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Per nosaltres, els excursio
nistes, la muntanya ha estat sem
pre un espai de llibertat. Tot allò 
que suposi una pèrdua d'aquesta 
serà d'entrada mal vist per no
saltres. Intentar regular fins al punt 
d'haver de disposar de titulaci
ons, permisos municipals, pagar 
impostos ... etc. per realitzar acti
vitats per part de les entitats ex
cursionistes, que són entitats on 
els seus membres són volunta
ris i on mai la finalitat és la de 
guanyar diners, és una pèrdua de 
llibertat. 

Intentar professionalitzar la 
pràctica de l'excursionisme és 
matar-lo. Ens convertirem en em
preses d'esports d'aventura o d'ac
tivitats fisicoesportives tal com 
es pot llegir en el projecte de de
cret que prepara el govern de la 
Generalitat de Catalunya. 

Estarem d'acord en tot el que 
fa referència a la protecció del 
medi ambient, cosa que no es 
pot dir dels que permeten ampli
acions de determinades pistes d'es
quí i urbanitzacions en segons 
quins llocs, però no volem que 
l'excursionisme acabi com una 
activitat on la competició sigui el 
més important ni que per sortir a 
la muntanya s'hagi de contractar 
els serveis d'un guia amb titula
ció, la qual cosa no vol dir amb 
els coneixements suficients. 

És possible que la llibertat 
comporti un risc i tothom que surt 
d'excursió ha de saber-ho, s'ha 
d'informar i s'ha de preparar. Això 
nosaltres fa molts anys que ho 
tenim clar, però no volem perdre 
la sensació de llibertat que sen
tim a la muntanya. 
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PUJAR 
ALS CIMS 

La idea i després l'acció de pujar 
als cims deu venir des de la més 
remota consciència de l'ésser humà 
sobre la Terra. En aquells albors és 
evident que es tractaria d'enfilar-se a 
prominències, punts de guaita o de 
rituals votius. També ho seria la ne
cessitat de navegar per abastar la riba 
separada. 

En l'actualitat, el fet d'assolir un 
cim pot estar induït per una atracció 
vers la natura, el coneixement d'una 

contrada. Una aventura que comença 
fent una caminada, una descoberta 
en efectuar una ascensió; la pujada a 
un cim amb graduacions de tota mena 
de durada i dificultats. 

AI començ quasi sempre s'inicia 
l'experiència pels cims que tenim a 
prop i que solen ser elevacions de no 
massa altitud, com les d'ací el Garraf. 
Carenes que eren un repte per treure 
el cap i poder observar el territori 'ex
terior' de l'altre vessant. D'això en fa 

El Xavier Salle ras i el Marcef.lí Ferrer al cim del Cerví (4.478 m), l'any 1965. Foto: Arxiu Talaia 

força d'anys. El Montgròs, la Talaia, 
el pic de l'Àliga, la Morella són un 
mostrari dels cims pròxims per a ser 
visitats. 

La gent que viu als peus del 
Montseny deu fer el mateix, si els 
agrada conèixer el massís que tenen 
a ran. Els habitants de la Val d'Aran 
tenen un cercle de muntanyam al seu 
damunt i poden sentir el desig (en
sems per exigències de la feina) pel 
pur plaer de pujar als alts ports per 
comprovar el que havien sentit expli
car des d'antic, quan els pobles eren 
gairebé incomunicats una bona part 
de l'any. 

En aquell llavors de fer excursi
ons aviat ens fiblaren els cims em
bolcallats de simbolismes, tal vegada 
perquè alguns foren els que ens en
carreraren amb un rosec d'impacièn
cia. Cims de Montserrat de místiques 
influències. Conglomerat de signes 
col.lectius prou constatats. Muntanyes 
exalçades pels poetes; calms del 
Montseny obsequiosos de placidesa i 
expansiva visualitat que , com el 
Montserrat, es poden distingir des de 
molts indrets del Principat. Talment a 
les terres de la Catalunya Nord s'agru
molla l'èpica i la llegenda assumida 
en els cims del Canigó. La Pica d'Es
tats erguida en el dors pirinenc recol
za amb la seva altitud el capçal físic 
d'un país predominantment muntanyós. 

Cims que, un dia o altre, han 
guiat les nostres excursions; turons, 
pujols, tosses, pics de diverses difi
cultats i aparença. Altituds innomina
des, infreqüentades d'altres països 
voltades de primigènia solitud. 

Ascendir a un cim de la nostra 
alta muntanya suposa esmerçar un 
esforç (més o menys perllongat) per 



la voluntat que l'esperona. Impressi
ons que van congregant-se al ritme 
de cada moviment en enlairar-nos pel 
trencat rocam o aplanats pendissos. 
Graduacions canviants sotmeses a 
mudances de l'entorn. Tram, a tram, 
guanyant altitud es va deixant enrere 
el bosc de pi negre cada cop més 
encimbellat. Pradells esglaonats con
tactats amb el lIosam, fent equilibri , 
per on s'escola un fil d'aigua sorgida 
del glaç. Llenques cantelludes de pis
sarra, de granit; blocs erràtics, calca
ris, vetejats. Cruiximent d'estrats que 
s'esllavissen al contacte del peu que 
es posiciona. Compte! Si no anem 
sols. Hi ha pedres que rodolen pel 
pendent i poden provocar un ensurt 
al grup que segueix. El teló de l'horit
zó s'amplia i la bonança sembla as
segurada però, vers un cantó, s'albira 
una terbolesa .. . 

Una colla al cim de la Morella en una travessada pel massís del Garraf, l'any 1951. Foto: Ramon Serra 

Ja hi som, a la neu forta, neu 
dura, amb rampants vitris. No cal ru
miar-s'ho gaire i val més calçar-se 
els grampons per donar seguretat a 
l'ascensió. Roquissars aflorant en el 
coster on els ferros carrisquegen ras
cant l'illot.Ve l'empit final i s'assoleix 
el vèrtex, bé espaiós, bé punxagut. 
Laire subtil xiuxiueja entre els penyals 
estriats. Ressó esmorteït que els sentits 
capten en l'acollença quan s'esdevé 
el relaxament guanyat. Panoràmiques 
superbes en un dia clement. Cada ulla
da pot ésser transmudable pels tons 
de llum, pels contrastos llunyans. A 
tombs, sense adonar-te d'on ha eixit, 
una llepassa vaporosa dissimula abrup
teses per distreure les faiçons de 
l'entorn. Lestona de treva asserena el 
múscul que va recuperant-se de la 
fatiga, mentre el so de les veus, si 

anem en grup, pareix absorbida en 
els espais. Els silencis també poden 
ésser eloqüents interlocutors en l'ex
traordinari cosmos dels cims. 

Què hem adquirit, aconseguit, rebut 
en atènyer el pic que pertoqui, ja si
gui de difícil accés, vies extremades, 
o bé de sobrada concurrència? La con
clusió la podem segellar en l'intern 
més receptiu. 

Quan es puja a un gran cim de 
parets o arestes complicades, els mots 
que s'apliquen en el llenguatge mun
tanyenc, alpinista, solen ser vèncer, 
conquerir ... Suposicions discutibles si 
es considera l'expressió 'vèncer' com 
un acte de submissió a un marc na
tural com són les mutanyes que un 
dia poden presentar-se accessibles i, 
en una hora, esdevenir en una forta
lesa infranquejable quan l'ambient es 
gira advers. Lefecte de conquerir tal 

Participants a l'etapa del GR que arribava al cim del Canigó, l'any 1990. Foto: Josep Blanes 

vegada pot tenir una estimació sem
blant, però cau més bé a l'oïda en 
relatar la gesta d'un pioner que, amb 
la seva contribució, expandeix la ge
ografia en regions poc sovintejades 
deixant la petja en cims inviolats. Des
prés un seguiment d'ardits muntanyencs 
ampliaran la feta. 

En la nostra àrea propera el ter
me freqüent sol ser 'hem assolit', 'hem 
aconseguit' , s'ha pujat a tal o qual 
muntanya. Són assignacions per de
batre que no treuen cap mèrit als es
forçats aimants de la natura, excursi
onistes muntanyencs que senten la 
crida de les altures que, exercitats 
en la tècnica de l'escalada aconse
guiran fites de renom dintre de l'alpi
nisme més agosarat. 

De les muntanyes, en descendir, 
no es baixa cap botí en la motxilla. Si 
de cas unes fotos en la càmera per 
revelar i que sempre seran un pàl.lid 
reflex per recordar una bella aventura. 
Això caldria a tothora desitjar. Poca 
cosa fóra però, si no hi hagués un 
molt més reservat a la consciència. 
El compartir l'aventura, sortida, as
censió amb altres companys-es, a vol
tes amb incerteses superades per la 
voluntat de sortir-ne. Un glop d'ai
gua, una mà que t'assegura, un tros 
de cel renovellat en fer-se dia. 

En aquesta exposició personal i 
figurada, amb creença afirmaria que 
els cims als quals un dia pujàrem, 
d'alguna manera ens han conquerit a 
nosaltres. 

Antoni Ordovàs 
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Catalunya és una de les zones 
del món amb una gran tradició mico
lògica. Una prova d'això és que exis
teixen més de quatre-cents noms 
populars de bolets. Aquesta gran quan
titat de noms populars és un canic
ter determinant dels pobles micòfils, 
és a dir, que el coneixement dels 
bolets està arrelat a la cultura del 
poble. 

La primera aportació científi
ca a Catalunya pel que fa als fongs 
superiors va ser deguda a Estanislau 
Vayreda l'any 1882 en el catàleg de 
la flora de la vall de Núria. 

Després, a part de la contribu-

ORIGEN DE LES 
EXPO ICIONS 

"' MICOLOGIQUES 
A August Rocabruna, destacat micòleg del nostre país, per les moltes hores 
compartides parlant de bolets. 

ció de l'eminent antropòleg basc 
Telesforo de Aranzadi i de Unamu
no, que va ocupar la càtedra de Bo
tànica a Farmàcia a principis del se
gle XX i que té el mèrit de ser un 
dels primers estudiosos de la mico
logia a la uiversitat catalana, desta
quen les publicacions d'un metge de 
la Cellera de Ter, Joaquim Codina 
(1868-1934), que publicà diversos tre
balls en solitari o amb altres il·lustres 
botànics com Pius Font i Quer i Antoni 
de Bolós. 

Un dels grans impulsors de la 
Micologia a Catalunya fou Pius Font 
i Quer, professor de Botànica de la 
Facultat de Farmàcia durant els anys 

1917 al 1922 i 1933 a 1939. Fou 
l'impulsor del Pla Quinquenal Mico
lògic a Catalunya que es portà a 
terme entre els anys 1931 i 1935, 
precisament l'any passat en com
memoravem el 70è aniversari. Aquest 
pla consistia en la invitació d'una 
colla de micòlegs de primera línia 
perquè realitzessin prospeccions mi
cològiques a Catalunya. Una altra ini
ciativa de Font i Quer fou la d'asse
gurar-se la col·laboració de Rolf Sin
ger, un dels micòlegs més recone
guts, integrant-lo al seu departament 
de Botànica a la Facultat de Farmà
cia (1934). A la fi del pla, el nombre 
d'espècies catalogades va arribar a 
prop de les 1500. Cal destacar que 

Detall de la Mostra de Bolets feta el novembre de l'any 1995. Foto: Rosa Farriol 



Imatge de la XIV Mostra de Bolets, l'any 1995. Foto: Rosa Farriol 

aquestes exploracions havien estat 
organitzades per Font i Quer amb la 
col·laboració de Joaquim Codina. 

La guerra civil i la detenció de 
Font i Quer, que fou separat de la 
Universitat i de la direcció de l'Insti
tut Botànic, representaren un perío
de de letargia micològica, només tren
cada als anys 60 per l'activitat que 
mantingueren a la Facultat de Far
màcia de Barcelona Taurino Mariano 
Losa España i el seu fill José Maria 
Losa Quintana, que realitzaren tre
balls sobre les Agaricals i els Micro
micets. També, l'any 1975, el depar
tament de Microbiologia de la Facul
tat de Farmàcia inicià una línia de 
recerca sobre fongs microscòpics, 
especialment deuteromicets i asco
micets, representada per Josep Guarro 
i Maria Àngels Calvo. 

Encara que centrem el nostre 
relat a la facultat de Farmàcia no 
hem d'oblidar la restauració de les 

exposicions de bolets per part d'Ori
ol de Bolòs i la invitació d'especia
listes estrangers (1961) tal com ha
via fet el seu mestre Font i Quer. 
Xavier Llimona, catedràtic de Botà
nica de la Facultat de Biologia, jun
tament amb altres investigadors han 
continuat aquesta tasca. 

Lany 1972, amb la creació de 
la Societat Catalana de Micologia, 
es comencen a generalitzar les ex
posicions de bolets. Aquestes expo
sicions hereves de les que inicià Font 
i Quer a l'Institut Botànic de Barcelona 
l'any 1931 i que tanta acceptació ha
vien tingut al nostre país, tenen com 
a objectiu primordial el coneixement 
i la divulgació de les principals es
pècies de bolets. Uns altres objec
tius de la Societat Catalana de Mi
cologia són l'organització de cursos, 
sortides micològiques, conferències, 
la publicació de la Revista Catalana 
de Micologia i de les Fitxes Tècni
ques i l'edició de les làmines "Bo-

lets de Catalunya" que l'any 2001 ha 
publicat la col·lecció XX amb la là
mina núm. 1000. 

Amb l'anada de la Societat 
Catalana de Micologia (1979) al de
partament de Botànica de la Facul
tat de Farmàcia es van organitzar 
les primeres exposicions de bolets 
a la Facultat. Paral·lelament amb la 
coneixença dels diversos membres 
d'aquesta Societat, vàrem creure adi
ent que també aquestes exposici
ons micològiques podien organitzar
se a Vilanova i concretament a la 
nostra entitat. I així ho hem anat 
fent durant vint anys, gràcies a la 
col·laboració de molts socis de la 
Talaia i especialment d'August Ro
cabruna i Manuel Tabarés de la So
cietat Catalana de Micologia i de les 
seves esposes Remei i Antònia, que 
ens han assessorat i acompanyat 
en totes les exposicions. 

Durant aquest període han es
tat exposades a la sala d'actes de 
l'A.E.Talaia 461 espècies. Aquesta 
xifra pot semblar petita, però hem 
de tenir en compte que les exposici
ons han estat organitzades al final 
de temporada de recol·lecció dels 
bolets. Aquestes 461 espècies les 
trobem distribuïdes en 29 ascomi
cets, 6 fragmobasidiomicets , 68 afil·
loforats, 336 agàrics i 22 gasteromi
cets. 

En nom de la Secció de Cul
tura de l'entitat voldria manifestar a 
totes les persones que han col·laborat 
en la continuïtat d'aquestes exposi
cions el nostre reconeixement, col ·
laboració que esperem mantenir du
rant molts anys. 

Maria Carme Barceló i Martí 

DADES DE LA 
XX MOSTRA DE BOLETS 

Dies: 
24 i 25 de novembre de 2001 

Lloc: Sala d'actes de l'AE 
Talaia, Vilanova i la Geltrú 

Nombre d'espècies: 128 

Espècies exposades per 
primera vegada: 16 

9 
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Tal com estava previst, la Sec
ció de Muntanya va organitzar el pas
sat mes de novembre, la segona edi
ció del Curs d'Iniciació a l'Excursio
nisme, adreçat a totes aquelles per
sones interesades a iniciar-se en les 
activitats de muntanya. 

El curs, que es va començar el 
6 de novembre i va finalitzar el 14 
de desembre, va alternar sessions 
teòriques i pràctiques, amb l'objec
tiu de transmetre als participants els 
coneixements bàsics i imprescindi
bles per gaudir de la pràctica de l'ex
cursionisme amb confiança, segure
tat i respecte per l'entorn. 

El programa del curs va inclou
re cinc classes teòriques i tres sor
tides pràctiques: una presentació amb 
una introducció a l'excursionisme feta 
per Salvador Butí; una sessió teòri
ca sobre com preparar una activitat 
de muntanya i quin material utilitzar 
a càrrec de Jordi Pons; una sessió 
sobre tècniques d'orientació feta per 
Joan Raventós; una sessió sobre co-

CURS , 
D1INICIACIO A 

L1EXCURSIONISME 
neixements bàsics de meteorologia 
feta per Josep Miró, i dues sessions 
de primers auxilis fetes per Vicenç 
Lara. A més, es va fer la cloenda 
del curs amb un pica-pica per als 
participants i monitors, el correspo
nent lliurament dels diplomes i una 
enquesta per avaluar i millorar el curs. 
En aquest últim acte del curs, hi 
van participar el president de la Sec
ció, Carles Gonzalez, i el director 
del curs, Jordi Pons. 

En la primera sortida, desenvo
lupada a Montserrat, es va anar des 
de Collbató fins a la Miranda de Sant 
Joan, pujant per la drecera de Fra 
Garí i el camí de Santa Caterina, i 
baixant pel pla de Sant Miquel i el 
camí de la Quadra, amb una visita a 
la cova del Salnitre. En aquesta ex
cursió es va treballar sobretot el ma
terial i les tècniques de progressió. 
El vocal fou Jordi Pons. 

En la segona sortida es va anar 
al Montseny per fer l'ascensió al Ma
tagalls des del coll de Sant Marçal. 

De camí cap al Matagalls. Foto: Oueti Vinyals 

Més de mitja excursió es va fer so
bre una bona capa de neu. En aques
ta sortida, els cursetistes disposa
ven d'una documentació amb el re
corregut descrit i on havien d'anar 
apuntant diverses dades horàries, 
d'altitud i s'havien d'anar orientant 
a mesura que passaven per uns 
punts concrets del recorregut, amb 
l'objectiu de treballar sobretot les tèc
niques d'orientació. El vocal fou Joan 
Raventós. 

Montserrat va ser la protagonista de la primera sortida del curs. Foto: Jordi Pons 

En la tercera i última sortida es 
va anar al Pirineu , a la zona de Sant 
Maurici. El primer dia es va pujar 
des del poble de Son del Pi al refu
gi del Pla de la Font (2 .015 m). El 
segon dia es va fer l'ascensió al pic 
Pinetó (2.647 m), on els participants 
van experimentar sensacions més 
fortes, en un ambient més alpí i en 
un entorn d'alta muntanya, situats 
just davant dels Encantats. També 
van viure la vida de refugi de mun
tanya. La sortida va ser conduïda 
per Carles Gonzalez i Jordi Pons. 



Refugi del Pla de la Font (2.015 m) on es va pernoctar. Foto: Jordi Pons 

Ascensió al pic Pinetó (2. 647 m) en un ambient plenament hivernal. Foto: Carles Gonzalez 

El preu del curs (14.000 ptes., 
amb descomptes de 2.300 ptes. per 
als ja federats i de 1.000 ptes. per 
als socis de la Talaia) incloïa la tra
mitació de la llicència federativa amb 
l'assegurança de la Federació d'En
titats Excursionistes de Catalunya, 
les sessions teòriques, el llibre de 
text "Excursionisme" de l'editorial 
Pòrtic, que va ser utilitzat durant tot 
el curs, les despeses de transport i 
el material que es va utilitzar en les 
activitats pràctiques, més la pernoc
tació en règim de mitja pensió de 
l'última sortida. 

El curs es va iniciar amb la par
ticipació de cinc alumnes: Maria Pi
lar Sonfill , Xavier Cucurella, Lurdes 
Martinez, Maria Luisa Morillas i Vin
cent Peuziat, que van intervenir ac
tivament en les activitats amb molt 
entusiasme, ganes i motivació. Les 
respostes de l'enquesta avaluadora 
del curs demostraven una valoració 
molt positiva del curs. 

Esperem continuar fent prope
res edicions d'aquest curs per tal 
d'acostar la Muntanya a les Perso
nes, i que tots dos en surtin benefi
ciats: la Muntanya, amb un millor 
respecte per a aquesta i per al medi 
ambient en general, i les Persones, 
gaudint de sensacions i satisfacci
ons úniques. 

Jordi Pons Corbella 

44a MARXA SOCIAL 
D10RIENTACIÓ PER DESCRIPCiÓ 

17 de març de 2002 

Puntuable per a la 4a Copa Catalana 
de Marxes Tècniques Regulades 

Sortida i arribada al poble de Garraf 
(municipi de Sitges) 
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XL Sortida del Cicle 
"Coneguem Catalunya" 

PUIG 
COR ADOR 

Amb aquesta sortida de tar
dor, efectuada el dia 28 d'octu
bre de 2001 , es va commemo
rar la XL sortida Coneguem 
Catalunya organitzada per la 

Secció de Cultura. 

Com és habitual en aques
tes sortides es va oferir dues 
possibilitats : una visita turísti-

Vista de l'ermita de Sant Pere de Serrallonga, anant cap al coll Soler. Foto: Nati Salvadó 

1. Sant Pere de Serrallonga. 2. Santa Margarida de Vinyoles. 3. Santa Maria de les Lloses. 
4. Santa Maria de Matamala. 5. L 'Hostalet. 

ca i un itinerari a peu molt 
idoni coincidint en plena tardor, 
ja que una part important de l'iti
nerari transcorre per bosc de 
fageda. 

La visita turística es va fer 
al Monestir de Ripoll i a Santa 
Maria de Matamala. Hi van par
ticipar 8 persones. 

L'itinerari a peu va fer 
aquesta ruta: Comià, Sant Pere 
de Serrallonga, Puig Cornador, 
les Lloses i Santa Maria de 
Matamala. La durada de la ca
minada va ser de 3 hores 40 
minuts. Hi van participar 45 per
sones. 

Breu descripció de l'itinera
ri: 

~itinerari s'inicià a peu de 
carretera (BP-4654, carretera 
que passa per Alpens direcció 
Berga), on hi ha un petit indica
dor "Comià i Sant Pere de 
Serrallonga". 

En menys d'un quart d'ho
ra seguint una pista, vàrem fer 
cap a Can Comià. Deu minuts 
més tard , guiant-nos pels se
nyals del PR-50 (pintura blan
ca i groga) arribàvem a l'esglé
sia preromànica de Sant Pere 
de Serrallonga (1041 m). Amb 
una mica més d'una hora, ha
vent passat pel coll Soler, se
guint a trams per la carena de 
la serra de Vinyoles, ja érem 
dalt del Puig Cornador (1212 m). 

Des del Puig Cornador te-



Ermita de Sant Pere de Serrallonga. Foto: Nati Salvadó 

níem la vista de la propera er
mita de Santa Margarida de 
Vinyoles. El puig Cornador és 
un mirador sobre la Catalunya 
Central, del Pirineu des del Co
manegre, Puigllançada, del Pe
draforca, de la comarca d'Oso
na fins al Montseny, Sant Llorenç 
del Munt i Montserrat. .. però el 
dia emboirat no ens va perme
tre gaudir d'aquestes panoràmi
ques. 

y ~r~ * 
VILANOVA I LA GELTRU 

Font freda Capdevila. Foto: Nati Salvadó 

Des del coll Tallat (encre
uament de pistes i camins) , si
tuat a deu minuts del Puig Cor
nador, vam agafar el camí mar
cat amb senyals de color blau, 
que ens endinsà a una esplen
dorosa fageda. Seguint a trams 
els senyals grocs i blancs del 
PR, a trams els senyals blaus, 
ens vam plantar amb menys de 
tres quarts d'hora a la bonica 
font freda Capdevila. 

VILANOVA I LA GELTRU 

Litinerari ens va portar, amb 
poc més d'una hora i quart, pas
sant pel bell mig de la Vall de 
les Lloses (i molt a la vora de 
l'església de Santa Maria de les 
Lloses), a Santa Maria de 
Matamala (986 m), a la capça
lera de la riera de Llimós. Lloc 
on va finalitzar l'excursió. 

Secció de Cultura 
Octubre 2001 

y ~r-- * 
VILANOVA lLA GELTRU 
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Grup 
d'Escalada 
i Alta 

"SAMBARI NAIT" 

Muntanya 

Per què ens vam apuntar a les 
jornades d'iniciació a l'escalada en 
roca? ... Jo tinc un amic, no sé el 
perquè, potser per provar què se sent, 
per guanyar seguretat a la munta
nya ... tant se val! Però allà està
vem 15 cursetistes que érem estranys 
i de seguida dos dossiers plens de 
paraules desconegudes que en aquell 
moment ens sonaven a xinès -que 
si pitons, mosquetons, tascons .. . - i 
per si faltava poc ens regalen una 
corda i au! a practicar el ballestrin
que, el pescador, el pla, el dinàmic ... 
Per qui no els coneix, no són noms 
de pizzes sinó nusos d'escalada. 

Saturat d'informació finalitzà la 
1a jornada. 

El MAE 

La segona jornada va ser al MAE. 
Ja no hi havia marxa enrere, que si 
una cama per aquí i l'altra cap allà, i 
ben oprimits dintre de l'arnès. Tot se
guit ens van ensenyar a fer el "8" i el 
primer contacte amb els peus de gat 
(dos números menys), així que no 
us imagineu el mal que fan! Vinga i 
cap a dalt! Et diuen que has de to
car el sostre -"ah, bé!" dius mirant 
els companys que estan practicant, 
però noi!, quan et toca a tu no tens 
prous ulls per buscar una presa per 
poder ficar la mà (perquè els peus ni 
"quisqui" es deixa de mans de tan 
cagat com estàs). N'hi havia que te
nien més traça en pujar que altres, 
però la voluntat sí que hi era. Les 
gotes de suor començaven a sortir, 
llavors t'adones per què serveix el 
magnesi. Serveix per eixugar-te la 
suor que surt de les teves mans 
quan intentes agafar la presa que és 

Diari dels aprenents 
d'escaladors 

tan petita i que està tan lluny, i per 
no parlar dels peus, que porten la 
quinta marxa de la moto. 

Però el que aconsegueix arribar 
a dalt, l'alegria que té es contagia i 
se senten els primers aplaudiments 
com si hagués pujat al K2. També 
cal recordar la primera vegada que 
has d'assegurar algú , la teva mà co
mença a suar perquè com caigui el 
que està a dalt. .. li farà una gràcia! 

Vilanova de Meià (via Tàrrega). El Pa quito, 
el Robert i l'Ester en una reunió. Foto: Arxiu Ester 

Per no parlar del que està allà dalt 
patint, deu pensar "aquesta tia que 
no conec de res m'ha d'assegurar i 
està seca com un clau , ... " Estàs aco
llonit, perquè allà dalt tot es veu di
ferent. Però gràcies als monitors que 
no es cansen de repetir mil vega
des: que no passa res! els acabes 
fent cas, i realment l'experiència ens 
diu que sí, que es així (però aquest 
raonament no l'adquireixes en unes 
hores i has de volar 2 o 3 cops per 
aprendre el que vol dir la gravetat, i 
en aquest moment sí que sues!!! 

3a CITA 

A les 7.45 del diumenge a l'es
tació de Vilanova estava fosc i ne
gre, i de mica en mica amb cares 
de son van apareixent els zombis i 
cap a Canyelles que la Facu ens 
espera ... Perquè sigui més lleuger 
fem la primera parada al pla dels 
pins tots a esmorzar per agafar for
ces (que segur que les necessita
rem). Teníem una font però per sor
presa al costat hi havia penjat el 
cap d'una cabra morta (aigua no po
table), és en aquell moment quan 
se't nega la digestió (com l'all i oli) , 
allà t'adones que realment funciona 
el cor, de tant ràpid com va, no sé 
si és pels nervis de la novetat o la 
por! 

Ens repartim cada 2 cursetis
tes, 2 monitors, era d'agrair. Arriba 
el moment de descarregar les cor
des i de posar en pràctica tots els 
coneixements del dies anteriors. 

En cinc minuts, allò sembla una 
selva. Un munt de cordes penjaven 
de la roca (perquè s'ha de dir que 



La "Facu" de Canyelles (via Xesca). El Miki s 'enfila amunt. Foto: Sònia Vilanova de Meià (via Camel). El Roger Nieto saluda la concurrència des de 
milja paret. Foto: Sònia 

els monitors tenen 'mono' de pujar 
de primer) i es comença a "desen
fundar" els mosquetons. Es nota en 
les seves cares que el risc és fan
tàstic mentre nosaltres, que comen
cem, encara no ho enteníem. 

Bé, els mosquetons estan al seu 
lloc i arriba l'hora de la veritat, cap a 
dalt hi falta gent! El més "xulo" puja 
i amb la mà nota un bon canto, per
què saps que estàs salvat, uf ! Per
què la primera vegada la força la fas 
amb les mans i els peus desaparei
xen de moment. Després de suar 
una estona i notar que la paret s'ha 
tornat llisa preguntes: on fico els peus 
??? i una veueta celestial et diu: amb 
el peu prem una mica més a l'es
querra ... ! i la cosa es va animant, i 
si ets atrevit pots mirar el paisatge, 
i tens la sensació de ser un ocell , i 
és en aquest moment quan el teu 
company de cordada treu la minicà
mera i et fa la foto que servirà per 
ensenyar-la a la teva mare i perquè 
se li fiquin els pèls de punta (i això 
que l'està mirant al revés) i tu li dius: 

no! , que va al revés! Llavors la teva 
mare es torna blanca, però tranquil ·
litzant-Ia li contestes: no passa res, 
no veus que anem assegurats? Ja!! 
Ja!!. 

Si aconsegueixes treure l'últim 
mosquetó, tens la sensació de ser 
el millor. Després et toca baixar amb 
el ràpel i has de treure el cul , però a 
la pràctica ho treus tot menys el cul , 
i et deixes els genolls enganxats a 
la roca de la por que tens. 

Quina paciència la dels moni
tors! Allò era súper difícil i cap d'ells 
va perdre els nervis, ni es va tornar 
de color verd de cridar, a l'esquerra
aa ! o a la dretaaa !, puja els peus ... ! 
són així de super enrotllats!. 

De tornada, les cares eren de 
cansament i felicitat. 

LA QUARTA TROBADA 

Va tenir lloc a la Talaia i tocava 
tècniques de progressió i descens. 

Allà ja havíem trencat el gel , ja 
quasi et recordaves del nom de la 
teva parella de cordada i amb una 
mica de sort sabies l'edat, si tenien 
parella, si treballava, si havien es
calat abans, si tenia cotxe (impor
tant per a la propera sortida ... ) 

Unes impressionats diapositives 
ens engrescaven a continuar. Allà va 
sortir el tema de les fiblades o crui
ximents, vulgarment dit "agulletes", 
i fins i tot hi havia gent que explica
va que no sabia que existien tants 
muscles en el cos, perquè li fe ien 
mal tots, absolutament tots ! 

Des d'aqu í, agrair al pobre mo
nitor que va tenir la paciència de 
repetir 1000 vegades cada "diapo", 
fins que ens va quedar clar el que 
era una reunió, un lIarg .. . ,etc. 

LA CINQUENA TROBADA: 
TORNADA AL MAE 

Tothom comentava que cansa 
més el M.A.E. que La Facu. Des-
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complet perquè 
el treking que 
has de fer 
abans de co
mençar a esca
lar et fa recor
dar que tens cor 
i que a més ba
tega molt i molt 
fort. 

Tots cap a 
fer la via llarga, 
la qual cosa vol 
dir que un cop 
comences a es
calar no podràs 
baixar com a la 
Facu , sinó que 
un xurro!! Cal 
drà continuar 
fins a dalt. Així 
que, mala llet i 
cap a dalt! I qui
nes vistes ! I si 
tens la sort de 

Vilanova de Meià (via Necronomicon). La Neus Garcia en una "pose" per a la 
premsa. Foto: Toni Castelló 

veure passar un 
voltor tens la 
sensació de ser 
com ell , i així, 
de mica en mica 

prés d'unes pujades, comencen les 
preguntes com: què farem a Vilanova 
de Meià ? El pobre Robert va que
dar esgotat de contestar preguntes. 

LA GRAN SORTIDA 

No hi ha marxa enrere. Dissab
te 27 d'octubre a les 7:30 encara 
més fosc que l'altre dia, ens trobem 
quasi tots. Una malaltia deixa enrere 
un company, però ens consolem , la 
roca no es mou de lloc, tot i que 
Vilanova de Meià està lluny. 

Després d'un bon esmorzar a 
Cal Cirera anem direcció a les ro
ques, el paisatge impressiona. 

De sobte ens despleguen per terra 
un munt de material , que cadascú 
sap perfectament de qui és, menys 
els cursetistes , els quals ens limi
tem a posar-nos l'arnès, el casc i si 
més no, a carregar la corda. 

Lescalada és un esport molt 

vas aconseguint 
arribar a les reunions i te'n vas sor
tint amb l'ajuda dels monitors, que 
t'obren els ulls quan tu estàs més 
perdut. En arribar a dalt la foto de 
rigor, "no siento las piernas", però 
és igual , hem arribat i llavors crides 
: SAMBARI NAIT que és el crit de 
guerra del cotarro escalatori. 

No hi ha més remei i com tot 
en aquesta vida això té un final , i 
aquella diada també arribem al pàr
quing . Però allò no té preu , sobretot 
quan comentes, contemples i mires 
per on has passat i allí tothom diu la 
seva, i és "tope guai" i a més a més 
sents molt bon rotllo amb tot el grup. 

Compartir sopar, xerrada i cele
bració (el més petit dels cursetistes 
complia 15 anys) vora la font , en 
una nit estelada i amb l'eufòria des
bordada i amb les pors amagades 
va ser realment divertit. Després cada 
qual a la seva hora, bivac i a somi
ar. 

Diumenge, 28 d'octubre. En des
pertar ens adonem que havíem dor
mit al costat d'una cabra morta (co
ses que passen) i la pregunta era, 
podré resistir una altra via? 

I després d'esmorzar, quan les 
energies tornaven a estar plenes, es 
va decidir que tornàvem a fer via 
llarga i així va ser. 

Tornem-hi! Aquesta vegada més 
cansats, però una vegada puges, el 
temps és com si s'aturés, és a dir, 
no existeix, i et limites a superar els 
obstacles i intentar arribar per tu ma
teix, i quan ho fas , estàs orgullós. I 
de seguida t'agafen ganes de reve
lar les fotos per explicar el que has 
fet.. ! 

7aTROBADA 

Sopar de fi de curs amb una 
invitada de luxe: la Sílvia Vidal , que 
ens deixa sense paraules amb les 
seves diapos. Però qui no es confor
ma és perquè no vol , perquè arriba 
el moment d'ensenyar les nostres i 
tornar a comentar i recordar les vies, 
la cabra, la caiguda, etc. 

Un sopar excel·lent amb tot els 
monitors que ens van ajudar a des
cobrir que l'escalada és una passa
da, que tu pots, que la paret té un 
camí, que cal anar segur, que tens 
un company que t'ajuda, que també 
ets company i ajudes. 

Uns quants continuaran , altres 
ja n'han tingut prou , però tots us ho 
agraïm i si ens ho permeteu : SAM
BARI NAIT!!! 

Han participat com a cursetis
tes: Adrià, Antoni P, Antoni S., Bru
no, Carolina, Esteve, Ester, Gerard, 
Joaquim, Miquel , Paquito, Roger B. , 
Roger N. , Roger R. , Sònia, Susanna, 

Han participat com a monitors: 
Àngel , Chapi , Diego, Eva, Israel , 
Jaume, Jordi L. , Jordi M. , Jordi R. , 
Jordi V., Laura, Neus, Oscar, Pere, 
Ramon, Robert, Roger, Sílvia, Teresa, 
Toledano, Toni , Xavi G. , Xavi P. .. 

Col·lectiu de cursetistes 2002 



De Salses a Guardamar i de Fra
ga fins a Maó. Aquests són els lí
mits dels Països Catalans, aquesta 
és la versió popular i que donades 
les actuals vies de comunicació ens 
és força útil, I 'autopista passa molt 
a prop de Fraga i també molt a prop 
del castell de Salses i podem ser 

El poble abandonat de Perellós. Foto: Salvador Butí 

, 

UNA EXCURSIO AL , 
PUNT SITUAT MES 

•• 
AL NORD DELS 

PAISOS CATALANS 
conscients del moment en què sor
tim de Catalunya si ens dirigim cap 
al centre de la península o quan en
trem a Occitània si ens dirigim cap 
al nord. 

Voldria, però, sense contradir 
aquesta pràctica definició, precisar 

una mica més la frontera nord, ja 
que si ens mirem detingudament els 
mapes podrem apreciar fàcilment que 
el castell de Salses no està situat 
exactament a la frontera i que més 
al nord hi ha altres castells i altres 
pobles. Quin és, doncs, el punt més 
al nord dels Països Catalans? 

La frontera és una línia feta so
bre el mapa que no sempre té una 
lògica, més ben dit, sovint no en té, 
de lògica, en el cas que ens ocupa 
el límit és entre l'àrea lingüística ca
talana i occitana (això era fa uns 
anys, ara quasi tothom parla fran
cès). 

Si observem un mapa de la 
Catalunya Nord, veiem que al nord 
del Rosselló la línia fronterera fa una 
mica de punta i marca clarament el 
punt més al nord dels Països Cata
lans. Aquesta punta no és del tot 
arbitrària ja que de fet segueix una 
carena de muntanya, de les prime
res serres de les Corberes. 

Si ens situem al mig del Rosselló, 
a Ribesaltes per exemple, i mirem 
cap al nord i oest, deixant el mar a 
l'est i al sud les Alberes i el Canigó 
al sud-oest, veurem que les Corbe
res tanquen de nord-est a oest el 
paisatge. Ràpidament ens cridarà 
l'atenció una torre situada dalt de la 
carena, és la Torre de Far, que està 
situada sobre la serra de Talteüll. 
Aquesta serra no fa frontera ja que 
a l'altre costat hi ha el poble de Talteüll, 
de parla catalana i sobradament co
negut per l'home de Talteüll , ja que 
molt a prop del poble hi ha la cova 
Aragó on es van trobar les restes 
d'aquest homínid que passa per ser 
el català més antic ql!e es coneix. 

Sant Miquel, al poble de Perellós. És l'església romànica més al nord dels Països Catalans. Foto: S. Butí 
Talteüll és encara del Rosselló 
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per raons lingüístiques però geogrà
ficament és un poble de les Corbe
res igual que Vingrau situat una mica 
més al nord . 

La serra de Talteüll s'inicia una 
mica abans d'Estagel , poblet situat 
a la vora de l'Aglí i després de la 
Torre del Far continua. Una mica més 
enllà agafa el nom de serra de Vingrau 
separada de l'anterior pel Pas de l'Es
cala lloc de fàcil accés ja que hi 
passa la carretera 0-12. 

A partir d'aquest coll , podem veu
re que la carena es va fent cada 
vegada més alta fins al Piló del Coll 
d'en Carrera, on inicia una petita da
vallada. És en aquest punt on la lí
nia de frontera arriba a la carena. 

Una mica més endavant la ca
rena torna a guanyar alçada. No es
tan d'acord els mapes francesos i 
catalans a l'hora de donar noms als 
diferents trams que vénen a conti
nuació, en el mapa 2547 OT de l'IGN 
francès escala 1 :25000 llegim Serra 
de Fire Mantels i més endavant Ser
re de la Grande Cremade. La Gran 
Geografia Comarcal de Catalunya diu 
Serra de Perellós. 

El que sí és evident és que po
dem veure clarament que la carena 
arriba al seu punt culminant en un 
lloc on hi ha instal·lada una gran bola 
metàl·lica, concretament un radar 
meteorològic, que ens el permet iden
tificar fàcilment. Aquest punt és el 
Montoliu de Perellós. De fet aquí tam
bé hi ha diversitat d'opinions respecte 

Cas/ell d'Aguilar . 

Mapa esquemàtic aproximat 

La serra de Perellós. Es pot distingir el radar meteorològic que marca el punt més alt. Foto: S. Butí 

al nom, segons el mapa francès 
Montoulier de Perillos i segons l'amic 
Jordi Mir en els seus Indrets de 
Catalunya publicats en la col ·lecció 
de llibres de motxilla l'any 1979, 
Montolier de Perillós. 

El Montoliu de Perellós, nom que 
donem per bo d'acord amb la GGCC 
i la CATALUNYA ROMÀNICA d'En
ciclopèdia Catalana, és el punt situ
at més al nord dels Països Cata
lans, per ser més concrets 42Q 55" 
6' nord i 2Q 51 " 56' est, dades calcu
lades per mi mateix sobre el mapa. 
A partir d'aquí la frontera baixa de 
forma estranya sense seguir la ca
rena i reprenent-la més o menys una 
mica més enllà va a parar al mar al 
mig de l'estany de Salses. 

Una excursió al Montoliu de Pe-

Rosselló 

rellós és una forma de conèixer mi
llor el nostre País i per tant la reco
mano especialment tot i que no és 
d'allò més fàcil. 

No sé si també us passa a vo
saltres, amics lectors que heu tingut 
la paciència d'arribar fins aquí, però 
a mi les fites geogràfiques sempre 
m'han cridat l'atenció, i no em nega
reu que aquesta no és especial ! 

Actualment una mala pista amb 
molt pendent, però apta per a tot 
terrenys, porta fins al radar meteo
rològic sortint molt a prop del poble 
abandonat de Perellós, però des d'un 
punt de vista excursionista el sug
geriment és el que faig tot seguit. 

Sortirem de l'Autopista "La Ca
talana" per la sortida de Perpinyà Nord
Ribesaltes i tot seguit després d'ha
ver pagat el peatge arribarem a una 
rotonda des d'on agafarem la carre
tera 0-83 en direcció a Vingrau , a 
cosa d'un quilòmetre girarem a la 
dreta per la 0-5 en direcció a Ópol. 

Ópol és un bonic poblet que la 
carretera travessa per dins i que és 
el poble habitat situat més al nord 
dels Països Catalans i sembla que 
per molt temps donada l'activitat nor
mal que s'hi veu. 

Sortim d'Ópol en direcció al cas
tell per una carretera que ens porta
ria a Vingrau (0-9) , que haurem de 
deixar per una altra de molt estreta i 
pujadora que porta a Perellós pas
sant per sota del castell d'Ópol que 



després comentarem. La carretera 
arriba fins al poble abandonat de Pe
rellós, que val la pena visitar i on hi 
ha l'església romànica de Sant Mi
quel que és l'església romànica situ
ada més al nord dels Països Cata
lans. 

Una mica abans d'arribar a Pe
rellós es fa evident la bola del radar 
que marca la nostra fita. 

Situats al mas de la Llana, al 
peu de la carretera i uns tres quilò
metres abans d'arribar a Perellós, ar
ranca una pista en no massa bon 
estat que ens apropa al peu de la 
muntanya. Es pot intentar escurçar 
una mica el camí però si tenim en 
compte que el temps previst per a 
l'ascensió és aproximadament de 
dues hores, no val massa la pena 
exposar el cotxe a alguna pedra si
tuada estratègicament per poder fo
radar alguna peça important. 

La pista té algunes desviacions 
i nosaltres per pujar haurem de fer 
servir les nostres habilitats, agafant 
de referència unes roques que ens 
queden enfront a sota del Montoliu i 
ajudant-nos per les marques fetes 
per poder accedir al peu de les tor
res d'una línia d'alta tensió que pas
sa a prop. Aquestes marques ens 
fan passar per esborrats camins i 
corriols en algun cas molt perduts i 
coberts d'una vegetació típica de la 
zona, impenetrable, plena de pun
xes i no excessivament alta. El ter
reny és el típic de les Corberes, mol
tes pedres trencades, petites cingle-

Altiplà on hi ha el castell d 'Ópol. Foto: Salvador Butí 

res que ens bar
ren el pas. Tota 
un petita gesta 
que si no per
dem la pacièn
cia i en tenim 
moltes ganes 
ens portarà al 
cim del Montoliu 
de Perellós a 
707 m d'alçada 
i amb una vista 
magn ífica sobre 
la plana del 
Rosselló , els 
estanys, el mar, 
les Alberes, el 
Canigó, les Cor
beres i si el dia 
és clar moltes 
coses més. 

El més 
complicat de tot 
és encertar el El Montoliu de Perellós amb el radar meteorològic. Foto: Salvador Butí 

corriol (marques 
vermelles) des de la pista. 

No sé si un dia dóna per fer-ho 
tot, si és d'hivern segur que no, però 
és evident que en passar per sota 
del castell d'Ópol decidireu que cal 
pujar-hi. 

Hi ha un lloc per deixar els cot
xes, on normalment no estareu sols, 
amb una taula d'orientació inclosa. 
Del pàrquing surten diversos corri
ols que permeten l'accés a l'altiplà 
on hi ha situat el castell , encinglerat 
per tots costats. 

A l'edat mitjana, allà dalt hi ha
via un poble, actualment en queden 
només les restes del Castell , i frag
ments de moltes altres edificacions 
que no sobresurten de terra, possi
blement en arribar a dalt direu que 
esperàveu trobar més coses però val 
la pena pujar-hi. 

El castell està situat a l'angle 
sud-oest de l'altiplà i és tot el que 
queda de l'antic poble de Salvaterra 
fundat per Jaume I l'any 1246 per 
defensar la frontera nord amb el reg
ne de França. Anys més tard , els 
habitants, cansats del vent i les in
comoditats, van baixar a viure al pla 
i van formar el poble d'Ópol. 

Per més informació sobre el cas
tell i l'església de Sant Llorenç, de 
la qual hi ha restes entre les enruna
des parets de la fortalesa, així com 
de Perellós, aconsello consultar l'obra 
CATALUNYA ROMÀNICA, vol XIV, 
dedicat al Rosselló. 

És un lloc per entretenir-s'hi bus
cant les restes de parets, carrers i 
sitges, sempre sota la presència del 
Canigó, majestuós, imponent. Tot això 
si no heu ensopegat un dia de tra
muntana, ja que allà bufa de valent. 

Salvador Butí i Papiol 
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CAPíTOL DEL LOCAL SO
CIAL 

Com si fos una novel ·la per 
entregues, a cada revista us ex
pliquem -als qui no us acosteu 
gaire pel local- com van les obres. 
Costa, però de mica en mica ho 
aconseguirem. Ara que ja tenim 
el terra posat del segon pis i l'es
cala acabada, la feina de paleta 
ja ha finalitzat en aquesta zona, 
però ens trobem que encara hi 
ha les instal·lacions per fer, i es
perem que després del parèntesi 
nadalenc es puguin tornar a re
prendre totes les qüestions que 
manquen, ja que a més de les 
instal·lacions elèctrica, d'enllume
nat i d'emergència, la telefònica i 
la informàtica, està per comen
çar el repàs i pintat de les parets 
- per la qual cosa necessitem ur
gentment una colla de voluntaris 
pintors-empaperadors-, en canvi 
ara ja s'està col·locant el cel-ras 
de les dues sales principals. I ja 
quedarà per més endavant l'en
trada-vestíbul-escala de la planta 
baixa i l'accés a la zona de ma
gatzem i altell de darrere la ca
pella, i més tard el condiciona
ment de la pròpia capella. No pa
tiu. Us continuarem informant. 

FINALITZACiÓ DEL XII 
CURS D'INICIACIÓ A L'ESPE
LEOLOGIA 

El darrer trimestre, i concre
tament des del 6 de novembre al 
16 de desembre, es realitza aquest 
Curs d'Iniciació a les tècniques 
utilitzades en l'espeleologia i per 
començar a conèixer les diferents 
branques científiques que la com
ponen. Així, les lliçons teòriques, 
que varen realitzar-se al nostre 
local social, anaven des de la his
tòria de l'espeleologia, la vesti
menta, la jI·luminació, geologia, 

tècnica i utilització del material , 
ecologia, bioespeleologia, preven
ció de riscos i accidents, fotogra
fia, topografia, logística i prepara
ció de les sortides. Les pràcti
ques passaven per anar, primer a 
la Fou de Bor, després foren de 
descens, ascens i assegurar, però 
a l'exterior, és a dir, en alguns 
cingles de Sant Pere de Ribes, i 
continuaren amb algunes sessi
ons de descens a diversos avencs 
al massís del Garraf, el darrer dels 
quals fou l'avenc de l'Esquerrà. 
Una nodrida assistència de 12 cur
setistes posava de man ifest la 
bona qualitat d'aquests cursets, 
en els quals, el GET, any rere 
any, posa el seu màxim empeny 
per difondre el coneixement de l'ex
ploració subterrània. Com sempre, 
la cloenda finalitzà al local soci
al , i per no perdre el costum, amb 
un important piscolabis, gairebé 
un sopar, que contribuí a iniciar 
les festes nadalenques, amb gran 
xerinol ·la, tant per part dels cur
setistes com dels monitors, i evi
dentment amb el lliurament dels 
corresponents diplomes acredita
tius d'aprofitament del curs. 

S'HAN FINALITZAT LES 
JORNADES D'INICIACIÓ A L'ES
CALADA EN ROCA 

Una altra colla d'aprenents de 
grimpaires ha passat unes jorna
des d 'assimilació de les diferents 
tècniques per enfilar-se damunt les 
roques, que els del GEAM han 
organitzat aquest passat octubre. 
La qüestió és que els cursetistes 
inscrits s'ho han passat de co
nya i tenen ganes de continuar. 
Però renunciem a explicar-vos com 
han anat aquestes jornades d'es
calada, perquè els propis curse
tistes us ho expliquen en un arti
cle d'aquesta mateixa revista. Do
neu-li un cop d'ull. Una altra reei-

xida activitat del nostre Grup d'Es
calada i Alta Muntanya. 

IGUALMENT TAMBÉ S'HA 
ACABAT EL CURS D'INICIACIÓ 
A L'EXCURSIONISME 

Com estava previst, durant 
el passat mes de novembre i or
ganitzat per la Secció de Munta
nya s'ha realitzat el Curs d'Inici
ació a l'Excursionisme, que si 
bé no ha reunit massa inscrits, 
ha estat seguit amb molt d'inte
rès donada la temàtica de les 
lliçons teòriques i de les atracti
ves sortides de pràctiques al 
Montseny, a Montserrat i al Piri
neu. Així els cursetistes ben aviat 
s'hauran integrat a les excursi
ons de la nostra Talaia. Als as
sistents al curs els fou lliurat el 
corresponent diploma d'assistèn
cia i de bon aprofitament. 

LA SECCiÓ DE SENDERS 
ESTABLEIX EL PROPER CA
LENDARI DE SORTIDES 

Ja ho havíem anunciat. La 
colla dels caminaires , a través 
de la seva junta (?!¿) ha presen
tat el calendari de les properes 
etapes de l'anomenada Ruta del 
Císter (o Cister) . Tot i amb això, 
la circular que varen enviar als 
socis de la secció amb les da
tes de sortida ja ha sofert d'en
trada una variació. La prevista 
sortida inicial d'aquest cicle, la 
qual s 'havia de fer el dia 16 de 
desembre, tots recordareu que 
aquell dia les carreteres de 
Catalunya estaven col·lapsades 
per la neu, i evidentment es va 
haver de suspendre. És a dir, el 
calendari s'ha endarrerit i les no
ves dates de sortida són les que 
segueixen: 

20 de gener: Vallbona de les Mon-
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ges - Belltall - Forès 
17 de febrer: Forès - Rocafort de 
Queralt - Montbrió de la Marca -
Vallespinosa 
10 de març: Vallespinosa - Pont 
d'Armentera - Santes Creus 
14 d'abril: Santes Creus - Pla de 
Santa Maria - Prenafeta 
12 de maig: Prenafreta - Montblanc 
- Les Masies de Poblet - Poblet 
9 de juny: Poblet - LEspluga de 
Francol í - Cap del Coll 

i en tot cas quedarà pendent 
de decidir data per a la darrera 
sortida d'aquest cicle: Cap de 
ColI- Santuari del Tallat-Vallbona 
de les Monges. I res més, o si
gui a caminar s'ha dit, que els 
itineraris són curts i no gaire lluny 
de casa nostra. 

CAPíTOL DE NAIXEMENTS 

A la nostra redacció ens han 
arribat notícies que els nostres 
socis estan en forma i volen en
grandir l'entitat i evidentment la 
família. Així, el Secretari de la 
nostra Junta Directiva, l'Elio Pe
rea ha estat pare d'un petit nadó 
que porta per nom Pau. Aquest 
primer fill ha inundat d'alegria la 
llar del nostre secretari , i fins i 
tot ja hem pogut veure el nounat 
als braços de la seva mare, la 
Iolanda, tombant per la Talaia. Veu
rem si es dedicarà a l'espeleolo
gia o a l'escalada. El temps ho 
dirà. Moltes felicitats ! 

Per altra banda, la Núria Bla
nes, la coneguda filla del Pitu Bla
nes, també ha donat a llum el 
seu primer fill , o millor dit filla, la 
qual va venir al món el passat 
dia de Santa Llúcia, però que porta 
per nom Martina. Per descomp
tat, desitgem als feliços pares Nú
ria i Joan Carles, un munt de feli
citats! ep! i sobretot a l'avi Pitu i 

l'àvia Pili , als quals els cau la 
baba quan els pregunten per la 
seva néta. Per cert, serà esquia
dora aquesta nena? Perquè diuen 
que ja té uns petits esquís espe
rant poder-los fer servir, amb gran 
desesperació de l'avi , que no els 
hi podrà col·locar fins d'aqui a dos 
o tres anys! 

I els del ram de ''l'espeleo'' 
continuen ampliant la nòmina de 
futurs membres del GET, així, el 
Joan Rodríguez i la Carme, just 
aquest final d'any han estat pa
res una altra vegada, aquest cop 
ha estat un nadó al qual li han 
posat per nom Miquel. I repetim 
de nou el munt de felicitats que 
desitgem a la parella. 

Ep ! i encara a darrera hora 
ens hem assabentat d'un altre nai
xement, i així el qui fou respon
sable del Refugi Baldric, el Damià 
Pérez i la Neus, el passat octu
bre van portar al món un nadó 
més, que a més de fer-lo soci de 
la Talaia li han posat el nom de 
Salvador. Felicitats ! 

Des d'aquestes planes de la 
nostra revista : Per molts anys a 
tothom! També us demanem que 
si coneixeu noticies semblants d'al
tres socis ens les feu arribar i 
sortiran al nostre cotarro social. I 
que això no pari !! 

ELS DIVENDRES CULTU
RALS 

És un bon exponent de la 
dinàmica talaienca el fet que tri
mestre darrere trimestre us pu
guem explicar com han anat els 
actes culturals programats al nos
tre local o també a altres sales 
d'actes. Val a dir que gairebé no 
queden divendres buits de pro
gramació durant dos o tres me-

sos, per la qual cosa, si teniu 
pensat realitzar alguna conferèn
cia, muntatge audiovisual o sim
plement un reportatge de diapo
sitives d'alguna excursió o itine
rari interessant, cal que ho co
muniqueu als responsables de la 
Secció de Cultura amb la sufici
ent antelació. 

I ara passem a comentar 
breument els darrers actes de l'any 
2001. Començàvem, el dia 5 d'oc
tubre, a la sala d'actes del nos
tre local , on el Josep Bertran, en 
una projecció organitzada pel 
GEAM i per la Secció de Munta
nya ens presentà CRESTES DEL 
PIRINEU (I). No cal dir que la 
majoria d'elles foren espectacu
lars, sobretot les de l'Aneto, on 
poguérem veure alguna insòlita 
postal hivernal , amb el Josep as
segut damunt la creu del cim, 
amb un gruix de neu que gairebé 
deixava colgada la totalitat de la 
creu i amagava totalment la imatge 
de la verge del Pilar que hi ha al 
seu costat, i un Pas de Mahoma 
inversemblant. Fou un bon es
pectacle de vistes d'alta munta
nya que el públic assistent pre
mià amb càlids aplaudiments. 

El següent divendres, com 
que era el "pont" del Pilar, no hi 
havia res programat, però ja el 
divendres 19, no només era la 
Secció de Cultura la que organit
zava aquell acte, sinó que tam
bé era la protagonista, donat que 
es celebrava una projecció pre
cisament d'aniversari : VINT 
ANYS CONEIXENT CATALUNYA, 
A TRAVÉS DE 40 EXCURSIONS, 
una efemèride que commemora
va els llargs anys de constància 
d'aquest cicle d'excursions amb 
el reeixit propòsit de : Coneguem 
Catalunya. La projecció, prepara
da pels principals artífexs i ins-
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piradors d'aquestes sortides, la 
M9 Carme Barceló i el Salvador 
Butí, comptava també amb el su
port d'un opuscle, on figurava una 
completa relació de les sortides 
d'aquests vint anys. Així pogué
rem veure les imatges de les pri
meres excursions amb personat
ges ben jovenets i prims, i co
mençaríem amb el Collsacabra, i 
després el Montsant, i Montserrat 
i la Garrotxa i d'altres com el 
Delta de l'Ebre o l'Albera o si no 
el massís de Sant Honorat i la 
Roca del Corb, i més enllà el Con
gost de Mont-Rebei , els Aigua
molls de l'Empordà, i ja amb gent 
més madura a les imatges pas
saren la propera Collcerola o la 
Serra del Cis, i més endavant la 
Serra de Cardó, o el Puigsacalm
Vall d'en Bas, i moltes més com 
les dels últims anys, com per 
exemple la del Port de Vielha, o 
Valldarques, Estany de Montcor
tés i la darrera a la Serra de 
l'Obac. En tot cas quedava per 
realitzar precisament la 409 que 
seria a Puig Cornador, i de la qual 
trobareu la corresponent crònica 
en aquesta revista. Una magnífi
ca projecció que serví per a re
cordar moltes sortides i que fou 
premiada amb una merescuda 
ovació. 

I el dia 26, organitzat per la 
Secció de Cultura, era precisa
ment una conferència en la línia 
de commemoració dels 20 anys 
del cicle Coneguem Catalunya, 
l'autor de la qual era un conegut 
excursionista: Jordi Mir, autor dels 
llibres de motxilla "Indrets de 
Catalunya I / 11 " i col·laborador 
del programa de TV3 "Lindret de 
la memòria". Un veterà excursio
nista com aquell i estudiós de la 
nostra geografia ens parlà d' 
APROXIMACiÓ A LA CONEI
XENÇA DE CATALUNYA, i si 

bé tocà temes genèrics de l'ex
cursionisme i geogràfics i fins i 
tot algun apunt històric, també re
coneixia que a casa nostra i des
prés de molts anys tombant pel 
país, poca cosa podia explicar
nos, tot i amb això ens mostrà 
algunes fotografies de llocs poc 
visitats i de racons geològics prou 
interessants, que foren comenta
des entre el públic i el conferen
ciant. Uns càlids aplaudiments clo
gueren aquesta sessió. 

Canviaríem de mes, i per allò 
del "pont" de Tots Sants, no hi 
hauria conferència, però sí que 
els qui es quedaren aquí preveie
ren celebrar la CASTANYADA. Així 
el dia 2 i no la vigília de Tots 
Sants com seria de rigor, un munt 
de socis, almenys quaranta, ho 
celebraren amb un sopar, i un cop 
encesa la barbacoa al pati per tor
rar les castanyes, ho aprofitaren 
per fer botifarres i rovellons a la 
brasa. Bon profit ! 

Cal recordar que al local so
cial , i des del 23 d'octubre a 1'1 
de novembre, havia estat expo
sada una curiosa exposició que 
sota el títol: LíQUENS D'ART: 
PETJADES DAMUNT LA PEDRA 
DEL GARRAF, tingué plena la sala 
de juntes d'unes peanyes amb ro
ques del Garraf al seu damunt, 
amb formes i pintades diferents, 
realitzades per diversos artistes. 
Aquesta exposició artística, que 
a més anava acompanyada de la 
projecció d'un vídeo explicatiu de 
les obres d'art, havia estat facili
tada per la Direcció del Parc Na
tural del Garraf i la Diputació de 
Barcelona, i era un dels punts del 
programa Viu el Parc, que la dita 
institució facilita a les entitats 
d'aquesta comarca. 

El novembre de nou s'enge-

gava el CICLE DE PROJECCI
ONS DE MUNTANYA, aquesta 
vegada en la seva 39 edició, i 
ho faríem a la Sala d'Actes de 
la UPC. Com sempre aquestes 
sessions són organitzades pel 
nostre GEAM amb la col ·
laboració de diversos sponsors, 
que patrocinaren les quatre ses
sions del cicle. 

S'iniciava el cicle el dia 9, 
amb la projecció BIG WALL, ES
CALADES EN SOLITARI , a càr
rec d'una jove escaladora barce
lonina, la Sílvia Vidal , que en un 
esplèndid reportatge de diverses 
grans parets i de vies de gran 
dificultat, ens féu un recorregut 
per diversos països de tot el món. 
No totes les escalades foren en 
solitari , ja que va compartir cor
dada amb altres companys, però 
per exemple la via Zodíac de El 
Capitan o la via Principado de 
Astúries del Naranjo de Buines 
les va realitzar sola. I encara que 
ella no ho va manifestar, per 
aquesta darrera escalada va re
bre la distinció del Piolet d'Or, 
guardó que donà la FEDME a la 
millor activitat de l'any 96. Mol
tes de les diapositives que và
rem poder admirar varen ser acon
seguides pels equips de suport, 
que amb teleobjectius seguien la 
seva trajectòria, les quals en con
junt foren d'una qualitat excel·
lent. Després de la xerrada s'obrí 
un torn de preguntes per part del 
públic, que foren contestades sen
se cap problema, per finalitzar 
amb una forta ovació a la jove 
escaladora. 

Però el divendres 16, a més 
de la corresponent projecció a la 
sala de la UPC, una hora abans 
al nostre local també hi hagué 
una xerrada, que organitzada per 
la Secció de Cultura i per Inter
mon-Vilanova, a càrrec d'Àngela 
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Gomes (d'Angola) dissertà sobre 
com CONSTRUIR UN FUTUR 
DESPRÉS DE LA GUERRA, pràc
ticament per explicar com ressorgir 
de l 'escassetat i la misèria d'un 
poble trencat per la guerra i per 
la qual cosa i per crear perspec
tives de futur necessiten les aju
des de tot tipus que a través de 
les ONG's els puguem fer arribar. 
Amb gran sentiment de solidari
tat i admiració pel treball que re
alitzen es clogué aquest acte. 

Tot seguit ens arribaríem a 
la Sala d'Actes de la UPC per 
escoltar i presenciar la segona 
de les projeccions d'aquest cicle, 
la qual anà a càrrec dels germans 
Iker i Eneko Pou. De nou una 
projecció d'escalada, aquesta ve
gada de les més tecnificades, i 
que només pel nom ja et diu el 
nivell, ACCiÓ DIRECTA I ELS IN
ESCALABLES DEL YUKON . 
Aquest parell de germans bas
cos constitueixen un dels equips 
més eficaços en escalades ex
tremes, així i desprès de molts 
entrenaments incloent-hi materi
als especials de subjecció a la 
paret, Iker al tercer intent enca
dena a Frankejura, el nivell 9a 
d'escalada esportiva, a la via més 
famosa del món : Acció Directa. 
I ens ho explica amb tot detall. I 
altres coses més, fins arribar al 
Canadà, on encara es poden tro
bar veritables espais salvatges per 
practicar escalades de molta difi
cultat. I ens expliquen els intents, 
no tots reeixits , i en la zona del 
Yukon ho intenten en el Probos
cis i en el Cercle dels Inescala
bles, però per poc, el mal temps 
els foragita. Amb una narrativa 
àgil i clara per a tothom, els dos 
germans fan de fàcil compren
sió unes ascensions que per les 
seves dimensions i pel seu nivell 
d'extrema dificultat poden ser ca-

talogades d'autèntiques gestes. 
Una projecció amb diapositives ben 
resoltes i que pot qualificar-se 
d'excel ·lent tingué molts aplaudi
ments com a cloenda, i que es 
van repetir després d'una sèrie 
de preguntes que realitzaren els 
assistents a l'acte. 

Caldrà mencionar que també 
algun dissabte al vespre es rea
litzen actes al nostre local. I lla
vors el dia 17, i organitzat per la 
Secció de Senders, es procedí al 
LLIURAMENT DE RECORDATO
RIS ALS PARTICIPANTS AL 
"CAMí DELS BONS HOMES" en 
una sala d'actes plena de cami
naires, que a més, pogueren fruir 
d'un passi de diapositives a càr
rec de Jesús Santacana, preci
sament de tot l'itinerari des del 
Santuari de Queralt fins a Montse
gur, i que fou molt ben comenta
da per tots els assistents. 

I el divendres 23, a la 3i! pro
jecció, canviem de tema, i de l'es
calada passem a l'espeleologia, 
en una sessió d'organització con
junta GEAM-GET. I foren dos te
mes prou importants d'aquesta 
especialitat : EXPEDICiÓ HON
DURAS 97 i el documental 100 
ANYS D'ESPELEOLOGIA A 
CATALUNYA i que comptà amb 
la presència dels directius de la 
Federació d'Espeleologia. La pri
mera part consistí en la projec
ció de les diapositives que varen 
realitzar durant l'Expedició a al
gunes cavitats a Hondures l'any 
97 i amb motiu del Centenari de 
l'Espeleologia a Catalunya, i on 
varen participar més de 20 espe
leòlegs, inclosos els de la Talaia, 
i continuava amb una segona ex
pedició l'any 98, on es va batre 
el rècord mundial de profunditat 
d'una cova-avenc amb excavació 
produïda en terreny de conglome-

rat, la qual cosa no és gens cor
rent en l'àmbit subterrani. De fet 
la projecció fou prou interessant, 
però no tingué l 'espectacularitat 
de les anteriors , ni tant sols les 
diapositives pròpiament subterrà
nies no foren de les millors que 
hem vist. En tot cas fou un cor
recte reportatge que tingué bons 
aplaudiments. Mentre la segona 
part era un documental històric 
en format vídeo dels cent anys 
de l'exploració subterrània a 
Catalunya, realitzat per la FCE, i 
que estava prou ben realitzat i 
que ens explicà des de les pri
meres exploracions de Norbert 
Font i Sagué fins als nostres dies. 
Després d'algunes preguntes, els 
assistents ovacionaren el conjunt 
de la projecció. 

Mentrestrant, al nostre local 
tenia lloc una altra exposició re
alitzada per la Secció de Cultura 
els dies 24 i 25, i és la ja tradici
onal MOSTRA DE BOLETS, la 
qual resultava que celebrava la 
seva 20a edició! Doncs sí, vint 
anys presentant bolets a la Tala
ia. De nou una efemèride que cal 
destacar, i precisament realitza
da gràcies a la perseverança de 
la seva impulsora la Mi! Carme 
Barceló, que comptant amb la in
estimable ajuda de la Societat 
Catalana de Micologia, ha realit
zat any rere any aquesta mostra 
de bolets, la qual és visitada per 
gran quantitat de vilanovins, bo
letaires o simplement curiosos que 
volen conèixer les diferents es
pècies. Haureu pogut observar que 
la portada de la nostra revista 
precisament està dedicada a 
aquest tema. També tindreu més 
informació de l'exposició en un 
article d'aquestes mateixes pà
gines. Un acurat opuscle com
memoratiu de l'aniversari - que 
s'esgotà ben aviat- recollia una 
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petita introducció als bolets, di
tes populars i una llista de biblio
grafia a consultar, i es completa
va amb el recull dels noms de 
totes les espècies que s'han anat 
exposant a la Talaia durant els 
vint anys. 

I tornem al Cicle de Projec
cions de Muntanya el divendres 
30. Aquesta vegada la xerrada 
anava de la mà de l'Óscar Cadi
ach, que sota el títol de 15 ANYS 
D'EVEREST, ens explicà tota una 
sèrie d'experiències al voltant de 
les expedicions a l'Himàlaia, cen
trant-se primer en l'intent de l'any 
83 i després en aquella memora
ble gesta del 27 d'agost del 1985, 
quan des del cim més alt del món 
l'Óscar retransmetia la notícia : 
Catalunya ha assolit el sostre del 
món! Visca Catalunya!!, per pri
mera vegada i precisament per 
la cara nord i superant el mític 
segon graó. Posteriorment va tor
nar altre cop a aquella muntanya 
per a reconstruir la històrica ex
pedició dels britànics Irvine i Ma
Ilory, desapareguts el 1924 sen
se saber si havien fet cim o no. I 
poguérem veure l'Óscar i d'altres 
equipats amb roba poc adient per 
aquelles temperatures , però ca
racteritzats com els britànics, tom
bar entremig de les geleres, i re
presentar una reconstrucció de la 
tràgica expedició per al programa 
televisiu "AI filo de lo imposible". 
L excel·lent col·lecció de vistes 
himalaienques i els interessants 
comentaris realitzats foren premi
ats amb una llarga ovació , que 
alhora constituïa la cloenda 
d'aquest cicle de projeccions. 

I el darrer mes de l'any, i 
després del pont de la Puríssi
ma, s'iniciava el divendres 14 amb 
una projecció de diapositives, que 
organitzada per la Secció de Cul-

tura fou presentada pel matrimoni 
Marcel.lina Simón i Manuel Vidal , 
sota el títol de PATAGÒNIA, DE 
LA FASCINACiÓ A L'ESPECTA
CULARITAT. I veritablement fou 
una espectacular crònica d' un vi
atge resseguint el Con Sud d'Amè
rica. I així passaren les imatges 
des de Buenos Aires a Bariloche, 
travessant els Andes i entrant a 
Chile a Puerto Mont, baixar a Punta 
Arenas, a l'estret de Magallanes, 
a Puerto Natale i tornar amunt a 
fotografiar les Torres del Paine, i 
continuar per El Calafate, a l'Ar
gentina, i anar a Ushuaia a Tierra 
del Fuego o també a veure pin
güins a Puerto Madriu, i un munt 
de coses més, que en aquesta 
mateixa revista trobareu en un ar
ticle del Manel , explicant aquesta 
experiència. Amb una sala d'ac
tes curulla de públic, la interes
sant projecció fou premiada amb 
càlids aplaudiments. 

I ja per tancar el trimestre i 
canviar d'any, el divendres 21 , ce
lebràvem dos actes seguits, se
gons costum des de fa uns quants 
anys. I en primer lloc, fou el pro
fessor Joaquim Monturiol , -ja ha
bitual a casa nostra per aquestes 
dates- el qui ens donà una confe
rència il·lustrada amb diapositives 
amb el titol AHAGGAR, A TRA
VÉS DEL PAís DELS TUAREGS. 
Amb la seva habitual eloqüència 
i pedagogia, no exempta d'un fi 
humor, anà comentant totes i ca
dascuna de les particularitats, tant 
de l'àrid desert al voltant del massís 
de l'Ahaggar - pertanyent a l'im
mens desert del Sahara- i dels 
seus petits oasis i els uadi o ama
gats cursos d'aigua, com dels pai
satges plans i pedregosos (regs) 
o els arenosos (ergs), fins les pin
tures i gravats rupestres. I evi
dentment també s'estengué ex
plicant la vida i característiques 

dels seus habitants principals: els 
tuaregs, un poble nòmada, de llen
gua berber, que havien viscut tant 
de la ramaderia com d'assaltar 
les caravanes de camells amb 
mercaderies, o per protegir-les, 
segurament mitjançant peatge. 
Aquesta activitat va minvar con
siderablement pels efectes de la 
colonització i a causa del trans
port mecanitzat. Així els "homes 
blaus del desert" com se'ls co
neix, semblen comdemnats a una 
lenta desaparició com a poble 
dins l'escena sahariana, a me
sura que se'ls esgoten els mit
jans de subsistència. Cal ressal 
tar l'anècdota referent al mot d'ho
mes blaus, a causa del vel o 
túnica blava que porten aquests 
homes, i que sovint els deste
nyeix, tacant-los la cara. I ens 
explicà un munt de coses més, 
que en conjunt constituïren - com 
sempre- una agradable lliçó de 
geografia, que fou closa amb una 
entusiasta ovació. 

I darrere una cosa, l'altra: 
LLIURAMENT DE MEDALLES 
DE 25 ANYS DE SOCI I FELI
CITACiÓ DE NADAL, o sigui , 
després d'una breu introducció 
foren repartides les medalles que 
acrediten una bona colla de so
cis que s'han mantingut fidels a 
la nostra entitat durant vint-i-cinc 
anys. Que ho puguin ser per molts 
anys més !. 

I tot seguit, després que el 
president felicités el Nadal i fes 
un breu repàs de les qüestions 
d'actualitat de la Talaia, passarí
em tot seguit a cruspir-nos les 
neules i els torrons, i brindant 
amb cava perquè l'any 2002 no 
sigui tan complicat ni tan dolent 
com el 2001. 

Bon Any a tothom! 



En obrir els ulls, després d'una 
nit un pèl incòmoda, amb les esque
lles dels cavalls ressonant per dins 
del nostre cap , veiem que ens tro
bem sota una petita bauma de roca 
esqu istosa. I apartades en un late
ral, unes motxilles amb un pes inhu
mà que diríem que esperen ser car
regades muntanya amunt; és la fes
ta dels traginers i la primera pregun
ta que em ve al cap és: què caram 
estem fotent aquí??? 

ILLAMINAKO 
ATEAK 

Comencem a caminar. ~indret és 
molt peculiar. No sembla que esti
guem als Pirineus. Fins i tot la llum 
és estranya. Travessant dolines i tar
teres, enfilant empinades canals i fent 
acrobàcies pels rasclers, arribem mig 
esllomats dalt d'un petit coll on se'ns 
obre tota una nova panoràmica. De 
fet, diria que només el Xavi Rossell 
i jo notem el pes de l'esquena, per
què el Javi de Terrassa sembla que 
vagi de buit i que l'empaitin. És un 
paisatge semilunar, de muntanyes i 

valls calcàries 
pelades amb ar
bres escampats 
i cims promi
nents que sobre
surten en l'horit
zó. Desgrimpant 
arribem a la pla
taforma calcària 
on trobem la BU-
56, arran de pa
ret. Dinem, pre
parem el mate
rial i sopem dues 
vegades . Es
pesses i fos
ques masses de 
núvols van fora
gitant el dia as
solellat. Les es
tones de pluja 
s'alternen amb 
les nostres en
trades i sortides 
de la tenda bi
plaça. AI cap
vespre ja no plou 
i la posta de sol 
és espectacular. 
Després de la 
tempesta , els 
raigs travessen 
les denses ca
pes de núvols. 
El sol va baixant 

2001 
fins a tocar el cim de l'Ori. El cel es 
torna rogenc i les ombres s'allarguen. 
Un marc oníric per a una postal ino
blidable d'aquesta aventura que tot 
just acaba de començar. El ressò 
del vent s'emporta les últimes llums 
del dia. 

8:30 a m del dimecres 15 d'agost. 
El Javi Garrido desapareix del món 
exterior. Uns minuts després, el Xavi 
Rossell també és engolit pel primer 
pou. Només quedo jo per penjar-me 
de la corda. El sol no ens tornarà a 
escalfar la cara fins d'aquí a 60 ho
res. Gaudeixo de la llum del sol per 
darrers instants i clavo la mirada en 
la congesta de neu del fons del pou. 
~objectiu és arribar al vivac de -800 
metres. A -80 metres trobem el Me
andre N, que passem amb gran rapi
desa. Després de tres hores arribem 
al final dels pous, al voltant dels -
400 metres. Algun petate ja s'ha que
dat pel camí, però encara en portem 
quatre i entrem al meandre Oprimit. 
Se'ns fa més curt del que pensà
vem i en dues hores ens plantem al 
vivac de -500 metres, on deixem un 
altre petate. 

Prenent notes en e/s pous, passat e/ meandre N. Foto: Javi Garrida 

Entrem en contacte amb el riu 
Budoguia, on el curs d'aigua es va 
obrint pas entre els estrats d'esquists 
primaris. Els trams de meandre, ai
gües tranquil· les, ràpids, salts d'ai
gua encaixonats, s'alternen amb els 
trams fòssils qu·e eviten que ens re
mullem. Un pou de 10 metres dóna 
accés a la sala Arcaute on prosse
guim pel riu. Passada la confluència 
del riu de la Hoya amb el de Budo
guia, unes gateres inundables mar
quen el final d'un tipus de paisatge 
subterrani , per ben aviat entrar a la 
grandiosa i allargada sala Roncal. Com 
en tota sala caòtica, toca malgastar 
energies per remuntar-la i després 
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començar el descens. Saltant blocs 
i arriant-nos per petites tarteres, ar
ribem al final de la sala on apareix 
el vivac de -800 m. Aprofitant els 
aïllants humits que hi ha i amb les 
mantes tèrmiques, aixequem el nos
tre "campament". 

Notem la humitat. Els sacs de 
dormir estan xops per fora. La fos
cor és absoluta. Hauríem de comen
çar a bellugar-nos, però sortir del sac 
fa una mandra impressionant. Unes 
rampellades a la panxa em fan sor
tir pitant. Posar-se el mono de cor
dura humit i fred no és gaire agrada
ble. AI cap d'una estona ja ens hem 
menjat els liofilitzats de l'esmorzar i 
tots ja estem vestits, però no escal
fats. Seguim fins al final de la sala 
on una galeria plena de cristalls de 
calcita ens condueix a una petita sa
leta amb les parets concrecionades. 
Rapelant pel pou de 25 decorat amb 
grans colades, el sorollós Canyon 
Roncal fa pujar l'adrenalina. "Uuuua
aaahhhh!!!", crida algú. 

Només de sentir això m'esgarri
fo, s'anuncia sucada general. Fent 
oposició per no caure a les marmi
tes, passant tirolines i passamans 
de cordes pèssimes, accedim a la 
sala Paquiza per un pou de 10m, 
mentre el riu es precipita per una 
cascada polvoritzant l'aigua per la 
sala amb fines gotes. Centenars de 
macarrons decoren el sostre baix d'un 
lateral de la sala. Retrobem el riu , 
però la galeria està inundada. Ho te
nen clar si es pensen que em fotré 
a l'aigua. La mare que us vaaaaa
hhhhh .. . AI cap d'uns minuts m'es
tic empenyent per la paret amb l'ai
gua fins al pit. Genial , ara ja estem 
mullats del tot. Passem la gran sala 
Uquerdi i arribem al pas de -1.000. 
SAAAAAM, tius!! Malgrat les pluges, 
el pas no està sifonat i esperem que 
no ho faci en les pròximes hores. La 
travessia es fa més agradable. Ga
leries on el riu dibuixa meandres en
tre les petites platges de còdols i 
sales plenes de gorgs complemen
ten la gran varietat de paisatges sub
terranis de la cavitat. Donem per aca
bades les sessions fotogràfiques. 
Anem per un nivell superior al del 
riu. En un ressalt, la corda es preci
pita més avall, fins al Canyon de 
Belagua, i queda travada. Un contra
temps més, perquè s'ha de baixar 
fins al fons del canó. La corda està 

Hoya de la Solana, fent l'aproximació. Foto: Xavier Galisteo 

Formacions en el tram del riu Budoguia. Foto: Xavier Rossell 

enredada al començament d'una cas
cada que es precipita en la foscor. 
Tallo l'extrem final. 

Els passamans i les tirolines van 
fent la seva feina de destrossar els 
braços. Estem a -1.200 metres apro
ximadament i no sabem quanta es
tona ens queda per arribar a cota. 
Volem arribar a descansar al vivac 
de -500 i considerem que estem més 
que satisfets fins on hem arribat. Per 
tant, girem cua i comencem a des
fer el camí fet. Creuem la sala 
Zamora, la Linza, el pas de -1 .000, 
la sala Uquerdi després de remun
tar-la i baixar-la dues vegades per 
equivocació i ... a mullar-se altra ve
gada fins al pit. Després de dotze 
hores tornem a estar al vivac de -
800 de la sala Roncal. Desmuntem 
la paradeta i sala amunt. El camí 
fins al vivac de -500 transcorre molt 
lentament, però, finalment, a mitja-

nit hi arribem. La tenda d'acampada 
que muntem amb les mantes tèrmi
ques queda genial. Lesgotament es 
veu d'una hora lluny, però en aquests 
moments posar-se uns calçotets secs 
és com trobar-se al paradís ... una 
sensació que només l'experimento 
jo, ja que els amics Garrido i Ros
sell aniran sense calçotets i amb el 
cul i els pebrots plens de mustela 
fins a la sortida. 

Última etapa: sortir traient for
ces d'on sigui. El meandre Oprimit 
no és tan divertit com a la baixada, 
però amb dues hores i mitja arribem 
a peu de pous. Algú s'ha deixat oberta 
l'aixeta d'entrada perquè pels pous 
no para de caure aigua. AI parar et 
quedes "tieso" que dóna gust. Poc a 
poc arribem al meandre N de -80. 
Anem fent cadena amb els petates. 
Algun ha d'estar ple de plom perquè 
quasi no es pot ni moure. Penúltim 



Pou d'accés al Cañón Roncal. Foto: Javi Garrida El riu Budoguia travessant estrats d'esquists primaris. Foto: Javi Garrida 

pou. Els petates s'enganxen ... meka
gundena, hòstia! Tranquil·litat, no ens 
posem nerviosos ... La rampa de 
terra i pedres! La llum!! És de dia! 
La congesta de neu i els últims 15 
metres! El sol!! Les muntanyes!! 
SSAAAAAMMMM! Xavis!! Un mil!! 

El sol es pon i ho tenim tot a 
punt per fer un porteig cap avall. Es
tic flipant. ~esquena ja està insensi-

ble però els ronyons diuen que peta
ran d'un moment a l'altre. Es fa fosc. 
El Javi apreta el pas per arribar a 
temps al refugi. Nosaltres dos ens 
perdem. Deduïm on pot estar el re
fugi i ens llancem muntanya avall. 
Passada mitjanit, hi arribem ... Amb 
una primera dutxa no en tenim prou 
per treure'ns tota la ronya de cinc 
dies. 

Els tres Xavis després de les 60 hores. Foto: Xavier Rossell 

El silenci s'ha acabat. AI matí, 
l'habitació és un formigueig constant. 
Necessitem un bon esmorzar. Anem 
al bar de Linza a endrapar fins a 
rebentar. Xoriços, migues, ous fer
rats , pa del dia, dues clares de li
tre ... això sí que és vida! I no hi ha 
res millor que saber que hem de tor
nar allà dalt i fer l'últim porteig. A 
les sis de la tarda tornem a estar al 
refugi amb tot al cotxe. Una dutxa i 
a sopar a Isaba. 

Diumenge al matí parem en una 
esplanada al costat de la carretera. 
Escampem tot el material i el repar
tim. Les cordes sembla que s'enfo
tin de nosaltres i els tres sabem per 
què és ... més de 600 metres de corda 
ens esperen per passar el fregall. I 
aquí s'acaba l'aventura. Hem estat 
tots tres junts fins al final , compar
tint-la, però cadascú l'ha viscuda a 
la seva manera. Tot l'esforç i tots 
els moments incòmodes han valgut 
la pena per una cavitat dura però 
molt espectacular i increïblement gra
tificant. 

Xavier Galisteo Escuer 
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Ja feia temps que teníem ga
nes de viatjar cap a la Patagò
nia, però la distància i altres as
sumptes no ens acabaven de fer
nos decidir, i mentrestant ens ho 
pensàvem van succeir els fets 
del 11 de setembre. Ens ho và
rem pensar i repensar, però les 
ganes i la il·lusió es van impo
sar a la por. 

Marxàvem el 19 d 'octubre. 
Barcelona-Madrid-Buenos Aires. 
Sortíem de Barcelona a les 10 
h i sobre les 11 de la nit (hora 
argentina) aterràvem a l'aeroport 
de Buenos Aires. Trasllat a l'ho
tel i dormir. 

UN VIATGE 
ALA 
" PATAGO lA 

El dia 20 visitem durant tot 
el dia la capital: Buenos Aires , 
una ciutat on es nota la influèn
cia d'Europa, molts descendents 
d'espanyols, italians i també de 
països nòrdics, amb una densi
tat aproximadament de 14 mili
ons d'habitants , d'unes grans i 
Ilarges avingudes al marge del 
Rio de la Plata que fa la im
pressió que és el mar per la seva 
gran amplada (30 km) , a l'altre 
costat hi ha l'Uruguai. No podia 
faltar la visita als barris més tí
pics, San Telmo i Caminito; i al 
vespre sopar-espectacle al fa
mós local Viejo Almacén , on và
rem poder gaudir d'una gran ex-

hibició de tangos. 

Dia 21. Sortim amb avió en 
direcció a San Carlos de Bari
loche, una població turística, es
tació molt important d'esquí, si 
tuada al costat de la serralada 
dels Andes i del llac Nahuel Hu
api. I l'endemà creuament dels 
Andes , travessant el llac esmen
tat i d'altres entrem a la fronte
ra xilena. Més llacs: Todos los 
Santos, el Salto de Petrohue al 
peu del volcà Osomo, fins arri
bar a Puerto Varas tocant a la 
costa del Pacífic . 

Dia 23. Sortida també amb 

Els impressionants Cuernos del Paine. Foto: Manel Vidal 



La coneguda gelera Perito Moreno. Foto: Manel Vidal 

Caminant sota l'esguard de les Torres del Paine. Foto: Manel Vidal 

avió fins a Punta Arenas, molt 
vent i fred. Estem un dia visi
tant aquesta població que es tro
ba al costat de l'estret de Ma
gallanes; i l'endemà amb auto
bús (molt vell) viatjarem fins a 
Puerto Natales, ciutat portuària 
de la costa oriental del «Seno 
de la Última Esperanza», 270 
km de carretera sense asfaltar 
("camino ripio» , que diuen allà) . 

Dia 25. Puerto Natales, par
que nacional Torres del Paine , 
242.000 hectàrees, es pot gau
dir de la seva grandiositat , que 
ens acompanya en tot el seu re
corregut , veient les famoses i 
mítiques Torres del Paine, Cu
ernos del Paine, cueva del Mi
lodonte, Salto Grande, llacs Po
hoe, Sarmiento, del Toro, Grey, 
Nordenskjold i les famoses lagu-

nes Azul i Amarga; i també po
dem fruir de la Hosteria de Las 
Torres del Paine en totes les se
ves variants. 

Dia 27. 300 km de "camino 
ripio" amb destí a El Calafate 
(Argentina), junt al llac Argenti
no de 110 km de llargada i de 
30 a 40 d'amplada. Sortim amb 
cotxe i visitem el parc nacional 
on hi ha el glaciar Perito More
no, 250 km de llargada, un front 
de 5 km i 50 m d'alçada, on s'ar
riba amb vaixell a 150 metres , 
un meravellós espectacle natu
ral on passaries les hores sen
se adonar-te'n. 

Dia 30. Avió Calafate-Ushu
aia (Tierra de Fuego), la ciutat 
més meridional del món al mar
ge del canal Beagle . 

Dia 1 de novembre. Ushua
ia-Puerto Madrin a la península 
Valdés, visita a Caleta Valdés i 
Punta Norte on hi ha una re
serva important de llops i ele
fants marins; després d'agafar 
una zodiac i traslladar-nos molt 
endins de l'Atlàntic ens ho vam 
passar d'allò més bé admirant 
retratant les balenes . 

Dia 3. Després de fer 182 
km per "camino ripio" arribàvem 
a Punta Tombo, a veure la re
serva de pingüins de Magalla
nes . 

Dia 4. Deixem la Patagònia. 
Arribada a Buenos Aires per 
marxar l'endemà a les espec
taculars catarates de Iguazú 
(Brasil) , aquí amb molta calor 
ens allotgem en un fantàstic hotel 
dins el parc nacional , en plena 
selva tropical. Més de 250 cai
gudes d'aigua, gran varietat d'aus 
tropicals i un emocionant viatge 
amb barca pel riu i apropant
nos als salts d'aigua. 

Un bon sopar-barbacoa a la 
terrassa de l'hotel «Das Cata
ratas» va ser el començament 
del final d'aquest espectacular 
viatge que l'endemà comença
ríem de Iguazú , Buenos Aires, 
Madrid , Barcelona. 

Ara , quan faig aquests co
mentaris , acaben de succeir en 
aquests llocs tan meravellosos 
uns fets molt desagradables per 
a tothom, principalment per als 
d'aquell país. Esperem que tot 
retorni a la normalitat i que aque
lla part d'Amèrica, que viu uns 
moments difícils i que ens va 
acollir per uns dies amb cordia
litat i simpatia, pugui continuar 
fent-ho, i nosaltres puguem gau
dir tant del caliu de la gent com 
de totes les meravelles que hem 
vist. 

M'he deixat moltes coses per 
explicar però seria molt llarg i 
no voldria fer-me pesat. Us dic, 
però, que és un viatge que no 
oblidaré mai. Si teniu ocasió, 
aneu-hi, us ho recomano! 

Manel Vidal 
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Costa arrencar una Secció quan 
aquesta fa alguna temporada que està 
anquilosada. Però la Secció d'Esquí 
intenta revifar aquell caliu d'abans. I 
després de no reeixir enguany en el 
primer intent de reunir una bona co
lia per anar als Alps pel pont de la 
Puríssima, a les portes de Nadal và
rem poder fer una sortida col·lectiva 
a La Molina, gràcies a afegir-s'hi una 
colla procedent de la botiga d'esports 
No Límits, tot i que finalment realit
zaríem el viatge en vehicles propis, 
donat que no omplíem pas un auto
car i tampoc era qüestió de perdre
hi calés. 

I ja ens teniu després de tra
vessar el túnel enfilant cap al costat 
del riu d'Alp i entrar cap als vials de 
La Molina, atentament vigilats per 
uns matiners Mossos d'Esquadra que 
ja controlaven un trànsit que co
mençava a ser intens. Per sort tro
bem aparcament damunt mateix del 
pla de Font Canaleta, és a dir, érem 
al rovell de l'ou, ja que des d'allí 

VENIU A 
ESQUIAR AMB 

NOSALTRES? 
surten el remuntadors principals. 

Mentre uns anàvem a buscar els 
forfets (col· lectivament més econò
mics i a més una gratuïtat), la resta 
es calçaven les botes i els esquís. I 
així, de seguida i per colles afins, 
ens anàrem recorrent totes les pis
tes, fins i tot a primera hora, acom
panyant els novells i intentant fer
Ios perfeccionar l'estil de baixar en 
forma de ''falca'' (encara en diuen "cu
nya") , passant de ''l'stembogen'' a la 
que abans dèiem "cristiania" (expres
sions totalment en desús), és a dir, 
amb els peus junts i esquís paral·
lels, i amb la flexió-extensió de les 
cames. 

Des de la base a Font Canale
ta, de seguida, pel telecadira de la 
Comella, pujaríem a Costa Rasa, i 
d'allí cap al Torrent Negre, i tornarí
em avall donant la Volta a la Munta
nya Sagrada. I repetim pujada a Costa 
Rasa, i per allí mateix baixaríem un 
parell de vegades fins al Roc Blanc, 

i tornaríem al capdamunt del Torrent 
Negre, i canviaríem cap al Clot de 
l'Hospital per arribar al Pla d'Anyella 
i pujar per l'Alabau. I com que el 
temps es tornava rúfol, i a més tam
bé ja era hora de dinar, uns s'atura
ren al bar de Costa Rasa i altres 
baixaren per la negra als Coms. Però 
un temps fred i cobert anà foragitant 
els esquiadors de les cotes altes ba
tudes pel vent, i baixaríem per la 
Diagonal i per la pista negra de l'Es
tadi, i faríem cap a Font Canaleta. 
Un parell de baixades més i traurí
em el nas per Quatre Camins i bai
xaríem fins a la vella i estimada Pista 
Llarga, atapeïda de debutants poc 
destres encara en l'art d'esquiar. De 
mica en mica ens acostaríem als 
vehicles per retrobar-nos amb les al
tres colles, alguns dels quals havien 
pagat el suplement i havien passat 
a l'altra estació, a La Masella. Reco
llits els tocatardans, cap a casa !. 
Fou una jornada d'esquí, molt ac
ceptable. 

El col·lectiu d'esquiadors a prop de Font Canaleta, a punt de sortir cap a les pistes. Foto: Josep Blanes 



Reagrupament a Font Canaleta. Foto: J. Blanes 

I mentre preparàvem la sortida 
de la festa de Sant Anton , vàrem 
creure que calia fer una reflexió res
pecte a la situació de l'esquí local , i 
estem convençuts que la nostra Sec
ció ha de renunciar a les mateixes 
perspectives que teníem fa uns anys 
enrere, quan molts diumenges s'om
plien autocars a qualsevol estació 
d'esquí, causa sovint atribuïda a la 
competència que ha representat du
rant aquests darrers temps que les 
botigues d'esports i alÚes entitats 
hagin patrocinat entre els seus cli
ents o amics , i a través d'agències, 
moltes sortides a la neu, la qual cosa 
ara també resulta que està minvant 
i no s'omple pas tot. 

Hem de trobar el desllorigador 
d'aquesta situació, que gairebé col ·-

Un dels grups talaiencs a l'arribada del telecadira de la Comella. Foto: Blanes 

En un descans, prop de Font Canaleta. Foto: Josep Blanes 

lapsa l'esquí col·lectiu i social a 
Vilanova, i hem d'unir esforços i oferir 
alternatives a l'anar a esquiar única
ment en cotxes particulars i solita
ris, sobretot quan els practicants són 
la gent jove, als quals se'ls ha d'oferir 
la possibilitat d'una jornada d'esquí 
econòmica, amb la comoditat de por
tar-los per un professional del volant 
fins al peu del telesquí, sota la res
ponsabilitat d'una empresa de viat
ges, entregar-los el forfet de la jor
nada, amb una assegurança sòlida, 
i després tornar-los a casa al final 
d'un dia esgotador, sense haver de 
conduir, clapant o xerrant amb tota 
la colla, sense tenir la preocupació 
de quedar enlluernat pel trànsit, sen
se tenir ensurts per derrapar en una 
carretera glaçada, o sense patir les 
llargues cues de la tornada. 

Si resulta reeixida la proposta 
d'unir esforços entre totes les enti
tats i comerços que promovem sor
tides a la neu, omplirem autocars, i 
ens podem posar d'acord i realitzar 
altres activitats, des de cursets per 
a debutants com de perfeccionament 
de les noves tècniques de l'esquí 
com el freestyle, o si no del cada 
vegada més utilitzat snowboard , i 
si més no, organitzar fins i tot algu
na competició. I no oblidem pas ni 
l'esquí nòrdic ni l'esquí de travessia. 
Però necessitem l'ajut de tots els 
qui us agrada l'esport blanc i que 
feu costat a la iniciativa que us es
tem proposant. Mentrestant la Sec
ció, a més de les sortides col·lectives, 
us ofereix la possibilitat de la Targe
neu federativa, incloent-hi l'assegu
rança, així com el lloguer del materi
al d'esquí (botes-bastons-esquís) so
bretot per als qui s'inicien a la neu. 
Aneu passant pel local i per la Sec
ció i us anirem informant. 

Pensem que aquesta tempora
da que volem desvetllar l'activitat 
potser serà de transició, però a la 
propera 2002-2003, us proposem con
vertir aquesta Secció d'Esquí en el 
trampolí dels esports de neu a 
Vilanova. Recordeu, però, que ne
cessitem la col·laboració de tots. Us 
esperem! 

Josep Blanes 
President de la Secció d'Esquí 

31 



32 

4a etapa: La Fatarella - Corbera 
- Gandesa; 14,300 km; 60 partici
pants; 21 d'octubre de 2001 

Després de la memorable sorti
da inaugural d'aquest curs a la Porte
lla de les Bésines, tancàrem definiti
vament la Ruta dels Bons Homes i 
ens vàrem concentrar en la Ruta de 
Pau, de la qual, segons la programa
ció inicial, ens faltaven dues etapes: 
de la Fatarella a Gandesa i de Gandesa 
al Pinell de Brai. La primera d'aques
tes sortides, que vàrem fer el dia 21 
d'octubre, és l'objecte d'aquesta crò
nica. 

Com sempre, tot i que hi ha al
guns que encara no ho tenen clar, la 
concentració es féu a la plaça de l'Es
tació una mica abans de les set del 
matí. Aquesta vegada ens aplegàrem 
60 caminaires, prova evident que se 
suposava que seria una etapa fàcil 
(recordeu que a l'etapa inaugural a la 
Portella de les Bésines només érem 
20!). Passats els cinc minuts de cor
tesia per tal de donar una última opor
tunitat als més dormilegues ens po-

LA RUTA DE LA PAU 

LA FATARELLA 
• GA DESA 

sàrem en marxa a bord d'un únic au
tocar de 65 places. Seguírem el su
percaminal meridional fins a l'Hospitalet 
de l'Infant i després continuàrem per 
la sinuosa carretera de Tivissa que 
ens portà a les ribes de l'Ebre; un 
cop creuat el riu, en arribar al llogarret 
de les Camposines, agafàrem el tren
call que puja decidit vers la Fatarella 
on vàrem arribar a les nou en punt, 
tal com s'havia previst. 

Lesmorzar el vàrem fer a la fon
da de Can Rius on provocàrem el 
coloolapse habitual a l'hora de servir; 
però cal ser comprensius: acumular 
en vint minuts les comandes de tota 
la setmana hi ha pocs establiments 
que ho puguin aguantar. Tot i això l'ini
ci de la caminada és va fer només 
amb cinc minuts de retard sobre l'ho
ra programada: passaven cinc minuts 
de dos quarts de deu quan ens posà
rem en marxa. 

Per enllaçar amb el sender và
rem vorejar el turó on s'aixeca el san
tuari de la Misericòrdia fins arribar al 
Camí de Corbera; per aquest camí 

Tombant pels carrerons de Corbera. Foto: Blanca 

entràrem a la Fatarella a l'anterior eta
pa, un llunyà onze de març. Calia re
fer aquest camí fins arribar a la cruï
lla on es troba amb el PR-C-98, que 
és la Ruta de la Pau en aquest sec
tor; sortosament, aquesta vegada fè
iem el camí de cara avall , vers el 
fondal de les Sènies. Arribats al fons 
de la vall enllaçàrem amb el sender, 
a l'indret on hi ha el pou de Bingaubó. 

Els caminaires a les envistes de Corbera d'Ebre. Foto: Blanca Forgas 

Tot pujant per la vall de Bingau
bó, per entremig de camps d'avella
ners i ametllers, la ruta continuà fins 
situar-se al llom de la carena que se
para aquesta vall de la vall del Mas 
de Ramonet. Seguint el camí carener 
arribàrem a la carretera TV-7333 que 
va de Gandesa a la Fatarella. En aquest 
punt, tot i que no estava previst, và
rem fer un breu reagrupament de cinc 
minuts; encara no eren dos quarts 
d'onze. Un cop creuada la carretera 
iniciàrem un llarg descens seguint el 
barranc de les Vimenoses; abans d'en
clotar-nos, poguérem gaudir d'una mag
nífica panoràmica de la serra de Ca-



valls que es retallava a l'horitzó. 

A tres quarts d'onze vàrem fer la 
parada programada prop d'una nogue
ra exuberant, la qual cosa fou aprofi
tada per alguns per arreplegar nous a 
mans plenes. Més endavant, en ei
xamplar-se la vall, al seu llit hi veié
rem les cada vegada més omnipre
sents plantacions de vinya. Després 
de baixar més d'una hora per la vall 
de les Vimenoses, finalment el sen
der remuntà pel seu vessant dret per 
sortir-ne tot passant pel collet d'en 
Pere Vives. La panoràmica que se'ns 
mostrà des d'aquest collet fou insu
perable: davant teníem el poble de 
Corbera i al seu darrere la serra de 
Pàndols, amb el Puig Cavaller a la 
dreta; al fons, els Ports de Tortosa, 
amb el cim del Caro; a l'esquerra es 
veia la serra de Cavalls i, a la dreta, 
els Montsagres, l'agulla de Bot, les 

roques de Benet i la muntanya de 
Santa Bàrbara d'Horta de Sant Joan. 

Després de rebre aquesta gran 
dosi panoràmica continuàrem vers 
Corbera que ja era a tocar. Calia, però, 
creuar el barranc de l'Aubalat que ens 
separava del poble; baixàrem vers el 
barranc i una vegada arribats al seu 
llit seguírem per una pista asfaltada 
que, tot passant pel peu del turó del 
Calvari , ens va portar fins Corbera; 
era un quart d'una del migdia. 

Seguint la ruta arribàrem al poble 
vell de Corbera d'Ebre. Aquest poble, 
pràcticament destruït durant la Bata
lla de l'Ebre, s'agrupava al voltant de 
l'església de Sant Pere, que és un 
gran edifici barroc també molt mal
mès durant la guerra. La nova vila de 
Corbera d'Ebre es bastí al peu de 
l'antiga, a banda i banda de la carre-

Ruïnes del poble de Corbera destruït en el transcurs de la guerra civil. Foto: Blanca Forgas 

Un altre aspecte de les ruïnes del poble. AI fons, es veu la serra de Pàndols. Foto: Blanca Forgas 

Església de Corbera. Foto: Blanca Forgas 

tera de Mora a Gandesa. Després 
de visitar durant una bona estona 
aquests muts testimonis de la insen
satesa humana, continuàrem la ruta 
vers Gandesa; era la una del migdia. 

El camí cap a Gandesa va més 
o menys paraloolel a la carretera i se
guint la vall del riu Sec; en aquesta 
vall encara s'hi poden veure algunes 
sínies que serveixen per a regar els 
petits horts de la contrada. Quan ja 
érem a les envistes de Gandesa, ens 
enfilàrem pel vessant de la vall per 
arribar a la població, eren tres quarts 
de dues. L:autocar ens esperava a 
l'aparcament de l'hotel Piqué on và
rem dinar una bona part dels cami
naires; d'altres ho van fer en establi
ments del centre de la població. 

Després de dinar, uns i altres tin
guérem temps de fer una breu visita 
turística al nucli antic de Gandesa, 
especialment a l'església arxiprestal 
de l'Assumpció que és un dels mi
llors exemples de l'arquitectura romà
nica de l'escola de Lleida dels segles 
XII-XIII, tot i que amb les reformes 
dels segles XVII i XVIII ha quedat 
amb un cert estil barroc neoclàssic. 

A dos quarts de cinc de la tarda, 
ben tips gastronòmicament i cultural , 
muntàrem a l'autocar que ens portà 
fins a la nostra vila nadiua, Vilanova, 
on arribàrem una mica abans de dos 
quarts de set amb Pau i tranquiloolitat. 

AgustíPoch 
Desembre 2001 
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Sa etapa: Gandesa - Coll de 
Cavalls - Barranc dels Bous - El 
Pinell de Brai; 14,850 km; 55 parti
cipants; 18 de novembre del 2001 

Avui els autocars ens traslladen 
directament a Gandesa, cap de co
marca de la Terra Alta, on havíem 
finalitzat la darrera etapa d'aquesta 
interessant Ruta de la Pau. Hi arri
bem a les 9 del matí aproximada
ment i esmorzem tots plegats a l'hos
tal Piqué, un local ja conegut i prou 
ampli per a encabir-hi tota la colla. 
Un cop havent esmorzat i amb una 
mica de retard sobre l'horari previst 
iniciem la caminada quan són les 10 
del matí, un matí més aviat boirós, 
però sortosament no ens plou, cosa 
que temíem pensant en els aiguats 
dels dies i hores anteriors a la sorti
da. 

La Plaça de la Farola és l'inici i 
final de la Ruta de la Pau. Des d'aquí 
prenem la carretera de Xerta en di
recció est i anem cap al polígon in-

LA RUTA DE LA PAU 

GANDESA- EL 
PINELL DE BRAI 

dustrial de la Plana. Deixant enrere 
una rotonda i una deixalleria, ence
tem una pista que al cap d'una hora 
llarga d'haver iniciat la marxa ens 
mena a un punt on fem un reagrupa
ment i aprofitem per admirar, tant 
com ens permet la boira, algunes 
vistes sobre Corbera i el seu entorn 
i el punt més alt de la serra de Ca
valls. 

Continuem endavant fins arribar 
al punt de confluència amb el PR-C-
27 que prové de Santa Magdalena i 
Corbera d'Ebre. Aquest PR i el GR-
171-3 continuen junts. Cinc minuts 
després arribem al costat d'un pal 
indicador (a 460 m alt), on hem de 
deixar la pista per agafar un camí 
que puja fort en ziga-zaga. Aquí la 
Ruta de la Pau deixa l'itinerari del 
GR-171-3 i segueix el del GR-171 i 
del PR-C-27, que continuen junts. 
Anem pujant cap al Coll de Cavalls 
entre roques escarpades i flairoses 
mates de romaní i bruc florit. El sen
der és molt pintoresc, llàstima que 

encara hi hagi boira. 

Arribem al Coll de Cavalls (640 
m), Déu-n'hi-do el desnivell! La boira 
i el temps humit i fredot no ens ha 
deixat, però la tropa no defalleix. Con
tinuem endavant ara seguint en di
recció sud-oest per la carena per atè
nyer, minuts després, el proper collet 
del barranc dels Bous (580 m) , i ti
rem avall pel fons del barranc, tot 
parant atenció per veure si trobem 
la Font de Cavalls, que segons ens 
descriu el relat que tenim a les mans, 
en el decurs de la batalla de l'Ebre 
cada nit era presa pels combatents 
d'ambdós bàndols per l'escassesa 
d'aigua que tenien. 

Passada la Font sortim del bar
ranc, que baixa primer molt fort per 
anar descendint després suament pel 
vessant dret fins a fer cap a un bar
ranc subsidiari. Es travessa el bar
ranc una i altra vegada; les pedres, 
algunes relliscoses, fan perdre l'equi
libri a més d'un de la colla i hi ha 
alguna culada per sort sense conse
qüències. 

Poc després, i ja fora del bar
ranc, arribem al pla, a 320 m alt, i 
de sobte s'esvaeix la boira i ens llu 
un sol magnífic. Tot es veu diferent. 
Extensions d'oliveres, bonics mar
ges de pedra seca ... Davant nostre 
tenim el massís de Cardó amb la 
Creu de Santos o Xàquera, el seu 
punt culminant; a l'esquerra el por
tell de Cosp i a la dreta la incisió 
característica del coll de Murtero. Una 
vista esplèndida! 

Arribem prop de l'entrada d'una 
explotació minera a celobert. Conti
nuem per la pista que puja lIeugera-

Vessant de la serra de Cavalls, prop del Pinell de Brai. Foto: Blanca Forgas 



El Pinell de Brai vist des del turó del Calvari. Foto: Blanca Forgas 

Des de la part alta del Pinell de Brai observem, al fons, la serra de Cavalls. Foto: Blanca Forgas 

Façana del Celler Cooperatiu del Pinell de Brai. Foto: Blanca Forgas 

ment i en acabar-se, podem veure, 
de dreta a esquerra, la serra de Pàn
dols, el cim del Caro, la serra de 
Llaberia, la mola de Colldejou, entre 
altres punts coneguts. Seguim fent 
via per camins ara ja planers i en
voltats de magnífiques oliveres i al
tres arbres fruiters. Ens anem apro
pant al Pinell de Brai. 

Fem cap a la carretera N-230, 
que va del Pinell de Brai a Miravet. 
Un cop creuada aquesta voregem una 
bassa i enfilem una pista en direc
ció al proper turó dit del Calvari , on 
hi ha una creu. Des d'aquí podem 
gaudir de magnífiques vistes dels 
vessants meridionals de les ja tan 
anomenades i mítiques serres de 
Pàndols i de Cavalls i la resta de 
l'entorn muntanyenc i de la ja molt 
propera població de Pinell , on farem 
cap ben aviat després de deixar el 
turó i entrar a les primeres cases 
del poble pel camí vell del Pinell a 
Miravet. Passem per davant de l'es
glésia parroquial i arribem a la Plaça 
de la Vila, final de la ruta d'avui. 

Com sempre en finalitzar ens 
entaulem a dinar, uns tirant de car
manyola i altres de restaurant. Uns i 
altres, però, abans de deixar el po
ble fem una passejada pels seus car
rers perquè valia pena. AI seu nucli 
antic, les cases situades a l'extrem 
del sud i de l'est són vertaderes mu
ralles construïdes al límit dels ma
teixos cingles de la muntanya. Una 
placeta-mirador que hi ha al capda
munt porta el nom de "la lleva del 
biberó". Allà una colla ens fem una 
foto de record i després anem tirant 
cap avall a buscar els autocars que 
tenim aparcats davant del Celler Co
operatiu , de façana i fris ceràmic tan 
coneguts i cèlebres per la seva be
llesa. S'havia pensat en la possibili
tat de visitar-lo però en aquelles ho
res de la tarda dels diumenges no 
està obert al públic i ho hem de dei
xar córrer. 

Aproximadament a les 5 de la 
tarda, tota la colla ja recollida als 
autocars, iniciàvem el retorn a 
Vilanova. Una jornada aprofitada i un 
bonic final d'aquesta Ruta de la Pau. 

Blanca Forgas 
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CATALUNYA, CAPDAVANTERA 
EN INCINERACiÓ DE RESIDUS 

A través d'un informe de Green
peace anomenat "Incineració i salut: 
Coneixements actuals sobre els im
pactes a la salut humana", hem cone
gut que Catalunya és la comunitat amb 
més incineradores de residus urbans, 
sistema que per altra banda ha rebut 
les crítiques més contundents d'aquest 
informe qualificant l'activitat com alta
ment tòxica per a la salut humana. Les 
incineradores de casa nostra, les quals 
poden processar més de 700.000 to
nes anuals, es reparteixen entre Sant 
Adrià del Besòs, Mataró, Tarragona, 
Montcada i Reixac, Girona, i Malla-La 
Plana, i produeixen -segons associa 
l'estudi - al seu entom un ampli ven
tall d'efectes perjudicials per a la sa
lut, com ara el càncer en adults i in
fants, impactes adversos al sistema res
piratori, malalties del cor, atacs al sis
tema immunitari i també malformaci
ons congènites. 

Greenpeace destaca l'absència 
de dades reals, a més del poc interès 
del Govem de conèixer l'impacte de 
la incineració per a la salut dels ciuta
dans, i fent-se ressò dels interessos 
econòmics que hi ha darrere l'elimi
nació dels residus urbans. Cal doncs 
que en la mesura possible, com a ciu
tadans, contribuïm a fer que les altes 
instàncies del nostre país decideixin 
clausurar les incineradores i eliminar 
els residus urbans de forma correcta. 

REGULACiÓ DE L:ESCALADA 
AL PARC NATURAL DE SANT 
LLORENÇ DE MUNT I SERRA DE 
L'OBAC 

Un pacte signat aquest passat 
octubre entre les entitats excursionis
tes de la vegueria de la FE EC del Vallès 
i el Servei de Parcs Naturals de la Di
putació de Barcelona regula a partir 
d'ara les activitats d'escalada que es 
realitzin en aquest parc. ~acord ha es
tat possible també per la participació 
directa dels escaladors, l'opinió i els 
arguments dels quals han estat escol
tats, i d'aquesta forma es podrà prote-

gir la flora i fauna autòctones. Darre
rement i a causa de l'important incre
ment d'escaladors, s'ha evidenciat que 
la seva presència resultava amena
çadora per a moltes espècies que te
nen el seu hàbitat en les roques i pa
rets del parc natural. Per la qual cosa, 
a partir d'ara, es farà compatible la 
pràctica de l'escalada tot mantenint els 
valors ecològics, i na sols perquè de
terminades vies seran restringides per 
ser zones de nidificació d'aus, sinó 
que també s'ha acordat minimitzar l'im
pacte visual, i així no es podrà deixar 
material d'escalada a les vies, excep
te l'indispensable, ni tampoc senyalit
zar-les amb pintura, i es restringirà la 
publicitat de les vies als butlletins de 
les entitats excursionistes. Si voleu més 
informació podreu adreçar-vos a la 
web de la nostra Federació : 
www.feec.org . 

XIX EDICiÓ DEL FESTIVAL DE 
CINEMA DE MUNTANYA I AVENTU
RA DE TORELLÓ 

Aquest passat novembre s'ha ce
lebrat a la vila osonenca de Torelló 
una altra reeixida edició del ja mundi
alment reconegut Festival Intemacio
nal de Cinema de Muntanya, el qual 
ja ha assolit un nivell francament en
vejable. Així doncs, un certamen que 
engegaren el 1982 sense massa pre
tensions els companys del Centre Ex
cursionista de Torelló, constituït ja com 
a festival autònom i intemacional, per
met actualment que durant deu dies 
es puguin veure els millors films de 
temàtica relacionada amb la munta
nya, les expedicions, els esports 
d'aventura, reportatges sobre ecolo
gia i natura, grans escalades i traves
sies, i un llarg etcètera, que any rere 
any ha vist augmentar la qualitat i 
quantitat de les seves pel·lícules. El 
festival ha disposat d'importants su
ports, sobretot quan el 1992 compta
ren amb la presència de Sir Edmund 
Hillary, el primer vencedor de l'Eve
rest, la qual cosa va significar el més 
gran reconeixement intemacional a un 
continuat esforç per a prestigiar el fes
tival , el qual també compta amb un 
públic devot establert al voltant d'uns 

6000 espectadors, que a més poden 
participar en activitats paral·leles que 
es celebren durant el certamen. 

Evidentment el Festival té la seva 
part competitiva i dóna guardons a 
les millors pel·lícules, per la qual cosa 
es va constitir un Jurat, que enguany 
(el 2001) el formaven: Conrad Blanc, 
Carles Bria, Xavier Duran, Joan Jo
ver i Esteve Riembau , els quals do
naren el següent veredicte: 

PREMI MOUNTAIN WILDERNESS a 
la pel·lícula que millor presentés la 
defensa de la muntanya. Va declarar
se desert. 

PREMI F.E.E.C. I FLOR DE NEU DE 
PLATA a la pel·lícula amb millor foto
grafia a : 
DESSERT FRIGT/ON de Nic Good, 
d'Holanda. 
PREMI BOREAL I FLOR DE NEU DE 
PLATA a la pel·lícula amb millor guió 
a: 
AU BARBU OU LE GRASH OU GY
PAETE de Claude Delicutraz, de Su
ïssa. 

PLACA F.E.D.M.E. a la millor pel·lícula 
d'un realitzador espanyol a : 
AMIN BRAKK, RUTA NAMKOR 
d'Adolfo Medinabeitia, Espanya. 

PREMI DEL JURAT I FLOR DE NEU 
DE PLATA per contar amb ironia el 
cicle de la vida, a la pel·lícula: 
SPAS U PENJANU de Peter Lalovic, 
de lugoeslàvia. 

PREMI A LA MILLOR PEL·LÍCULA 
ECOLÒGICA I FLOR DE NEU DE 
PLATA a: 
IMPRESSIONS OF T/ROL de Georg 
Riha , d'Àustria. 

PREMI A LA MILLOR PEL·LíCULA 
SOBRE ESPORTS DE MUNTANYA I 
FLOR DE NEU DE PLATA a: 
T/MELESS de Dominique Perret, de 
Suïssa. 

PREMI A LA MILLOR PEL·LíCULA DE 
MUNTANYA I FLOR DE NEU DE PLA
TA a: 
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LA GRANOE CGROÉE de Gilles 
Chapaz, de França 

i finalment com a gran triomfado
ra del festival 

GRAN PREMI ''VILA DE TORE
LLÓ" I FLOR DE NEU D'OR a la pel·
lícula: 

SALATHE: BLGGa, SWEAT ANO 
BAGELS de Richard Heap, de la Gran 
Bretanya. 

Un reportatge complet d'aques
ta extrema via d'escalada de més de 
900 m a El Capitan (Yosemite). 

Seria bo, ni que fos com espec
tadors, que una representació de la 
nostra Talaia hi pogués assistir, i qui 
sap si poguéssim fer venir alguna 
d'aquestes pel·lícules a Vilanova. Pen
sem per a la propera edició. 

MISCEL.LÀNIA DEL P.H.N. I 
L:EBRE 

LEbre i el Pla Hidrològic que 
l'afecta continuen d'actualitat. Així s'ha 
creat el Consorci per a la Protecció 
Integral del Delta de l'Ebre, el Pla per 
al qual fou signat pel ministre de Medi 
Ambient, Jaume Matas, i pel nou i fla
mant conseller de Medi Ambient de la 
Generalitat, Ramon Espadaler (del qual 
esperem millors solucions a les qües
tions mediambientals). Aquest Pla haurà 
de definir el règim hídric que li permeti 
el cabal ecològic de l'Ebre, també del 
Delta i de l'ecosistema marí. També 
haurà de definir les mesures neces
sàries per evitar la regressió del Del
ta, així com actuacions de millora de 
la qualitat de l'aigua, millora dels eco
sistemes i seguiment i control dels in
dicadors ambientals. 

Aquest Pla, que suposa mante
nir o augmentar l'aprofitament turístic 
de tota la zona i compatibilitzat amb 
un model agronòmic sostenible, diuen 
que haurà d'estar redactat pel juny del 
2002 i, segons expliquen, garantirà que 
serà possible robar a l'Ebre un cabal 
d'aigua per destinar-lo al transvasa
ment al PHN, sense que s'alterin les 
condicions del Delta(!). Com ja s'ha 
demostrat a bastament per la majoria 

dels tècnics, aquesta solució és im
practicable i ha estat rebutjada per la 
Plataforma Anti - transvasament . Veu
rem com evoluciona la qüestió. 

Però això no té aturador i el Go
vem de Madrid no para de donar im
pulsos al seu PHN. A primers de de
sembre, el Consell de Ministres va cre
ar la societat estatal Infrastructuras del 
Transvase S.A., encarregada de cons
truir i explotar totes les obres hidràuli
ques que es preveuen en el transva
sament de l'Ebre, la qual comptarà amb 
un capital social (subministrat pel Go
vem Central) de 28.000 milions de pts 
(168,3 milions d'euros) i disposarà per 
realitzar les obres de 700.000 milions 
de pts (4208 milions d'euros). 

Ep! I ara només ens faltava que 
l'Ebre ens el contaminessin excessi
vament. Mentre tancàvem l'edició, ens 
arriba la notícia que una contamina
ció de l'aigua per mercuri ha fet una 
mortaldat de peixos, i que dies més 
tard dues vessades d'oli, sembla que 
d'alguna central elèctrica, ha portat de 
corcoll als responsables de la Confe
deració Hidrogràfica i als Bombers, in
tentant retenir i eliminar l'oli que sura
va. Acabaran arruïnant l'Ebre! 

CONFIRMEN QUE L:ESTAT ES
PANYOL ÉS EL QUE MÉS S'ALLU
NYA DELS REQUISITS DE KlOTO 

La Comissió Europea va confir
mar aquest passat novembre que se
gons les dades donades per l'Agèn
cia Europea del Medi Ambient, l'estat 
espanyol és el membre de la UE que 
més s'ha allunyat dels límits establerts 
en el Protocol de Kioto, contràriament 
a les declaracions que pocs dies abans 
havia fet el ministre de Medi Ambient, 
Jaume Matas. 

En concret, l'estat espanyol s'ha 
allunyat en un 16,5 % de les seves 
obligacions, seguit d'Irlanda, que ho 
ha fet amb un 16,3 %. A la Oficina del 
Cambio Climatico del MIMAM, ja s'ha 
reconegut que la tendència de les emis
sions de gasos a l'atmosfera a l'estat 
espanyol resulta preocupant , i ho jus-

tifiquen per l'augment del creixement 
econòmic d'aquests darrers anys. Més 
aviat sembla que no s'ha posat en 
pràctica cap mesura per contenir aques
tes emissions, o si no s'han aplicat 
tard i malament. 

GRAN CARRERA D'ALPINIS
ME-ESQuí-BTT A TRAVÉS DELS 
ALPS 

Si tenim alguns superman o su
perwoman a la nostra Talaia, i es tro
ben en forma per al proper maig o 
juny, la Federation for Sport at Altitu
de ha presentat aquesta competició 
que tindrà lloc als Alps aquest any 
2002. Consistirà en una carrera d'una 
setmana (8 etapes) que creuarà els 
camins, valls, carenes i cims de la ser
ralada alpina, des de Courmayeur a 
Cortina d'Ampezzo, a peu, amb bici
cleta tot terreny, i amb esquís, mante
nint-se constantment en una alçada 
entre 2000 i 4000 m. 

Cal recordar que el 2002 és l'Any 
Intemacional de les Muntanyes, i amb 
aquest motiu s'ha organitzat aquesta 
increïble carrera de 500 quilometres, 
que preveu etapes espectaculars, so
bretot les d'alpinisme i d'esquí de mun
tanya, com ara les d'ascensió a la Pun
ta Gnifetti (4554 m) del Mont Rosa o 
el Piz Bemina de 4050 m o a les Do
lomites, amb l'ascensió a la Marmo
lada, de 3342 m, o també travessar 
la gelera Cristallo a 2908 m. Una cur
sa francament dura però molt interes
sant per als qui hi puguin participar. 
Per a més informació adreceu-vos a 
la web de la federació: www. feec. org 
o si no a fsa@fsa-sky.org. 

PRESENTACiÓ DEL I PREMI 
VÈRTEX 

La FEEC i Edicions Cossetània 
ens han convidat a la presentació dels 
llibres guardonats amb el primer Pre
mi Vèrtex a un recull d'itineraris de 
muntanya. Però com que la notícia ens 
ha arribat mentre tancàvem l'edició, 
quan us arribi la Revista ja estarà feta 
la presentació, la qual està prevista 
realitzar el 17 de gener, dia de Sant 
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Antoni , a 2/4 de 8 del vespre, a la Sala 
d'Actes del Centre Excursionista de 
Catalunya, al carrer Paradís 10, de 
Barcelona. Si més no, la Secció de Cul
tura com a regidors de la nostra Bibli
oteca podran prendre nota per adqui
rir l'obra guardonada amb el primer 
premi, la qual ha estat: LES MUNTA
NYES DE PRADES. 20 Recorreguts 
per boscos, cingleres i barrancs d'Ignasi 
Planas de Martí. També caldrà tenir en 
compte que el jurat ha concedit un ac
cèssit a Josep Mauri i Portolès per l'obra 
50 ITINERARIS A PEU PER 
CATALUNYA. Caldria poder-les con
sultar ben aviat als prestatges de la 
nostra biblioteca. 

S'OBRE LA VIA "FREEDOM", 
POTSER LA MÉS DIFíCil A LA CARA 
NORD DEL CERVIN 

Els alemanys Rainer Treppte i 
Robert Jasper han obert una nova via 
de més de mil metres en una de les 
parets més difícils i més clàssiques dels 
Alps: la cara Nord del mont Cervin (4474 
m). 

La "Freedom" fou oberta el darrer 
agost i la graduació que li ha estat do
nada és de 8,A2,M5+. Els escaladors 
alemanys van realitzar la nova via en 
cinc dies a la paret per obrir els 1100 
metres, els quals estan dividits fins a 
vuitè grau en roca, 2 en artificial i 5+ 
en mixt. Els escaladors teniu servit un 
nou repte. 

NOVA AlÇADA DEL MONT 
BLANC 

Sembla que les muntanyes no 
són tan estàtiques com ens pensàvem, 
sinó que amb una lentitud aclapara
dora i constant resulta que van crei
xent. Així el cim més alt dels Alps, el 
conegut Mont Blanc, passa de tenir els 
4807 m amb què oficialment figurava 
als mapes, fins als 4810 m i 40 cm 
que li ha donat la Cambra de Geòme
tres de l'Alta Savoia, amb un amida
ment des del cim mitjançant GPS. 

Tot i amb això, l'any 1986, l'Insti
tut Geogràfic ja havia establert també 

per GPS una nova alçada de 4808 m. 
La qüestió és que es produeix con
trovèrsia, ja que mentre uns afirmen 
que aquestes noves alçades poden 
ser errors d'amidament, altres experts 
diuen que no, que realment aquesta 
carena de muntanyes està creixent ja 
que es troba en la línia de col·lisió de 
dues plaques tectòniques. Caldrà veure 
si no ha augmentat el gruix de gel i 
neu del cim, calculat entre 30 i 40 me
tres. Vés a saber! 

LA CELEBRACiÓ DE L:ANY IN
TERNACIONAL DE lES MUNTA
NYES 

Ja ho hem mencionat abans. 
Aquest ja present any 2002 es cele
brarà l'Any Intemacional de les Mun
tanyes. Amb aquest motiu, el passat 
11 de desembre, a la seu de l'ONU, a 
Nova York, va iniciar-se aquesta cele
bració, que es va obrir amb les pa
raules del director general de la FAO, 
Jacques Diouf : We are all mountain 
people. We are all dependent on 
mountains. 

Així l'objectiu d'aquest any és 
assegurar el benestar de les comuni
tats de les muntanyes i de les terres 
baixes mitjançant la promoció de la 
conservació i el desenvolupament sos
tenible de les regions muntanyenques. 
En aquest context, les paraules de Ja
cques Diouf son reveladores: per pro
tegir les muntanyes cal eradicar els 
conflictes armats i la fam al món. Guerres 
i fam estan posant en perill l'aigua dol
ça i la diversitat de plantes i animals 
que es troben a les muntanyes. Cal 
tenir en compte que l'any 99 , 23 dels 
27 conflictes armats del planeta han 
tingut com escenari les regions mun
tanyenques. 

En el mateix context, però a casa 
nostra, hem pogut visitar al palau 
Robert, de Barcelona, una exposició 
que sota el títol de ~ànima de la mun
tanva suposem que vol afegir-se a l'Any 
Intemacional de la Muntanya però sen
se mencionar-ho expressament. Orga
nitzada per la Generalitat de Catalunya, 
explica que la muntanya és , i ha es-

tat, una realitat física, la qual ha estat 
tan propera a nosaltres que gairebé 
se'ns fa impossible parlar de munta
nyes si no és mitjançant referents hu
mans. I aquesta exposició ens conti
nua explicant que tot i la proximitat de 
les muntanyes, no s'ha aconseguit 
manllevar-li el seu caràcter màgic, ni 
l'empremta de misteri que l'envolta, i 
que a molts ens motiva i ens atrau 
per a conèixer-les. Cal dir que l'expo
sició està cenyida a l'àmbit de les mun
tanyes de la geografia catalana. 

Cinc apartats conformen l'expo
sició. D'entrada Pluralitat de Signifi
cats desgrana i defineix els seus sig
nificats, continguts, conceptes, etc. El 
següent apartat és Solcs a la pell de 
la Terra, on s'expliquen el relleu i els 
fenòmens geològics, però també re
culi les llegendes i mites de les mun
tanyes on algunes cultures han cer
cat els seus orígens i les seves cre
ences. En l'apartat de Diàlegs apa
reixen els actors, així des de miners, 
enginyers, pagesos, traginers, maquis, 
etc. als quals els ha tocat viure moltes 
experiències lligades estretament a les 
muntanyes. 

La vida a les muntanyes ens mos
tra com Juli Soler Santaló, enginyer, 
excursionista i fotògraf, un dels explo
radors dels Pirineus, ens dóna a co
nèixer un recull dels més rellevants 
aspectes de la vida de la Val d'Aran 
entre 1906 i 1907; així ens ofereix imat
ges de pastors, de nens al voltant de 
l'Haro de Les, llenyataires, cabanes 
amb teulada de palla, pagesos, o tam
bé romeus cap al Santuari de Montgarri. 

El darrer apartat, Entre la curio
sitat i l'evasió, ja ens relata la desco
berta de les regions muntanyenques, 
fins i tot les exploracions que dona
ren pas a aquells excursionistes de
lerosos de descobrir un país que des
coneixien . Així apareixen dibuixos ge
ològics o obres referides a la princi
pal serralada del nostre país i escrita 
precisament per un fill adoptiu de 
Vilanova de tots conegut, es tracta de 
Los Pirineos de Víctor Balaguer, ba
ròmetres rudimentaris, mapes del se-
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gle XIX o refugis entremig de munta
nyes, com el santuari de Núria. Però 
el pas inexorable del temps ha fet que 
les muntanyes siguin motiu d'evasió, 
des dels exploradors, aventurers i tu
ristes, fins als qui .han urbanitzat mas
sa indrets muntanyencs. ~epíleg de l'ex
posició es trist: un petit contenidor ens 
mostra un munt de deixalles recolli
des a la muntanya. ~exposició està molt 
ben muntada, però creiem que se 
n'hauria pogut treure molt més bon par
tit. Les nostres muntanyes es merei
xen molt més. 

L'ALPINISME ARAGONÈS 
PERD UNA DE LES SEVES PRINCI
PALS FIGURES 

El passat octubre ens va deixar 
una de les principals figures de l'alpi
nisme aragonès. L.:Aragó muntanyenc 
guarda dol per la mort de Pepe Garcés, 
un saragossà enamorat dels Pirineus, 
i conegut no només per les seves as
censions, sinó per exercir de guarda 
del refugi de Santa Cristina a Can
danchú. 

Però la seva mort ha sobrevin
gut en plena carrera per aconseguir 
els 14 "vuit mils" de l'Himàlaia i que 
havien fet d'ell una de les figures de 
l'alpinisme d'alt nivell. El Dhaulagiri va 
trencar la seva trajectòria, que si l'ha
gués aconseguit hauria estat el seu 
setè vuit mil. Descansi en pau aquest 
gran muntanyenc . 

6a TROBADA DE CONSTRUC
TORS D'IGLÚS, OHMAMIGLÚ 2002 

La noticia sembla un tant irreal, 
però la donem per si a casa nostra hi 
ha algun afeccionat a construir iglús. 
Per als dies 24 i 27 de gener, l'Associ
ació de Constructors d'Iglús de 
Catalunya ens convida a la 6~ Troba
da de Constructors d'Iglús, a fer un foc 
de camp i a passar la nit dins un iglú. 
La trobada es farà al Pla d'Anyella, a 
La Molina. Cal recordar que a la dar
rera edició de la trobada s'aconsegui
ren 42 iglús on pernoctaren més de 
200 persones. Hi haurà servei de so
par i esmorzar calents per 12 euros 

(mentre la inscripció, que s'hauria de 
fer abans del 13 de gener, en costa 
només 3). Si voleu més informació en
vieu un e-mail a 
ohmamiglu @ hotmail.com 

VIA ALPINA : UN SENDER PELS 
VUIT PAïsos ALPINS 

Des d'ara ja es pot seguir el pri
mer sender que uneix els vuit països 
que varen signar la Convenció Alpi
na. El seu recorregut pretén materialit
zar la identitat alpina comuna de tots 
aquests estats i potenciar la dimensió 
dels Alps com a primer espai natural 
europeu i primera destinació turística 
mundial. 

El sender transcorre per Itàlia, 
Àustria, França, Suïssa, Alemanya, Es
lovènia, Liechtenstein i Mònaco i s'ha 
plantejat dins el marc del desenvolu
pament sostenible del turisme en aques
ta zona. 

Està format per cinc itineraris di
ferents, amb més de 300 etapes, que 
pretenen desenvolupar l'oferta del tu
risme local de qualitat mitjançant la po
tenciació de les riqueses culturals i na
turals i dels productes autòctons. 

Com a dades o característiques 
principals cal dir que: els senders són 
marcats, sense passos d'escalada, i 
que fan cap a llocs d'interès cultural, 
històric, etc. S'organitzaran festes i ani
macions, en moments determinats, per 
als caminants. Es travessen més de 
40 parcs i espais protegits. Cada eta
pa compta amb hostatgeria i serveis 
de restauració. Per a més informació 
adreceu-vos per e-mail a info@via
alpina.com , o si no a la seva pàgina 
web: http://www.via-alpina.com.Au. 
va! Engresqueu-vos a conèixer Euro
pa! 

LA EE.D.M.E. ATORGA EL PIO
LETD'OR 

La Federació Espanyola de Mun
tanya i Escalada ha concedit el Premi 
"Piolet d'Or" a la millor activitat de l'any 
2001 , i l'ha fet recaure en dos escala-

dors i glaciaristes d'alt nivell : José 
Isidro Gordito i Xavi "Metal" (aquest 
darrer conegut a casa nostra per ha
ver participat en el cicle de Projecci
ons de Muntanya), els quals varen re
alitzar la primera ascensió nacional a 
una compromesa via de la cara nord 
del Cervin, com és la "Piola-Steiner", 
una via que travessa el gran desplom 
del "nas" de Zmutt. ~atorgament 
d'aquest guardó no ha esta exempt 
de polèmica i no només per ésser 
contrastada aquesta activitat amb al
tres de parets situades a llocs més 
remots però realitzades en escalada 
artificial, sinó perquè un dels mem
bres de la cordada era membre del 
Comitè d'Activitats de la Federació, on 
s'havien d'examinar les activitats pre
sentades al Piolet d'Or. Prudentment, 
abans ser jutge i part, aquest mem
bre del jurat va decidir retirar-se, no 
sense haver rebut una allau de críti
ques -abans de conèixer la renúncia
dels altres participants al premi. La 
FEDME, si bé els ha atorgat el guar
dó, no els ha concedit la subvenció 
que normalment va lligat al premi. 

PUJAR I BAIXAR DEL KILI
MANJARO EN 9 HORES 

Un italià, Bruno Brunod, diuen 
que ha rebaixat, o millor dit, ha des
trossat el rècord de pujar la munta
nya més alta d'Àfrica: el Kilimanjaro 
de 5.895 m d'alçada. El temps batut 
de 23 hores estava en possessió dels 
americans Bumett i Matt Carpenter que 
el van establir l'any 2000. 

Però Brunod, que s'ha convertit 
en un veritable especialista en cur
ses d'alçada i ostenta entre altres els 
rècords d'ascensió al Cervin i a l'Acon
cagua, tenia previst fer-ho en menys 
de 17 hores. Cal comptar que s'ha de 
recórrer una distància de 80 quilòme
tres i un total de desnivell acumulat 
de 8200 m per pujar i baixar del cim . 
Aquest passat novembre va pujar i 
baixar del Kilimanjaro amb 8 hores i 
34 minuts, quinze hores menys que 
el rècord anterior. 
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El plaer de comprar 
Botiga a Vilanova 

cI Dr. Zamenhof, 28 - Tel. 93 815 92 14 

r:t La compra fàcil 
LlI PASSEIG MARíTIM - SEGUR DE CALAFELL 

CCSPiGOL 

Herbes, dietètica, formatges i especialitats 

GRAN ASSORTIT 
DE PRODUCTES 
ENERGÈTICS 
PERA 
ESPORTISTES 
*** 
ESPECIALITZATS 
EN PRODUCTES 
ECOLÒGICS 

Rambla de la Pau, 103 - Tel. 93 815 13 11 - 08800 Vilanova i la Geltrú 



A Vilanova: 
PI. Soler i Gustems, 5 
Francesc Macià, 50 
Francesc Macià, 101 

RIA A Vilafranca: 
La Parellada, 18 

AI Vendrell: 
Àngel Guimerà, 32 

TOT PER A ~ESPORTISTA A Sitges: 
Sant Francesc, 18 

Intersport Oiaria us ofereix un bon assortit de botes, motxilles i sacs 
per a tot tipus d'excursió i senderisme. Amb el suport de les marques 

McKinley 
Alpina 
Boreal 

Ferrino 
Atomic 
Chiruca 

Salomon 
Rossignol 

Petzl 

Trango 
Columbia 
Descente 

que et garanteixen un bon material per a cada ocasió. 

I a més, durant aquest mes, els socis de La Talaia us podeu beneficiar 
d'un 10% de descompte en els articles de muntanya. 

ICE RIDER - Crampón semirígido de 12 puntas para alpinismo clasico. 
Su diseño compacto lo hace especialmente resistente en las condiciones mas 
extremas y permite distribuir perfectamente las tensiones de flexi6n por toda la 
estructura. Con un sistema de fijación mediante termoplasticos de alta 
resistencia y ajuste rapido, también esta disponible en los sistemas 
clasicos de fijación. Peso: 850 g. 

CAMP 

Distribuye : 
Casa Artiach , SA 
CI Trabajo, 8 
50008 Zaragoza 
Tel. 976421 100 
Fax. 976 416 793 
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