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FESTIVALS DE MUNTANYA 
Jordi Ferrer 

 
Avui mateix m'ha arribat la propaganda del 20é festival 

internacional de muntanya de Torelló. Personatges tant significatius 
com Cesare Maestri (el conqueridor del Cerro Torre), Royal Robbins 
(pare del Big Wall a Yosemite i gairebé tot el món), Kurt Diemberger 
(protagonista de les primeres expedicions al Himàlaya) i altres 
personatges del alpinisme espanyol com Josep Manuel Anglada, Jose 
Mari Abrego, Carles Vallés, etc. són protagonistes durant uns dies, 
conjuntament amb els films de qualitat,  d'aquest festival 
internacionalment conegut. 

 
Per altra banda, unes setmanes abans s'haurà celebrat al 

mercat de Vic una fira dels Esports de muntanya on també s'haurà 
pogut gaudir d'un mercat de material d'ocasió i d'audivisuals 
protagonitzats pels personatges que porten la paella pel mànec en 
l'alpinisme actual. 

 
No podem oblidar tampoc altres actuacions que encara que 

tenen menys impacte mediàtic, no deixen de tenir menys 
importància. Em refereixo al festival de cinema de muntanya que 
organitza l'Agrupació Bufalà de Badalona i el concurs de fotografia 
que s'organitza a la Farinera del Clot, entre d'altres. 

 
Totes aquestes trobades, amb més o menys impacte en els 

medis de comunicació, tenen un gran ressò en el món de la 
muntanya. Molta gent d'edats disperses fan quilòmetres per 
participar de les activitats i fer viva la muntanya (encara que sigui en 
un recinte firal o en un teatre de barri). 

 
Personalment, sempre he percebut aquestes trobades amb un 

clima de festa major on la gent aboca els seus sentiments cap a la 
muntanya, on tots plegats "fem pinya" i on, malgrat ningú es coneix, 
tothom és capaç de compartir allò que uneix a tots els presents. 

 
Si ho coneixeu, segur que esteu pensant en repetir, si no ho 

coneixeu, aneu-hi. Us sentireu acompanyats!!! 
 



 

pàgina 3 www.smaaac.org dsdsdsds     

 
INFO FEEC / FEDME 

 
Vall de Núria tanca durant el mes de novembre 
 
Fins al 28 de novembre la línia del cremallera i els serveis de Vall de 
Núria romandran tancats per posar a punt les instal·lacions de cara a 
la temporada d'hivern. Durant aquests dies en que l'estació estarà 
tancada al públic es faran les proves del nou cremallera de 
Montserrat.  
L'estació de Vall de Núria sempre tanca durant el mes de novembre 
per fer tasques de manteniment i preparar totes les instal·lacions de 
cara a la temporada de l'esquí que comença al mes de desembre. 

 
 
Exposició sobre l'esquí a Catalunya al Palau Robert 
 
Del 6 de novembre al 16 de desembre, el Palau Robert ofereix una 
exposició de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de 
Muntanya (ACEM), titulada 'La ruta de l'esquí a Catalunya' que fa un 
recorregut per la història de l'esquí al nostre país i les diferents 
estacions que funcionen actualment. 
Amb aquesta exposició, l'ACEM vol donar a conèixer els orígens, 
l'evolució i les característiques de les estacions d'esquí de Catalunya, 
des que la Molina va inaugurar el seu primer telesquí, l'any 1943, fins 
arribar a les 17 estacions actuals, 11 de les quals són d'esquí alpí i 6 
d'esquí nòrdic.  
La mostra explica la història de les estacions, mitjançant un itinerari 
cronològic, i completa els continguts amb una selecció 
d'indumentària i material divers, classificat segons les diferents 
modalitats: esquí alpí, esquí de fons, snowboard i altres especialitats. 

 
 
FEEC: Rambla, 41, 1r. - 08002 Barcelona (Tel: 934120777 Fax: 934126353) 

Internet: http://www.feec.org 
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INFO  SMAAAC 
 

Festa d’inici de curs de l’Smaaac 
 
En l’últim número del butlletí us 
informàvem de la festa d’inici 
del curs 2002 – 2003, on 
havíem organitzat un passi de 
diapositives del Perú a càrrec 
d’en Jordi Palouzié i l’Aurora 
Fernàndez. Ens vam trobar una 
bona colla de socis i vam 
disfrutar d’uns espectaculars 
paisatges. Aquí en teniu un 
exemple:  

 
MachuPichu sense turistes 

 
 
Sortida Pic de la Dona – Bastiments – Gra de Fajol 
 
El passat 27 d’octubre en Raimon Algueró 
organitzà una sortida a l’olla de Vallter 
adreçada als alumnes de 3r i 4rt d’ESO i  
Batxillerat de l’escola. Va ser un èxit total 
amb l’ascensió als cims de Pic de la Dona, 
Bastiments i Gra de Fajol. 
Podeu veure les fotos de la sortida (obra 
d’en Dani Martinez) a la pàgina web de la 
secció: www.smaaac.org.   El grup al cim del Bastiments 
 

 
Propera sortida 
 
Ja tenim pròxima excursió al calendari. Aprofitant la pujada del pessebre 
al Puigsacalm que cada any fa el GPAC – Muntanya, cada any un grup 
d’antics monitors del grup i amics fem l’ascensió del cim en bicicleta de 
muntanya des de la població de Vidrà. Enguany us proposem, a tots  
aquells que tingueu ganes, a provar la btt i admirar un dels cims més 
emblemàtics de la Garrotxa. Per a més informació poseu-vos en contacte 
amb en Jordi Palouzié (jordipalu@hotmail.com o al 627786780) 
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MONT AIGUILLE. ESCALADA AL TRON DEL DÉUS 
Jordi Ferrer 

 

Si el tron del Déus tingués forma me l'imaginaria perfecte, 
insubornable, altiu, sense cap recorregut fàcil, però, al mateix temps, 
amb un cim dolç, agradable, acollidor. 

 
Quan al 1492 Antoine de Ville va arribar al cim del Mont 

Aiguille per encàrrec de Carles VIII, escrivia el següent: "És el camí 
més espantós que jo, o qualsevol membre de ma companyia hem 
petjat mai (...). Però el cim és el lloc més meravellós que s'hi pugui 
imaginar. Per a proporcionar a sa majestat una imatge expressiva de 
la muntanya, vull fer-los notar que la superfície del  cim té un 
perímetre de gairebé una milla. El terra és d'un prat alpí meravellós. 
Trobàrem aquí un magnífic ramats d'isards que no pot abandonar 
aquest lloc, amb 
cabrits nascuts aquest 
mateix any (...). Això 
ho escrivia després de 
setmanes de 
inspeccionar la zona, 
fer escales i , 
finalment, col·locar-
les en una de les cinc 
parets que conformen 
aquest cim.  Ara, vist 
des de la llunyania, 
considerem aquella 
data com l'inici de la 
història de l'escalada. 

 
El Mont Aiguille està situat al massís dels Prealps (sobre 

Grenoble) i, actualment, la seva silueta, quadrada, inaccessible, s'ha 
convertit, amb fonament, en el símbol del Parc del Vercors.  

Els accessos al seu cim, continuen avui en dia, sent 
dificultosos doncs, la via normal constitueix una via ferrada amb 
diferents passos de III+ on, la recerca del camí és constantment 
dificultosa i, on el descens no és gens fàcil ja que suposa diferents 
ràpels i desgrimpades. De totes formes, per qui pugui experimentar 
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la sensació és molt recomanable. L'arribada al  cim, format per un  
gran altiplà d'herba retallat pel mateix fil del precipici compensa 
l'esforç realitzat. 

 
Pel qui vulgui escalar, no li falten possibilitats. La roca és 

calcària una mica trencada i l'escalada transcorre en un entorn de 
verticalitat absoluta on, des dels primers metres, notes el buit sota 
els peus. Cal saber, també, que les vies prefabricades no existeixen i 
que, en general, totes les vies tenen una mica d'aventurilla. De totes 
formes, aquí hi ha vies de totes les dificultats. Escalant, però de totes 
les dificultats. Per trobar informació de les vies d'accés, a les oficines 
d'informació dels pobles més propers. 

 
Aquest és el Mont Aiguille, provocatiu, inaccessible. 

Personalment el recomano a tothom. Es mereix una parada encara 
que sigui per fer el bonic camí que el circunvala.  Mireu la foto i, 
penseu-hi! és un projecte bonic i romàntic, què més voleu? 
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TECNISMAAAC. CONSELLS SOBRE L’ÚS DEL GRI-GRI 
 

El Gri-Gri és una eina molt cómoda i segura per asegurar en 
esportiva. Tot i així cal tenir en compte uns quants punts per evitar 
que un ús incorrecte en facin un aparell potencialment perillós. 

 
 

?  El Gri-Gri ha de ser usat en 
vies esportives o bé de 
diversos llargs però sempre 
equipades amb anclatges 
químics o parabolts.  

?  Cal estar atents per posar la 
corda en la direccio correcta 
(consultar les instruccions) 

?  L’assegurador ha d’estar a 
prop de la paret y caldrà que s’ancli a aquesta en cas de que 
l’escalador pesi molt més. 

?  Les cordes que utilitzarem hauran de ser de com a mínim 9,7 
mm. 

?  En tot moment haurem de tenir agafada la corda.  
?  En vies de més de 25 m serà convenient fer un nus en l’extrem 

sobarnt per evitar que s’ens escapi. 
?  Si en donar corda dóna estrabades no subjectar mai la palanca 

doncs en cas de caure podria fer-ho més del que voldríem. 
?  El mosquetó de seguretat i el gri-gri han d’estar units a l’anell de 

ràpel del baudrier. Igualment caldrà que ens assegurem de que 
el mosquetó ha pasta pels dos forats de l’aparell. 

?  No baixar el company molt ràpidament. 
?  Abans de que el company comenci a escalar donarem un parell 

d’estrabades  a la corda per comprobar que bloqueja 
correctament. 

 
Bibliografia 

Material para roca y hielo, Clyde Soles,Manuales Desnivel, 2001 
Gri-Gri ¿lo usas correctamente?, Barrabes, 2002 
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ACTIVITATS EFECTUADES 
 

OCTUBRE 
? LES AGUDES PELS CASTELLETS 
Mar de Bobes, Carlos Cuchillo, Pere Cuch, Anna i 
Pep Comas. 
Les Agudes pels Castellets. Entretinguda sortida 
d'un matí ideal a la tardor. Ens va fer un gran dia. 
 
?  PIC DE LA DONA – BASTIMENTS – GRA DE 
FAJOL. 
Monitors,  SMAAAC, Raimon, Cesc i alumnes de 
l'escola.   
Excursió de promoció SMAAAC a Ulldeter.  
 
? SERRA CAVALLERA. 
Mar de Bobes, Carlos Cuchillo, Tere Requena, 
Roger Puente i Pep Comas. 
Excursioneta per la Serra Cavallera enfilant-nos 
fins el Puig Estela. Acabat en un bon dinar a 
Pardines.  
 
? AVENC DEL LLEST A ST. LLORENÇ DE MUNT. 
Ester Nebot, Jordi ferrer i amics. 
Un pou de 25 metres i una remuntada amb jumars 
i crolls de 15 metres volats al mig d'una sala 
guapíssima.  
 
? SANT CELONI – PINEDA DE MAR. 
Aurora Fernández, Jordi Palouzié i Pep Comas. 
35 Km per a creuar el Montnegre d'oest a est. És 
molt recomanable pels boscos que travessa i 
perquè està a l'abast de qualsevol que en tingui 
ganes i estigui acostumat a anar en bici. Ideal a la 
tardor.  
 
? VILANOVA DE MEIÀ. 
Ester Nebot i Jordi Ferrer. 
El dissabte fem la via Tierra de Nadie (200,6b+) a 
la roca dels Arcs i la via Corsarios (80m,V+) al pas 
Nou. Diumenge, la Amatista (150m, 6a) al Pas 
Nou. 
 
SETEMBRE 
?  CURSA ALPINA DE LA MOLINA. 
Jordi Palouzié, Santi Trenchs, Ignasi Alvarez, Marc 
Padilla i Dani Navarro.   
23 Kms i 1300m de desnivell. El Jordi Palu va ser 
el millor amb 2h 24m.  
 
?  CARLIT. 
Ignasi Álvarez i Santi Trenchs. 
Carlit des de les Bullosses. 
 
? MATAGALLS. 
Santi Trenchs, Gabi Miralles, Thais Cabanillas, 
Victor i Pili. 
Pujada al Matagalls des de Bordoriol.  
 
? PUIG BARIDANA. 
Albert Jimenez, Ester Nebot, Jordi Ferrer i Ignasi 
Alvarez. 
Puig Baridana per la canal del mateix nom des de 
Quer Foradat.  

 
? GORGUES ST BARTOMEU. 
Emilio Bonilla, Claudia Forteza, Ignasi Heras i 
Ignasi Alvarez. 
Volta a les Gorgues de St Bartomeu a l'esquirol 
(Cantonigròs). 
 
? ESTANYS DES PUIS. 
Pep Comas. 
Estanys molt solitaris que queden a tan sols una 
horeta i mitja de l'Artiga de Lin (Val d'Aran). Val la 
pena arribar-si.  
 
? CARROS DE FOC. 
Jordi Palouzié. 
Una borratxera de paisatges. Segur que repetiré ni 
que sigui en varios dies.  
 
? ALPS DE GRENOBLE. 
Ferran Domingo, Mariano, David Atos i Jordi 
Ferrer. 
Escalada a Ailefroide (Ecrins), intent a l'agulla 
Dibona i escalada a la via dels estudiants al Mont 
Aiguille(Vercors).  
 
? CURSA DEL TAGA. 
Ignasi Álvarez i Jordi Palouzié. 
Vam anar amb dos nois més (el Marc i l'Oriol) a fer 
La Cursa del Taga (Copa Catalana). El Jordi va fer 
un temps de 2h 58' i jo vaig trigar 4h 8' marca 
amb la que vaig quedar... l'últim!!!  
 
? OSCUROS DE BALCÉS. 
Montserrat Guillem i amics. 
Genial! Un "cañón" al centre de la Sierra de Guara 
on el riu ha foradat uns espectaculars paisatges.  
 
? MONTGRONY (DIVERSES VIES). 
Joan Callejo, Montse Mercade, Dani navarro, Raul, 
Ester Nebot i Jordi Ferrer. 
Escalada esportiva a Montgrony. 
 
? PORTILLON D'OO. 
Ignasi Jordana, Àgata, Marc Torra i Pep Comas. 
3 dies per la zona del Portillon d'Oo. Magnífic. Vam 
pujar l'Espijoles, Brandon, Royo i Literola.  
 
?  PIC PESSONS. 
Famílies Riera-Toro, Ortin-Garcia, David Ponsà, 
Montse, Xavi Riera i Pep Comas. 
Cim andorrà fet en gran família (amb criatures 
incloses). 
 
?  CIMA GRNADE DAL LAVAREDO (DOLOMITI). 
Jordi Cumelles i Ferran de Francisco. 
Spigolo Dibona a la Cima Grande. 550 mts. IV+. 
Cara Nord-est. 
  


