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EDITORIAL
Sí, si, ho esperàvem i sembla que quasi ho tenim.
La UME ja té tota la seva energia i força, la que sempre ha tingut.
La Marxa del Garraf, l’Aplec de Sant Miquel, formacions de escalada, d’autorescat, de excursionisme.. Aviat comença el calendari de la secció Raquetes, Fita i Petjada no s’atura.. Els
diumenges al Bloc, ara incorporant el ioga, la mítica “Ultima de l’any” de SEAM, els divendres
la secció Petits escaladors ensenyant als petits en l’escalada, la tradicional posada del Pessebre, aquest any als avencs de la Febró, la secció menuts no s’atura. La secció BTT no para
de pedalar: sortides, formacions, tallers.. Súper actius en les lluites de l’Abocador del Garraf,
el pla de ponent i Can Sellarés.
El butlletí ens mostra tot allò que hem anat fent aquests darrers mesos. No en sabem d’estarnos quiets... I a l’entitat els dimecres i els divendres s’hi respira energia muntanyera. A la nova web hi ha el calendari, i treu fum.
Ara començarem un nou any amb un calendari ben atapeït de propostes, un munt d’oportunitats de poder continuar gaudint de la muntanya i els seus racons. Un munt de oportunitats de
compartir experiències, d’aprendre de la muntanya, i de preservar la nostra natura.
NO ENS ATUREM!! I esperem que tampoc vosaltres tampoc us atureu.. Continueu fent propostes, aportant idees i activitats.. En el nostre calendari hi segueix havent espai per a les noves propostes!!
#seguimfentmuntanya #femume #femgrup
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Cavalls de Vent
dra i fort desnivell. I vam tenir la sort de poder veure un grup de cabirols. Al cim hi havia molta gent
que pujava des de diferents llocs. El camí de baixada va ser molt llarg. Havíem de fer 20 km , 1500
metres de desnivell negatiu, molta pedra.. Algun
pas amb corda.. Però el camí era molt espectacular. Pensàvem que el camí seria més àgil i que
arribaríem abans al nostre refugi, però la ruta es
va fer llarga, 10 hores, només aturant-nos per dinar al refugi del Serret de les Esposes. El camí
molt canviant, bonic, el nostre pas no era ràpid,
però anàvem fent. Vam arribar al refugi cap a les
18h.. Refugi Cortals de l’Ingla, un bonic refugi gestionat per una parella molt agradable i el seu fill.
Feia massa temps que no fèiem una travessa de
muntanya. Sempre excursions d’un dia, de més o
menys dificultats, amb bona companyia. I d’alguna
manera ens vam organitzar tres sòcies, bones
companyes de ruta, per fer la travessa “Cavalls de
vent”.
Teníem tres dies, molta il·lusió, i energia per fer-la.
Fer tota la travessia, més de 80 km, vam valorar
massa arriscat i que no ens permetria gaudir de
l’aventura i el paisatge, i vam decidir fer-ne la meitat, uns 40 km.
Motxilles massa carregades, 30 litres, sabatilles
de muntanya massa justes de número, bona vestimenta, i cap a Bagà, cap a Grèixer. Inici de ruta.
L’enllaç a la ruta “cavalls de vent” en aquest punt
no va ser del tot clar, finalment el vam trobar. Camí entre arbres, ombrívol, ascendent, abans de
dues hores ja érem al refugi del Rebost, on vam
continuar i vam continuar la ruta. El camí a partir
d’allà al principi era també ombrívol, però mica en
mica anàvem pujant a més alçada, deixant enrere
els arbres. Sabíem que el desnivell era fort, al cim
de la Tossa d’Alp teníem el refugi Niu de l’Àliga,
on havíem de fer nit, a les 4-5 hores de pujada
vam arribar-hi. Tot la pujada la vam fer a ple sol,
però amb la sort de que corria un fort vent que ens
refrescava. Al refugi vam dinar a una zona exterior, i més tard ens vam instal·lar a l’habitació, Teníem tota la llitera per al nostre grup bombolla. Vam
dutxar-nos i vam fer un bon sopar .Vam conèixer i
compartir refugi amb molts grups de dones excursionismes, catalanes, basques valencianes.
Al mati següent vam continuar la ruta, ben marcada. Vam pujar a les Penyes altes del Moixeró, vam
tenir alguna relliscada, era un camí de molta peIII EPOCA NÚMERO 57

En aquest refugi vam compartit moltes converses
amb altres excursionistes, gent de diferent edats,
procedències, i historia. Un pare amb un fill de 9
anys i la seva neboda de 12 anys que també feien
la mateixa ruta que nosaltres, gent jove de Reus,
un noi d’Ucraïna, unes joves de la Pobla de Lillet.
Em va sorprendre el fet que cap d’ells fossin socis
de cap entitat excursionista, que anessin al a
muntanya per lliure. Tot i així eren grans coneixedors del Pirineu i dels seus refugis. Vam discutir
sobre l’ús que sovint s’està fent del refugis, i la
obligatorietat de molts d’ells de fer-hi àpats. De
que els refugis nous, els fan amb habitacions individuals i amb fins hi tot amb lavabo a dins les instal·lacions. Tots compartíem el pensament que un
refugi ha de ser un refugi, per la gent que va a la
muntanya no un hotel.
Al matí tots ens vam despertar aviat, i vam continuar la ruta. En un primer moments els més ràpids
es van passar de llarg un encreuament, que nosaltres, amb menys velocitat, ho vam saber veure i
els vam avançar. Vam pujar al coll de Pendís i
d’allà fins al refugi Sant Jordi. On pensàvem que
aviat arribaríem a Créixer, al cotxe, però encara
ens quedaven 2 hores

Una gran experiència. Una gran ruta. Vam reviure
la màgia de la muntanya, de la seva gent, de la
seva cordialitat i simpatia, dels amants de la muntanya.
Gràcies UME per ensenyar-nos aquesta màgia
.
Magda, Núria i Brugués
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Una excursió a....
He sentit dir que seguint un track sempre arribes a un destí. Això em dona peu per explicar una història
alliçonadora.
Ha sigut aquest estiu de dos mil vint-i-u que hem volgut pujar al Malh des Pois, més conegut entre nosaltres com la Forcanada, a la Val d'Aran. És un cim emblemàtic, conegut pels seus misteris, la seva
bellesa i la seva dificultat. La forma més fàcil de pujar, la via normal, comporta una grimpada entre primer i segon grau, amb bastant de pati en alguns moments. Molt fàcil en termes d'escalada, molt difícil
en termes de senderisme. És un cim per excursionistes amb experiència.
El dia d'abans vam fer Tuc deth Plan deth Ome partint de Bausen. Aquesta excursió també va tenir la
seva història alliçonadora que aprofito per explicar. La
La Forcanada està enclavada en una zo- previsió del temps era de sol i núvols. Arribats a Bausen,
na càrstica molt interessant, entre el Ba- ben d'hora pel matí, sembla que vol ploure. Confirmem la
rranc des Pois, el riu Nere i la capçalera meteo. Sol i núvols. No pas pluja. Comencem a caminar.
de l'Éssera. La manifestació més cone- A la conca del Mediterrani aquest pronòstic representa un
guda és el forat d'Aigualluts, que engoleix cel ennuvolat pel que intenta obrir-se pas el Sol amb difel'aigua de la glacera de l'Aneto. L'aigua rent fortuna. A la val d'Aran representa un únic núvol ende l'Aneto emergeix als peus de la Forca- ganxat a les muntanyes que xopa la terra que trepitges,
nada, a la Val d'Aran, en els Uelhs deth l'aire que respires i la vegetació que frega amb les botes i
els pantalons. Sense que plogui, xops farem cim i xops
Joeu, prop del refugi de l'Artiga de Lin.
tornarem al cotxe. Sol i núvols.
Avui, el dia de la Forcanada, el pronòstic és de sol tot el dia. Això dona molta tranquil·litat per ficar-se
en segons quins embolics. Trobar-se mal temps dalt d'una cresta d'escapada difícil no fa gràcia. L'excursió serà llarga. Sortim de la Pleta d'Horno, a la vall del Nère. Comencem a caminar pel costat de
l'Arriu Nère, que desapareix de seguida. Després de dues hores d'una tranquil·la pujada arribem al Lac
deth Hore, un bonic estany que està en el fons d'una cubeta i desaigua per un foradet. Mentre agafem
aigua de la boca del forat diem «l'aigua no brota, és engolida, és una font a l'inrevés». Dues hores més
i comença la festa. Un caos de pedres en el que no queden marques de petjades anteriors, alguna fita,
escassa i dubtosa, el cim ben identificat però el punt feble per atacar-lo amagat i el Wikiloc. El dia d'abans havíem consulta el Wikiloc i trobat diferents tracks que seguien, o donaven a entendre que seguien, la via normal. El track que hem agafat ara començarà a ser útil, per que fins ara hem seguit una traça força evident pel fons de la vall.
El track s'enfila per un pendent molt dret de pedres esmicolades sobre terra dura, recte amunt, i s'adreça a
una canal que jo, des de la ignorància, mai haguera dit
que seria la via normal. Seguim la traça. Dins de la canal diem, «raro, raro, raro, això havia de ser una grimpada fàcil». Jo penso que estem en un II+ sostingut, sinó
quelcom més. Vull confirmar la traça. «Belén ! Belén !»
crido, sense que se sentin nadales. Ella porta el Wikiloc.
«Sí. Sí. Puja i baixa per la canal», diu. «No se com ho
farem per baixar», penso.
La canal ens condueix directes a la bretxa SO de la
Forcanada. Arribats a la bretxa el primer que fem és mirar l'altre costat per observar el corredor NO, avaluar-lo
com possible via d'accés en una futura repetició del cim,
i admirar les persones que el baixen en esquí extrem al
hivern. Després veiem una fita a l'esquerra. El camí fitat,
la via normal, arriba d'aquella banda. L'autor del track
Página
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la Forcanada
no avisava que feia una variant pel dret de
la via normal o, més possiblement, la va espifiar sense adonar-se. A partir d'ara ignorarem el track. Seguim les fites per pujar als
dos cims de l'enforcadura, tornar a la bretxa
SO i desgrimpar la via normal.

Les fites que seguim, quan acaba la
desgrimpada, abans de desaparèixer,
semblen adreçar-se al pendent de pedra
esmicolada. Aquest pendent no ens va
agradar gaire quan el vam pujar. La capa de pedra era molt prima i no es podia
fer empremta. Una situació incòmoda.
Busquem una alternativa en una con- Estany sense nom sota mateix nostre, El mapa vist sense ulleres
sulta ràpida del mapa i decidim improvisar.
Hi ha un estany sense nom sota mateix nostre i el mapa marca que l'itinerari de la via normal passa
molt a prop. Sembla fàcil
baixar fins l'estany per
unes lleixes de pedra i herba. Arribem a l'estany i allò
no te sortida. Està dins d'una cubeta que, cap a l'Est,
el nostre destí, presenta
unes partes considerablement altes. Ara, mirar com
l'estany desaigua per un
enorme forat, resulta tràgic,
però més tràgic és mirar el
rellotge. Ja són dos quarts
de cinc de la tarda i queda
molta baixada per fer.
Miro a banda i banda i no
m'ho puc creure. Agafo la
lupa i sí, el mapa dibuixa
l'estany dintre d'un forat.
Busco excuses per haver
comés un error tan enorme. Culpo al Wikiloc d'haver
L'aigua escumosa d'un estany sense nom,
-me fet perdre la intuïció de
moments abans de submergir-se per un forat
caminar per la muntanya
llegint el paisatge. Belén em
mira amb cara de resignació. Haurem de tornar a pujar. En el pitjor dels casos, "només" uns 250 metres, fins el final de la desgrimpada. Després de remuntar uns 80 metres veiem uns pendents herbosos
en la direcció adequada i decidim anar d'exploració. Per sort enllacen amb el camí que havíem fet de
pujada. Ara ja serà simplement qüestió de baixar per terreny conegut.
Antoni Callen
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Llistes de cims (2).
A l'anterior butlletí vaig parlar del gust per fer llistes de cims. Vaig presentar la complexitat de la
llista de sostres continentals tot explicant que no
està gaire clar el concepte de continent. Ara voldria parlar de les llistes de sostres basades en
divisions administratives. Les divisions administratives, quan no estan balcanitzades, són les
que són. Les estableix una administració (el Govern d'Espanya, el de Catalunya, etc.) i estan dibuixades en un mapa oficial. Aquí la complexitat
ve donada pel concepte de «sostre».
Per concretar, parlarem dels sostres comarcals
de Catalunya. La llista de sostres comarcals de
Catalunya és bastant coneguda en el mon excursionista català. Es tracta de pujar el sostre de
cada comarca, de totes les comarques de Catalunya, per completar la llista.
Què és un «sostre comarcal» ? De forma espontània pensem que el sostre d'una comarca serà
el «punt més alt» d'aquella comarca i de forma
mecànica associem «punt més alt» amb unitat de
relleu, i sabem que els punts més alts de les unitats de relleu són els «cims».
Sigui una serralada que s'estén per sobre de dues comarques i que destaca per sobre de qualsevol altre relleu d'aquestes comarques. Què passa
si el límit entre comarques no passa pel cim més
alt de la serralada? Doncs passa que una comarca allotja el cim i l'altre simplement presenta el
seu punt més alta en aquesta serralada. Què
passa si la comarca sense cim tampoc presenta
un cim secundari, si la serralada en aquesta comarca sols presenta pendents sense sortints o
prominències? Doncs passa que el punt més alt
de la comarca no és un cim.
Llavors, el sostre d'una comarca no és, necessariament, un cim ?
L'any 2002 va aparèixer una guia d'excursions
als sostres comarcals de Catalunya escrita per
Jordi López Miquel. En la introducció al llibre,
l'autor planteja diverses qüestions, entre elles la
dels «punts més alts», per explicar finalment que
per ell, un sostre és un cim, que en algunes comarques poden haver diferents cims que poden
ser sostres, i que la llista que presenta és la seva
tria personal. Aquest llibre ha tingut ampli ressò.
Definir que un «sostre comarcal» ha de ser necessariament un «cim» representa llevar de l'àmPágina
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bit de les magnituds físiques el concepte de
«sostre», per portar-lo al camp de la semàntica.
Semàntica, per que la noció de «cim» és una
construcció mental que requereix d'una delicada
reflexió, com veurem quan parlem de la llista dels
3000 del Pirineu. De moment, quedem-nos amb
la noció estereotipada de «cim» que tenim al cap.
Aquella punxa nevada que dibuixàvem de nens o
nenes en un paper amb llapis de colors. Aquesta
noció, ja és una construcció mental.
La idea de sostre com a «punt més elevat» la
vaig descobrir en la única persona que jo sàpiga
que la defensa, Rafa, un company de la plataforma Salvem el Castell. Una nit, mentre penjàvem
cartells, em va explicar que analitzava els mapes
comarcals de Catalunya per identificar la cota
més alta de cada comarca, pujar-la i fer-se una
foto amb una estelada. Em va semblar una idea
genial i irrefutable.
Cercada de forma ràpida aquesta idea de «punt
més alt» per Internet, només he sabut trobar una
menció en un article de la Viquipèdia en llengua
anglesa dedicat al «Peak bagging», terme que ve
a significar quelcom així com «ficar cims al sarró». Podia haver seguit tirant d'aquest fil, però em
vaig tornar al mon de l'excursionisme català. En
el nostre mon, totes les llistes de sostres comarcals que entitats i particulars publiquen per Internet, donen per fet que un «sostre» és un «cim».
Nosaltres, la UME, en el projecte dels 41 cims
(que són quaranta), hem volgut seguir la tradició
de l'excursionisme català. Però com que sabem
que la noció de cim no està clara hem volgut afegir una definició, de forma que, finalment, en el
nostre projecte, un sostre és allò que s'ajusta a la
nostra definició. Vegeu la definició en
www.umegava.cat/gcw/pub/gcu_activitats.php?
nvop=op00048#00196
Personalment penso que el sostre d'una comarca
ha de ser la cota més alta d'aquella comarca. És
la meva opinió. En un document annex al projecte dels 41 cims podeu veure les comarques que
tenen el punt més alt en una planura:
www.umegava.cat/gcw/pub/gcu_activitats.php?
nvop=op00168
Hi ha diferents Llistes de sostresbasades en criGRRU
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El cas dels sostres comarcals de Catalunya

Dibuix de cim conquerit.
Butlletí de la UME
Juny de 2006

teris administratius: els disset sostres d'Espanya, a partir de les comunitats autònomes, repte aconseguit per la UME, els vuit sostres d'Andalusia, a partir de les províncies, els set sostres d'Andorra, a partir
de les parròquies, etc. A totes les llistes es podria examinar si el cim considerat sostre és també el punt
més alt, cosa que no he fet. Però més enllà de facilitar aquesta investigació puntimirada, una cosa proporcionen totes les llistes. Són un gran incentiu per fer viatges i realitzar fantàstiques excursions a llocs
que mai de la vida hauries pensat de visitar.
Antoni Callén
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41 cims dels sostres comarcals
Dia 30/10/2021
Tossal dels 3 Reis (Montsià) 10,5km i desnivell+333m
Mont Caro (Baix Ebre) 8,99Km i desnivell+505m
Dia 31/10/2021
Tosseta Rasa (Terra Alta) 18,52Km i desnivell+654m
Vam començar el viatge molt dubtosament, ja que dies abans i fins l’últim moment es preveien pluges i
ràfegues de vent durant gairebé tot el cap de setmana i malauradament alguns dels companys que estaven apuntats van decidir no vindre, els altres ens la jugàvem...

El dia 29 vam marxar cap a La Sènia per estalviar-nos la matinada del dia següent, pernoctem a l’hostal
Casa Manolo, econòmic, net i confortable. El dissabte amb la resta d’excursionistes vam quedar a les
8.00h al restaurant Colònia Europa a Fredes, però encara fosc amb una boira molt intensa en mig d’un
port de muntanya sense senyal de cobertura al GPS i mòbils, parem el cotxe fins tenir una mica de visibilitat, arribem a Fredes i el Jordi V. ens espera una mica preocupat per nosaltres, al trobar-lo felicitat
per tots tres, ens trobem amb la resta de companys, prenem un cafetó i omplim la panxa i ja comencem
la primera de les rutes, la pujada a el Tossal dels 3 Reis, es molt suau al principi amb pistes amples i
després amb boscos molt macos, al arribar a dalt una senyalització que indica la
confluència de les tres comunitats que
formaven part de la corona d’Aragó...la
Sènia(Catalunya), Vall de Robles(Aragó)
i La Pobla de Benifassà(Comunitat valenciana), seguim el track amb rapidesa
i la il·lusió de tenir temps de fer un segon pic i que no es faci de nit, agafem
els cotxes i arribem en 1h30’ al punt de
partida de la segona ruta que surt del
Refugi del Nou Caro.
Comencem l’excursió cap al mig dia,
aquesta mes bonica encara, molts boscos, amb els colors de la tardor, amb
unes pujadetes pronunciades arribem al
cim del mont Caro amb un mirador es-
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3 sostres dels Ports de Tortosa
pectacular, es divisen les muntanyes, serralades i valls a esquerra i dreta, al mig els poblets, el riu
Ebre i al final el mar que es confon amb el començament del cel, una vegada baixem al refugi prenem
una cervesa i una reconfortant dutxa, mentre sopem es parla de les vivències del dia, després una mica de gresca, amb el captivador llibre de les fades que ens va deixa la amable Maria regent del Refugi,
llibre que l’has d’obrir al atzar i llegir la pàgina que relata la fada que portem al nostre interior, gairebé
sempre molt seductor o així ho entenem nosaltres...va ser molt divertit, al dia següent ens aixequem
aviat, recollim i carreguem els cotxes i cap a les 8h00’ es va afegir a l’excursió un altre company, el
Jordi LL. per fer amb nosaltres aquest últim track.
Tenim dues opcions, la primera es desplaçar-nos amb el cotxe fins l’inici de la ruta de 12km i la segona
opció es començar des del mateix Refugi, estalviant el desplaçament en cotxe i gaudint mes de la natura però aquesta ruta es de 19km recomanada per la Maria, amb consens del grup decidim fer aquesta ultima opció, es una travessa de puja i baixa fins el final, vam començar amb una baixada pronunciada i molt relliscosa a causa de la humitat, vegetació molt variada des de una esplanada plena de falgueres juràssiques, una cova o un espectacular pi centenari amb unes salvatges
vibracions poliamoroses, continuant pel
camí vam trobar un boletaire amb una cistella ben maca i un rovelló amb el capell
de mes de 20cm de diàmetre, continuem
amb senders ombrívols i boscos preciosos, arribem al cim amb un vent generós i
unes vistes fantàstiques, tornada cap al
pàrquing, fem una cerveseta i un brindis
per tan espectacular cap de setmana i ja
cap a casa.
La vegetació i fauna de les tres rutes en
aquesta època de l’any son notòries ja que
es d’una varietat destacable ens hem mogut entre alzines, roures, grèvols, teixos,
fages o pinedes entre d’altres, d’això sap
molt el David, amb colors de tota mena...taronges, grocs, vermells, marrons, lila i el verd que tot amant de la natura porta dins del cor,
il·luminen i donen brillantor a l’entorn, també trobem empremtes de la fauna endèmica, guineu, llúdria,
porc senglar, cabirols, ocells i d’altres, aquestes zones encara son poc transitades amb lo que gaudim
d’un terreny verge, tranquil i harmoniós entre la fauna establerta i els forasters.
Que dir d’aquest grup tan dispar, però democràtic, amb
caràcter, disposat, molt rialler i amb moltes ganes de
divertir-nos i ser feliços, que ja toca després d’un any i
mig molt dur per a tothom.
Agraïments a tots els participants per fer-nos plorar de
riure i tenir interesants converses, en especial al guia
voluntari i pensador, preocupat per el benestar de tots,
sempre alerta i molt divertit Jordi V. i fins la propera.

Fernando i Mari Mar
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CIRCULAR PER LA SERRA DEL MOIXERÓ ASCENDINT ELS SEUS DOS CIMS

La ruta que proposo és circular i transcorre per
uns paratges ben variats de muntanya d’una gran
bellesa amb un desnivell considerable, amb algun
tram tècnic, però sense una dificultat notable si
estem avesats a caminar per la muntanya.
Deixem el cotxe aparcat a l’anomenat Pont de
Sant Nazari, al Km 4 de la carretera que va de
Bagà a Coll de Pal en un petit espai per aparcar.
Comencem ascendint de forma suau per pista
ampla forestal tot just des de l’aparcament i seguint les indicacions dels rètols pel GR-107 en
direcció a Grèixer. Després d’uns metres trobem
una tanca que barra el pas als vehicles a excepció
dels veïns. A partir d’aquí apareix davant nostre
un gran espectacle muntanyenc de la part sud del
Moixeró grandiós amb prats que obren aquesta
magnífica visió de postal. Deixem a la nostra dreta
el petit nucli pintoresc de cases i església de Gréixer i seguint el mateix GR arribem a una cruïlla on
un rètol ens indica que ens queden 4,8km per assolir el cim de Penyes Altes, per la canal de la
Serp. Seguim la pista escassos metres fins que
un curiós rètol ens fa girar a l’esquerra per anar a
buscar aquesta clàssica canal. De moment i deixant Gréixer cada cop més avall anem ascendint
sense treva però no encara per la part més feixuga. En tot moment el camí estarà perfectament
senyalitzat amb marques grogues i nombroses
fites de pedres, sense possibilitat de pèrdua.
Anem fent ziga-zagues i passant d’un tram amb
menys vegetació i més pedregós a un tram més
boscós i frondós. És interessant girar-se i mirar
avall per admirar les vistes de la vall i la zona.
El camí va guanyant alçada i després d’un parell
de baixades intercalades comencem a ascendir la
veritable canal de la Serp ja enmig d’una fageda
imponent i ara sí, amb una pujada serpentejant
molt exigent que ens acompanyarà ben bé fins travessar una tartera amb una caiguda impressionant i
unes vistes de nou esplèndides cap el Berguedà i les muntanyes del voltant. Anem guanyant alçada i ja
fora de la zona boscosa, el terreny torna a canviar si mirem l’entorn amb les muntanyes i les roques a
tocar dalt nostre. El camí sembla inexpugnable, però està ben definit i ja veiem el proper coll del Raset
on les vaques pasturen i on el terreny passa a ser un prat on després d’unes marrades hi arribem. Al
coll del Raset val la pena aturar-se una estoneta i mirar per una banda per on hem pujat amb el Berguedà de fons i mirant cap al nord tota la Cerdanya i els seus cims pirinencs. Ens trobem a la carena i en el
camí GR-150-1 on passa la clàssica travessa Cavalls de Vent.
Girem a la dreta i ara haurem de seguir aquest GR amb alguna grimpada senzilla i seguint un camí dins
del bosc ja alpí també amb alguna baixada suau. A menys de 10 minuts del cim ens trobarem cordes
per ajudar-nos a superar un tram de roques d’uns 5 o 6 metres. A partir d’aquí guanyarem els darrers
metres fins a assolir el cim de les Penyes Altes del Moixeró (2.276m). Les vistes si el dia acompanya
són de 360º, mirant cap a l’esquerra l’imponent Tosa d’Alp i més enllà el Puigllançada, davant nostre el
Berguedà, Gréixer i part de la C-16 que va al Túnel del Cadí, cap a la dreta la Gallina Pelada, el Pedraforca i més propers el Moixeró i el Cadí. Darrera nostre la Cerdanya i els cims pirinencs des del Canigó
fins ben entrada Andorra.
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PRINCIPALS: PENYES ALTES DEL MOIXERÓ (2.276m) I EL MOIXERÓ (2.089m).
Per arribar al nostre proper cim del
Moixeró (2.089m)
desfarem de nou
el camí fins el coll
del Raset i ara
seguirem el GR
150-1 durant uns
metres però no
sempre i seguint
la carena a prop
d’una tanca electrificada pel bestiar que no haurem
de deixar. Després de guanyar
alçada de forma
més decidida per
prats l’haurem de
passar
parant
atenció i ja veurem el nostre cim que s’anuncia amb un rètol molt característic amb l’altitud. Aquest cim té també molt
bones vistes, als nostres peus Gréixer, Bagà i més enllà Guardiola del Berguedà i part de l’Alt Berguedà. El Pedraforca encara sembla despuntar amb més força, així com la propera serra del Cadí i més enllà el Port del Comte i diverses muntanyes prepirinenques no menys destacables.
Després de gaudir de l’espectacle i la calma del cim procedirem a descendir decididament per la mateixa carena tot i que per camí més anàrquic pel prat fins el proper coll Dental. Aquí caldrà girar a la nostra
esquerra i agafar un corriol que baixa dret i amb inclinació amb un terreny de grava i pedres petites on
cal parar molta atenció per la caiguda que tindrem a la nostra dreta durant una bona estona. Un mal pas
podria suposar una caiguda pel barranc. És un tram tècnic on més val anar a poc a poc sense cap distracció i fins i tot posar cul a terra si cal. La senyalització també escasseja i l’ús del GPS ens pot ajudar
bastant. Les vistes que tenim i la calma d’aquest caminet compensa l’esforç. Un cop el corriol entra al
bosc i després d’haver perdut uns 300 metres des del cim del Moixeró la baixada segueix sense treva
però ja dins del bosc i sense la sensació aèria anterior, passant per llocs molt pintorescos com la font de
la Cabrera. Aquest bosc és impressionant i normalment molt poc freqüentat. Continuem per una roureda
fent ziga-zagues fins que al cap d’una estona s’enllaça de nou amb la pista d’on veníem al principi. Des
de Gréixer desfem el mateix camí des d’on començàvem fa quasi 7 hores amb aturades incloses fins
l’aparcament.
FITXA TÈCNICA:

.

Punt inici/final: Pont de Sant Nazari (Aparcament Km 4 Crta.Bagà-Coll de Pal)
Distància: 15 km (Circular)
Dificultat: Moderada + (Desnivell notable, cal parar molta atenció al descens des del coll Dental fins
ben entrat el bosc de la font de la Cabrera, trams relliscosos pel terreny, caigudes importants)
Desnivell: 1.370m+ total acumulat: 2.740m
Senyalització: Rètols del parc, senyals grocs Canal de la Serp, fites de pedres, GR-150.1 carena,
senyals vermells i fites de pedres baixada de coll de Dental al GR-107.
Temps aproximats: Aparcament – Penyes Altes (3h); Penyes Altes – Moixeró (45’); Moixeró – font
de la Cabrera (1h); font de la Cabrera – Aparcament (1h 15’)
Track
GPS:
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/greixer-canal-de-la-serp-penyes-altes-delmoixero-2276-m-el-moixero-2089-m-greixer-13435988
Jordi Llorens
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Curs ECAM Autorescat Escalada
Després de quasi un any a l'espera a causa de la pandèmia, vam
aconseguir realitzar el curs d'autorrescat d'escalada que teníem pendent impartit pels professors de l'ECAM Núria Martínez i Manel Casabella.
El curs està programat en 3 nivells amb classes teòriques i pràctiques a l'entitat, al rocòdrom i a diversos sectors d'escalada. De manera que a poc a poc vam anar adquirint els coneixements necessaris per improvisar solucions segures i eficaces per tal de resoldre gairebé la totalitat dels problemes que es poden produir a una escalada
de diversos llargs.

A grans trets el curs està distribuït de la següent manera:
Al primer nivell es comença amb els nusos i maniobres més bàsiques
com improvisar un aparell assegurador, abandonar una via de forma
segura, pujar/baixar per cordes o despenjar a un segon de corda des
de l'aparell assegurador.
Al segon nivell s’introdueixen maniobres més complexes per
tal de realitzar un rescat d'un primer de corda fent servir transferències de pes a la reunió, ternals a contrapès i ràpels en
tàndem o a contrapès passant el nus d'unió de cordes.
Al tercer nivell s'aprofundeix en la realització de les maniobres
d'un rescat complet a primer de corda fent servir tècniques
com l'escalada a contrapès, pujar per cordes o escalada en
solitari per posteriorment transferir el ferit a una reunió improvisada per alliberar les cordes i despenjar al ferit fins a terra.
A causa de l'èxit de l'ensenyança, la Núria i en Manel han decidit publicar els apunts del curs en format llibre a un preu irrisori.
El
podeu
trobar
a
Amazon
https://www.amazon.es/MANUAL-DAUTORESCATESCALADA-DOBLE-CORDA/dp/B09B1M38DB/
Agrair a l'Ecam, especialment a la Núria i en
Manel per la seva paciència i bon fer a l'hora de
transmetre el seu coneixement i passió en aquest món vertical.
Recomanem al 100% la realització d'aquest curs, ja que permet
preveure i resoldre la immensa majoria d'entrebancs produïts a
una escalada de llargs amb tècniques senzilles però molt efectives.

Rubén Marín
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SEAM - Diumenges al Bloc & Ioga
L'escalada en bloc és una modalitat
d'escalada relativament nova, derivada dels entrenaments per a grans
parets prèvia a la popularització dels
rocòdroms.
En aquesta sèrie de sortides mensuals proposem la introducció i progressió en aquesta modalitat d'escalada.
Juntament amb l'activitat de bloc,
realitzarem una sèrie de tallers de
ioga a la natura en començar i acabar amb l'objectiu de preparar el cos
i la ment per a l'escalada i la seva
tornada a la calma.
En aquests tallers de ioga treballarem, la respiració, la coordinació, la
força i la flexibilitat a més de l'escolta interior i la connexió psico-mental necessària per arribar a la plenitud esportiva.
Durant l'escalada introduirem progressivament els següents conceptes:
- Descripció i objectiu de l'escalada en bloc
- Descripció i pràctica de com protegir al company@ amb el crahpad
- Tècnica i tàctica a l'hora d'afrontar una escalada difícil
- Tècnica específica de l'escalada en bloc; sit start, mantle, topout...
Totes les activitats són aptes per a qualsevol edat i
nivell.
Per tant Diumenges al Bloc & Ioga no és només una
sortida esportiva, sinó una oportunitat socioafectiva on
petits i grans, novells i experts poden compartir experiències, visions i coneixements.
Aprendre a i de la natura a afrontar reptes, compartir
pors i passions i educar al cos des de l'autoconeixement.
Diumenges al Bloc & Ioga és una activitat organitzada
per:
- Angie Palacios: Llicenciada en ciències de l'activitat
física i l'esport, instructora de Ioga i aspirant a guia
d'escalada
- Rubén Marín: Responsable del Boulder UME i aspirant a guia d'escalada

Rubén Marín
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Bicicleta amb alforges (1)de Gavà a Irún
És força difícil donar una definició exacta del cicloturisme. És un esport tan plural, tan complex, tan
personal, tan original.... que no és possible etiquetar-ho mai. Es viu o no es viu, un té la sensació o
no la té.

El Tourmalet és especialment conegut per la seva
relació amb el Tour de França des de que es va
pujar per primera vegada el 1910 s'ha convertit en
un dels ports més famosos per la seva duresa i
història.

El terme cicloturisme engloba totes les formes de
ciclisme recreacional, no competitiu, tots els àmbits d'utilització de la bicicleta en recerca constant.
És l'esport que es fa sense presses (no s'ha d'arribar en primer lloc), sense premis (la satisfacció es
troba a cada pedalada). És l'esport on no s'intenta
imitar el ciclisme d'alta competició, i on es busca,
moltes vegades, l'autosuficiència. És un dels plaers més grans que dóna la bicicleta. No és important quants quilòmetres es fan, ni amb quin temps,
sinó com i per on es va. L'autèntic cicloturisme comença força abans de la primera pedalada: preparant els itineraris, estudiant els mapes, parlant,
acumulant informació, estudiant els llocs, on menjar i dormir, preparant el material i la bicicleta, posant-se físicament a punt...

El nom Tourmalet significa 'camí de mal retorn',
cosa que, tenint en compte el seu traçat, és tota
una premonició per a qui no el coneix

El cicloturisme, més que no pas un esport, és un
cert estil, una certa concepció i una certa filosofia
de la vida. És una combinació indivisible entre home i màquina.” (fragment de l'article de Joan Oliver
i Ramon publicat a la pàgina pedalibre).
El 2019 vam començar, Joan Alsina i jo, amb el
projecte Gavà - Cap Nord, que preteníem iniciar el
juny del 2020 i que passaríem pel Tourmalet. La
pandèmia va frustrar la iniciativa, però no va caure
en sac foradat la inquietud, l’aventura.
“De aquellas lluvias estos lodos”, em vaig quedar
amb les ganes de pujar el Col du Tourmalet. Qui
no coneix el Tourmalet, sigui o no, aficionat al ciclisme?
El Col du Tourmalet, o simplement Tourmalet, és
un pas muntanyós localitzat al centre dels Pirineus
francesos. Té una altitud de 2115 metres sobre el
nivell del mar.
El port de muntanya roman tancat durant la temporada hivernal, temps en que forma part del domini
esquiable de l'estació d'esquí de La Mongie, situada a la part est del mateix. El port no va tenir carretera fins que el 1846 Napoleó III va ordenar la
construcció d'una ruta termal.
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Fart de confinament, fart de pandèmies, fart….
“Harto ya de estar harto, ya me cansé
De preguntar al mundo por qué y por qué
La rosa de los vientos me ha de ayudar
Y desde ahora vais a verme vagabundear
Entre el cielo y el mar
Vagabundear
Como un cometa de caña y de papel
Me iré tras una nube pa' serle fiel
A los montes, los ríos el sol y el mar
A ellos que me enseñaron el verbo amar
Soy palomo torcaz
Dejadme en paz
No me siento extranjero en ningún lugar
Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar
Y para no olvidarme de lo que fui
Mi patria y mi guitarra las llevo en mí
Una es fuerte y es fiel
La otra un papel……Serrat”

Les etapes, els itineraris ja estaven estudiats, tocava posar-se físicament a punt. Unes sortides a
prop de casa, un viatge pel Canal du Midi amb la
Inés, una ruta de deu dies per Benicarló, les terres
de Mestral i el delta de l’Ebre inclosa una pujada
al Mont Caro…etc. Estava en una forma física acceptable. Però no n'hi havia prou.
Calia començar. Calia iniciar un viatge de llarg recorregut. Projecte Camí del Nord i Col du Tourmalet des de la porta de casa.
El moviment es demostra caminant. La forma física que em faltava l'adquiria pedalejant, metre a
metre, pedal a pedal, dia a dia.
UP
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De Gavà al Col de Banyuls
Inici de l'aventura. 5 de setembre, de Gavà a Mataró, una etapa de 56 km totalment plana. L'única
dificultat són els cotxes a la ciutat de Barcelona i
per la nacional II fins a Mataró. En aquesta ciutat
em trobaria amb Joan Alsina que m’acompanyaria
uns dies.

No pretenc escriure un article exhaustiu. No vull
que el lector es cansi llegint tots els recorreguts, on
vaig dormir, on vaig menjar…etc.
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Etapa 2. De Mataró a Llagostera. 75 km segons
l’Strava, però segons el comptaquilòmetres de la

Abreujaré una mica. Vaig recòrrer el Parc Natural
dels Aiguamolls de l'Empordà a la desembocadura
del riu Fluvià.
Vaig creuar la frontera pel Col de Banyuls. (altitud
de 355 m). És un port força assequible, tenint en
compte que la meva bicicleta havia de pesar uns

bicicleta van ser 83 km. Vam fer nit al Càmping
Ridaura que és a la via verda Girona Sant Feliu. El
personal del càmping va ser molt amable. Ens van
portar a sopar a Llagostera i ens van recollir.

30 kg. Molt poc trànsit i a més hi havia unes enormes pedres impedint creuar la frontera. Eren dies
de pandèmia i no es podia sortir de França.
Aquest pas és el que van seguir els republicans
espanyols quan van perdre la guerra camí de l'exili; hi ha plaques commemoratives.

L'endemà al aixecar-nos a en Joan li feien mal els
genolls. No podia continuar. El vaig acompanyar
fins a Girona per agafar el tren i jo vaig seguir.
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Del Col de Banyuls a Pamiers
A la part francesa bufava la tramuntana amb ratxes de vent de fins a 50 km per hora. Es tractava
de cercar la carretera D117, que recorre tot el Prepirineu francès. Havia de buscar-la pujant per la
costa fins a passar Perpinyà. Em trobava a Argelès sur Mer el 4rt dia de viatge i la tarda amenaçava pluja. Vaig buscar un hotel per dormir.
He de dir que sempre que he pogut he dormit en
càmping, portava tenda. Però en cas de pluja buscava hotel per no emportar-me tot mullat l'endemà. Per desgràcia em va ploure gairebé tots els
dies de manera que, a França, vaig haver de pernoctar, diversos dies, a hotel o en chambres
d’hôtes, el que aquí seria una casa rural. Mai no
vaig reservar amb antelació. Mirava el dia anterior
on podria arribar i quan era a prop buscava l'allotjament. O en cas de pluja imminent interrompia el
viatge i m'allotjava al primer lloc que trobava.
En aquest viatge he seguit les indicacions de Google maps que em va portar per vies verdes

Són 7 km de pujada amb els darrers 3 km al 10%.
Bona pendent, però es pot pujar.

Això no és el més important, sinó, que un cop vaig
coronar em vaig trobar una baixada suau d'uns 55
km, impressionant. No donava crèdit, que meravella, després de portar 6 dies amb pujades i baixades, amb trencacames.
Aquest descens va acabar a la “belle ville” de Mirepoix.

Mirepoix
Vía verde del riu Agly de Rivesaltes a Estagel

He gravat totes les etapes a l’Strava, el meu alies
és Gurb. Vaig descobrir que l'aplicació només es
podia iniciar quan estava connectat a wifi, suposo
que seria per estar entre muntanyes i no hi havia
bona cobertura
Tinc família a França i havia decidit visitar-los. Va
ser el meu cosí el que em va aconsellar seguir la
D117.
També em va dir que trobaria un port. I si, ho vaig
trobar en sortir de Quillan, el Col du Portel. Aquest
dia fins que no vaig arribar a aquest poble no vaig
poder posar l’ Strava.
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I vaig arribar a Pamiers, a casa de la família. A
rentar roba i descansar una jornada.
Quan arribo al lloc on passaré la nit, el primer que
faig és dutxar-me i rentar la roba que porto posada
i posar-la a assecar en un estenedor, amb una
estufa si hi hagués…etc i si no s'asseca per la pluja o la humitat del lloc, l'endemà la porto a les alforges perquè li doni l'aire i s'assequi pel camí.
A la foto del col du Portel s'hi aprecia una samarreta sobre les alforges.
UP
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De Pamiers al Tourmalet i Lourdes
Havia arribat a Pamiers el dia 11 a la tarda. El 12
tocava descans i el dia següent vaig continuar la
ruta. Calia tornar a buscar la carreta D117. Em va
acompanyar el meu cosí que també és ciclista.
Busquem la via verda de Foix a Saint Girons.
Mentre vaig estar acompanyat bé, però així que
em va deixar, en una de les cruïlles vaig perdre la
Via verde de Foix a Saint Girons

per si de cas. Els bidons d'aigua plens i dos litres
addicionals perquè pel camí no hi ha fonts i cap
amunt .
És tradició beure aigua a la font que hi ha al costat de l'església de Sainte Marie de Campan. Vaig
provar un glop, no volia arriscar-me a una diarrea,
perquè hi havia un cartell de no potable.
El Tourmalet és una altra cosa, és un port mític
del Tour. Classificat com de “hors categorie”. Vaig
haver de posar el peu a terra dues vegades quant
pujava per recuperar l'alè i canviar-me de roba.
Tenia les samarretes absolutament xopes.
A l'estació d'esquí de La Mongie vaig parar a descansar i beure una coca-cola. És una beguda que
a mi em va bé. Si mai em fan un control antidopatge donaré positiu en coca-cola.

via i vaig haver de tornar a la carretera, però no hi
havia problema després de Saint Girons en vaig
trobar una altra.
Vía verde de Saint Girons a Saint Gaudens

Les darreres rampes van ser terribles amb pendents de 13% i amb cansament a les cames, a
més no s'acabava mai, sempre hi havia una corba
més.
Però vaig arribar-hi. Al cim hi havia molta gent.
Tots van pujar amb bicicleta de carretera i sense
cap pes addicional. Jo portava roba, eines, aigua...etc almenys 5 kg de pes.
Bé, ara la baixada, fantàstica, enorme, a treure la
suor del cos, a sentir l'aire fins a les venes. Val la
pena l'esforç de pujar per gaudir amb el descens,
és un plaer immens.

França és un país per a ciclistes, és ple de vies
verdes, carrils bicis. No m'estranya que el tour
tingui tant d'èxit.
Havia d'arribar a Campan, una de les vies per pujar al Tourmalet. Vaig trigar tres dies ja que a causa del mal temps vaig fer alguna etapa curta. La
carretera era cada cop més trencacames, m'estava apropant als Pirineus.

Vaig agafar les coses de l'hotel i cap a Lourdes a
correcuita ja que es preveia pluja i així va ser,
quan vaig arribar a aquella ciutat començava a
caure aigua.

L'endemà estava el dia plujos. Vaig intentar pujar
en un moment que es van obrir els núvols. Però a
10 km del cim vaig haver d'abandonar per un fort
xàfec. Primer intent fallit i a més mullat.
El dia següent, el 17 de setembre, també es preveia pluja, però a la tarda. Vaig parlar amb la recepcionista de l'hotel, per a que em guardés les
alforges i la tenda. Vaig agafar dues mudes per
canviar-me pujant ja que suo molt i l'impermeable

III EPOCA NÚMERO 57

Página 17

Del Tourmalet a Irún
l'hotel. Això ha estat habitual en aquest viatge.
Menjar preparat, fruita, embotit i de tant en tant a
un restaurant. Calia estalviar.

A Lourdes vaig arribar amb pluja i es preveien uns
quants dies amb mal temps. Ha estat una constant
en aquest viatge.
Quan s'està de ruta i no es pots seguir es té la
sensació de perdre el temps, de gastar diners tontament. La ciutat és petita i molt bolcada en el turisme religiós hi ha l'esplanada de la basílica i poca cosa més.
El tercer dia em vaig arriscar. Hi havia una clariana al cel i vaig sortir. Volia arribar a Pau que és a
uns 40 km.
Anava controlant els núvols, com s'anaven tancant
les clarianes, com es veien de lluny les cortines
d'aigua, em perseguia la pluja. I, efectivament, em
van caure dos intensos xàfecs. Per sort vaig poder
aixoplugar-me al portal d'una casa al primer i al
porxo d'una escola amb el segon.

I camina que caminaràs cada cop més a prop del
final de la primera part del viatge: Irún. La ruta era
més plana, per fi les cames no havien de fer tant
esforç.
Quan estava per Iparralde al costat de la costa jo
pensava que trobaria algun carril bici que voregés
el mar com passa, per exemple, a València o algun camí de ronda com hi ha a la Costa Brava.
Fins i tot vaig preguntar a un ciclista quan estava a
Baiona que em va mirar estranyat i va donar a entendre que per aquesta zona no hi havia
Què equivocat estava jo!!. La comoditat del camí
amb prou feines em va durar 100 km. Anava pel
país basc francès i com és natural és igual que
l'espanyol, o sigui, tot muntanyós, res de passeigs
idíl·lics al costat de la costa. Em quedaven 40 km
fins a la frontera
I per fi desprès de 971 km......Irún.

Boulevar des Pirinées amb les muntanyes i
el núvols que em van perseguir tot el dia
Pau és una ciutat molt bonica. Val la pena visitarla. Com que era una etapa curta vaig tenir temps
de fer turisme.
Vaig recórrer la ciutat. Vaig comprar a un súper
per dinar i esmorzar l'endemà i cap a l'habitació de
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Continuarà. Al proper butlletí el Camí del Nord.
Antonio Acebedo Sánchez

UP
P
EELL GGRRU

Sis nits d’agost
Hola components del club de lectura i amics de les posa en alerta el transitar per escenaris on s'han de fixar
lletres que busquen més enllà de l'experiència lectora, mans per a assegurar el pas. Alerta, apareix la
activitat i dinamisme.
decadència de la nostra pròpia llar, de les creences, tot
deixa de donar-nos seguretat i no ens ofereix més
Vull comentar la meva experiència viscuda en aquesta
creixement, ens converteix en dependents d'una
última sortida on tots hem compartit un mateix camí de
societat canviant que veiem reflectida en el nostre pas
reflexió sobre la llibertat de poder decidir.
per Sant Julià Saltor, a l'abandonament del món rural i
Quan una lectura et porta a entendre el perquè es a la recerca de un altre món.
prenen decisions i accions que afecten el propi destí, és
L'alliberament de la dependència s’aconsegueix en un
probablement perquè en alguna ocasió ja te l'havies
moment on el temps és molt important, se'ns esgota, cal
plantejat.
afanyar-se per a aconseguir la Vidabona, aquest espai,
I no em refereixo aquest retir, aquest retrobament amb la naturalesa més
a l'execució final profunda.
de la qual ens
Ara toca travessar el collet del vent i envoltar el Som de
parla el llibre, si
Vidabona entre màgics boscos que ens emboliquen en
no a qualsevol
records. Arribar a Sta. Maria de Vidabona és aconseguir
decisió de la que
el fruit, la plenitud del viatge. Viure la intensitat del lloc,
mai hem estat
mimetitzar-se amb l'entorn, desprendre's del nostre ego
capaços de donar
i obrir nous camins. Les construccions en pedra s'han
un primer pas per
derruït, ocultades entre el bosc, a les seves parets tan
a emprendre-la.
sols queda una branca dibuixada. Aviat tot quedarà
L'itinerari realitzat integrat a la naturalesa.
en la ruta "Sis nits
No sempre podem veure el nostre destí final. En aquest
d'agost" és un
cas sí, l'he triat per voluntat pròpia. A més ho tinc a
viatge que té com
l'abast de la meva vista i puc calcular el temps que em
a proposta donar
queda. Ja em conec prou, sé les meves febleses i fins
a
conèixer
la
on puc arribar. Aconseguir el Pla de Pegot és convertirnostra relació amb
me en un subjecte lliure...caic a terra sobre l'herba.
la natura.
"Solament som amos de nosaltres mateixos, el valor
més important, la nostra vida. Que ningú decideixi fins
Comencem la ruta o el camí iniciàtic a la recerca de la on vull viure."
mística que embolica el lloc de la serra de Sant Amant
sota la mirada de la mare Taga.
Des del Coll de la Tuta es va guanyant altura amb
lentitud entre boscos frondosos, trepitjant la terra,
abraçant els arbres que s'alcen a la recerca de llum,
observant les roques que mantenen el substrat ferm
perquè les plantes expandeixin les seves arrels.
Moments de recol·lecció, d'aprenentatge per al jove
camí que s'acaba d'emprendre a la recerca de la
consciència plena.
Arriba el moment del creixement absolut, en l'itinerari es
veu reflectit a l'arribada al cim del Sant Amant. La
contemplació del paisatge que es mostra sota els
nostres peus i la mirada a la immensitat de l'horitzó em
fa sentir-me fort i poderós, en sintonia amb la
naturalesa, tot preparat per a afrontar els reptes que es
presentin, els esdeveniments que aquest món pugui La vidabona, estimar en plenitud a l'home i la
oferir.
naturalesa.
Però aquest espai de temps dura poc i aviat el camí no
Fita i Petjada
és tan plàcid com pensava i que a cada cop s'endureix i
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2ª MARXETA INFANTIL 3/10/2021

Sortida Refugi del Rebost, 23-24
d’octubre. Secció Menuts

Aquest setembre vam començar a preparar la segona marxeta infantil de la UME. Preferíem fer un
canvi de format i fer la totalitat de la ruta a la muntanya, només creuant en un punt la carretera de la
sentiu. Vam recuperar el circuit curt de la Canicros
de feia uns anys.
L’equip organitzador va preparar dues rutes circulars, de diferents distàncies. Una de més curta,
per a que els mes petits de tots també poguessin
participar. I una de més llarga per als més ganàpies.
Al inici de la marxa es donava a cada infant el mapa de la marxa amb la localització els controls de
pas, i espai per a poder fer els fitxatges.
La marxa curta, tenia tres controls de pas, i un
temps màxim d’una hora.
I la marxa curta, tenia 4 controls de pas, on es
marcaria la fitxa de control de cada infant i un control-avituallament a la meitat de la ruta, al costat
de la cisterna de la Sentiu, el punt més alt.
Vam poder comptar amb molts joves de la secció
juvenil que van venir a donar un cop de mà als
controls, i també joves de tercer de la ESO de la
Immaculada Concepció de Gavà que van venir a
fer unes hores de voluntariat.

.

La secció menuts vam anar d’excursió un cap de
setmana al refugi del rebost, que està a prop de
Bagà, a la muntanya.
Vam caminar fins al refugi i vam esperar que arribés el Leo. El Leo és un noi que sap molt sobre
els animals. Ens va ensenyar com funcionen les
càmeres que te ell, que detecten els animals a la
nit. Vam preparar les càmeres i vam sortir a
col·locar-les en mig del bosc.
També vam anar a descobrir rastres d’animals i
vam collir bolets, rovellons.
A la nit, els mes trapelles, vam anar sense que ho
sabessin els monitors a fer el “tonto” a les càmeres.. Però només una estona, i després vam anar
a dormir.

Vam ser 45 infants i les seves famílies que van
participar en la segona Marxeta Infantil de la UME,
tots ells va poder gaudir de l’experiència de participar en una marxa de muntanya, i s’ho van passar
molt be. Al acabar molts d’ella van preguntar quan
podran participar a la Marxa del Garraf.. !!! Estan
molt motivats!!
Avia’m quan organitzem la propera!

Al refugi vam celebrar la castanyada amb castanyes calentetes.
Al mati, l’equip de recollida, vam anar a buscar les
càmeres. Hi havíem deixat 3 càmeres. I mes tard
vam veure les imatges que s’havien gravat durant
la nit.. I que vam veure...????
Una guineu, un liró, un porc senglar i uns trapelles
fent el tonto.
Va ser una experiència molt divertida. Gracies
UME per ensenyar-nos tot això!!!

Equip Organitzador
Marcel Caba i Comas
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FORMACIÓ DE LA FEEC. Monitor d’excursionisme.
Com organitzar una ruta? Que cal que
tinguem clar abans de convocar una
sortida d'entitat? Cal tenir un pla B? Què
ens diuen els núvols? Què hem de fer si
tenim un accident? Tinc prou nocions de
orientació? Puc assumir portar un grup?
Fa uns mesos vaig valorar important
apuntar-me al curs que oferia la FEEC
com a monitor d'excursionisme d'entitat,
que donarien una mica de resposta a totes
aquestes preguntes.. i a més em
reconeixeria la capacitat de portar les
sortides que sovint organitzava. Uns
mesos més tard faig fer les proves
d'accés, una prova de resistència i un altre
d’orientació, i aquest octubre vam
començar-lo. I just ara l'hem acabat. Han
estat dos mesos força intensos...
Hem après eines per preparar sortides,
eines per anticipar les dificultats que ens hi
podríem trobar, i quina informació es la
més rellevant en la preparació d'una
sortida.
També hem après eines pràctiques per al desenvolupament de la mateixa activitat. Psicologia de grup,
meteorologia, progressió, senders, alimentació..
I a més de aprendre moltes coses, he conegut tres mestres de la ECAM molt potents, l'Eloi Vilar, la
Marta Presseguer i l’Anna Moragues. I
he compartit l’experiència amb molts
companys d'entitats excursionistes de
Catalunya que m'han aportat moltes
bones idees. Es un curs que hi ha
moltes companyes de l'entitat que ja
l’havien cursat feia uns anys i que
realment val molt la pena fer-ho! I un
cop fas aquest curs, pots fer el curs
d’Instructor d’excursionisme, d’Instructor
d’escalada,
Instructor
l’alpinisme,
instructor de barrancs, Instructor
d’Esquí de muntanya, Instructor de
curses de muntanya, .. Que no només
et reconeixen la capacitat de portar una
sortida, sinó també per fer cursos de
promoció..
Si teniu dubtes.. Pregunteu-me!!

Brugués Comas
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Noticies
Exposició fotos estiu.
El passat mes de setembre es va inaugurar la
exposició de fotos de l’estiu.
Un recull de fotos cedides per els socis dels llocs que
han estat aquest estiu. La exposició estarà oberta a la
sala gran de l’entitat fins el mes de febrer.
Es d’agrair la participació dels socis que volen
compartir les seves sortides d’estiu. Gràcies a tot ells
des de fa uns anys quan s’acaba l’estiu es pot muntar
l’exposició. Tot i que degut a la manca d’espai està
limitada a dos fotografies por soci.

Canvi climàtic
En motiu del canvi climàtic que estem patint, des
l’UME conjuntament amb altres entitats ecologistes de
Gavà, s’estan organitzant una sèrie de xerrades i
ponències sobre el efecte del canvi climàtic: els
efectes sobre el nostre territori, el Baix Llobregat.
L’objectiu és aprofundir i conèixer de la mà dels
experts en les diferents temàtiques els efectes del
canvi climàtic, i com podem minimitzar el seu impacte.
No podem deixar tota la responsabilitat en mans de
l’administració. Hem de mobilitzar-nos. Hem d’actuar,
per això el títol de las xerrades Resignació o
Revolució.

Les Xerrades estan sent sobre els efectes sobre el
territori, modificacions del clima, de la biodiversitat, els
efectes sobre el litoral, per un model urbà mes
sostenible....
Les Xerrades es porten a terme 1 cop al mes i fins a
l’estiu.
Us esperem, està a les nostres mans contribuir amb
les nostres petites accions a millorar i reduir els
impactes que malauradament ens venen a sobre.

Guies del castell.
Des de la secció de guies del castell de l’Eramprunyà
es fa una crida als socis per si esteu interessats a
formar part d’aquest grup. Com ja sabeu es tracta de
donar cobertura al servei de visites guiades que es fan
al castell de l’Eramprunyà. Visites que en l’actualitat es
realitzen un cop al mes, el segon diumenge de cada
mes.
Els interessats us podeu posar en contacte en l’Eveli o
amb en Comas- S’oferirà una formació i es farà
entrega del material de suport per a les visites, a tots
els interessats.

Auca
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Tenim
El passat mes de novembre, com a UME, se’ns
va convidar a efectuar una visita a l’abocador. Es
tractava de veure sobre el terreny els treballs de
segellat i clausura que s’han portat a terme i que
ara han finalitzat.
En la visita se’ns va explicar com s’ha efectuat el
segellat,
amb
una
làmina
geo-plàstica
impermeable i que recobreix tota la superfície.
Sobre la làmina s’han incorporat tones i tones de
terra, d’un metre de alçada que ha permès plantar
vegetació. A més s’ha millorat l’aspiració dels
Gasos i lixiviats gràcies a la implantació d’uns
pous i unes bombes que condueixen els gasos i
els lixiviats per uns tubs fins la depuradora en el
cas dels lixiviats, i fins la planta de co-generació
per a la crema dels gasos. S’han construït uns
canals laterals que recullen tota l’aigua de pluja
que abans entrava a l’abocador, i ara van a parar
a la riera dels Canyars, a la part més baixa, sense
contacte en les deixelles. Una percepció de la
realitat tota de color de rosa!!!!
La visió sobre el terreny dona un aspecte molt
natural, un tapís tot verd recobreix la superfície.
Un seguit de camins i petites ondulacions, fins hi
tot han creat habitats per conills i altres animals,
un rentat de cara, ningú es pot imaginar el que
guarda en el seu interior.
A la premsa haureu llegit i vist, les fotos on
s’expliquen aquests treballs de restauració. Com
s’ha passat de l’abocador a un espai recuperat i
restaurat, incorporat en un entorn natural com és
el Massís del Garraf.
A part de la cobertura de la superfície, ells treballs
també s’han dirigit a minimitzar el efecte dels
gasos i els lixiviats. Se’ns explica que els gasos
son aspirats i conduits a la planta de cogeneracio, per produir electricitat, d’aquesta
forma s’anirà reduït la contaminació dels avencs i
s’elimina la possibilitat que puguin sortir a la
superfície.
En quan als lixiviats son aspirats i conduits fins la
planta depuradora que existeix a la mateixa
planta. El líquids son tractats i una vegada nets
son incorporats a la xarxa de clavegueram de
Gavà. Es preveu una disminució important de la
contaminació a l’aqüífer.
Bé, tot això si mes no, sobre el paper, a la
pràctica la realitat és molt diferent. Les respostes
a les preguntes que vàrem formular directament
als gestors de l’Abocador ens trobem amb una
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abocador per anys
realitat que en aquests moments supera
malauradament les previsions més pessimistes
que podíem haver pensat.
Estem sobre un dels problemes de contaminació
més importants del país, potser d’Europa.
En l’actualitat l’aqüífer està tot contaminat, des de
la Plana Novella, fins Sitges, Garraf, la surgència
de la Falconera. Tots aquests punts presenten
importants nivells de contaminació de productes
orgànics procedents de l’abocador.
Els Gasos segueixen contaminant els avens i les
coves, a més també estan sortint a la superfície.
El metà, el C02 i components orgànics perillosos,
els tenim presents a l’interior dels avencs i també
a la atmosfera en el aire que respirem.
A l’actualitat un 30 % del Volum d’escombraires
enterrades estan amb combustió interna,
generant un increment dels gasos, lixiviats, en
possibles deformacions de la superfície per
ensorrament , i produint un increment intern de la
temperatura.
A tot això, com a resposta de les nostres
preguntes, se’ns informa que l’aspiració de Gasos
es fa a poca profunditat, 40 metres. Que les
gasos no tots poden ser cremats a la planta de
cogeneració per el alt contingut de components
agressius que faria malbé els generadors. En
aquests casos, quan no es poden utilitzar els
gasos, aquests son cremats directament en
torxes o alliberats a l’atmosfera.

Els mateixos gestors de l’abocador ens diuen que
l’abocador i la seva àrea d’influència estarà
confinada durant 30 anys. Durant els quals
l’abocador ha d’estar sota control continu,
mesurant els nivells de contaminació i actuant per
minimitzar els seus efectes.
Ningú s’atreveix a preveure fins quan seguirà
havent gasos i lixiviats, i fins quan haurem de
seguir parlant de l’abocador.
Ha sigut necessari que passin més de 50 anys
per a que la pròpia administració reconegui que
va ser una error majúscul ubicar l’abocador en el
massís del Garraf. Avui en dia l’abocador es tema
d’estudi i d’investigació a nivell Europeu. Com es
va poder acceptar ubicar un abocador sobre un
massís càrstic ????
Per la nostre part des de l’UME, i conjuntament
en altres entitats del territori, seguim ben a prop
tota l’evolució del desastre. Així hem demanat
més respostes a qüestions encara obertes, i al
mateix temps, hem demanat que se’ns facilitin els
resultats de les mesures de control que de forma
regular es fan.
De forma immediata hem demanat que s’elabori
un mapa de riscos, on es determini els possibles
riscos que poden produir-se, pluja gota freda 400
Li/m2, esllavissades a les rieres, empitjorament
de la qualitat de l’aire... I una vegada avaluats els
riscos es prenguin les mesures necessàries per a
la prevenció i la reducció dels possibles efectes
que es puguin produir.

No tenim garanties ni es coneix quin volum de
gasos no son aspirats i passant al subsòl.

És necessari disposar d’una xarxa d’anàlisis de la
qualitat del aire en tota l’àrea d’influència

Els lixiviats també son recollits i transportats a la
planta depuradora, però aquí també hi ha
limitacions- Quan el contingut de matèria orgànica
és molt elevada la planta no els pot tractar. A més
la capacitat de tractament de la planta està limitat
a 250 M3 diaris. En tots dos casos quan la planta
no pot tractar tots els lixiviats son transportats en
cubes a plantes externes.

Es necessari seguir i millorar el control de la
presència de gasos a l’interior de les cavitats.

Es desconeix quin es el volum de lixiviats que no
son recollits i passant al aqüífer.
A data d’avui els tècnics no tenen clar com
apagar la combustió interna. Han provat vàries
vegades d’injectar nitrogen líquid, que no han
donat resultats... Tot està més o menys en
equilibri,
i
qualsevol
acció
comporta
conseqüències que no es coneixen (terratrèmols,
ensorraments..).
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Es necessari que es disposi de totes les dades
dels anàlisis i controls que es facin.
Transparència total en la informació.

Per tot això tornem al títol del escrit
TENIM ABOCADOR PER A ANYS

AUCA
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Loteria, cada soci al corrent de pagament juga 0,30 €
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