallecitos i el Cerro
Plata amb una altitud entre 5.100 i 6.000
metres.

És un lloc ideal per provar material

d'alçada i per provar la resposta del nos

tre cos a l'aclimatació per a futurs reptes
en alçada.

el vessant sud de la muntanya. Passem
de llarg aquest camp i entrem a la vege
tació cada cop més espessa. A mida que
descendim, a Mweka Camp ens demanen

l'autorització d'entrada al Parc del Kili

manjaro però no la portem, ens aturen a

l'oficina del guarda i ens mantenen allí

durant quasi tres hores mentre demanen

per emissora als camps que hem passat
la confirmació d'autorització que porta el

Simon. Plantem la tenda per sota l'oficina
dels guardes i passem la nit en aquest
camp a 3.100 metres.

L'últim tram de la ruta transcorre enmig
d'un exuberant bosc humit, s'escolten els
cants dels ocells i els xiscles dels micos

que habiten a la falda de la muntanya.
Sense adonar-nos arribem a la Mweka

Gate on ens espera un vehicle que ens

portarà al poble d'Umbwe on ens trobem
amb la resta de l'equip. L'endemà pugem
fins a Umbwe Gate on el Kilian a les set

del matí inicia l'intent de rècord. Puja per
la Umbwe Route i baixarà per la Mweka
Route on tornem per esperar-lo. Aconse

gueix establir el rècord en 8 h 27 min.

Rutes per ascendir el Kilimanjaro: Ma

rangu, Machame, Mweka, Umbwe, Shira,
Lemosho, Loitokitok, Rongai. Es poden
fer entre 5 i 7 dies.

Campament Salto del Agua 4250 m Cordón
del Plata - Cerro Rincón al darrera
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Lluis Catasús i Cols
(Vilafranca del Penedès 1965). Es va iniciar a l'excursionisme,
a l'alta muntanya i a l'esquí de la mà de la Unió Excursionis-

ta de Catalunya (UEC) de Gràcia. Dins del club ha participat
activament com a monitor dels grups d'iniciació a I 'excursió

nisme i en l'organització de la marxa Gràcia- Montserrat (Copa
Catalana de Caminades de Resistència). Ha estat director de la

revista Excursionisme durant més de dos anys (2002-2004) i des

d'aleshores i fins a l'actualitat és el subdirector i responsable
de diverses seccions de la revista. Especialitzat en el disseny
d'àudio guies d'excursions, passejades i recorreguts interactius

de descoberta natural a cultural amb tecnologia GPS. Gestor del

portal web www.femuntomb.net de descoberta del Penedès que
ofereix Rutes a peu i Jocs amb GPS per descobrir les singulari
tats del territori.

Actualment
no cal ser gaire espavilat per obtenir gràcies a la xarxa d'internet

informació de qualsevol muntanya situada a qualsevol racó del món. Internet

juntament amb les noves tecnologies ha revolucionat la manera de veure el

món i ens permet amb un parell de clics, asseguts davant d'un ordinador obtenir en

qüestió de segons una immensa quantitat d'informació sobre una activitat concreta de

muntanya.

Aquesta facilitat en l'obtenció d'informa-ció de muntanya que tenim avui dia contras

ta fortament amb l'aparent dificultat en obtenir-la abans de la irrupció d'internet, a

causa bàsicament de l'escassetat de fonts d'informació i de la poca i costosa difusió que
se'n feia. Ara, de manera quasi automàtica, abans d'iniciar una activitat de muntanya
consultem internet. Abans havíem de recórrer a les revistes i butlletins de muntanya, als

pocs llibres i guies publicades, a les explicacions i interpretacions que fèiem dels mapes

(bàsicament de l'editorial Alpina pel que fa al nostre país) i sobretot al boca a boca

d'altres excursionistes, alpinistes a escaladors ...

Avui en dia és molt senzill i ràpid obtenir la informació i també és molt fàcil divul

gar-la (blogs, facebook, twitter, youtube, etc. .. ). La seva immediatesa per altra banda

pot crear problemes per la falta de revisió a contrastació de la informació. El proble
ma esdevé quan l'excés d'informació ens dificulta escollir quina font pot ser la més

fiable. Separar el gra de la palla ... Hem avançat molt però potser pel camí hem perdut
allò que abans, en l'era preinternet, no passava. Abans ens creiem a ulls clucs, potser
de manera massa innocent a perquè no teníem més remei, que la poca informació

que obteníem de llibres, guies, revistes i mapes era fiable al cent per cent...cosa que

l'experiència ens ha demostrat que no sempre era així.

ens hem de fiar d'aquesta informació? I si no està actualitzada? I si la seva visió perso
nal ens camufla la dificultat i resulta poc rigorosa a objectiva? .. Personalment crec que
és important, molt important, contrastar la informació entre les diferents webs i també

amb llibres, guies i revistes de muntanya on en generalla informació esta més revisada.

Tanmateix, si més no, el boca a boca segueix funcionant tan bé (o depèn de com es miri

tan malament) com abans ...
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TEXT I FOTOGRAFIES DE LLUÍS CATASÚS COLS

Cap a on anem ...

Vies d'informació a internet
No fa pas gaire vaig buscar a internet la

"pujada a les Agudes pels Castellers". Una

activitat més aviat clàssica del Montseny
que he fet dos cops, ja fa una pila d'anys,
i que ara volia repetir amb el meu fill de
10 anys. Com que la memòria a vegades
provoca males passades, volia revisar el

punt d'inici, saber si el camí estava sen

yalitzat o marcat d'alguna forma i recor

dar la dificultat dels trams de grimpada.
Via Google vaig obtenir un total de 4.640

resultats en 0,86 segons. El meu proble
ma ja no va ser trobar l'itinerari sinó

triar quina d'aquelles pàgines d'internet
m'oferia la informació més acurada.
Evidentment no vaig consultar totes les

entrades amb les primeres en vaig tenir

prou. També és evident que aquest resul
tat incloïa entrades repetides i moltes que
no tenien res a Veure amb la meva cerca.

És tanta la informació que es pot extreure

d'internet que el problema és separar el

gra de la palla.

Analitzant els resultats de les entra

des ja podem obtenir una mica el perfil
d'informació de muntanya que podem
trobar via internet. Hem de tenir en comp
te però que l'ordre en que els resultats
surten a Google depèn de l'optimització
per a motors de cerca o posicionament a

cercadors (Search engine optimization,
SEO). És un procés que té per objectiu
augmentar la visibilitat d'un lloc web als

motors de cerca, incrementant-ne la po
sició a la pàgina de resultats. En general,
la posició del rànquing està relacionada
amb el nombre de visites, així que el SEO

ha esdevingut tota una tàctica comercial.
Per tant el posicionament d'una pàgina
web en un cercador com a Google és in
fluenciable per molts motius que no ne

cessàriament tenen a veure amb el rigor
de la informació que conté la pàgina web.

Dit això si analitzem amb una mica de

detall les entrades de la cerca del nos

tre exemple trobem cinc grans fonts
d'entrades: portals de muntanya, Wi

kiloc, blogs, entitats i organismes (clubs
excursionistes, federació, etc.) i xarxes

socials. En moltes d'aquestes entrades
trobarem la descripció, el croquis, el
track, imatges, vídeos i en alguns casos

un relat més o menys personal del gestor
de la pàgina web.

Entre els portals podem destacar-ne
els següents: http://www.engarrista.
com, http://muntanya.planasantich.org,
http://www.xiruca.com, http://www.
pirineos3000.com, http://www.explora.
cati, http://www.rocsandpics.net, http://
www.dexcursío.net, http://senderisme. tk,
http.z/www.pujades.net, https://deandar.
com, http://www.decimencim.cat, http://
www.rutespirineus.cat, http://www.mon
tipedia.com/, http.z/www.arístasur.com¿
http://www.mendiak.net/

Entre els blogs d'excursions en trobarem

un munt focalitzats al nostre país. En ge
neral tenen una emprenta molt personal
i moltes vegades no tenen continuïtat en

el temps. Penseu que en els blogs una ex

cursió com la de l'exemple "la pujada a

les Agudes pels Castellets" tant la podeu
trobar catalogada com a senzilla i quasi
bé familiar a com una excursió èpica apta
només per a agosarats ... , tot en funció de

l'experiència del blaguer. Així que aneu

amb compte quan seguiu exclusivament
la informació dels blog; és important
contrastar ... En destacaria aquests entre

molts d'altres: http://capita-tro.blogspot.
com.es, https://aventuradelsenderismo.
wordpress.com, http://blocminuteman.
blogspot.com.es, http://passamuntan
yes.blogspot.com/, http://posatlesbotes.
blogspot.com, http://alaunaacasa.blogs
pot.com.es/,http://corriols.blogspot.com.
es, http://fermuntanya.blogspot.com.
est, http://carlesdanon.blogspot.com.
es, http://estanysicims.blogspot.com.es,
http://orriusteam.blogspot.com.es, http://
pdipb.blogspot.com.es, http://marcbota.
blogspot.com.es

El portal Wikiloc (https://ca.wikiloc.
com!) és una pàgina web gratuïta, creada

l'any 2006 per Jordi Ramat, on es poden
emmagatzemar i compartir rutes a l'aire
lliure georeferenciades amb GPS i punts
d'interès (waypoints) de tot el món. Les
rutes pertanyen a diferents categories
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destacant senderisme, ciclisme i multi

tud d'activitats més. Les rutes es mostren

sobre mapes de Google Maps, OpenS
treetMap i altres cartogràfics. A data de

maig de 2016, Wikiloc es componia per

gairebé 2 milions de membres, que com

partien 4,5 milions de rutes i 7,5 milions
de fotografies i vídeos. El sistema de po
sicionament per satèl-lit ens permet saber
amb molta precisió la pròpia situació geo

gràfica i l'hora de referència en gairebé
qualsevollloc de la Terra. L'ús de la geo
localització ha multiplicat les expectatives
de gaudir de la natura a l'aire lliure i ha

promogut un canvi molt important en

els hàbits d'anar a la muntanya. Entre els

avantatges de l'ús del GPS podem assen

yalar: ens permet seguir una ruta en línia,
a descarregada prèviament a I 'aparell. Ens

serveix per recordar l'excursió memorit

zant el recorregut i els punts conflictius.
Ens possibilita repetir-la i compartir-la.
Ens permet retornar sobre els nostres

passos si ens hem perdut. Ens ajuda a

"inventar excursions" sabre un mapa a

l'ordinador i després intentar seguir-les
sobre el terreny. Per poder dir exactament

"on som" als equips de rescat. Per fer jocs
de geocerca i wherigos. Per l'aportació de

dades: temps, velocitats, mitjanes, incli

nacions, acumulats, temps estimat, per
fils, etc. Per tot això ara és molt habitual

portar a les activitats a l'aire lliure un GPS

carregat amb mapes digitals. Els seus

avantatges han desplaçat l'ús dels mapes
i guies tradicionals en versió paper. Tan

mateix tenint en compte que l'ús del GPS

i dels mòbils depenen encara i força de la

durada de la bateria jo sempre recomano

no oblidar-se un recanvi de bateria a pi
les, de dur un mapa en paper (el de tota

la vida) i tenir clar abans de començar
l'itinerari a l'activitat per on hem d'anar i

que volem fer...

Moltes entitats excursionistes disposen
també de pàgines web i blogs amb infor
macions de muntanya. Destaca però per
la seva importància el portal web del Club
Excursionista online madteam (https://
www.madteam.net). Cal destacar també

el portal de la federació d'Entitats Excur

sionistes de Catalunya https://wwwJeec.
cat en el qual podem trobar informació
actualitzada, objectiva i veraç i la xarxa

de senders de Catalunya consultable en

aquest enllaç http://sendersJeec.cat.
Les xarxes socials també són una font
d'informació, sobre tot facebook on troba-
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internet i l'us de les noves tecnologies han canviat els hàbits d'anar a la muntanya

les noves tecnologies substitueixen les fonts tradicionals d'informació

rem diversos grups on compartir i propo
sar sortides de muntanya. Entre aquestes
destaquem el de "Senderisme i caminades
de muntanya" amb més de 14.000 mem

bres, "El Pirineu en fotografies" amb més

de 12.000 seguidors i "Senderisme" amb

quasi 25.000. També els portals de vídeo

de Youtube i Vimeo en els qual podrem
veure filmacions i imatges de les sortides

compartides pels usuaris.

Vies d'informació en paper

El primer relat conegut de muntanya del
nostre país és la crònica de Salimbene de

l'any 1285 que narra la suposada pujada en

solitari del rei Pere III el Gran al cim del

Canigó. El rei explica que volia pujar a la

muntanya per veure que hi havia a dalt i

també explica que pel camí va trobar un

drac d'alè fètid. Dubto bastant que aquest

relat provoqués un efecte engrescadod per

pujar més muntanyes a la gent de I'època ...

però sí que és la primera publicació co

neguda d'un relat de muntanya ... No seria

fins a molts anys després durant el segle
XVIII quan es comencen a traçar els pri
mers mapes del Pirineu fruit dels treballs

de Vicente de Heredia, Reinhard Junker
i Henry Reboul. En èpoques més moder
nes i ja centrades en el nostre país trobem
les primeres guies d'Artur Osona, César

August Torres i Juli Soler Santaló i més

endavant M. Antonia Simó, Agustí Iolís,
Josep de Tera i Camins per citar-ne autors

clàssics que van obrir via. Entre les edito

rials dedicades totalment a parcialment al

món de la muntanya, algunes ja desapare
gudes, trobem Alpina, Andana, Arola Edi

tors, CEC, Chamina, Cossetània, Beturián

Ara, Desnivel, Elkar, Farell, La butxaca de

Muntanya, Martínez Roca, Pagès Editors,
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Pleniluni, Pòrtic, Prames, Proa, Publica
cions de l'Abadia de Montserrat, Triangle
Postals, Sua, Xplora, etc. Dins d'aquestes
editorials cal destacar el paper de Cosse
tània que poc a poc està omplint cada pam
del nostre territori amb una guia ....

També podem consultar revistes (algu
nes en format digital) tals com, Alpinis
mo online magazine, Caminar, Campo
base, Cota cero, Cuadernos tècnicos de
Barrabes, Desnivel, El Mundo de los Pi

rineos, Escalar, Euskal Herria, Esports
d'Hivern, Excursionisme (editada per la
VEC), Grandes Espacios, Kissthemoun
tain, Muntanya (editada pel CEC), Natura

aventura, Oxígeno, Peñalara (editada pel
club Peñalara), Pyrenaica, Subterranea,
Talaia, Todosport, Trail, Vèrtex (editada
per la FEEC), etc. algunes per desgrcia ja
desaparegudes. A més a més moltes enti
tats excursionistes editen butlletins (en
paper o electrònics) on podem consultar
les seves activitats i propostes.

Pel que fa els mapes al nostre país a

l'omnipresent editorial Alpina que durant
molts anys va monopolitzar l'edició de

mapes li ha sorgit uns forts competidors
com són I 'editorial Piolet i l'lCGC i d'altres
de més petits com ara Mont Editorial i el
Tossal Cartografies. A tot l'Estat també

les noves tecnologies però no eviten dur un mapa en paper i tenir
clar abans de començar l'itinerari i l'activitat

cal mencionar les
editorials Adrados,
Calecha, Desnivel,
CETYMA, IGN, La

Librería, La Tienda

Verde, Nondik, Pe

nibética, Petirrojo
Ediciones, Pirineo,
Prames, Sua Edi

zioak, etc. En alguns
casos a l'edició de

paper li trobem la
seva correspondèn
cia digital pels GPS.

revistes, guies i mapes continuen sent
una important font d'informació

Servei General d'Informació de Muntanya (SGIM).
Un fons documental a l'abast dels muntanyencs

OOG'00tl Per acabar voldria destacar
�o

<!l'O� una altra font d'informació
<!l(] OiJi)O!JIJ[J(lfilllU\7!il

............m ,.... desconeguda per a molts
excursionistes: el Servei

General d'Informació de Muntanya
(SGIM). Aquest centre recull un volum
immens d'informació que és molt difícil
o inexistent de trobar en línia. Aquest
Servei va néixer l'any 1974 quan un grup
d'amics van començar a cercar, classificar i
arxivar tot tipus de documentació d'utilitat

alpinística. Des d'aleshores el Servei vetlla

per la conservació de tot tipus de document
relatiu a la muntanya, i n'assegura, al
mateix temps, la consulta pública.

Fruit de la feina de tots aquest anys el Servei
ha reunit un fons documental ric, en qua
litat i quantitat, especialitzat en temes de

muntanya (alpinisme, escalada, excursio-

nisme, exploració alpina), en els vessants

esportius, històrics o culturals. A més a

més han editat publicacions especialitza
des d'àmbit internacional i treballs con

junts amb d'altres entitats o particulars.

La biblioteca del Servei té un registre de
prop de deu mil títols. Estan classificats
en setze grans grups, amb subdivisions

pròpies, d'acord amb el tema principal de

què tracten. La cartoteca està formada per
més de tres mil fulls d'utilitat excursionis

ta/alpinística que cobreixen les principals
muntanyes del món. A l' hemeroteca po
dem consultar més de cinc-centes capça
leres de les principals revistes i anuaris

d'alpinisme de tot el món. Disposa també
d'una fonoteca i una filmoteca amb imat

ges i filmacions corresponents a les mun

tanyes d'arreu del món. També es poden

trobar documents de circulació privada
procedents d'arxius, tant oficials com

privats, que han passat a formar part del
seu fons documental. Finalment també es

poden consultar els índex de sumaris dels
anuaris d'alpinisme més importants que
es publiquen al món.

Les consultes del fons documental es poden
demanar en línia a través de la seva pàgina
web (http://sgim.drac.com), per telèfon al
93 723 84 13, per fax al93 723 74 89, per co

rreu a l'apartat postal330 E-08200 Sabadell
o per correu electrònic a sgim@drac.com. A
més a més hi ha un horari d'atenció direc
ta al públic allocal del Servei que es troba
situat a l'antiga església parroquial de Sant

Vicenç de Jonqueres, carretera de Prats de
Lluçanès, Km 2 Sabadell. Avanç d'anar-hi,
però cal concertar el dia de visita.
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És periodista i historiadora de l'art. Col-labora a la revista

Excursionisme com a redactora en cap. De jove ha exercit de

monitora a l'Esplai Sant Pacià de Sant Andreu. La seva relació

amb la muntanya és una aproximació des deilleure.

La
dona s'ha relacionat amb la muntanya com ho ha fet l'home, amb el cor. La

dona s'hi ha sentit atreta per la bellesa del paisatge i pel desig de descoberta i

llibertat, com ho han fet els homes. Fins aquí, la mateixa història, però vosaltres

i nosaltres sabem que la relació de la dona amb la muntanya ha estat una mica més

lluitada i reivindicada, la dona ha sortit a guanyar-se el cim. Una lluita antiga amb

una pes destacat a Europa. A finals del segle XX algunes dones europees, aventureres,

científiques, il-lustrades, van començar a empènyer per arribar al cim i des d'aleshores

no hem parat.

Una de les dificultats principals quan parlem de la dona en qualsevol àmbit és conèi

xer la veritable primera exploradora, la veritable primera divulgadora, la primera que

va pujar a l'Everest, la primera que va coronar els 14 vuitmils. I és que encara falta
'

molta tasca d'investigació i de divulgació per situar la dona en el cim que li pertoca

pel que fa a la muntanya. Però, no ho són to�es d'importants? Totes les dones que han

estimat la muntanya no han estat les primeres? Cal reproduir el mateix rol competitiu
dels homes també a la muntanya? Potser no cal. Però, de moment, la història se'ns

és contada a partir dels primers que fan alguna cosa, en el cas que ens ocupa, de les

primeres dones que van arribar al cim. I, la història de les dones en aquest àmbit és

plena de renúncies. A la maternitat i la vida en parella per posar l'exemple de la basca

Edurne Pasabán, tal com ella mateixa ha explicat en multitud d'entrevistes.

Ara bé, no direm tampoc que ningú s'ha fixat en la feina que han fet elles a la mun

tanya. Sí que existeixen exemples que posen l'accent en elles a casa nostra, com ara,

el documental Encordades de Gerard Moreno. L'autor fa un repàs per l'evolució de

l'escalada i l'alpinisme, a través de la història de tres generacions de dones del nostre

país. El documental del20ll va ser premiat amb el primer premi en l'edició 20ll del

Festival de Cinema de Torelló i també aquell any va rebre el premi al millor documen

tal de muntanya i aventura al festival de Muntanya de Kendal, al Regne Unit.

Per tal de seguir millorant i avançant, cal posar en valor el que s'ha fet fins ara i és per

això que cal reconèixer el mèrit de totes les pioneres i el mèrit, també, de les dones que

continuen somiant en cims més alts. Per exemple, Mireia Miró, una dona que ens és

propera a la UEC i que ha excel-lit sempre en els seus projectes de muntanya, tant en

la competició i l'esquí, com en aventures més noves com el voilliure. I és que ella té

clar que el motor és creure que és possible. També una antecessora seva s'ha manifes

tat en aquesta línia, la lleidetana Araceli Segarra s'ha fet mestre de l'apoderament a la

muntanya al repetir que res és tant alt ni tant difícil, parafrasejant un dels seus llibres.

I si mirem a prop també hi trobem l'Ester Sabadell o les dones de l'expedició al Shisha

o la veterana Carme Romeu i me'n deixo moltes i part del repte que queda per fer és

estudiar-les i reivindicar-les a totes elles.
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Lynn Hill, a la Nose de El Capitan, a Yosemite

Alguns noms propis i reconeixements

Quan
vam plantejar fer un número

especial per l'edició 400 de la re

vista Excursionisme en la reunió

d'edicIó vam tenir clar que entre tots els
temes que tractaríem n'hi hauria un que
seria el nostre particular reconeixement

a les dones de muntanya. I aquí, hi en

trem totes. Totes les dones que estimem la

muntanya i que gaudim de la muntanya,
tant li fa que ho fem soles, acompanyades,
amb el marit, l'amiga a la veïna. Aquest
és un petit homenatge a totes les que sou

el motor de les entitats excursionistes,
començant per la VEC, però també a les

que sortiu el cap de setmana a feu de vo

luntàries a participeu en les multituds de

marxes, expedicions a travesses que es

fan a casa nostra. Aquest vol ser un text

d'homenatge a les que ho proven cada dia

i a les que somien en cims més alts, en

cara que no haguem fet cap 8.000, ni ha

guem arribat les primeres enlloc. Volem

però destacar alguns noms femenins de la

història de l'alpinisme universal que han

servit per motivar-nos a totes i tots en la

cerca de cims més alts. I és que la mun

tanya és de tots.

El lloc de la dona és el cim. Aquest és el tí
tol que Reinhold Messner tria per escriure

el seu llibre, assaig, estudi, sobre la dona i

la muntanya però també és ellema que el

1978 va triar la primera expedició feme
nina a un 8.000. I és que malgrat que avui

en dia hi hauria centenars de marques que
es pegarien per finançar una expedició
100 per 100 femenina, fa 39 anys no va ser

gens fàcil. Fins al punt, que els contempo
ranis d'aquelles pioneres, llavors reunits a

l'American Alpine Club, els van negar el

suport i la primera expedició 100 per 100

femenina a un 8.000 es va finançar venent

una samarreta amb ellema: "A woman's

place is on top". Després de vendre 15.000

samarretes, 10 dones alpinistes, dues do
nes encarregades de filmar i una dona

encarregada del camp base van sortir e16

d'agost de 1978 cap a l'Annapurna (8.091
metres). Van fer el cim tres mesos després,
ellS d'octubre de 1978 però l'expedició va

tornar a casa amb dues baixes, les de Vera
Watson i Alison Chadwick-Onyskiewicz,
els noms de les quals són gravats en una

pedra a l'Annapurna. Les expedicions fe
menines, com també les masculines, són

Edurne Pasabán a l'Annapurna
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Carme Romeu escalant

Nives Meroi i el seu marit Romana Benet

Samarreta per finançar la primera expedició

Gerlinde Kaltenbrunner al K2
50

arriscades i no estan exemptes de perills
i accidents, la muntanya per tant, no di

ferencia per sexe, ens tracta a tots igual.

La roca és dura per tothom. Els anys 80

van representar el boom de l'alpinisme i

l'escalada femenina amb destacats noms

a Europa i els Estats Units. Pel que fa a la

roca, mereix menció especial Lynn Hill,
la primera dona que va aconseguir esca

lar de primeres, en lliure, i en un mateix

dia, la Nose de El Capitan, a Yosemite,

Califòrnia, era e11993. Ara bé, i a més de

Messner, també ho diu Araceli Segarra, a

la Hill aconseguir aquella fita tampoc li va

suposar un reconeixement gaire dolç i és

que la Hill no només era la primera dona

en aconseguir-ho sinó que cap home ho

havia aconseguit abans d'ella amb la qual
cosa se li va discutir el mèrit i, fins i tot,

va haver de sentir que potser ho tenia més

fàcil perquè pesava menys que un home

i tenia els dits més prims que un home.

Segurament, aquest és un dels motius que
van forçar la Hill a deixar la competició en

l'escalada esportiva, cosa que va fer l'any
abans d'alliberar la Nose. Lynn Hill es

deuria veure a venir que ser la primera se

ria una experiència més dura que la roca.

A casa nostra les primeres escaladores fo

ren Maria Antònia Simó i Carme Romeu.

El1941 es traçà la via Pany i la via Maria

Antònia-Estrems al Pedraforca. El mateix

any, Ernest Mallafré, Josep Piqué i Carme

Romeu realitzaren la primera ascensió de

la cara nord del Mont Perdut.

Fins ara hem parlat d'Europa i els Estats

Units però a Orient també han excel-lit

moltes dones en la conquesta dels cims

més alts. Amb la japonesa Iunko Tabei

volem reconèixer també la perfecció
oriental i és que la [unko Tabei va ser la

primera dona en coronar l'Everest (8.848
metres) el 16 de maig de 1975. Poc abans

havia nascut la basca Edurne Pasabán, de

qui parlarem tot seguit. La Tabei va cul

tivar durant anys l'esperit competitiu i el

1992 va convertir-se també en la primera
dona que ascendia als 7 cims més alts dels

7 continents: El Kilimanjaro (5.895 me

tres) a Tanzània, Àfrica; el Massís Vinson

(4.892 metres) a l'Antàrtida; el Kosciuszko

(2.228 metres) a Oceania, Austràlia; el

Puncka Jaya (4.884 metres) a Oceania, In

donèsia; l'Everest (8.848 metres) a l'Àsia,
al Nepal a la Xina; I'Elbrús (5.624 me

tres) a Europa, Rússia; el Mont McKinley
(6.194 metres) a Alaska, els Estats Units i

l'Aconcagua (6.962 metres) a Sud-amèri

ca, els Andes, Argentina.

La competició hi és i no hi és. La prime
ra dona en aconseguir els 14 vuitmils

del planeta es va convertir en una cursa

mediàtica mal els pesi a les protagonis
tes. Una cursa força criticada per un al

tre pioner, en Messner, que destaca però
critica al mateix temps el mèrit de cada

una de les protagonistes a qui, val a dir,
ha pogut conèixer personalment. La cursa

femenina pels 14 vuitmils la van protago
nitzar en la primera dècada dels 2000 la

basca Edurne Pasabán (1973), l'italiana

Nives Meroi (1961) i l'austríaca Gerlin

de Kaltenbrunner. (1970). La primera en

aconseguir-ho va ser la basca, el 17 de

maig de 2010 coronava el Shisha Pangma
(8.0l3 metres) i completava així el seu 14è

vuitmil.

En 10 anys, 14 cims:

• 23 de maig de 2001, l'Everest (8.848 me

tres)
• 16 de maig de 2002, el Makalu (8.463

metres)
• 5 d'octubre de 2002, el Cha Oyu (8.201

metres)
.26 de maig de 2003, el Lhotse (8.516 me

tres)
• 19 de juliol de 2003, el Gasherbrum II

(8.035 metres)
• 26 de juliol de 2003, el Gasherbrum I a

Hidden Peak (8.080 metres)
• 26 de juliol de 2004, el K2 (8.611 metres)
• 21 de juliol de 2005, el Nanga Parbat

(8.126 metres)
• 12 de juliol de 2007, el Broad Peak (8.0511

metres)
• 1 de maig de 2008, el Dhaulagiri (8.167

metres)
• 5 d'octubre de 2008, el Manaslu (8.163

metres)
• 18 de maig de 2009, el Kangchenjunga

(8.586 metres)
• 17 d'abril de 2010, l'Annapurna (8.091

metres)
• 17 de maig de 2010, el Shisha Pangma

(8.0l3 metres)

Si Pasabán va aconseguir l'or, Kalten

brunner la plata i Meroi el bronze. Posem

que és així a revivim l'aferrissament me

diàtic amb que es va viure la �ursa feme

nina per ser la primera en aconseguir els

14 vuitmils i és per això que triem posar
la data de naixement de totes tres perquè
tota informació és poca a l'hora de valo-
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rar i comparar una competició que cap
de les tres protagonistes reconeix que va

existir però que si analitzem els perfils
de cada una d'elles veurem que sí que va

existir i que a més, encara dol i molt no

haver aconseguit guanyar-la. I en aquest
cas ens referim a Meroi, que en la seva

biografia digital explica que ella i el seu

marit es van fer enrere de fer cim quan es

trobaven a I'Annapurna l'any 2009 perquè
hi havia aldarulls polítics a la zona i fa es

pecial èmfasi en el fet que la basca Edurne
Pasabán va fer cim en aquelles dates però
no va reflectir en el seu blog els aldarulls a

la zona. Bé, tret que sona una mica a res

sentida, Meroi té el seu mèrit perquè va

ser la portadora de l'estil alpí en les seves

ascensions, va seguir el protocol establert

pels alpinistes més clàssics, pels alpinistes
de naixement, com són les tres protago
nistes. Meroi però va fer la majoria de les

seves ascensions acompanyada del seu

marit. Aquest potser també podria haver
estat criticat per les altres dues competi
dores però no va ser així. Meroi igualment
manté els seus mèrits i destaca per fer els
cims sense oxigen ni portadors, cosa que
també trobem en el cas de l'austríaca Ger
linde Kaltenbrunner qui ja ha aconseguit
pujar i baixar els 14 vuitmils sense oxigen.
L'austríaca també ha en diverses ocasions

que no va competir mai amb la basca Pa

sabán, però no perd ocasió en senyalar
que no ha usat oxigen ni xerpes en el seu

projecte per aconseguir els 14 vuitimils.
El seu últim cim en aquesta cursa va ser

el 2011, un any després que Pasabán aca

bés amb la competició. Kaltenbrunner ha
coronat els 14 vuitmils en 13 anys, fina
litzant el 2011 però és la primera que ho

ha fet sense oxigen. Tot plegat, vol dir que
Pasabán va ser la més ràpida en fer els 14

vuitimils, però com ja haureu notat, va ser

menys estilística que Meroi i més oxige
nada que Kaltenbrunner, això vol dir que
no té mèrit? Que va competir de manera

desigual? La resposta és oberta. Messner,

després de reflexionar-hi molt i decantar
se sense voler per les alpinistes més nòr

diques, acaba reconeixent que Pasabán té

molt de mèrit perquè ningú va posar cap
norma de competició i el risc el van assu

mir totes tres protagonistes. Messner re

coneix que la basca va saber o tenir la sort

d'atreure al seu voltant un gran equip de
treball i una gran maquinària de finança
ment per les seves expedicions i això tam

bé és un valor a tenir en compte per poder
somiar a fer algun cim. Tot suma a l'hora

d'enfrontar-se a la muntanya. I totes les

qualitats es poden traduir en seguretat i

tranquil-litat. La capacitat d'empatia i la

capacitat d'organitzar grups humans de la
basca Pasabán també deuria pesar i aju
dar a fer-Ia la primera dona del món en

aconseguir els 14 vuitmils.

Repte de futur

Com a repte de futur potser caldria pren
dre més seriosament les expedicions fe
menines i els projectes liderats per dones
a la muntanya. Nota mental per als pos
sibles patrocinadors: les dones, com totes

les que hem citat en aquest text, són ex

pertes en economia de subsistència. Som

capaces d'autoorganitzar-nos i fins i tot

de trobar fonts de finançament alternatiu
amb samarretes. Cobrem menys que els
homes per la mateixa feina, per tant, no

pateixin pels diners que les dones saben

gestionar amb èxit. De cara en endavant,
també valdria la pena destacar més la tas

ca que fan les dones en moltes entitats de

muntanya i també la que fan moltes ex

cursionistes sobre el terreny. Volem més

Pasabán, Meroi i Kaltenbrunner, dones

apassionades en la muntanya que durant
10 anys, sense voler competir, van fer

que molta gent al món estigués pendent
d'elles. Volem dones valentes que tren

quin amb l'establert com la Lynn, que si

guin pioneres com la [unko o agosserades
com la Vera i la Alison i sí, competitives
i amb aspiracions de passar a la història
com I'Edurne, la Nives o la Gerlinde. Vo
lem dones que vulguin ser al cim.

Junko Tabei

Bibliografia
• Encordades, documental de Gerard
Montero

• http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/
temps - daven turalencordades/vi
deo/41305701

• Quadern Dones i Esport, 4. Biografia
de la finalista del Premi Dona i Esport
Mireia Tapiador: Carme Romeu Pecci

per Joan Manel Surroca
• Les dones del Shisha, l'expedició de

nou catalanes a l'Himàlaia, Sílvia Fe

rrandis. Ed.La Magrana
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ya con una alpinista, d'Erri De Luca.
Ed. Siruela

Edurne Pasabán al K2
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Ramon Pascual
Nascut a Barcelona al1966 és muntanyenc des de l'adolescència

ha practicat l'excursionisme, l'escalada, l'alpinisme, l'esquí de

muntanya i el descens d'engorjats a les muntanyes de Catalunya
i també als Alps, Himàlaia i Andes entre d'altres llocs. Soci de

la UEC de Gràcia des fa 30 anys. Físic i meteoròleg de professió
és especialista en meteorologia de muntanya. i predicció.

L'excursionisme
ha estat un dels moviments socials, culturals

i esportius més importants a Catalunya des que sorgí a la

segona meitat del segle XIX, en el marc de la Renaixença. Si

bé s'ha identificat sovint l'any 1876 com el de naixement formal

d'aquest moviment, amb la creació, per part de cinc excursionistes,
de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques el26 de novem

bre d'aquell any en una excursió a Montgat, és clar que ja es feien

excursions abans i darrerament s'ha reconegut que l'any 1853 ja es

fundà la primera associació excursionista catalana a Vilafranca del

Penedès, que durà precisament fins al1876 i de la qual no se'n sap el

nom.

D'entre els centenars d'entitats excursionistes que han existit a

Catalunya n'hi ha unes poques que en destaquen per superar els

cent anys d'existència mantenint la seva denominació original a les

quals s'han d'afegir aquelles també centenàries que tenen clarament

identificats els seus orígens en altres entitats.

Al número 268 de Vèrtex (2016) Anna Milans publicà un inte

ressant article sobre les entitats centenàries del qual extraiem les

següents notes: El Centre Excursionista de Catalunya (Barcelona)
nasqué al1891 com a resultat de la fusió de l'Associació Catalanis

ta d'Excursions Científiques i la prèviament escindida Associació

d'Excursions Catalana. L'Agrupació Científico-Excursionista de

Mataró (1917) era la filla directa de l'Associació Excursionista de

Mataró, nascuda a11898. La Secció Excursionista del Centre de

Lectura de Reus aparegué en el si d'aquesta entitat al1901. El Centre

Excursionista de la Comarca de Bages, de Manresa, fou creat al

1905; El Centre Excursionista de Lleida a11906, igualment que el

Club Muntanyenc Barcelonès, que tenia com antecedent l'Agrupació
Excursionista Els Muntanyencs. La Secció Excursionista del Foment

Martinenc fou fundada a11908, 31 anys després del naixement

de l'entitat mare a Barcelona. El Centre Excursionista de Terrassa

fou creat_al1910 i dos anys més tard l'Agrupació Excursionista de

Catalunya, a Barcelona, a iniciativa de cantaires de l'Orfeó Català.

Finalment, l'Agrupació Excursionista Icària, del Poblenou de Barce

lona, nasqué amb aquest nom el1931 com a filla directa de la Secció

d'Excursions (1916) del Club Esportiu Júpiter.
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Com
ja s'ha dit, altres entitats ac

tuals tenen els seus ancestres en

centres nascuts fa més d'un segle
(veure el número 270 de Vèrtex (2017)):
el Centre Excursionista Penedès (1975) de

Vilafranca, està vinculat a una primera
entitat sorgida al 1853; la Unió Excursio

nista de Sabadell (1970), fou el resultat de

la fusió de tres entitats sabadellenques la

més antiga de les quals era el Centre Ex
cursionista del Vallès (1908); la Unió Ex
cursionista de Vic (1931) prové del Centre
Excursionista de Vic, constituït al 1911.

La Unió Excursionista de Catalunya, fun
dada a Barcelona el1931, fou el fruit de la
fusió de cinc entitats, la més antiga de les

quals, l'Associació Joventut Excursionista

Avant, era viva des del 1904.

El nombre d'entitats anà creixent amb
els anys, i segons l'Enciclopèdia de
l'Excursionisme (1964) all923 ja n'hi ha
via 74, 38 de les quals al Barcelonès i la res

ta distribuïdes en 16 comarques. El 1920

s'aprovà l'estatut de la Lliga de Societats

Excursionistes de Catalunya, predecesso
ra de l'actual Federació d'Entitats Excur
sionistes de Catalunya (FEEC), el nom de
la qual fou recuperat al 1977, després de
ser la Federación Catalana de Montañis

mo, en època franquista. El creixement en

el nombre d'entitats va continuar durant

TEXT I FOTOGRAFIES DE RAMON PASCUAL

el segle XX i l'actual i a l'any 2016 n'hi
havia censades 431.

La FEEC s'organitza en nou regions
si bé la regió I, pel seu elevat nombre
d'habitants (i entitats) se subdivideix en

quatre: Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès
i Maresme. En el següent quadre mos

trem el nombre d'entitats excursionistes

per comarca i regió.

Regió o comarca

Regió I

Nombre d'entitats
170

Barcelonès
Maresme

Baix Llobregat
Vallès Oriental
Vallès Occidental

Regió II

AltEmpordà
Baix Empordà
Garrotxa
Pla de l'Estany
Gironès

La Selva

Regió III

Alt Penedès
Baix Penedès
Garraf

RegióIV
Segarra

La Mola 75 anys UEC de Gràcia 2015

Conca de Barberà
Alt Camp
BaixCamp
Tarragonès
Priorat

Ribera d'Ebre

Regió V

5

8
20

13

4

5

18

54

23

39

20

34

53

Terra Alta
Baix Ebre
Montsià

Regió VI

Cerdanya
Ripollès
Osona

Regió VII

8

9

32

5

9

18
36

Berguedà
Moianès

Bages
Anoia

Solsonès

Regió VIII

8
3

14

9

2

2610

9
5

2

14

13

18

Noguera
Pla d'Urgell

Urgell
Segrià
Garrigues

Regió IX

7

4

4

9

2

17

7

6

5

57

Vall d'Aran
Pallars Sobirà

Pallars Jussà
Alta Ribagorça
Alt Urgell

6

4

2

2

32
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Entitats excursionistes

Segons Faura (2005) a l'any 2004 hi havia

225 municipis amb alguna entitat excur

sionista, dels 948 que hi ha a Catalunya, i

27 que en tenien més d'una i, encara que
no hem pogut actualitzar aquestes dades,

l'augment del nombre d'entitats creades

des d'aquell any (110) suggereix que la

presència territorial de les entitats excur

sionistes deu haver augmentat.

El nombre de socis declarats pel con

junt dels clubs era de 73.726 al 2016

(53.223 a l'any 2000) i el nombre de so

cis federats 39.888 (15.449 a l'any 2000).
Aquestes dades mostren, almenys
quantitativament, un fort vitalisme

del moviment excursionista, en sentit

ampli, si bé l'estat i les característiques
de l'excursionisme actual és una tema

molt complex i les dinàmiques poden
ser molt diferents entre unes entitats i

unes altres. A més, és clar, un bon nom

bre d'excursionistes no estan associats:

segons IDESCAT al 2006 un 40% de la

població catalana reconeixia en una en

questa "fer excursions" en el seu temps
de lleure (Roma, 2009).
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Refugi del Rebost

Per diferents motius, no és fàcil conèixer

el nombre real de socis de les entitats.

L'entitat excursionista més gran de Cata

lunya és, sens dubte, el Centre Excursio

nista de Catalunya, amb gairebé 5.000

socis i altres clubs amb més de 1.000 so

cis són el Club Excursionista Madteam, I

el Club Muntanyenc Sant Cugat, el Cen

tre Excursionista de Terrassa i el Centre

Excursionista del Penedès. Entre el clubs

grans també s'inclouen el Centre Excur

sionista Comarca de Bages, la Unió Ex

cursionista de Sabadell i el Club Excur

sionista de Gràcia. La Unió Excursionista

de Catalunya Agrupació té més de 3.000

socis, si bé les 10 entitats que la formen

tenen personalitat jurídica pròpia.

I.:activitat de les entitats
excursionistes

Les entitats excursionistes i els seus socis
\

han dut a terme al llarg de la seva his-

tòria una quantitat i una varietat enormes

d'activitats dins d'àmbits molt diferents:

cultura, ciència, esport, educació. Aques
tes activitats formen part dels programes-
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calendaris oficials de cada centre però
també n'hi ha que tenen un abast més

ampli i sovint són promogudes des de la
federació. I, és clar, cal afegir a aquesta
enumeració totes les sortides a la mun

tanya que fan els socis individuals.

D'entre les activitats de gran abast en des

taquen els congressos excursionistes. El

primer se celebrà a Lleida a119ll, el segon
a Manresa el1913 i el tercer a Tarragona al
1914. Passaren més de 60 anys fins que se

celebrà el quart, a Reus, el 1977, seguit del

cinquè, a Terrassa, al1982 i el sisè, el darrer
fins ara, a la ciutat de Barcelona, al2011.

Un altre acte cultural de llarga tradició
en el si de les entitats és la Renovació de la
Flama de la Llengua Catalana, organitzada
per primer cop pel Centre Excursionista de

Catalunya l'any 1970. El Centre Excursio
nista d'Olot ha organitzat enguany la 48ena
edició. Les entitats excursionistes catalanes
també participen activament en l'Aplec Ex
cursionista dels Països Catalans, la primera
edició del qual (1977) fou precisament orga
nitzada per una entitat catalana, el Centre
de Lectura de Reus, al Tossal deis Tres Reis

(Baix Maestrat) i l'edició 41 novament per
cinc entitats d'aquesta ciutat del Baix Camp.
Entitats de la IV Regió també s'apleguen des
del 1965 per celebrar el Dia del Camí Mun

tanya i ja en porten 52 edicions. l des de l'any
1957 es fa la Trobada en Memòria dels Ex
cursionistes.

La música, present des de sempre en el món

excursionista en la forma d'improvisades
cantades al llarg d'una excursió o vora el
recordat foc de camp i viva en les dife
rents corals existents a les entitats, té un

moment estel-lar en la Festa de la Cançó
de Muntanya, organitzada per primer cop

l'any 1965 a Hostalric per l'Agrupació Ex
cursionista de Catalunya i en la seva 52ena

(2017) a Sant Feliu de Codines pel centre

excursionista d'aquest poble.

En l' àmbit esportiu, les entitats excursionis

tes, de forma coordinada amb els diferents

òrgans tècnics de la FEEC, organitzen pro
ves competitives de les disciplines dels ano

menats esports de muntanya. Les marxes,

tècniques, de regularitat o de resistència, les
curses per muntanya a peu, amb esquís o

amb raquetes, les proves d 'escalada en les se

ves diferents modalitats, apleguen cada any
més participants. A l'any 2012, 14.000 perso
nes varen participar en la Copa Catalana de

Caminades de Resistència, creada l'any 1998.

Al'any 2017 un total de 20 entitats organitza
ran alguna prova del Circuit Català de Cami

nades de Resistència.

Però, com ja hem dit, les agendes de

les 431 entitats que formaven part de la
FEEC al 2016 estan farcides de propostes
extraordinàriament variades. Majori
tàriament les entitats estan organitzades
en seccions que donen suport a aquestes
activitats. Hem fet una ràpida navegació
per algunes de les pàgines web, blogs i

perfils de Facebook o YouTube dels que
disposen la majoria de les entitats i hem
trobat seccions d'excursionisme o mun

tanya, senderisme, alta muntanya, cami
nades esportives, curses de muntanya,
raquetes de neu, esquí i surf de neu, esquí
de muntanya, escalada, alpinisme, ferra
des, espeleologia, parapent, BTT, natura

i medi ambient, pedra seca, fotografia i

Entitat Refugis

Unió Excursionista La Molina (Cerdanya), Rebost (Berguedà), Mont
de Catalunya Caro (Baix Ebre), Mas del Tronc (Anoia), Puigcercós

(Ripollès), Garraf (Garraf)
Lliures: Baborte (Pallars Sobirà), Airoto (Pallars
Sobirà), Gerber (Pallars Sobirà), Les Clotes (Terra
Alta), Cova Cambra (Baix Ebre)

Centre Excursionista de Amitges (Pallars Sobirà), Josep Maria Blanc (Pallars
Catalunya Sobirà), Ventosa i Calvell (Alta Ribagorça), Ulldeter

(Ripollès), Ciríac Bonet (Siurana) (Priorat), Juli Soler
i Santaló (Salardú) (Val d'Aran) i La Renclusa (Riba-
gorça) conjuntament amb la Federación Aragonesa
de Montañismo

Centre Excursionista de Montsant (Priorat), Leandre Lerín (Priorat)
Tarragona

Centre Excursionista Rasos de Peguera (Berguedà)
Montserrat

Secció Excursionista del Mont-ral "Musté-Recasens" (Alt Camp)
Centre de Lectura de Reus

Centre Excursionista Em- Lliures: Les Salines (Alt Empordà), Bassegoda (Alt
pordanès Empordà), Coll de Banyuls (Alt Empordà), Forn de

Calç (Alt Empordà)

L'Associació d'Alumnes i Lliure: Montserrat Gili (Alt Camp)
Exalumnes de l'Escola del
Treball

Centre Excursionista d'Olot La Casa de Talaixà (Garrotxa)
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projeccions, cultura i estudis, arxiu, grups
de lectura i tertúlia, filatèlia i numismàti

ca, ping-pong, tir amb arc, submarinis

me, caiac, atletisme, gimnàstica, teatre,

sardanes, coral, pintura, belles arts, grups
de bonsai, jocs (taula, ordinador, rol), fa

mílies, veterans, infantil i juveni, .. Com es

pot veure, inabastable.

Les respectives seccions promouen les se

ves variades activitats (des de concerts,

exposicions a recitals de poesia fins a cam

paments d'iglús, travesses amb esquís a

expedicions), per als socis a obertes al pú
blic en general, però, a més, les entitats or

ganitzen marxes populars no competitives
de tot tipus, participen de les festes majors
del poble a del barri, mantenen a abalisen

camins i senders (GR, PR, SL), col-laboren

en campanyes solidàries, instal-len sen

yeres a punts singulars, llibres als cims a

pessebres i celebren els seus aniversaris

amb actes de tota mena (dinars, pujades
a cims a publicacions extraordinàries). És

impossible en les breus línies d'aquest es

crit parlar-ne de totes però trobem que són

un bon exemple del que pot fer la creativi

tat de les entitats excursionistes anomenar

la Pujada a la Foradada en Lluna Plena que
fa el Club Centre Excursionista la Foradada

de S. Carles de la Ràpita a el programa ra

diofònic propi, Camins de Pla i Muntanya,
que. el Centre Excursionista de Balaguer té

a l'emissora de la capital de la Noguera .

Els serveis de les entitats

A banda de les activitats que organitzen
i ofereixen, les entitats disposen sovint

d'alguns serveis per als socis i per al

col-lectiu excursionista, en general: secre

taria i tramitació de llicències federatives,
biblioteca amb servei de préstec, lloguer
de material, venda d'alguns productes
(samarretes, dessuadores, bragues de coll,
motxilles, ... ), mercats de material de sego
na mà, rocòdrom, publicacions, refugis, i

un dels papers fonamentals de les entitats,
ofereixen formació.

La formació en les entitats s'estructura

en base a la realització de cursos, jor
nades formatives i tallers més a menys

específics, sovint en coordinació amb

l'Escala Catalana d'Alta Muntanya, de

la FEEC, a amb d'altres escoles reco

negudes a escoles pròpies de formació

i entorn de les seccions d'iniciació a

l'excursionisme infantil i juvenil, orga
nitzades en grups d'edat entre els 5 i els

18 anys. Algunes seccions infantils tenen

una llarga trajectòria i en molts casos

han estat vinculades als seus inicis a la

presència d'agrupaments escoltes a les

entitats. En algun cas, com el del Club

Excursionista de Gràcia, l'agrupament
encara està present (Agrupament Escolta

Pere Rosselló). També hi ha entitats amb

grup d'esplai propi.

.... -
1J1�,il
III Iii
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Amb la voluntat de sumar esforços i do
nar suport a les entitats que treballen en

l'àmbit educatiu de l'excursionisme en el
lleure nasqué al1993 l'associació Azimut,
Moviment Educatiu d'Excursionisme
en el Temps Lliure Infantil i Juvenil de

Catalunya, que aplega en l'actualitat les
secciones infantils, juvenils, d'iniciació i

familiars de 12 entitats. Azimut disposa
del refugi d'Erols, a Castellar de n'Hug,
per realitzar la seva tasca. El Campament
Azimut, celebrat anualment, és una de les

activitats estrelles de l'associació. Aquest
esdeveniment és la continuació natural
del Campament General Infantil de Ca

talunya, del qual ja s'han celebrat 48 edi

cions. Conjuntament amb el campament
ja s'han dut a terme 23 Trobades de Grups
Infantils i Juvenils de les Entitats Excur

sionistes.

Sant Geroni, Actes de cel·lebració del25 Aniver
sari de l'Expedició catalana a l'Everest

Algunes entitats disposen de xalets o re

fugis lliures o guardats per a ús de socis
i no socis, als quals s'han d'afegir els 21

refugis actuals de la FEEC i d'altres pri
vats o de diferents institucions. De fet, el

primer refugi guardat de Catalunya fou
el que bastí el CEC a Ulldeter l'any 1909.

En la taula següent es mostren alguns dels

refugis que tenen les entitats actualment.

Entre els serveis oferts per les entitats

excursionistes des dels seus inicis en

destaquen les publicacions, en paper tra

dicionalment i algunes d'elles digitals
en l'actualitat. L'objectiu principal dels
butlletins o circulars i de les newsletters

digitals és la comunicació entre els socis
o entre les juntes directives i els socis a

la fi de donar a conèixer la programació
d'activitats futures, ressenyes de les ja
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realitzades, comunicats oficials, etc. En

cara que la frontera entre butlletí i revis

ta és difusa, el segon tipus de publicació
està enfocat, en principi, a un públic més

ampli. A les revistes es publiquen articles

d'opinió, entrevistes, reportatges, ressen

yes d'excursions i escalades, articles de

caràcter científic a cultural, cròniques
d'activitats, i també algunes notícies rela

cionades amb el club que fa la publicació.
De les revistes publicades per les entitats

probablement les més emblemàtiques
siguin Excursionisme de la UEC, de la

qual teniu entre les mans el número 400, i

Muntanya, del CEC, que ha arribat al nú

mero 921 al juny d'enguany, però n'hi ha

d'altres: Mai Enrera, del CEG; Talaia de

l'Agrupació Excursionista Talaia; Puigsa
calm del Grup Excursionista Cultural i

Alpinista de Sant Esteve d'en Bas; Congost
del Centre Excursionista de Balaguer; El

Muntanyenc del Club Muntanyenc Sant

Cugat; Els Eixarts de l'Agrupació Excur

sionista Montsant; Lo Cerç de l'Associació

Excursionista la Picassa; Grau del Llop del

Club Excursionista Reddis; El Corriol del
Centre Excursionista Solsonès, etc. Com

es pot veure, hi ha una gran activitat tam

bé en aquest camp. No s'ha d'oblidar que
la revista Vèrtex de la FEEC és la tercera

revista temàtica més llegida a Catalunya.
Les entitats també publiquen llibres, de

vegades amb ajuts públics (especialment
d'ajuntaments) i/o conjuntament amb

alguna editorial. Guies, monografies
geogràfiques, biografies, llibres comme

moratius d'aniversaris, etc. són algunes
de les temàtiques recurrents en aquestes
publicacions. Al llarg de força anys van

ser molt populars les guies excursionistes

del CEC i l'Editorial Montblanc-Martín.

També la UEC de Barcelona ha realitzat
una important tasca en aquest àmbit, amb

les publicacions de l'Arxiu Bibliogràfic
Excursionista, organitzador també de
les Jornades de Literatura Excursionista,
amb prop de 25 edicions.
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Cloenda

La vida de les entitats excursionistes, de
cadascuna d'elles a del seu conjunt, és

rica i complexa i està condicionada per

múltiples i variats factors interns i ex

terns. D'entre els segons cal destacar els

canvis socials, com, per exemple, la crisi

econòmica viscuda en els darrers anys a

la ràpida implantació de l'ús del correu

electrònic i de les xarxes socials com a

formes de comunicació entre els socis,

que probablement hagin influït en la dis

minució de la seva presència en els locals
de les entitats. La disponibilitat de local,
propi, cedit a de lloguer, és un altre fac

tor condicionant. Les entitats també han

hagut d'assumir, no sense dificultats, mo

dificacions importants en la legislació que
les afecta, en referència a aspectes fiscals,
d'assegurances, de l'activitat infantil i ju
venil, de capacitació per a les tasques de

guiatge, del medi natural, dels rescats,

estatutaris, etc. Aparentment ellegislador
no ha tingut gaire en compte la realitat

d'aquestes entitats, de mida molt modes

ta, en general.

Com a factors condicionants interns cal

assenyalar les dificultats perquè s'ocupin
els càrrecs de les juntes directives a que
s'assumeixin responsabilitats dins de

l'entitat, la baixa assistència a les assem

blees de socis a també les dificultats en el
relleu generacional. És ben viu també el

debat sobre el paper del voluntariat i els

professionals a les entitats.

Però com s'ha vist en aquest escrit, tant

des del punt de vista quantitatiu com

qualitatiu les entitats excursionistes a Ca

talunya, aglutinades entorn de la FEEC,

segueixen sent un referent en el món as

sociatiu català i a les quals, estem con

vençuts, els queda una llarga vida.
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