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Oficina del Voluntariat Sènior.
Centre Cívic de Democràcia · C/ Democràcia, 19, 1a planta. 

tel. 973 700 692  · voluntarisenior@paeria.es

Més informació:
- OMAC tel. 010 ·

- Regidoria de Serveis Personals i
  Salut Pública. Àrea d’Atenció a la Gent Gran

  tel. 973 700 349

Fes-te voluntari sènior!
Hi ha un ampli ventall dÕ àmbits, 
activitats i projectes on pots aportar 
la teva experi• ncia, participant dÕ una 
forma continuada o bŽ  esporˆ dica.



En el centenari de lÕ inici de la seva publicaci—, e l Centre Excursionista de 
Lleida i Garsineu Edicions, amb la colálaboraci— de lÕ Aula Mˆ rius Torres, 
han decidit endegar el projecte de reproduir en facs’mil el Butllet’ del 
Centre Excursionista de Lleida de la primera • poca de lÕ entitat, que es va 
publicar entre els anys 1908 i 1936. 

En llegir els primers nœm eros del Butllet’ ens adonem que, desprŽ s de 
cent anys, els anhels dels primers excursionistes no estan gaire allunyats 
de la nostra actual d• ria muntanyenca. Els movia un impuls per descobrir 
el territori, per aprofundir en lÕ entorn i per defensar un patrimoni natural 
i hist˜r ic. Les experi• ncies dels nostres consocis estan bellament descri-
tes per plomes tan preuades com Enric Arderiu, Josep Estadella, Rafael 
Gras, Manuel Herrera i Ges, Alfred Perenya, entre altres prohoms de la 
ciutadania lleidatana. Les seves prop de mil pˆ gines ens parlen dÕ una de 
les • poques culturals mŽ s brillants de la nostra hist˜r ia. 

Per tal de donar suport a aquest projecte i fer-lo possible, hem cregut 
adient dÕ oferir un preu de llan• ament a totes les persones que hi puguin 
estar interessades, excursionistes o pœbl ic en general, el nom dels quals 
es farˆ  constar a la publicaci—. El preu per als subscriptors Ž s de 30 Û . 
La inscripci— romandrˆ  oberta fins al 30 de juny. Els interessats poden 
posar-se en contacte amb la secretaria del Centre Excursionista de Lleida 
(tel• fon 973 24 23 29, o  cel@cel.cat). Es preveu que la publicaci— surti a 
la tardor de 2008. MŽ s informaci— a www.cel.cat.

Joan Ramon Segura
President del CEL
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El Huayhuash: 
A l’ombra del Yerupajá

Vent amic, al• ada exigent, seracs vertiginosos, lagunas de 
tots colors, nevados altius, fred nocturn intens,... en defi-
nitiva, natura en estat pur, amb pinzellades de pres• ncia 
humana (cada vegada mŽ s, a causa de lÕ activitat de grups de 
turistes-caminadors com nosaltres) en espais de gran bellesa 
i espectacularitat. 

Aquestes s—n algunes de les paraules que podrien utilitzar-
se per descriure una de les serralades dels Andes peruans on, 
diuen, es pot realitzar un dels cinc trekking mŽ s bonics del 
m—n:  el Huayhuash. sempre he pensat que Ž s agosarat clas-
sificar, etiquetar, definir i descriure; en aquesta vida cada 
persona pot percebre les coses de forma variada i diversa. 
Per˜, realment, un trek per la serralada de lÕ Huayhuash no 
tŽ  res a envejar a caminar per lÕ Himˆ laia, el Pamir o els 
Alps. ƒ s innegable que tenir el privilegi de resseguir els 165 
quil˜m etres que, diuen, circumvalálen els nevados yerupaj‡  
(6.617 m), siula Grande (6.344 m) o Jirishanca (6.034 m),É
Ž s una experi• ncia inoblidable. 

s’, privilegi i inoblidable; sobretot en veure com, molt 
sovint, aquella part del m—n sofreix els embats de la natura 
en forma de terratr• mol, aquest darrer cop, o en forma de 
El Ni–o. Fen˜m ens naturals que, combinats amb la manca 
de pol’tiques socials i econ˜m iques de desenvolupament, 
no aconsegueixen que la poblaci—  andina renunci•  a la vida 
i lluiti per la superviv• ncia.

un record pel seu sofriment.

EL TREKKING

LÕ Huayhuash (nom qu’txua dÕ una esp• cie de rosegador 
aut˜c ton) tŽ  grans possibilitats per realitzar-hi trekking, ja 
que les rutes s—n diverses i poden fer-se variacions de mŽ s o 
menys dies. Per˜ si realment seÕ l vol con• ixer en tota la seva 
dimensi—, s—n recomanables dotze dies de circuit dels quals 
deu transcorren per sobre dels 4.000 metres. La seva dificul-
tat no Ž s remarcable, per˜ s’ els dies que et mantens en al• a-
da. sÕ arriben a superar vuit passos dÕ alta muntanya amb una 
mitjana de 4.600 metres. LÕ al• ada converteix les jornades, 
dÕ unes sis hores diˆ ries, en una ruta exigent, on les gelades 
nocturnes s—n una companyia habitual, cosa que tÕ obliga 
a refugiar-te dins la tenda des de primera hora de la tarda.
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Hi ha for• a literatura que es pot consultar per preparar 
lÕ estada. La mŽ s recent la trobareu en la revista V• rtex del 
maig-juny passat; per tant, no val la pena repetir all˜ que 
Ž s fˆ cil de consultar. Aix’ doncs, dedicarem aquestes l’nies 
a explicar impressions i dades dÕ inter• s perqu•  coneguem 
aquells indrets.

Val a dir que la millor • poca per visitar lÕ Huayhuash, i tots 
els Andes de Perœ i Bol’via, s—n els mesos de juny a setem-
bre; tot i ser hivern, Ž s lÕ estaci— seca, per tant no acostuma 
a ploure ni a nevar. Aquestes s—n  les condicions generals, 
per˜ ens comentaven que, en els darrers anys, tot ha variat 
un xic i pot haver-hi nevades puntuals a la Cordillera Blanca 
que dificulten la temporada alpin’stica i de trekking.

un 14 de juliol, lÕ Elisenda Blanch, la Gemma Esteve i jo 
mateixa vam iniciar el nostre periple per lÕ extraordinˆ ria 
serralada de lÕ Huayhuash. Dos dies abans hav’em realitzat 
excursions per aclimatar-nos a la Cordillera Blanca: les lagu-
nas Churup i 69. Aquestes jornades ens van permetre veure, 
de prop, cims com lÕ Huascar‡ n, el Pisco, lÕ Huandoy,É i 
assolir cotes superiors als 4.000 metres. Durant la nostra 
estada a la zona, la climatologia va ser ben• vola i vam gau-
dir de for• a bon temps, excepte uns dies de nœvol s i boira.

TRETS GEOGRË FiCS: els Andes i lÕ Huayhuash

La geografia dels pa• sos andins es caracteritza perqu•  estˆ  
franquejada per ˆ rees ben diferenciades. A lÕ oest, la franja 
costanera, amb lÕ oceˆ  Pac’fic, que nÕ Ž s el pulm—. De sobte, 
immediatament sÕ aixeca la gran serralada andina amb al• a-
des entre els 3.000 i els 6.000 metres, per desprŽ s, a lÕ est, 
estendreÕ s la gran massa selvˆ tica que porta lÕ Amazones. 
Tres espais ben marcats que donen al continent aires parti-
culars i majestuosos. 

La gran serralada dels Andes Ž s la columna vertebral de 
lÕ Am• rica del sud; la seva dimensi—  Ž s indescriptible per la 
seva grandiositat. Des de lÕ Aconcagua fins al Cotopaxi, se 
succeeixen serralades amb personalitat pr˜pi a. Cal esmentar 
la Cordillera Real a Bol’via, la Cordillera Blanca Peruana, 
volcans com el Licancabur o els Parinacota en els l’mits del 
desert dÕ Atacama,É MŽ s de 7.000 quil˜ metres de nevados 
que donen aigua, vida i bellesa al territori. i Ž s en aquesta 
gran massa muntanyosa on neixen la major part dels rius 
(urubamba, Mara– —n, ucayali,É .) que formaran, milers de 
quil˜m etres enllˆ , lÕ Amazones i la seva gran biodiversitat. 

Al Perœ,  els Andes mostren la seva magnific• ncia en dues 
serralades dignes de ser conegudes: la Cordillera Blanca 
i la Cordillera de lÕ Huayhuash, ubicades en el departa-
ment dÕ Ancash. separades per uns cinquanta quil˜m e-
tres de distˆ ncia, les seves muntanyes es poden albirar 
des que sÕ entra al Callej—n de lÕ Huaylas, un cop el bus 
de Lima assoleix lÕ altiplˆ , a 4.000 metres. Aqu’ la vista 
no d—na  lÕ abast, el cap es fa notar i es respira diferent.

La ciutat de Huar‡ z (3.052 m), sorollosa i calorosa, Ž s el 
punt de refer• ncia a la zona; supervivent del gran terratr• -
mol del 1970 (que sepultˆ  la ciutat de yungay), Ž s situada al 
peu de la Cordillera Blanca. A mŽ s de les grans muntanyes, 
cal destacar la pres• ncia de la Cordillera Negra. Aquesta 
Ž s una unitat muntanyosa extensa, amb al• ades superiors 
als 3.000 metres, que transcorre paralálela a la Blanca; la 
cordillera Negra protegeix la Blanca de la influ• ncia del 
gran Pac’fic i possibilita que les seves muntanyes nevades 
mantinguin les seves abismals geleres.

Parlar de la Cordillera Blanca Ž s parlar del Llanganuco, de 
lÕ Alpamayo o de lÕ Huascaran (6.768 m, el cim mŽ s alt del 
Perœ) . Per˜ Ž s molt mŽ s; Ž s parlar del Copa, urus, ishinca, 
Artesonraju, Chacraraju, Pisco,É fins a diversos centenars 
de nevados, lagunas, quebradas,É

Per˜ en lÕ ˆ rea que visitem hi ha moltes mŽ s serralades gens 
conegudes per nosaltres. Durant el trek a lÕ Huayhuash, 
sÕ arriben a veure les serralades Huallanca i Raura, tambŽ  
amb els seus cims de mŽ s de 4.000 metres; en definitiva, un 
oceˆ  de muntanyes.

situats en la serralada de lÕ Huayhuash, i com a punt de par-
tida, el poble de Chiquian (3.400 m) Ž s un mirador especial; 
des dÕ aqu’ el cim del yerupaj‡  i del Jirishanca mostren la seva 
personalitat inconfusible. LÕ Huayhuash (de 35 quil̃ metres 
dÕ extrem a extrem) tŽ  sis pics de mŽ s de 6.000 metres i uns 

Laguna i nevado Churup
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quinze de mŽ s de 5.000. ƒ s destacable la gran quantitat de 
llacs que neixen de les geleres que es desplomen a lÕ abisme. 
La major part del terreny, a mŽ s de 4.000 m dÕ altitud, Ž s 
pampa amb una gran diversitat de flora (quenual, tsampa,..) 
i fauna (vizcacha, c̃ ndor,..), on Ž s possible el pasturatge 
i lÕ establiment de comunitats camperoles. No Ž s, doncs, 
estrany que els passos de muntanya tinguin una al• ada consi-
derable, la qual cosa fa possible rec— rrer indrets for• a a• llats.

APunTS HiSTñ RiCS: lÕ alpinisme i lÕ Huayhuash 

LÕ Huayhuash ha estat escenari de grans esdeveniments per 
lÕ alpinisme mundial. Des dels anys seixanta els vessants 
dels seus nevados han vist com grans alpinistes (Bonatti, 

Cassin, Messner,É)  gosaven aventurar-sÕ hi. Cal destacar 
lÕ expedici—  catalana Ciutat de Barcelona, formada per  
J. Pons, M. Mu–oz , J. M. Anglada i F. Guillamon, que lÕ any 
1963 realitzaren lÕ ascensi—, pel vessant nord-est, al siul‡  
Grande (6.344 m). Per˜ la fita mŽ s famosa, pel seu dra-
matisme, la van protagonitzar Joe simpson i simon yates 
quan lÕ any 1985, desprŽ s dÕ haver fet una primera ascenci— 
a la cara oest del siul‡  Grande, en el descens van sofrir un 
accident que canviaria les seves vides. Les circumstˆ ncies 
que van viure llavors les va immortalitzar J. simpson en el 

llibre Tocando el vac’o, que es convertiria en un referent de 
la lluita per la superviv• ncia en la muntanya i un clˆ ssic de 
la literatura de muntanya. us recomano de llegir-lo o veure 
el film. simpson hi narra, amb tot de detall, els fets que van 
viure en aquesta bella per˜ inh˜s pita muntanya.

Aquesta cordillera atreu, doncs, multitud dÕ amants de la 
muntanya i alpinistes, tot i que darrerament les condicions 
de les seves geleres no afavoreixen ascensions amb garan-
ties dÕ • xit. Geleres plenes dÕ esquerdes, seracs penjant sobre 
lÕ abisme, despreniments de roques, allaus de neu,É fan que 
les rutes als nevados siguin massa exposades i per aix˜ sÕ hi 
desenvolupi poca activitat alpin’stica. 

un Mî n DE SEnSACiOnS

Passa rere passa, a lÕ Huayhuash, les sensa-
cions seÕ t multipliquen en la ment. El pas 
pausat que tÕ imposa lÕ al• ada fa fˆ cil, si et 
deixes portar, viure amb intensitat cada 
jornada, i gaudir de serenor i tranquilálitat. 
Temps per pensar en tot i en res; temps de 
recordar les passes fetes als costat de com-
panys que ja no s—n amb nosaltres.

ƒ s sorprenent, potser, la serenor que des-
prenen aquelles muntanyes i valls. Dic 
serenor perqu•  resulta que Ž s un escenari 
on es troben espais solitaris de vida natural 
plena dÕ energia vital dels seus escassos, 
per˜ omnipresents, pobladors. una terra 
tan dura com generosa. NomŽ s, de tant en 
tant, la pau es veu alterada per les geleres 
que grinyolen i expulsen masses de gel i neu 
que acaben convertides, metres mŽ s avall, 
en aigua i formen les llacunes (cochas en 
qu’txua) de color turquesa, verd o blau.

ƒ s, encara, una ˆ rea poc massificada i 
es fa ineludible comparar aquestes sen-
sacions amb les que vius a les ciutats o 
als centres mŽ s tur’stics (Lima, Huaraz, 

Cusco o Machu Picchu). El soroll, el trˆ nsit, lÕ anar i venir, 
gent i gent,É s—n un contrast impactant i et permeten valo-
rar de forma mŽ s extraordinˆ ria la muntanya i el seu entorn.

MŽ s sorpreses guarda, per˜, lÕ Huayhuash. Mitja dotzena de 
petites comunitats de camperols viuen al peu de la serralada. 
Llamac, Pocpa, Huayllapa,É s—n les mŽ s importants. A mŽ s 
de 3.500 m, homes, dones i nens habiten extraordinˆ riament 
adaptats, practicant una economia de subsist• ncia basada en 
el cultiu de papas (patates) i el pasturatge de xais o vaques. 
Persones que sobreviuen amb el m’nim, a hores a peu dels 

Nevado Cuyoc
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cuit, Jahuacocha. Aquesta etapa fa possible acabar de gaudir 
de les vistes precioses del proper, per˜ llunyˆ , yerupaj‡ .

En definitiva, un gran trekking que ofereix el millor de la 
muntanya i que et permet entendre all˜ que som i la nostra 
gran petitesa en un m—n tan magn’fic com hostil. 

 Al nostre benvolgut Jordi.

 

Text i fotos: M. Llu• sa Huguet Recasens, agost 2007

FoNTs DÕ iNFoRMACiî
Díaz, F.: Mapa tur’stico Cordilleras Blanca y Huayhuash. Huaraz, 2005-06.
Tomé, J.: Gu’a de las cordilleras del Huayhuash y Huallanca. Autoedici— , 2004.
Pitkethly, V. i Harper, K.; Trekking y alpinismo en los Andes.  Blume, 2002.
Pifarré, L.: Huayhuash, mirall de majestuositat andina. V• rtex, nœm . 212.
Simpson, J.: Tocando el vac’o. Desnivel, Madrid, 1992.
Kolff, A. i Bartle, J.; Cordillera Huayhuash. Lima, 1998.
<www.enriqueexpeditiontours.com>

pobles mŽ s propers. Fins i tot, a quasi 5.000 m dÕ altitud, es 
mouen a pas rˆ pid per on calgui de la quebrada per fer les 
feines diˆ ries. una lli• — de fortalesa. 

immensa natura de muntanyes. Diˆ riament, els nevados 
inunden la mirada del visitant. Els grans senyors s—n el 
yerupaj‡  Grande (segon cim mŽ s alt del Perœ desprŽ s de 
lÕ Huascar‡ n) i el siul‡  Grande, vertiginosos i m’tics. Per˜, 
el Jirishinca, menys conegut, impacta per la seva gran 
bellesa amb les seves formes inconfusibles: dues agulles, 
una de 6.094 m, separades per una enforcadura; et vŽ nen 
al pensament el Cerv’ (vessant est) o el Pedraforca i els 
Encantats. sigui com sigui, no pots deixar-los de mirar. MŽ s 
i mŽ s muntanyes: Rondoy, Ninishinca, Rasac, Trapecio, 
Carnicero, Jurau, sarapo,É i cada dia un pas de muntanya 
que, com el siul‡  (4.800 m) o el Cuyoc (5.000 m), ens 
posen a prova les forces. 

No seria de just’cia acabar aquest repˆ s als indrets i espais 
mŽ s espectaculars sense esmentar la bellesa dels llacs 
Mitococha o Viconga, aix’ com les vistes que ofereixen el 
Carhuacocha o el Jahuacocha. un premi per a la mirada.

un CinC MiL

LÕ estada a lÕ Huayhuash es pot completar amb una 
ascensi— per la cara nord-oest del Diablo Mudo, de 5.350 m.
D• iem que la majoria de cims de la serralada s—n t• cnica-
ment dif’cils. Per˜ el cas del Diablo Mudo Ž s diferent. No 
Ž s un cim excessivament alt i Ž s for• a assequible t• cnica-
ment, tot i que cada any les condicions de la seva gelera 
poden variar. Per tant, la descripci— que aqu’ en farem Ž s 
aproximada.

LÕ ascensi— sÕ inicia per un gran caos morr• nic. En tres hores 
sÕ arriba a lÕ aresta nord i a la neu. Es progressa, durant dues 
hores mŽ s, per lÕ aresta, entre neu i roques, realitzant un 
rˆ pel dÕ uns 40 metres per accedir a un petit plat—. Continua 
lÕ ascensi— per c˜m odes rampes fins arribar a lÕ aresta que fa 
de cim. Les vistes sobre tota la serralada resulten una bona 
recompensa a lÕ esfor• .

Nosaltres vam arribar a la base en el nov•  dia de caminada. 
Des del poble Huayllapa (3.600 m), superat el pas Tarpush 
(4.755m), acamp̂ rem vora el llac susacocha (4.700 m). El 
campament base estˆ  situat a 4.500 m, per˜ lÕ opci— del llac 
resulta for• a bona. La Gemma i lÕ Eli realitzaren lÕ ascensi— al 
Diablo Mudo amb el guia Francisco; sortiren del campament 
en plena nit, a les 4, i van fer el cim a les 8 del mat’. El des-
cens el realitzaren pel vessant oest, pel congost Haucrish, que 
porta al llac Jahuacocha. En total una jornada de deu hores.

si no es vol fer lÕ ascensi—, el set•  pas, el yaucha (4.800 m), 
permet accedir, en unes 4 hores, al darrer campament del cir-

Nevado Jirishanca
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MuNTANyisME

Ja fa catorze anys que vaig comen• ar a fer muntanya, i 
malgrat haver fet excursionisme, escalar, BTT, curses, 
c— rrer mŽ s que el sol,É  hi ha una cosa que mÕ ha captivat 
molt: enllestir la llista de tres mil del nostre estimat Feliu, 
concretament els 161. Aquest estiu he decidit acabar-la per 
aconseguir el piolet del Juli soler i santal— , que, sincera-
ment, em fa ilálusi—  per gaudir-lo en companyia dels meus 
amics i companys. Abans, per̃ , vull demanar disculpes a 
lÕ amic Feliu per la topon’mia utilitzada, perqu•  mŽ s dÕ un 
pic no tindr̂  el nom pertinent. TambŽ  vull afegir que ara 
que escric aquestes l’nies em queda molt per fer, per̃  tinc 
tot un estiu per endavantÉ  espero que al final daquestes 
notes pugui dir que ja he fet tots els tres mil i que he com-
partit mil i una viv• ncies i experi• ncies amb els companys.

bARDAMinAS Ð LA PA† L (15 i 16 DE Juny)
Divendres a la tarda, amb lÕ amic Miquel tirem cap a la 
vall de Benasc, fa un temps dÕ incipient estiu. Passem 
pel refugi del Forcau, continuem per la via normal del 
Llardana i, a uns 2.300 m, ens desviem cap a la cabana 
de Llardaneta. Ja sense claror i seguint la intu• ci— de 
les fites, arribem als ibones de les Alforjes, on trobem 
un bon lloc per acampar. Parem tenda, sopem i dormim 
unes horetes. El nou dia ens d—na  un mat’ de nœvol s. 
Comencem a resseguir tot el conjunt del sistema lacus-
tre i anem guanyant al• ada a poc a poc fins a lÕ ib—n  
dÕ Abaixo (2.450 m). Canviem lÕ itinerari de les ressenyes 
i guanyem al• ada rˆ pidament. Fa fred. Arribem a la cota 
2.900 i ja tenim a cop de mˆ  els dos pics i la llarga, per˜ 
senzilla, cresta que els enlla• a. A quarts de deu assolim 
el Bardamina i contemplem lÕ espectacle presidit pel 
Pocets, que rep els primers muntanyencs, pujant per les 
dures rampes encara engalanades de neu.

Els nœ vols juguen sense agafar caires de tempesta i nosal-
tres seguim crestejant fins al pic de la PaŸ l, alhora que 
salvem una espectacular bretxa que ens fa aplicar mans i 
sentits a la discutible qualitat de la roca. un cop a dalt, el 
temps empitjora i cal baixar r̂ pid. Trepitgem la gran quan-
titat de neu que encara hi ha, arribem a la tenda i recollim 
el campament. Descobrim un antic cam’, ara en desœ s, que 
feia de pas natural cap a Est— s sense passar pel refugi. En 
arribar al cotxe, estem contents dÕ haver assolit aquests cims 
que tants cops seÕ ns han resistit, i tambŽ  de la nova vall. 

TuROn DE nEOuViEHE Ð nEOuViELHE 
(29 i 30 Juny)
Pels volts de les set arribem amb el Miquel, sota un cel ben 
net, al gegant’ embassament de Cap de Long (2.100 m).
Comencem a pujar guanyant rˆ pidament al• ada entre 
pins. La tarda Ž s tranquilála i prop de les nou del vespre, 
fem bivac a pocs metres de les neus resistents. Els colors 
del capvespre engalanen les muntanyes de mˆ giques 
formesÉ som a 2.650 m.

En despertar-nos, la jornada pinta bŽ . Refem motxilles 
i comencem a pujar per forts pendents de neu fins a 
la bretxa de Neouvielhe (2.920 m). sense motxilles, 
ascendim vers el Pic de Trois Conseilhiers. Des de tal 
magn’fic balc—, a 3.039 m, el sector del Pic Long i del 
Campvielh ens saluden plens de neu. Ens dirigim al 
Turon de Neouviehe, que amb 3.035 m tanca o comen• a 
aquest cordill de quatre tres mil ’ntegrament en territori 
franc• s. Refem el cam’ i a quarts de deu del mat’ tornem 
a ser a la bretxa de Neouvielhe, on la tranquilálitat ha 
canviat a causa de nombroses cordades de gent que vol 
fer la clˆ ssica aresta sW del Neouvielhe, mŽ s coneguda 
com lÕ aresta de Trois Conseilhiers. Per evitar problemes, 
ens encordem rˆ pid i comencem a guanyar al• ada deci-
didament. Les primeres complicacions t• cniques arriben 
en forma de placa fissurada i amb poques presses i amb 
una mica dÕ adrenalina es deixa guanyar. Mentrestant, 
a la bretxa sÕ ha format una aut• ntica retenci— de gent. 
Nosaltres, ens en mantenim lluny i prosseguim. Ara 
lÕ esmolada aresta ha perdut verticalitat fins a un pas clau: 
el diedre de la proa de vaixell. Els menys escaladors el 

un estiu per sobre 
els tres mil

23 de setembre. Traspàs de piolet (Foto: Jordi Pons)
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superen per la dreta. Nosaltres decidim atacar-lo com 
la majoria de cordades, ja que estˆ  prou ben equipat. 
superat lÕ obstacle, ens disposem a assolir lÕ œl tim cim de 
la jornada. Ens plantem en una placa dÕ uns vint metres 
de bona roca i bones fissures, que permet una elegant 
escalada. superat aix˜, nomŽ s queda lÕ aresta planera fins 
al Neouvielhe, a 3.092 m.

Baixem aprofitant la neu. Tot i que tenim el cotxe al 
llac de Cap de Long, per no haver de remuntar fins al 
pas de Chat, ens arrisquem a baixar al llac dÕ Aubert i a 
veure si algœ ens pot apropar al cotxe. Per sort, un grup 
de francesos ens hi porten. s—n les sis de la tardaÉ dos 
nous tres mil i un cansament considerable per˜ ple de 
satisfaccions.

PiC DE MAubiC (7 i 8 DE JuLiOL)
Dissabte a primera hora el Miquel i jo emprenem rumb a 
Cap de Long. un cop allˆ , fem motxilles i comencem a 
guanyar al• ada per la vall que ens portarˆ  als contraforts 
del Pic Long. DesprŽ s de molt esbufegar, a quarts de 
cinc de la tarda i amb uns nœvol s amena• adors, assolim 
el Maubic (3.069 m). Vist el temps, descartem la idea 
dÕ anar a dormir al Pic Long. Condicionem un bivac com 
podem, ja que el cim Ž s petit i ple de pedres. un cop 
instalálats observem lÕ espectacle: dos trencalossos es 
passegen elegantment per sobre dels cims. sembla que 
demˆ  res no es pugui espatllar. Ens fiquem a dormir quan 
encara no s—n les nou del vespre, ja que el despertador ha 
de sonar a les cinc del mat’É

No sŽ  com, per˜ veig que tot el 
cel sÕ iláluminaÉ El Miquel em 
diu que fa estona que llampega, 
per˜ que la tempesta Ž s lluny. 
De sobte es gira molt de vent, 
decidim deixar-ho per una altra 
jornada i desfem el bivac en pocs 
minuts. Emprenem la retirada amb 
frontals a quarts dÕ una de la nitÉ  
Al cap de cinc minuts, ja cauen 
les primeres gotes. Per sort, no 
hi ha llamps, per˜ cada cop plou 
amb mŽ s ganes i es fica la boira. 
A uns 2.700 m trobem un gran 
bloc que ens serveix dÕ aixopluc. 
Estem desorientats. quan sembla 
que para de ploure, traiem el cap 
i veiem que ens hem desviat del 
cam’. sembla que no plourˆ  mŽ s i 
decidim baixar. DesprŽ s de perdre 
al• ada arribem al cam’ del fons 
de la vall. Veient que el temps 
aguanta, mengem, bevem i arri-
bem al cotxe a quarts de cinc de 
la matinadaÉ tot buscant un lloc 
per dormir sona el despertador.

CRESTA TuSSE-MALPË S-
bOuM (13 i 14 DE JuLiOL)
Fa fred, un vent gelat bufa amb 
ganes quan arribem a la Forca 
de RemunyŽ . un sol t’mid vol 
deixar-se veure, per˜ uns nœvol s 

A mitja cresta de la Malpàs-Boum 
(Foto: Miquel Àngel Ramos)
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sospitosos sembla que volen fer la guitza a aquesta 
jornada que es presenta dura per˜ plena de noves sensa-
cionsÉ som fregant la m’tica xifra dels tres mil metres 
i el sol encara no ha sortit. Anem guanyant al• ada i a les 
set del mat’ coronem el primer tres mil de la jornada, la 
Tusse de RemunyŽ , de 3.041 m. Davant nostre es veu 
la llarga i esmolada cresta que ens portarˆ  a trepitjar la 
punta BarravŽ s, el Malpˆ s i el Boum. 

Els nœvol s, que semblava que espatllarien la jornada, es 
van desfent i el nou jorn va prenent tonalitats dÕ un dia 
calor—s . Els primers trams de cresta s—n senzills per˜ 
molt aeris, i desprŽ s dÕ una grimpada amb tallats a banda i 
banda assolim la punta BarravŽ s... encara no s—n les vuit 
del mat’. Continuem per lÕ accidentada cresta i desprŽ s 
dÕ un parell de passos de cavall mŽ s espectaculars que 
dif’cils aconseguim el Malpˆ s (3.109 m), que Ž s com un 
impressionant balc— sobre les valls ve• nesÉ el vent del 
mat’ sÕ ha parat i sembla que tot anir‡  bŽ . Per˜ la part dif’-
cil de la cresta encara havia dÕ arribar. Davallem tot fre-
gant la m’tica xifra per terreny ample i fˆ cil i Ž s llavors 

que comencen les complicacions: unes desgrimpades 
penjades i arriscades ens fan decidir abandonar la idea de 
crestejar tota la divis˜r ia i baixar cap a terres franceses 
per assolir lÕ œl tim objectiu de la jornada. Emprenem el 
descens amb un parell de rˆ pels que ens deixen en una 
congesta amb molt de pendent. Mentrestant, veiem com 
la via normal del Malpˆ s estˆ  plena de gent. Passem pel 
vessant oest del Boum, tot trepitjant vestigis de la gelera, 
i contornegem un esper— que ens deixa en una tartera 
bastant pesada. DesprŽ s dÕ alguna grimpada, aconseguim 
fer el Boum. Amb alguns nœvol s, davallem cap a la vall 
de RemunyŽ . DesprŽ s dÕ alguna desgrimpada delicada 
i un altre rˆ pel ens plantem en la seguretat de suaus 
pendents de neu. La tarda acaba amb un sol radiant i ens 
acompanya en un merescut berenar al bar de sempre de 
Benasc. Realment la intenci— era ajuntar-nos amb els 
companys del Centre, que pujaven a les Forquetes, a 
la vall de Grist, per˜ lÕ horari i el cansament ens va fer 
tocar de peus a terra i esperar fins divendres vinent per 
veureÕ ls al CentreÉ mÕ han comentat que els va anar 
genial i que uns quants van fer el seu primer tres mil. 

SECTOR PunTA DE LAS OLAS-MOnT PERDuT 
(27 AL 29 DE JuLiOL)
Divendres, desprŽ s de dinar, marxo amb el company Edu 
en direcci— a Torla. Hi agafem el penœl tim autobœs  que, 
poc passades les set de la tarda, ens deixa a la Pradera 
dÕ ordesa. Des dÕ allˆ , dues hores dÕ agradable passeig 
sota les llums del vespre entre fagedes i penya-segats.

una tranquilála nit al circ de soaso d—na  pas a un immi-
llorable jorn. s—n les nou del mat’ quan co mencem a 
enfilar les clavilles de soaso. sota un sol de just’cia 
passem pel refugi de G—r iz i anem cap al coll del mateix 
nom, seguint el GR11. El paisatge sÕ engrandeix i les 
sensacions que avui serˆ  una gran jornada es fan cada 
cop mŽ s patents. A la una de la tarda assolim la Punta 
de las olas (3.002 m). Continuem per la divis˜ ria de 
vessants, per terreny ample i pedreg— s, i aconseguim 
pujar sense gaires problemes la Punta Rabad‡ , soum 
de Ramond, Punta Navarro i la Punta Esparrets, talaies 
que ens donen noves perspectives del mass’s. Ara ens 
plantegem lÕ œl tim repte de la jornada: un bivac al cim del 
Mont Perdut. Pugem per la canal de neu que d—na  accŽ s 
al coll del Perdut i des dÕ allˆ  una fˆ cil grimpada ens 
deixa a la carena nord-oest del sostre del parc nacional. 
s—n les vuit de la tarda i amb un sol de posta arribem al 
cim. un parell de francesos ens han ÒpresÓ el magn’fic 
bivac que hi ha a dalt del cim. Ens conformem amb un 
de mŽ s discret al costat del v• rtex geod• sic. Abans que 

Passat el coll Perdut, amb el Soum 
de Ramond al darrere 

(Foto: Miquel Àngel Ramos)
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sona a les sis del mat’. Esmorzem, preparem motxilles i 
emprenem el sector Frondiellas. A lÕ Azahara, que sense 
pensar-sÕ ho sÕ ha vist envoltada per un parell de mun-
tanyencs, se li han encomanat les ganes i sÕ ha apuntat 
a pujar al refugi. Els pics els deixa per a una altra oca-
si—. Aix’, la sandra, la Cris, el Jordi i jo comencem a 
remuntar la vall, que ens mostra les esmolades crestes de 
Diablos i de CosterillouÉ 

A quarts de nou del mat’ assolim la Punta de Heredia i 
desprŽ s cauen els Frondiellas oriental i Central. Amb 
lÕ occidental tenim una mica de problemes a causa de 
lÕ accidentada aresta, per˜ encara no Ž s la una del migdia 
quan hi arribem. La baixada no presenta mŽ s hist˜r ies, 
tret de les que poden explicar les nostres cansades cames, 
amb tants metres de desnivell acumulats. Amb un cel 
una mica tapat, la part femenina retorna cap a sallent de 
Gˆ llego i el Jordi i jo ens quedem al nostre camp repre-
nent forces per a una altra jornada, de no gaire bon temps.

lÕ astre rei sÕ amagui, apareix la lluna plena i, t’midament, 
uns estelsÉ un vent empipador i fred fa que lÕ estada al 
cim sigui desagradable. Cap a les nou del mat’ comen-
cem a baixar per la V’a de las Escaleras, que, baixant 
cinc ÒesglaonsÓ, et deixen mil metres mŽ s avall, a prop 
del refugi de G—r iz. Agafem forces i emprenem el bonic 
i llarg descens pel congost dÕ ordesa. A quarts de quatre 
de la tarda, dues gerres de xampœ i un bon plat ens fan 
recuperar energia al poble de BrotoÉ 

MASSê S DEL ViGnEMALE-FROnDiELLAS 
i FAiXA (1 AL 8 DÕ AGOST)
s—n quarts de nou del mat’. Passo a recollir el Jordi. 
objectius: mass’s del Vignemale, Frondiellas i Gran 
Faixa. Arribem a lÕ atape• t poblet de Gavarnie i prenem 
la pista que en pocs quil˜m etres ens deixa a la Barrage 
dÕ osue. Refem motxilles i comencem a pujar. A quarts de 
vuit de la tarda, arribem a les coves Paradiso, a 2.400 m,
on ens disposem a passar la nit.

una nit tempestuosa d—na  pas a un mat’ incert que no 
ens treu les ilálusions i ens fa apropar-nos al refugi 
Baisellance. DesprŽ s dÕ una estona dÕ indecisi—, veiem 
lÕ evoluci— dels nœvol s i decidim encetar la cresta a 
quarts dÕ una del migdia. De mica en mica van caient: 
Petit Vignemale, Punta Chausenque, Le Pit—n CarrŽ , el 
Gran Vignemale i el Clot de la Hount. Arribem al coll 
de Cerbillona quan encara queden hores de sol i prepa-
rem un bon bivac: reconstru• m el mur, fonem neu, ens 
hidratem,É fins i tot anem a fer una visita a les m’tiques 
coves del comte Russel, que a causa del retrocŽ s de les 
geleres, lÕ accŽ s Ž s gairebŽ  inviable. quan el sol comen• a 
a caure, contemplem les tonalitats mˆ giques de la posta 
del sol. una nit clara i freda ens espera. No s—n ni les set 
del mat’ que el Jordi em desperta per veure la sortida de 
sol. impressionant. DesprŽ s dÕ esmorzar refem la motxi-
lla i a quarts de vuit del mat’ ens disposem a acabar el 
mass’s. La Cervillonera, el pic Central, el Montferrat, el 
Tapou i el pic du Milieu ens veuen passar, espectaculars 
paisatges i passos aeris queden enrere, quan ja amb 
un sol de just’cia arribem de nou a la Barrage dÕ osue, 
on ens espera un beure fresquet i una mica dÕ ombraÉ 
segŸe nt objectiu: zona Frondiellas i Gran Faixa.

DesprŽ s dÕ un divendres de celebracions a la festa major 
de sallent de Gˆ llego i dÕ haver conegut lÕ Azahara 
(amb qui de seguida el Jordi i jo hem fet bona amistat), 
esperem lÕ arribada de la sandra i de la Cris per pujar a 
Respomuso. una dura pujada fins a lÕ embassament tot 
suant la cansalada deixa pas a una acampada al costat 
de la presa. DesprŽ s dÕ un acord general, el despertador 

La Sandra i la Cris destrepant un dels trams que porten a 
l’últim Frondiellas (Foto: Miquel Àngel Ramos)
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sona el despertador i el sol encara no ha sortit. Tot estˆ  
tapat. sembla que la Gran Faixa sÕ haurˆ  dÕ esperar... 
per˜, que carai!, qui no arrisca no pisca! Com que el 
Jordi no tŽ  gaires ganes de fer-lo (hi va pujar la setmana 
abans), emprenc amunt la gran pirˆ mide en un intent 
llampec. Contornejo rˆ pidament la gran esplanada de 
lÕ embassament de Respomuso i comen• o a guanyar 
metres sota un cel cada cop mŽ s amena• ador. una ven-
tada dÕ aire gelador em d—na  la benvinguda al coll. Faig 
rˆ pidament lÕ aresta i quan tot just comencen a caure 
quatre gotes assoleixo el cimÉ Ja de baixada, la tempes-
ta sÕ engresca i acabo ben 
xop. En arribar a la tenda, 
el cel sÕ ha obert. Retrobo 
el Jordi a les onze del 
mat’É ha estat una ascen-
si— rˆ pida.

La resta de dies van ser 
passats per aigua i amb 
visites a Riglos, AgŸe ro, 
osca i una petita estada 
per Lleida... Finalment 
el retorn cap a la capital 
del Bages va ser irremeia-
bleÉ

SECTOR PiC LOnG; 
ESTARAnHA, 
LÕ ò LTiM TRES MiL!  
(1 i 8 DE SETEMbRE)
Aquesta zona Ž s la que 
mÕ ha reservat el dest’ 
com a lÕ œl tima de la meva 
particular colálecci—  de 
tres milÉ concretament, 
lÕ Estaranha sÕ ha quedat 
com a punt final. Aquests dos caps de setmana ens espe-
ren al Miquel i a mi unes jornades de bon temps. Primer 
Ž s la Pala Cabronouse, amb un improvisat bivac poc 
desprŽ s del Coll Tourrat sense provisions dÕ aigua. La jor-
nada transcorre problenomŽ s i ho enllestim nomŽ s amb 
el cansament dÕ una jornada ÒtresmileraÓ. un dia radiant 
ens d—na  la benvinguda i primer Ž s el Lentilla, desprŽ s 
el Campbiell i finalment assolim lÕ Estaranha, sense cap 
altra complicaci— que els metres dÕ ascens.

Dos dies desprŽ s dÕ aconseguir la fita de la llista de tres 
mil, em vaig deixar ÒcaureÓ per Benasc, per fer una 
visita al meu estimat AnetoÉ un bivac a lÕ hotel de les 
mil estrelles va donar pas a un radiant jorn tot coronant 

el sostre dels PirineusÉ i, concretament, on tota aques-
ta hist˜r ia muntanyera, el 27 de juny de 1993, havia 
comen• atÉ

DesprŽ s dÕ aix˜, el 23 de setembre, ens vam trobar, jun-
tament amb el Rossendo, per fer el traspˆ s del piolet 
dÕ en Juli soler i santal—, al Robi– era on, malgrat el mal 
temps, el bon humor i la companyonia van fer un dels 
caps de setmana mŽ s bonics i emotius que he passat 
maiÉ grˆ cies per tot!

Tot tornant cap a Manresa, el meu cap encara no assi-
milava que ja no hi havia mŽ s tres mil per ratllarÉ i 

un petit buit mÕ omplia lÕ est—m acÉ per˜, que carai!, 
vaig pensar, serˆ  que no hi ha coses a fer... bŽ , que entre 
Pirineus, Alps i tota la pesca, la hist˜r ia no sÕ acaba, i si 
algœ em coneixÉ  lÕ estiu que ve, o potser per setmana 
santa, comen• arem a ratllar algun quatre mil, i dÕ allˆ , 
qui ho sap? Temps al temps, i si no, recordeu el que deia 
el poeta Antonio Machado:

ÒCaminante no hay camino,
se hace camino al andarÉÓ

Miquel Ë ngel Ramos Pinto

Dalt de l’Estaranha (3.006 m) últim tres mil  
(Foto: Miquel Àngel Ramos)
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El Montsant, un dels massissos que integren la serralada 
Prelitoral catalana, sempre ha gaudit de la prefer• ncia 
dels excursionistes de Reus, Valls, Tarragona i altres 
poblacions de la rodalia i, encara que en mŽ s petita 
mesura, tambŽ  dels de Lleida, perqu•  les seves formes 
tabulars, aparentment feixugues, amaguen racons deli-
tosos. un dels seus principals atractius s—n els graus, 
accessos mŽ s o menys arranjats que permeten superar 
els cingles. NÕ hi ha (com el Grau Gran, el de la Grallera 
i el del Tomaset) que donen pas a ancestrals camins de 
bast. Per altres (com ara lÕ Agnet), mai no hi han passat 
animals de bast, per˜ s’ els ramats. Alguns (com el dels 
Barrots o el de lÕ Escletxa) nomŽ s s—n aptes per al pas de 
persones. Encara podem afegir aquells (el del Carrasclet 
o del Carabassal) que nomŽ s s—n transitables perqu•  
han estat arranjats amb escales o esglaons metˆ lálics. El 
dels Tres Esglaons pertany a aquesta darrera categoria 
i ha estat equipat pel muntanyenc Miquel Capdevila. 
Donem fe que val la pena anar-hi. sÕ inicia el recorregut a 
lÕ ermita de sant Joan del Codolar, a 4 km de Cornudella, 
per una pista pavimentada que surt de la vila.

0.00 h sant Joan del Codolar (740 m), ermita molt 
popular a la rodalia. Poc abans dÕ arribar-hi, hi ha 
lÕ aparcament a mˆ  esquerra.  De la placeta davant de 
lÕ ermita, cal travessar el passad’s cap al darrere dels 
edificis, on hi ha una font arrecerada entre roques. un
pal indicador assenyala el cam’ de la Llisera (GR 174) 
que mena a Albarca, que deixem immediatament per 
prendre a mˆ  esquerra un corriol enfilad’s (pal indicador) 
marcat amb senyals de pintura blava i groga, no gaire 
visibles. Aquest corriol puja fent petites giragonses recte 
amunt, mŽ s o menys pel llit dÕ una poc definida torren-
tera creuada per nombrosos cinglerons, tenint sempre al 
davall lÕ ermita de sant Joan. La pujada no tŽ  p• rdua, si 
hom para compte a seguir els senyals i fites.
0.25 h. som al primer esgla—, curt ressalt vertical que se 
supera per mitjˆ  de cinc agafadors de ferro collats a la 
roca.  segueix la dreta pujada, amb alguna fita que indica 
el millor pas.  
0.30 h. segon esgla—, mŽ s alt que lÕ anterior i potser 
un xic mŽ s dificult—s , que tambŽ  se supera per mitjˆ  

itinerari excursionista nœ m. 91:
El Montsant, pel grau dels Tres Esglaons

dÕ escalons de ferro, i que acaba en una lleixa inclinada, 
on cal parar compte amb els c˜dol s inestables que poden 
provocar relliscades. Poc mŽ s amunt cal superar en fˆ cil 
grimpada unes roques dretes, i segueix la pujada prop del 
llit de la barrancada, per un terreny argil—s  i groguenc.
0.40 h. DesprŽ s dÕ haver pujat una curta canal, es gira a la 
dreta sota una petita balma per superar un bloc, i sÕ arriba 
en un replˆ  on una roca redre• ada barra el pas. som al 
tercer esgla—, mŽ s alt que els anteriors i subdividit en dos 
trams, amb un petit relleix enmig. Aquest tercer obstacle 
vertical se supera amb lÕ ajuda dÕ uns quants ferros en 
forma de ÒTÓ. Al capdamunt, som en un petit relleix arran 
de les roques que encara dominen el pas, on sÕ arrapa una 
alzina. segueix la dreta pujada per uns blocs, i se surt a 
una zona ja mŽ s planera,  entre cingles.  Tot pujant, tra-
vessem un cam’ planer que voreja els cingles i seguim en 
direcci— N per un corriol, ja a les envistes de la carena, 
per terreny pedreg—s  i de pobra vegetaci—.     
0.55 h. Esquenall de la serra Major (1.125 m), on pren-
drem el cam’ de carena cap a mˆ  dreta.
1.00 h. Roca Corbatera (1.163 m), cim culminant de tot 
el Montsant. Panorˆ mica ˆ mplia a tot el contorn,  amb 
els Ports, les serres de Llaberia i Colldejou i el mar a 
migjorn, les muntanyes de Prades a llevant, i la serra de 
la Llena, la plana de Lleida, el Montsec i els Pirineus al 
nord. En dies molt clars es poden veure, mŽ s enllˆ  de la 
mar, els cim de la serra de Tramuntana, a Mallorca.
      Retrocedim pel cam’ de cap• ada, cap al sW, baixant 
quasi sempre pel fil de lÕ ampla carena, sempre desem-
barassada, i molt sovint ventejada. Al cap dÕ uns minuts, 
un pal indicador assenyala la baixada pel pas del Gat a 
la font del Manyano, amagada a la cap• alera del rac— de 
les Pletes. (La marrada per anar-hi suposa nomŽ s uns 
20 minuts.) seguim el cam’ carener, que en tot moment 
proporciona una vista panorˆ mica, en suau baixada. 
1.20 h. Coll (1.110 m), amb un pal indicador: seguim 
endavant, en direcci— a Cabassers, i poc mŽ s enllˆ  fa 
guˆ rdia en aquest indret el Crist de la sang, un gran 
crucifix de ferro forjat, art’stic per˜ potser no gaire 
adient al lloc.  Cru• lla de camins: endavant segueix el de 
cap• ada, cap al Pil— de senyalets, la Cogulla i Cabassers 
o Margalef; enrera tornar’em a la Roca Corbatera i a 
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Albarca, i cap a lÕ esquerra (s) es baixa a la clotada del 
Moloner, Molonar o Meloner, que de les tres maneres 
ho hem vist escrit.  La cova (en realitat una balma baixa 
de sostre) del mateix nom Ž s al fons dÕ un comellar, a 
lÕ esquerra, parcialment tancada amb parets de pedra seca 
per servir de cleda. A lÕ extrem de lÕ esquerra hi ha la font, 
un bassiol que sÕ omple dels degotalls. Deixant el come-
llar i la cova a la nostra esquerra, veiem al davant un ben 
fressat cam’ que va quasi planer en direcci— sW.  TambŽ  
un altre que, en suau pujada, avan• a cap a la dreta, i que 
seguirem. Passarem de llarg el primer comellar, i en arri-
bar al segon, just allˆ  on sÕ abat el nervi de la muntanya, 
hi ha un poc visible forat a terra (embut dÕ ensorrament): 
Ž s lÕ entrada a la cova santa.
1.30 h. Cova santa (1.075 m), es diu aix’ perqu• , segons 
la tradici— , serv’ en temps antics dÕ aixopluc als primers 
anacoretes que hi haguŽ  en aquesta muntanya.  ƒ s una 

cavitat gran, dÕ uns 200 m de recorregut, amb diversos 
passadissos i sales de dimensions mŽ s que regulars, 
adornades amb belles formacions litog• niques, i algun 
petit pou, on sÕ ha de parar compte. Cal portar un bon 
llum per visitar-la. Per un sender for• a visible baixarem 
cap al s, a trobar el cam’ mŽ s important de qu•  hem 
parlat abans, que va gairebŽ  planer pel fons del comellar. 
Aquest cam’, seguit pel GR 174-1 i antigament cam’ ral, 
un cop deixat enrere el pla del Moloner, va de cara al 
cingle, a migjorn.
1.40 h. Comen• a la baixada pel grau del Montsant, dit 
tambŽ  del Tomaset, nom del propietari de les terres a 
les quals puja des de Cornudella. Cal parar atenci— a les 
fites, si bŽ  el cam’ Ž s sempre ben fressat i gens perdedor.   
Realment la qualificaci— de grau nomŽ s la mereix en 
molt comptats indrets, ja que normalment Ž s un bon cam’ 
que baixa fent giragonses, ben indicat amb fites, pel dret 

vessant cobert de pobra vegetaci—. 
2.55 h.  Roca del Parenostre, en un collet mal 
definit. Bona visi— del vessant de la muntanya 
damunt de sant Joan del Codolar, per on abans 
ens hem enfilat. LÕ ermita sembla esclafada sota 
la massa de la muntanya. Amb els binocles 
podrem identificar els Tres Esglaons per on 
abans hem pujat, mŽ s clarament el de mŽ s avall.  
Poc desprŽ s cal deixar el cam’ que segueix recte 
en baixada, cap a Cornudella (GR 174-1), per 
prendreÕ n un altre cap a lÕ esquerra, que baixa 
de flanc, bastant suaument. La vegetaci—  Ž s ara 
un xic mŽ s esponerosa.  
2.15 h. Aparcament de sant Joan del Codolar, 
on acaba el recorregut.

BiBLioGRAFiA:

Mas Roca, Jaume: Serra del Montsant. Piolet, BCN.
Cabré Puig, Antoni: El Montsant. Cossetˆ nia, Valls.
Cuadrada, Ramon: Els graus del Montsant. Muntanya,
nœm . 735, CEC, 1984.
Cartografia: serra del Montsant, escala 1/20.000. Piolet, BCN.  

Manuel Cort• s        

Grau dels Tres Esglaons. 
Pujant pel segon dels 
trams equipats amb agafa-
dors de ferro
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ARTiCLE

Quedem?
De primer cal agrair al Centre Excursionista lÕ oportunitat 
que ens donen per fer difusi— del programa Quedem? 
dÕ ñ mnium Cultural, i, alhora, la seva colálaboraci—.

Quedem? Ž s un programa de llengua, lleure i cohesi— 
social que ofereix un gran ventall dÕ activitats perqu•  
totes les persones de la societat catalana, independent-
ment de la seva proced• ncia, puguin relacionar-se com a 
ciutadans de Catalunya.

Les activitats abasten diferents ˆ mbits com: teatre, visi-
tes a llocs emblemˆ tics, itineraris hist˜r ics, debats, etc.

El que es pretŽ n Ž s que les persones nouvingudes entrin 
en contacte amb el teixit associatiu de Catalunya, entre 
altres objectius i, dÕ aquesta manera, refor• ar i generar 
lligams de pertinen• a a una mateixa comunitat.

La ra— que porta ñ mnium desenvolupar aquest programa 
Ž s lÕ arribada al nostre pa’s de persones de diverses proce-
d• ncies, i la voluntat de fer que els nouvinguts se sentin 
part integrant de la societat catalana. Per aquest motiu es 
crea un programa amb la intenci—  que hi participi el teixit 
associatiu de casa nostra i les persones, dÕ altres indrets, 
que han triat Catalunya com a nova resid• ncia. El catalˆ  
la llengua vehicular de les activitats. i lÕ objectiu Ž s gene-
rar cohesi— social.

Les activitats que sÕ han organitzat des de la seu de 
Ponent s—n:

Visita a la seu Vella amb al colálaboraci— dels Amics de 
la seu Vella.

Assistir a lÕ obra de teatre Intimitat de Joel Joan, a Bala-
guer, amb la colálaboraci— del Centre de Normalitzaci— 
LingŸ’ stica de la capital de la Noguera.

sortida al monestir dÕ Avinganya, a lÕ aiguabarreig del 
Cinca amb el segre i a Vilála Fortunatus, amb la 
colálaboraci— del Centre Excursionista de Lleida.

sÕ ha de destacar lÕ ajut que es rep, tothora, del Centre de 
Normalitzaci— LingŸ’ stica de Lleida.

Catalunya ha sofert, pel que fa a la seva poblaci—, una 
gran transformaci— els œl tims anys, Ž s un repte de la 
nostra societat aconseguir que els nouvinguts se sentin 
com a casa, valorin el seu entorn i utilitzin el catalˆ  com 
a llengua de refer• ncia. La participaci— dels nouvin-
guts en el teixit associatiu de Catalunya, dÕ una manera 
normalitzada, Ž s un element vital de cohesi—, a mŽ s, 
lÕ associacionisme o la societat civil catalana, com es 
prefereixi, Ž s un patrimoni hist˜r ic i de futur.

En aquest sentit, estem molt agra• ts al Centre Excursionista 
de Lleida per la seva colálaboraci—.

ñ mnium Cultural

Com segurament tots deveu saber, el nostre amic i soci 
Juanjo Garra va assolir, al juliol de lÕ estiu passat, el cim 
del Broad Peak, al Karakorum. ƒ s un cim de mŽ s de 
8.000 m que sÕ afegeix als altres dÕ aquesta al• ada que ja 
figuraven en el seu curr’culum muntanyenc. Volem que 

aquestes ratlles serveixin per mitigar el fet imperdonable 
de no haver-ho mencionat abans a lÕ Aresta i per felicitar 
i encoratjar el nostre soci mŽ s destacable. TambŽ  us fem 
saber que li hem demanat un article, imprescindible i 
necessari, sobre aquesta ascensi—.

Equip Aresta

nota de redacci— de lÕ Aresta
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Apunts i comunicacions
V I D A  D E L  C E N T R E

i MARXA DÕ ORiEnTACiî  i REGuLARiTAT

Benvolgut company,

Enguany, al Centre Excursionista de Lleida, volem endegar una nova activitat oberta, en principi, a tots els socis i simpatitzants 
de les entitats excursionistes de les terres de Lleida. 

La Marxa dÕ orientaci— i Regularitat es fonamenta en dues de les qualitats mŽ s importants dels excursionistes: lÕ habilitat en la 
interpretaci— de la brœi xola, la cartografia i altres aparells posicionals, i tambŽ  lÕ autoregulaci— de la velocitat de marxa per tal de 
poder rec—r rer lÕ itinerari previst amb el m’nim desgast possible.

Els participants hauran de seguir un itinerari l˜gi c per anar passant pels diferents controls establerts, seguint el cam’ (indicats en 
un mapa) mŽ s curt; per aquest itinerari sÕ aniran trobant altres controls de pas secrets. 

No Es TRACTA DÕ uNA CuRsA, per tant no guanya qui arriba primer, sin— el que passa per mŽ s controls secrets i sÕ ajusta mŽ s 
al pas indicat per lÕ organitzaci—.

La i MARXA DÕ oRiENTACiî  i REGuLARiTAT se celebrarˆ  el dia 9 de mar•  vinent per un itinerari que tŽ  sortida i arribada 
a Alberola, municipi dÕ os de Balaguer.

Des dÕ ac’ us animem en participar en aquesta nova activitat del Centre Excursionista de Lleida. Per a mŽ s informaci— poseu-vos 
en contacte amb nosaltres:

C/ Comer• , 25 - Lleida
Tel. 973 24 23 29
cel@cel.cat

iV CuRS DÕ ORiEnTACiî  A MunTAnyA

El Centre Excursionista de Lleida organitza el iV Curs dÕ orientaci— a Muntanya, destinat a aquelles persones que vulguin ampliar els seus 
coneixements en tot all˜ r elacionat amb la cartografia, les t• cniques i els sistemes dÕ orientaci— i  posicionament, i Ž s clar, el funcionament 
i la utilitzaci— dels sistemes de posicionament global (GPs). 
El curs es desenvoluparˆ  en quatre sessions te˜r iques i dues sortides prˆ ctiques amb el calendari provisional segŸe nt:
• 27 de febrer. Primera classe teòrica: cartografia i interpretació de plànols.

• 28 de febrer. Segona classe teòrica: aparells d’orientació. El GPS, funcionament i utilització.

• 2 de març. Sortida pràctica.

• 4 de març. Tercera classe teòrica: tècniques i sistemes d’orientació.

• 5 de març. El GPS i les aplicacions informàtiques. Cartografia digital. 

• 9 de març. La segona sortida pràctica serà la participació en la I Marxa d’Orientació i Regularitat de Lleida.

Drets dÕ inscripci— : 20 Û  

SEGELLS

Correus va emetre sis nous segells de ÒAl Filo de lo impo-
sibleÓ. La s• rie, tercera dedicada al programa, celebra el seu 
vint-i-cinqu•  aniversari. Aquests nous segells coincideixen 
amb lÕ Any Polar internacional i en tiren 500.000 exemplars 
dedicats a les aventures en algun dels confins mŽ s freds del 
planeta: Alaska, Antˆ rtida i la Patag˜ni a xilena. En un dels 
segells, hi surt el nostre soci i amic Josep M. Castellv’, con-
cretament en el primer de dalt a mˆ  esquerra, cˆ mera en mˆ , 
durant lÕ expedici— antˆ rtica. 
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V I D A  D E L  C E N T R E

49 PESSEbRE DE MunTAnyA

El passat dia 16 de desembre vˆ rem celebrar la 
tradicional sortida del pessebre a muntanya, i com 
tambŽ  Ž s ja tradicional, amb un notable • xit de par-
ticipaci— de socis, simpatitzants i amics del Centre 
Excursionista de Lleida.

El lloc escollit fou sant sadurn’ del castell de Llordˆ , 
a la Conca Dellˆ ; lÕ aproximaci—  per un dels tres iti-
neraris establerts (segons les possibilitats i/o ganes 
de caminar de cadascœ) , es complementˆ  amb la 
visita al recentment restaurat Castell de Llordˆ . un 
cop enllestit lÕ ˆ pat de costum, amb tots els annexos 
adients, ens arribˆ rem a Covet, on vam poder visitar 
i admirar lÕ esglŽ sia de santa Maria, joia romˆ nica 
del segle xii, de la mˆ  dÕ Antoni Grasa, batlle de 
lÕ Ajuntament dÕ isona i Conca Dellˆ .

Volem aprofitar aquestes l’nies per agrair a 
lÕ Ajuntament dÕ isona i al seu batlle, aix’ com al 
Museu del Cretaci, les atencions esmer• ades durant 
tota la jornada.  
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Xii TRAnSMOnTSEC
un total de 80 participants van atrevir-se el 7 dÕ octubre a desafiar els mŽ s de 100 quil˜m etres i 3.200 m de desnivell 
acumulat en la Xii Transmontsec, una de les proves mŽ s dures no competitives de BTT que sÕ organitzen a les nostres 
terres. La sortida va tenir lloc des de la poblaci— dÕ Ë ger, i els participants disposaven dÕ un mˆ xim de 12 hores per com-
pletar lÕ itinerari, que ascendia en primer lloc pel Montsec dÕ Ares, despla• ar-se fins a Cellers, pujar desprŽ s al Montsec 
de Rœbi es i retornar a Ë ger. En el recorregut es combinaven trams dÕ asfalt, pistes i senders i alguna trialera.

Cal destacar la participaci— de 8 participants en la categoria femenina, de les quals, quatre van aconseguir completar 
tot lÕ itinerari. En la categoria masculina, gairebŽ  45 ho van completar. Del Centre hi van participar 7 socis. El primer 
participant mascul’ va fer un temps de 6 h i 42 min, i la primera participant femenina, 9 h i 47 min. 

Des de lÕ organitzaci— es vol agrair a la cinquantena de persones membres del Centre Excursionista de Lleida que 
voluntˆ riament van colálaborar en les tasques de control i avituallament en els quinze llocs que lÕ organitzaci— havia 
previst. TambŽ  volem fer pal• s lÕ agra• ment a les entitats i empreses colálaboradores.

Patrocinadors:

Colálaboradors: FCC, unipreus, Nerosport, Cicles J. Pelegr’, Andreu Bicis, sim— Ciclisme, Enric Calucho, Cˆ mping 
Vall dÕ Ë ger, Palermo, Radical intersport, Telesa, Protecci— Civil, Lleida Bikes.

V I D A  D E L  C E N T R E
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mentaci— i Patrimoni. Llocs de mem˜r ia amb hist˜r ia. 
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