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EDITORIAL
Les Instal·lacions Obsoletes han significat un dels principals
objectius en les accions de Mountain Wilderness, tant a
Catalunya com a la resta d’organitzacions nacionals. La
recuperació d’espais ocupats per aquestes deixalles,
generades per l’abús dels especuladors que opten per
l’abandó a la muntanya de diversos materials, ens ha servit
com a mostra eficaç de la nostra lluita vers els espais nets,
vers el retorn a la virginitat natural manllevada.
Per això no vam dubtar en presentar un projecte ambiciós
de catalogació de les instal·lacions obsoletes en els nostres
espais de muntanya i per això hem dedicat els principals
esforços d’aquest darrer any en endegar aquest repte.
Ara toca explicar-vos on som, què hem fet, quin suport
hem rebut, i què farem per a viabilitzar i visualitzar el
projecte. També toca demanar-vos a tots els socis que us
apunteu en aquesta tasca tant feixuga –però imprescindible–
de recollida de dades.

Incansable assistent de tot tipus d’actes excursionistes,
havia rebut la Medalla de Plata de la UEC (1967), la
Medalla de Plata de la FEM (1968), la Medalla Forjadors
de la Història Esportiva de Catalunya (1989) i l'Ensenya
d'Or de la FEEC (2006) per la seva trajectòria i dedicació
en l'àmbit excursionista, la màxima distinció que atorga la
federació.
A més d’haver estat un dels fundadors de Mountain
Wilderness de Catalunya (1989) havia participat activament
en moltes de les nostres accions i trobades.
Gràcies per tot, Jaume!
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Una associació es fa forta quan té projectes clars i es fa
més gran quan aquests projectes compten amb el màxim
recolzament dels socis.
Mirant endavant, Mountain Wilderness de Catalunya hem
assolit la majoria d’edat i d’aquí dos anys en farem vint!
Volem fer-ho fent balanç i per això hem aprofitat el projecte
d’Instal·lacions Obsoletes com a eix conductor per a
publicar el llibre que recull les principals motivacions de
l’esperit “Wilderness” i de la nostra petita història. No cal
dir que us en tindrem al corrent!
Seguim doncs, lluitant per mantenir les nostres muntanyes
en el seu estat pur i per fer-ho des de l’àmbit de la cultura
excursionista.
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Adéu a Jaume Ramon i Morros,
soci fundador de MW de Catalunya
Hem aturat la impressió d’aquest butlletí per incloure
aquestes línies en memòria del bon amic Jaume Ramón,
soci fundador de MW de Catalunya i defensor incansable
de la cultura excursionista des del teixit associatiu, que ens
va deixar el passat dia 1 d’abril.
Jaume Ramón i Morros (Barcelona, 1921) havia estat soci
de l’Agrupació Excursionista Pedraforca des del 1940, i
el 1957 va entrar a formar part de la UEC Barcelona, de
la qual va ser-ne president del 1972 al 1978, en una
època de gran impuls associatiu.
Exemple d’excursionista pluridisciplinar i compromès, havia
participat activament en diverses seccions com les de
muntanya, esquí, escalada, iniciació... organitzant
nombrosos cursos d'iniciació a l’excursionisme, a l’escalada
i a l’alpinisme. La incessant activitat la compaginava amb
una tasca perseverant amb l’Arxiu Bibliogràfic Excursionista
i escrivint articles i llibres de temàtica excursionista com
el manual d’escalada “Tres escoles d’escalada...”.

El 1966 fou fundador de la revista Vèrtex de la FEEC, en
la qual col·laboraria regularment i en seria director del
1979 al 1997. També va ser un dels principals impulsors
i seguidors de la Festa de la Cançó de Muntanya i l’any
1992 va rebre el XXVI Premi Sant Bernat per l’obra “Elisard
Sala, l’obra d’un músic poeta”.
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BREUS_15
FOTO DENUNCIA_16
Han col·laborat en aquest butlletí: Enric Canadés, Ramon
Izquierdo, Santi Pocino, Jordi Quera i Emili de Tomàs.
Fotografies: Enric Canadés, Jaume Farrés, Ramon Izquierdo,
Santi Pocino, Jordi Quera i Emili Tomàs.
Totes les vostres propostes, articles, idees, cartes, fotos
denúncia, crítiques, informacions, ens les podeu fer arribar
a l’adreça de correu normal o electrònic, que trobareu en
aquest mateix butlletí.
La quota anual de MWC és de 18 euros (11euros els menors
de 26 anys). El compte corrent on podeu ingressar la quota
tots els que no la tingueu domiciliada i les vostres aportacions,
és el: 2100-3282-63-2500025588, de “la Caixa“.
Mountain Wilderness de Catalunya, no coincideix
necessariament amb els conceptes i posicions dels autors
que signen els articles.
Foto portada: Telecadira abandonat a Llessuí

www.mountainwildernesscatalunya

INTERNACIONAL
Assemblea Internacional a Chambéry i nou logo
Durant la primavera del 2006 es
va fer l’assemblea Internacional
a Chambéry, on finalment es va
acordar la unificació dels logotips
de l’associació. Mountain
Wilderness de Catalunya va estar
representada pel president Jordi
Quera, que va tenir l’oportunitat
de presentar el nou projecte
d’Instal·lacions Obsoletes i de
reportar el nostre posicionament
i les accions fetes durant l’any
anterior amb la campanya de
conscienciació de les “vies
ferrates”.

A l’assemblea es va concretar la
visita del nou vice-president de
MW Itàlia, Stefano Mayr (duta a
e r m e e l s e te m br e ) i e l
coordinador internacional, Patrick
Gabarrou, va mostrar la seva
predisposició a venir a algun acte
que organitzem (i aprofitar per
escalar a Montserrat!). També en
Kurt Diemberger, bon amic de
MW de Catalunya, va haver de
defensar davant de membres
menys comprensius, la nostra
identitat nacional i el nostre fort
ar r e la m e n t e x c ur s i on i s t a .

Patrick Gabarrou / Kurt Diemberger

Bureau Internacional de Mountain Wilderness a Hindelang.
21 i 22 d’octubre de 2006
Amb la magnífica organització de MW d’Alemanya i en
una escola de natura de la joventut alemanya ubicada al
bell mig de les muntanyes de la Baviera, es va realitzar el
Bureau Internacional amb un programa atapeït però molt
profitós. Els temes més interessants varen ser:
Dissabte 21
Assisteixen al Bureau nou representants d’associacions;
per Alemanya, Karin Lankes i Gottlind Blechschmidt; per
Itàlia, Alessandro Dutto i Maria-Chiara Starace; per Suïssa,
Bernhard Batschelet i Elsberth Flüeler; i per Catalunya,
Emili de Tomàs.
Com a representants del comitè de garants, Carlo-Alberto
Pinelli i Grégoire de Hemptime (sense dret a vot), Richard
Goedeke i Michaël Pröttel (Alemanya), Stéphania Benuzzi
(Itàlia). Hugues Thiébault i Vincent Neirinch (França) ho
fan representant Mountain Wilderness Internacional en
funcions de Secretari General i secretari. Mountain
Wilderness de França no està representada a la reunió.
Hugues Thiébault excusa les absències del Coordinador
Internacional Patrick Gabarrou i els delegats d’”Espanya”,
Eslovènia, Pakistan recordant que cada associació te dos
representants que haurien de fer servir els vots per ajudar
a prendre decisions.

impuls procedent de l’associació nacional de guies de
Bulgària que varen sol·licitar integrar-se i facilitar així
la creació d’aquesta associació, juntament amb el Club
Alpí. MW de Geòrgia; B. Batschelet, bon coneixedor de la
regió diu que ara està políticament en calma i caldrà
ser-hi present per evitar possibles problemes que es
presentaran en el futur. Sembla que hi ha un risc imminent
d’implantació
d’edificacions
a
la
muntanya,
desenvolupament del heliesquí, xarxa de refugis, etc.
Carlo Alberto Pinelli proposa la creació d’un grup
d’informadors que es podrien dir: Amics de MW i nomenar
Beno Kashalashvili ambaixador de MW a Geòrgia. Això
permetria ser presents en les decisions del país i influir en
la voluntat de sol·licitar la organització d’uns Jocs Olímpics.
El Bureau confirma que MW subvenciona el viatge a
Bernard Batschelet per seguir les negociacions a Geòrgia
i que importen 880 F.S.
Països com Gran Bretanya, Àustria, Noruega, Estat Units,
Canadà, amb una política estabilitzada podrien fer de pont
amb països menys afavorits. Hugues Thiébault va anunciar
també que hi ha contactes prometedors amb el Ministeri
de Medi Ambient de Luxemburg.

Bureau de MW Internacional a Chambéry
MWI s’instal·larà en un local d’11 metres quadrats a la
seu de la Casa dels Parcs i de la Muntanya, en ple cor de
la ciutat de Chambéry, o també hi ha la seu del Parc
Nacional de la Vanoise, dels parcs naturals regional de
la Chartreuse i del Massís des Bauges, de l’associació
Europea de la medicina de Muntanya, d’Europarc, i de
la Radio France Blue Pays de Savoie. És l’oportunitat de
donar una existència física a MWI. Hugues Thiébault hi
serà tots el dimecres per assegurar una atenció telefònica
i treballar amb els dossiers en curs, i un membre de MW
de França restarà mitja jornada per setmana. També
tindrem accés a les sales de reunions.

Noves associacions nacionals.
MW de Bèlgica: s’informa que el 22 de setembre va tenir
lloc la reunió dels 12 membres fundadors i de totes les
parts implicades (Club Alpí de Bèlgica, escaladors d’alt
nivell, etc). L’assemblea de constitució esta prevista pel
mes de febrer del 2007 amb la presencia del Coordinador
Internacional, Secretari i nombrosos garants.
MW d B l
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Elecció del Secretari General.
El Secretari General està nomenat i validat pel Bureau
executiu segons una proposta del Coordinador
Internacional. Hugues Thiébault ho va ser el 2004 i nomes
per la durada del mandat de Patrick Gabarrou en el càrrec
de Coordinador.
20 anys de Mountain Wilderness
Mountain Wilderness de França proposa que els 20 anys
d’existència son una ocasió especial i es podria celebrar
a Biella: C.A. Pinelli i MW Itàlia voten per demanar a la
Fundació Sella que s’impliquin en la festa. Si això no fos
possible donen com opció celebrar-ho a Turin.

H h
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INTERNACIONAL
Tresoreria
Mountain Wilderness Internacional te dos comptes bancàris:
un a Itàlia que s’utilitza pels afers d'Àsia, i un a França
per totes les altres despeses. Elsbeth Flüeler anuncia que
properament els dos comptes bancàris es fusionaran i les
despeses d’Àsia figuraran com un altre projecte de MWI.
P o l í t i c a d e co m p r o m í s d e d e sp e se s
Pinelli recorda que segons els estatuts, aquest Bureau es
qui decideix les accions, les posa en marxa o encarrega
a una o més associacions nacionals de posar-les en marxa
amb caràcter internacional. El finançament d’aquestes
accions ha de ser validat pel Bureau. MW Suïssa sol·licita
que sigui aclarit el procés de compromís de les despeses
i els criteris que es segueixen per prendre les decisions.
Per ells sempre hi ha d’haver una font de transparència,
Elsberth Flüeler ha treballat en la posta en marxa d’un
informe i d’una comptabilitat clara, lògica i fàcil de
controlar; alguns detalls estan encara per perfilar, però
tot segueix avançant bé. Els imports del 2007 proposats
per Elsberth Flüeler i Hugues Thiébault seran discutits tot
seguit i votats desprès de les precisions de C.A. Pinelli en
referència al finançament del curs de l’Afganistan amb els
fons tramesos per l’institut. C.A. Pinelli esta decidit a
augmentar les previsions de despeses per la creació de
nous MW o dels Amics de MW.

Friedrichshafen
El darrer any varem estar presents en aquests saló gràcies
a Patagònia i aprofitar l’ocasió per demanar possibles
espònsors per a MW.

Tríptic o placa de presentació.
Anna Kociolek ha preparat un tríptic de presentació, del
que s’imprimiran 10.000 exemplars en angles.
El dossier d’activitats del 2005 s’ha retardat per problemes
d’impressió i es pensa fer la difusió per via electrònica i
per la pagina web. Pel 2007 Hugues Thiébault proposa
fer al local de MWI de Chambery un stage de comunicació
d’un mes de durada. Caldrà organitzar-ho per que a través
d’Internet i del correu electrònic es pugui seguir a distancia
per tots (Munic, Barcelona, Zurich…).
Samarreta
Hugues Thiébault comenta els contactes realitzats amb
Patagonia pel disseny d’una samarreta que podrem vendre
i que també tindrà difusió als seus punts de venda.
DVD de presentació
A petició nostra Bernard Amy farà un petit DVD de
presentació de MW. Hugues Thiébault no sap quan estarà,
ni el cost. Pinelli proposa que duri uns de 3 minuts i presenti
imatges d’interès internacional de MW, amb un text
emocional i no massa descriptiu en angles. Ofereix imatges
dels principis de MW i del curs a Afganistan.

Salo Internacional del Aire Lliure de
Unificació de l’estil de presentació dels comptes
de les associacions nacionals de MW.
També és necessàri aconseguir finançaments dels fons
europeus. Es un tema difícil i amb un procés lent. Encara
que serà costós i car, caldrà evidentment, poder certificar
els nostres comptes. Amb aquest sentit ve la proposta
Elsbeth Flüeler d’integrar a la comptabilitat general de
MWI les despeses realitzades per les associacions nacionals
en els 8 projectes de MWI i d’aquí l’interès per demostrar
als espònsors la importància dels nostres projectes.
Comunicació
Pagina Internet; Satisfacció, doncs hi ha 25.000 visites al
mes. El problema és que tots els articles venen fets per
Hugues Thiébault. Per aconseguir que els treballs siguin
interessants caldria que cada associació enviés el text dels
projectes de caire internacional que apareguin a les seves
revistes. H. Thiébault vol així obrir vies a nous redactors,
si és possible publicats en anglés o en qualsevol de les
altres llengües de les associacions i la traducció a l’anglès
ja vindrà més tard.
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Logos
Els italians han acceptat els nous logos desprès d’unes
petites rectificacions, posant-los a la pagina web. C. A.
Pinelli no l’utilitzarà en el Bureau d’Àsia, i dimitiria si fos
obligat, ja que a Àsia el públic es més tradicional i no
suportaria el canvi. Hugues Thiébault li contesta que el
canvi no es de caràcter obligatori, però seria solidaritzarse amb el que es va votar a Chambery. Els Suissos han
acceptat el canvi sol·licitant retardar l’aplicació un any per
poder exhaurir el material de comunicació que encara
tenen.
Afganistan.
C. Pinelli comenta l’èxit de la projecció realitzada la nit
anterior del film “Le Cavalier de Lapis-lazuli”. El film ve
amb subtítols en angles i les associacions poden utilitzarlo per animar les vetllades de promoció de MW donant
a conèixer l’acció de MWI.
Acció 2006
Aquest any, durant el curs de perfeccionament al Wakhan,
que cada any s’imparteix amb el suport i la col·laboració
de l’Institut per l’Àfrica i l’Orient (IsIAO), el finançament
de la Cooperació Italiana, del Ministeri Itàlia d’Afers
Estrangers i amb una contribució econòmica del Programa
de les Nacions Unides pel medi Ambient (UNEP) va dirigit
als millors alumnes del darrer any, hi han participat 16
alumnes, entre ells 3 dones, tots joves habitants del Hindú
Kush. Han tingut molt bon temps durant tot el curs, que
s’ha desenvolupat a una alçada entre els 4.600 i els 5.000
metres. Aprenen ràpidament les tècniques elementals
(reunions, instal·lació de cargols per glaç, maniobres amb
les cordes...), fet que confirma que és a les poblacions
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INTERNACIONAL
locals a qui hem de donar prioritat en la de formació. Per
cloure l’estada, es va intentar una ascensió més tècnica
sense poder arribar al cim al no poder superar un mur de
glaç, fet que va confirmar la necessitat de seguir amb la
formació.

Cada associació haurà d’enviar a MWI un informe de les
activitats anuals, amb fotos, de manera que es pugui
mostrar el seu treball, això permetrà al Coordinador
presentar en conjunt les accions realitzades per tot el
moviment de MW i comunicar-ho a terceres persones.
Hugues Thiébault acaba precisant que en el total del 2006
no s’hi mostra el pagament per part d’Espanya, doncs
portaven tres anys, (des de 2004) pagant més del que els
hi pertocava. Així mateix, la suma pagada per MW de
França corresponen a les cotitzacions del 2005 i 2006.
Pressupost 2007
Hugues Thiébault presenta el pressupost pel 2007. Tenint
en compte les decisions preses dissabte per aquest Bureau,
cal preveure un augment de les despeses en l’apartat de
l’ajuda per la creació de noves associacions nacionals.
3.500 euros son pressupostats en comptes dels 2.500
presentats. Bernhard Batschelet haurà d’anar a Geòrgia,
Carlo Alberto Pinelli al Regne Unit, François Labande a
Grècia. Pinelli farà també un desplaçament al Pakistan
finançat per la Fundació Aga Khan. L’import de 1.000
euros abonat a la reunió del Bureau Executiu del 2007,
haurà de ser augmentat si celebrem la festa dels 20 anys
a Biella.
Programa d’acció 2007

Programa 2007
Els nou curs de formació es realitzarà al Panshir, a prop
de Kaboul durant el mes de juny del 2007. Si la situació
política es complica es traslladarà al Tadjikistan per fer-lo
en el corredor del Wakhan. Carlo Alberto Pinelli recorda
que els alumnes segueixen la formació del curs per treballar
professionalment i demostrar la fiabilitat del turisme a
l’Afganistan. Per les festes de Nadal amb la col·laboració
d’una empresa de França, Alemanya i Suïssa, ja es va
organitzar un trequing. Cal que la gent del Petit Pamir vegin
que els han d’organitzar ells i fer reviure el turisme d’aventura
com en els anys 70. El potencial és extraordinari, l’any
1977 hi van haver 20 expedicions poloneses i altres tantes
de japoneses i txeques.
La jornada del dissabte es va cloure amb la projecció de
la pel·lícula de C.A. Pinelli sobre l’expedició del 2003 al
Noshaq i per un excel·lent concert ofert per MW d’Alemanya.
Diumenge 22 d’octubre
Comptes
Elsberth Flüeler va presentar la memòria i les despeses del
2006. S’han realitzat menys despeses de les previstes degut
en part a no haver contractat un nou empleat, hi ha un
excedent d’uns 8.000 euros. La nova comptabilitat permetrà
integrar el treball voluntari i valorar més el treball de MW
i passar comptes del treball realitzat. Cal que els secretaris
de cada país estimin el cost fictici del treball de voluntariat
i enviïn els resultats a Elsbeth Flüeler perquè les integri als
comptes.
Pel proper any volem proposar un formulari perquè les
associacions nacionals presentin les seves necessitats
econòmiques, amb descripció del projecte, cost, etc. Aquest
document serà necessari per fer les sol·licituds econòmiques
de l’any 2008.

Eco turisme
Els delegats de Suïssa presenten una proposició comuna
dels suissos i dels francesos basant-se en el programa Suís
“Captació en el país del Mont Blanc”. Hi ha un debat
obert sobre la situació actual de l’espai Mont Blanc, les
idees s’han avançat a les propostes de les associacions
MW i de Pro Mont Blanc i han estat retingudes o rebutjades
pels “Projectes Integrats del Territori” i també sobre els
programes de millora, (telefèric de la Punta Helbronner,
unió dels dominis esquiables a França…)
Així doncs estem decidits a retrobar-nos les tres associacions
de MW França, Itàlia i Suïssa per tornar sobre la qüestió
“Mont-Blanc” i trobar altres mitjans per actuar sobre el
territori i fer progressar les nostres idees. Un retrobament
està previst pel dissabte dia 11 de novembre a Aosta, i
amb aquest motiu sol·licitem la presencia de Patrick
Gabarrou, Carlo Alberto Pinelli, Jean-Pierre Courtin i la
possible participació de Bernharn Batschelet, Elsberth
Flüeller, Alessandro Dutto, Hugues Thiébault i Vincent
Neirinck.
Adhesió a UICN
S’ha près la decisió d’adherir-se en nom de MWI a la
UICN,( Unió Internacional de la Conservació de la Natura,
anomenada Unió Mundial per la Natura), cada associació
nacional podrà adherir-se o no, en nom del seu país.
El secretari general agraeix als alemanys l’excel·lent
acolliment.
Carlo Alberto Pinelli desitja subratllar les línies que han
de ser les nostres prioritats:
-Realitzar la traducció multilingüe de l’excel·lent DVD
“Clean climbing”, (escalada neta), realitzada en el marc
del programa Keep Wild de MW Suïssa.
-Les destrosses fetes a la muntanya per les estacions d’esquí
constitueixin un indicatiu d’inquietud i motiu de mobilització
per part de MW, El fenomen deriva cap a altres països
que estan en principi molt preocupats, com l’Olimp a
Grècia, i el Mont Ararat a Turquia. Hugues Thiébault ha
demanat més informació a Kostas Tsipiras.Crear
associacions i tenir més membres a cada associació per
poder tenir més i millors idees.
-Reflectir els nous moviments d’acció.
-La situació ha canviat des de la creació de MW i calen
nous moviments que s’adaptin als canvis.

mountain wilderness de CATALUNYA
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DOSSIER

INSTAL·LACIONS OBSOLETES
Cataloguem les instal·lacions obsoletes de les nostres muntanyes

Mountain Wilderness i les instal·lacions
obsoletes
El 16 d’Agost de 1988, els italians Reinhold Messner i
Alesandro Gogna es pengen als cables de la darrera pilona
del telecabina que porta a la punta Helbronner, sobre la
Vallée Blanche, per bloquejar el funcionament del telefèric
i desplegar-hi una pancarta en signe de protesta. La crida
demanava desmuntar aquesta instal·lació que atempta el
caràcter salvatge del massís del Mont Blanc.. En la
manifestació també hi van participar els francesos Patrick
Gabarrou i François Labande, així com l’escalador suís
Michel Piola.
Aquest acte va donar la volta al món i va significar la
primera gran repercussió pública de Mountain Wilderness
a nivell internacional, tot i que, entre altres accions, un
altre grup d’alpinistes ja s’havien manifestat el mes de
maig anterior a la Marmolada, encapçalats per Carlo
Alberto Pinelli, amb una operació de neteja que denunciava
la degradació del massís de les Dolomites per les deixalles
industrials que hi restaven i el telefèric..
Aquestes manifestacions clamaven l’equipament abusiu a
l’alta muntanya i ben aviat es van centrar en aquelles
instal·lacions que, a més d’ocupar els espais muntanyencs,
ja no estaven operatives.

La constatació més terrible que varem tenir els membres de
Mountain Wilderness quan –entre d’altres línies d’actuació–
començarem a llistar els llocs on hi havia instal·lacions
obsoletes, és que les nostres muntanyes n’estan infestades!
Mountain Wilderness de França, en una primera estimació,
ja en van llistar més de 300!!!.
Malauradament, molts dels entorns de muntanya resten
transformats a causa de la pol·lució que provoquen diversos
tipus d’elements que fan mal a la qualitat dels paisatges i
que poden ser perillosos per a les persones i la fauna, a més
de destruir els espais que ocupen.
Algunes accions de Mountain Wilderness amb
les instal·lacions obsoletes
Una de les accions sobre instal·lacions obsoletes que més
ressò internacional ha tingut, va començar durant l’estiu de
1992 quan Mountain Wilderness d’Itàlia va iniciar la pressió
–amb diverses manifestacions i molts altres actes– per
aconseguir el desmuntatge d’un espectacular repetidor de
ràdio abandonat sobre l’Agulla de Tré-la-Tête, a 3.920 metres
d’alçada. Finalment, el setembre del 2002 es retira aquesta
instal·lació amb un cost de desmuntatge de 41.000 euros,
finançat íntegrament pel govern regional de la vall d'Aosta.

Eren algunes de les primeres accions de Mountain
Wilderness que, després dels primers contactes el 1986
durant les celebracions del segon centenari de l’ascensió
al Mont Blanc, naixia a Itàlia el mes de novembre de 1987
amb la trobada d’alpinistes de tot el món i la posterior
redacció de la "Tesi de Biella".
La història de MW doncs, comença amb la demanda de
retirada d’instal·lacions que ocupen les muntanyes i
–sobretot– es comença a fer pressió per la retirada d’algunes
instal·lacions ja en desús. Les instal·lacions obsolets son
deixalles que embruten els espais de muntanya, com ho
son les bombones d’oxigen al coll sud de l’Everest, un
abocador, o la ferralla d’un avió estimbat als Andes
Els Motllats. Serra de Prades
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A França, la campanya "Instal·lacions obsoletes: netegem
els nostres paisatges muntanyencs" va rebre el distintiu
"Agraïment del planeta" del Ministeri de l’organització del
territori i el medi ambient, així com de l’any internacional
de l’ecoturisme i del comitè organitzador de l’any internacional
de les muntanyes del 2002. Posteriorment, han tingut
continuïtat amb les campanyes del Mercantour (2002-2006),
de Valbonais i de Chamechaude (2003), de Bauges (2005)...,
amb centenars de voluntaris i milers de tones de deixalles
retirades, aconseguint el suport de diferents institucions que
n’han assumit els costos.

Tipus d’instal·lacions obsoletes (i altres objectes
abandonats)
Les instal·lacions obsoletes, genèricament parlant, son
deixalles que resten abandonades a la muntanya per diversos
motius, i –tot i que paisatgísticament ens sigui difícil
d’acceptar– no les hem de confondre amb altres instal·lacions
que –amb més o menys justificació– continuen a la muntanya
essent útils per l’ús pel qual s’han muntat.

També a Catalunya s’han anat fent accions de desmuntatge
d’instal·lacions obsoletes, de neteja i de recuperació
paisatgística com les de la vall i el pic de Mulleres (1991),
Coma de Vaca (1994), Montcasau (1995), CavallersColomers i Besiberri (1997), desmantellament de l'antiga
cabana meteorològica del Puigmal (1998), 1a Acció a
Restanca (2000), 2a Acció a Restanca, a Vall Ferrera i
retirada de les restes de l'avioneta accidentada a Montserrat
(2001).
Tercera acció de Recuperació d'Espais Naturals a era Val
d'Aran, a Restanca, estany de Mar i de Rius (2002), la 1ª
acció a la Vall Fosca, amb clares mostres de millores en
el paisatge dels entorns dels estanys de la Colomina, de
Mar, Frescau, Gento i Tort. (2003)... I s’ha aconseguit
d’implicar en aquests projectes a les institucions i a alguna
de les principals empreses que exploten els espais de
muntanya com Endesa, que mitjançant el conveni amb
Endesa Generación han retirat milers de tones en
instal·lacions hidroelèctriques de la Vall d’Aran i el Pallars,
així com línies elèctriques.

Llessuí

Normalment, les instal·lacions obsoletes són el testimoni
d’activitats humanes del passat –més o menys recent– amb
finalitats diverses: militars (fortificacions o búnquers, quarters,
reixats de filferro, trinxeres...), esportives (remuntadors
mecànics, màquines llevaneus, pistes, trampolins...),
industrials (mines, bastiments agrícoles, casetes, torres
elèctriques, dics, postes telefònics, antenes i repetidors,
telefèrics, rails...) construccions civils (urbanitzacions, cases...)
i objectes pesants abandonats (vagonetes, avions, camions,
cotxes, màquines...). I és en aquest punt on hem de retornar
al fet que molts espais de muntanya –molts més dels que
ens pensem!– encara es mantenen ocupats d’instal·lacions
obsoletes.

Llessuí

Només a tall d’exemple, les antigues instal·lacions de les
pistes d’esquí abandonades a Llessuí ja porten més de deu
anys sense que ningú les retiri... però continuem llistant
altres punts on trobem abandonament d’instal·lacions i
se’ns va encongint el cor (serra de Prades, mines del
Costabona, vall de Ribes, Vall Fosca, Andorra...). Potser és
el moment de catalogar-ho tot i que tothom conegui on
son les deixalles, per a poder anar fent pressió sobre els
seus responsables i endegar campanyes de recuperació
del territori. La sensibilització de la població, la implicació
dels poders locals i veïns afectats, el compromís de les
institucions i de les empreses que exploten el territori, han
de reforçar la consciència de recuperar els espais amenaçats,
però, primer de tot, cal assenyalar els punts negres.

mountain wilderness de CATALUNYA
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Projecte de catalogació de les instal·lacions
obsoletes al nostre país
Per això, Mountain Wilderness de Catalunya hem endegat
un ambiciós projecte per a catalogar totes les instal·lacions
obsoletes de les zones muntanyoses de Catalunya. Els
criteris per definir què són instal·lacions obsoletes i quines
són les àrees que englobarà aquesta catalogació estan
penjats en el nostre web, juntament amb una fitxa virtual
participativa a disposició de tots els excursionistes, per anarne omplint amb dades sobre possibles indrets a catalogar
i ampliar el coneixement de les instal·lacions obsoletes que
embruten les nostres muntanyes.

Us animem a entrar en l’apartat d'instal·lacions obsoletes
del web i omplir en l’espai de formulari / fitxa la informació
que tingueu de qualsevol element abandonat o instal·lació
obsoleta per incorporar a la base de dades. Aquesta fitxa
inclou diversos apartats sobre la situació, localització amb
GPS, materials utilitzats en la seva construcció, antics
responsables i actuals propietaris, valor històric o arqueològic
que pugui tenir, etc. juntament amb material gràfic per
completar la seva catalogació. Feu-ne també la màxima
difusió!!!

Geogràficament prioritzarem les que hi ha repartides en
les àrees de muntanya del Pirineu i el pre-pirineu català,
però també hem cregut convenient d’incloure les parts
altes dels altres massissos muntanyosos del nostre país, ja
que hi ha altres serralades amb zones altes afectades:
només cal pensar en les instal·lacions militars del Turó de
l’home al Montseny (que afortunadament s’estan
minimitzant), algun telefèric o antigues construccions a
Montserrat, la urbanització il·legal dels Motllats a la Serra
de Prades o les restes d’un avió a la serra del Montsant...
Hi ha molta feina per fer, i per això fem una crida als
excursionistes per tal que puguin col·laborar a fer propostes
d'actuació que portin a eliminar-les o reutilitzar-les en
benefici de la qualitat paisatgística i de la millora dels
entorns muntanyencs.Les muntanyes són un espai fràgil
que hem de conservar i -malauradament- ja sofreixen
massa intervencions forçades pel progrés de la humanitat
(carreteres, túnels, antenes, construccions, cables,
embassaments, pistes d'esquí, mines...). Quan aquestes
instal·lacions deixen de tenir l'ús per les quals s'han muntat,
estan obsoletes. També hi ha elements abandonats a la
muntanya que cal indexar, documentar i retirar (avionetes
o peces pesades, vehicles, ferralla, estaques...)

Pals telefònics. Serra d’Aubenç

Aquesta acció està recolzada per la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC) i forma part d'un projecte
subvencionat per la Generalitat de Catalunya i la Fundació
Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya.
Amb aquest projecte comencem per sensibilitzar a tot
l’excursionisme català, però també a les autoritats, a les
institucions, a tothom... El nostre país és geogràficament
abrupte i ens l’estimem així, per això volem conservar les
muntanyes que tant ens identifiquen. Hem de fer-ho saber
a tothom, i per això també estem treballant en un llibre que
es centrarà en aquest projecte de les instal·lacions obsoletes,
però que alhora explicarà els nostres quasi vint anys d’història
i la necessitat de seguir fomentant l’esperit Wilderness.

MW França. Mercantour

Jordi Quera
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CONCURS FOTOGRÀFIC
“EL SAQUEIG DEL PAISATGE”
Maig - Octubre 2006

Durant l’any passat, des de Mountain
Wilderness de Catalunya es va organitzar
un concurs fotogràfic per posar especial
èmfasi en la degradació creixent que
pateixen les zones de muntanya dels Països
Catalans. Com a fenomen generalitzat i
de magnitud segurament sense precedents
tant per la diversitat d’impactes com per
la seva expansió, tot allò que es pugui fer
per contrarestar-ho serà poc.

En aquest context, la finalitat del concurs
era utilitzar la força de les imatges com
a prova irrefutable de les agressions als
espais de muntanya. Un cop a la
consciència col·lectiva, i sobretot un crit
a la reflexió. És especialment important
una reflexió a nivell de societat respecte
fins a on i cap a on volem créixer. Per
molts la resposta és mirar cap a una altra
banda o recrear-se en programes de
televisió que mostren una realitat
tendenciosa sobre la nostra riquesa
paisatgística. Per això aquest concurs.

Després d’un període de recepció de les
fotografies de gairebé 5 mesos, totes les
rebudes dins el termini establert foren
portades a Pollença (illa de Mallorca) per
tal de ser exposades en el marc del 30è
Aplec Excursionista dels Països Catalans.
En el transcurs de l’Aplec es procedí a
l’elecció dels tres premis. El jurat el
formaren en Lluís Seguí president de la
Secció de Muntanya del Club Pollença,
Francesc Beato del Centre Excursionista
de Catalunya, Antoni Glory president del
Grup Excursionista Pirinenc nord català,
Joan Morejón fotògraf professional de
Barcelona i en Nofre Fuster fotògraf
professional de Pollença. El veredicte el
feu públic en Santi Pocino en nom de
Mountain Wilderness de Catalunya. El
nom dels guanyadors es va fer públic a
la pàgina web de l’entitat.

Acció de neteja a cota zero

mountain wilderness de CATALUNYA
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En el marc de l’Aplec de
Pollença es va realitzar una
actuació de neteja a cala
Figuera. Una acció amb la
mateixa filosofia que les
realitzades per Mountain
Wilderness en espais d’alta
muntanya.
Durant el mes de Febrer i
Març de 2007 s’ha fet una
exposició d’un recull
significatiu de fotografies
a la Llibreria La Pleta de
Barcelona.
Valorem positivament la
participació en el concurs,
tant per la varietat de
temàtiques tractades com
per la diferent procedència
geogràfica de les
fotografies.

Exposició de les fotografies del concurs a la sala d’actes del Club Pollença

Finalment agrair, als
centres excursionistes
col·laboradors del concurs
així com als patrocinadors
la seva complicitat amb la
iniciativa. També la nostra
gratitud a tots els que amb
les vostres fotografies veu
contribuir a denunciar la
barbàrie que es va menjant
les nostres muntanyes.

Santi Pocino
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MATARRODONA SEGONA PART I ...
No voldria acabar mai aquesta petita crònica.
Mentre hi ha veu, hi ha esperança, però els fets m’obliguen.
Contra la oposició de la Coordinadora, i d’una bona
part de la població del Vallès, la carretera forestal ja es
un fet.
El passat, Diumenge 1 d'octubre a 2/4 de 12
del migdia, al Coll d’Estenalles ens vam tornar a trobar
tots aquells que pensem que la muntanya en estat
“Wilderness” és com està millor.
Mountain Wildernes hi va col·laborar, amb la
presencia del Lluís, La Núria amb la seva panxa
d’embarassada, el Toni, i el petit Sebastià. El cert es que
ens vam trobar un miler de persones al Coll d’Estenalles,
amb ganes de passar-ho bé i de manifestar la nostra
repulsa a la construcció de la carretera, que com sabeu
afecta la zona qualificada com de màxima protecció del
parc natural, i que està comportant la tala de més de
2.000 alzines i la voladura amb explosius de prop de
5.000 tones de roques.
Es van fer diferents activitats, es va contar amb
la presència del grup d’animació Bufanúvols, que van
portar a terme la seva actuació malgrat els inconvenients
“tècnics” i dels Gegants del Rodal, ambdós ens van fer
ballar de valent, i desprès es va llegir el manifest de la
Coordinadora.
Vam marxar ben contents, pensant que amb una
acció amb tanta força i presència popular la Diputació
iniciaria el diàleg i es podria paralitzar la construcció de
la carretera, però la carretera ja tenia tots els permisos
i la Diputació el ferm propòsit de construir-la.
Davant l’evolució dels treballs i encara que estava
prevista una concentració pel proper 19 de novembre ,
el divendres 17 uns quants activistes es decideixen a
encadenar-se a les excavadores per tal d’impedir la
realització dels treballs aquell dia, L’acció es va iniciar
a les 10.45 i finalitzà a les 15.30 quan agents dels
Mossos d'Esquadra acabaren de tallar les cadenes dels
activistes que els lligaven a l'excavadora i aquests foren
desallotjats de la zona d'obres i del Parc.

COMUNICATS DE LA COORDINADORA:
DIUMENGE 19 DE NOVEMBRE A LES 10 h
CONCENTRACIÓ AL COLL D'ESTENALLES EN PROTESTA PER
L'INICI DE LES OBRES DE LA CARRETERA DEL COLL D'ESTENALLES
AL PONT DE VILOMARA PER MATA-RODONA

El 19 de novembre es fa la Concentració a la Coma
d'En Vila per protestar per l'inici de les obres. Unes cinccentes persones replanten simbòlicament un bosc amb
glans i troncs d'alzines tallades. A continuació, es fa
campanya de premsa en resposta als anuncis
propagandístics de la Diputació inserits als diaris, i el
22 de novembre , es porten unes quantes alzines tallades
davant de la seu de la Diputació a Barcelona.
El 30 novembre es va fer un acte de protesta silenciosa
a l'Ajuntament de Terrassa, en ocasió del ple municipal.
El dijous 14 de desembre es va realitzar a Manresa el
judici en contra dels activistes encadenats i el dia 20 de
desembre surt la sentencia absolutòria.
Las accions continuaran, encara que el mal està fet, i
la carretera construïda. Parlant de riscos, els mitjans
d’extinció en cas d’incendi si s’atreveixen a pujar per la
carretera ho tindran més a prop i amb això podran
apagar més aviat l’incendi. També ho tindran més a
prop moltes persones, que fins ara no pensaven anar
per aquell sector, i amb ells el risc de produir-se un
incendi augmentarà. Amb tot el que de segur que fa
temps que augmenta és el risc de transformació dels
Parcs Naturals en Parcs Temàtics.
Enric Canadés

Malgrat les reiterades demandes de diàleg de la
Coordinadora per a la Salvaguarda de St. Llorenç
del Munt i l'Obac, aquesta setmana la Diputació
de Barcelona ha iniciat la construcció de la carretera
del Coll d'Estenalles al Pont de Vilomara, per Matarodona. En concret, uns operaris han iniciat la tala
d'alzines amb moto-serres i maquinària pesada a
la zona de la Coma d'en Vila.
A banda d'altres accions de resistència pacífica,
la Coordinadora us convida a manifestar
públicamentÊ el rebuig a aquest atemptat ecològic
al cor d'un dels nostres espais naturals més estimats.
La concentració de protesta es realitzarà aquest
diumenge a les 10 h. del matí al Coll d'Estenalles
des d'on anirem a la zona on han iniciat la tala
d'arbres.
FEU-HO CÓRRER!!!
Coordinadora per a la Salvaguarda del massís de
Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac.

mountain wilderness de CATALUNYA
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Espais naturals de la Diputació de Barcelona
Quan la prioritat NO és la natura
Resposta al comunicat de la Diputació de Barcelona sobre
la construcció d’una carretera de muntanya al parc natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
1.
La carretera del Coll d’Estenalles al Pont de Vilomara
per Mata-rodona està definida tècnicament com a carretera
de muntanya en el projecte de la Diputació, no pas com a
camí o pista forestal; també és una carretera de muntanya,
per exemple, la que va de Mura a Sant Llorenç Savall. En la
fase inicial es pavimentaran almenys els trossos de més pendent
(el desnivell és de 200m).
2.
L’objectiu d’aquesta carretera NO és la prevenció
d’incendis forestals. Una carretera no facilita mai la prevenció
(en tot cas l’extinció), sinó que és el factor de risc més important
per als incendis, com ho demostren els mateixos estudis de
la Diputació (vegeu gràfic).
3.
El gran incendi de Sant Llorenç Savall de l’agost del
2003 va començar al marge de la pista de la Vall d’Horta, i
el de la Serra de l’Obac del 1986 a la carretera de Rellinars.
4.
Els incendis forestals són l’excusa per a construir una
obra que el que pretén és bàsicament enllaçar una sèrie de
finques propietat de la Diputació, amb l’objectiu de reforçar
el model gestió fortament centralitzada que caracteritza aquest
parc natural.
5.
La construcció d’aquesta carretera suposa la tala de
més de 2.000 alzines i la voladura amb dinamita de prop de
5.000 Tm de roques, tot això en l’àrea qualificada de màxima
protecció del parc.

6.
El primer objectiu d’existència del parc natural és la
conservació de la natura, no l’augment de visitants ni la promoció
turística i econòmica. Sant Llorenç del Munt no és cap parc
temàtic.
7.
Es tracta d’un projecte obsolet, contra el qual ens hem
oposat rotundament des de fa quasi vint anys. Els mateixos
motius al·legats per construir aquesta carretera podrien servir per
a justificar que se’n fessin en molts altres indrets protegits pel
parc natural.
8.
Hi ha alternatives molt més respectuoses amb el medi
per a la prevenció i extinció d’incendis. Caldria debatre-les de
forma oberta i participativa en el marc del Pla Regulador d’Usos
i Gestió del parc natural, pla que la Diputació està legalment
obligada a impulsar des del 1998.
9.
Lamentem la prepotència i la manca de diàleg
demostrada pels representants de la Diputació, demanem
l’aturada de les obres i manifestem la nostra voluntat de continuar
l’oposició ferma i pacífica envers aquest greu atemptat ecològic
al cor del parc natural.
Coordinadora per a la Salvaguarda del Massís de Sant Llorenç
del Munt i la Serra de l’Obac

Coordinadora per a la Salvaguarda del massís
de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac
ADENC
Centre Excursionista de Castellar del Vallès
Centre Excursionista de Mura
Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet
Centre Excursionista de Vacarisses
Centre Excursionista de Terrassa
Centre Muntanyenc Sant Llorenç (Terrassa)
Grup Ornitològic Pigot de Terrassa
Mountain Wilderness Catalunya
Sant Quirze del Vallès Natura
Secció de Muntanya de l'Assemblea d'Okupes de Terrassa
Unió Excursionista de Sabadell
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TRONCS D'ALZINA A LA SEU DE LA DIPUTACIÓ
La Coordinadora per la Salvaguarda del Parc del massís
de Sant Llorenç de Munt i serra de l'Obac porta a la seu
de la Diputació de Barcelona restes de les alzines talades
en les obres de construcció de la carretera entre coll
d'Estenalles i Mata-rodona per la Coma d'en Vila i coll
de Boix.
Aquest matí, a 2/4 de 12,davant de la seu de la Diputació
de Barcelona, a la Rambla de Catalunya, representants
de la Coordinadora per la Salvaguarda del Massís de
Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac han deixat
una pila de troncs per a constatar, davant l'ens impulsor,
que la construcció de la carretera de Mata-rodona
també deixa víctimes pel camí. Els troncs d'alzina,
procedents de la zona d'obres i baixats a les espatlles
dels participants de la concentració del passat diumenge,
exemplifiquen, només en petita mesura, una de les
conseqüències de l'execució del projecte: la tala de més
de 2.000 alzines.
El conflicte, també als anuncis
La Diputació de Barcelona ha publicat aquest dies uns
anuncis a tot color a plana sencera i en alguns mitjans
escrits un comunicat en què manifesta, en 9 punts, quina
és la seva posició. La Coordinadora ha publicat també
un comunicat, inserit també a dos mitjans, malgrat que
sense finançament públic. Us adjuntem una còpia.

La Coordinadora reitera la necessitat de trobar algun
interlocutor que, prescindint de consideracions polítiques,
intervingui en el conflicte i en la recerca d'una solució.
Evidentment, si la Diputació de Barcelona pretén resoldre
el conflicte per la via dels anuncis té les de guanyar:
disposa de molts més recursos econòmics que les entitats
que conformen la Coordinadora. Ara bé, no haurà
resolt les qüestions de fons i, de fet, haurà perdut
l'oportunitat de solucionar un conflicte per la via
concertada.
El Bages i el Vallès, 22 de novembre de 2006
Coordinadora per a la Salvaguarda del Massís de Sant
Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac

S E N T È N C I A A B S O L U T Ò R I A A L S AC T I V I S T E S Q U E V A N AT U R A R L E S E XC AVA D O R E S
A L PAR C N ATUR A L D E S A N T L L OR E NÇ D E L MU NT
El Jutjat d'Instrucció número 1 de Manresa, atenent al principi d'intervenció
mínima del Codi Penal, considera l'acció pacífica dels activistes com un
exercici democràtic de crítica a les decisions del poder públic.

Aquest capteniment de la Diputació és a hores d'ara clarament visible al
cor del Parc Natural, amb una greu ferida que trigarà molt de temps a
cicatritzar.

La percepció dels activistes respecte a la gravetat de l'actuació de la
Diputació sobre el patrimoni natural del Parc, la necessitat de fer palès el
seu rebuig a la construcció de la carretera, la seva conducta compromesa
i pacífica, i la seva vinculació al teixit de la societat civil, decisives en
l'absolució.

Aquest atemptat ecològic ni tan sols servirà per a la prevenció i extinció
d'incendis, ans al contrari. Les pròpies dades de la Diputació demostren
que la major part dels incendis s’inicien en les proximitats de
carreteres
i pistes.
No s'acaben aquí les accions de la Coordinadora

La sentència

Les properes setmanes la Coordinadora continuarà amb les accions de
rebuig a la construcció de la carretera. Els propers dies, els
responsables de la Diputació de Barcelona rebran un recordatori,
adequat a les dates en què ens trobem,del greu atemptat contra el
patrimoni natural que han comès.
Reiterem les nostres demandes:
Les principals demandes d'aquesta Coordinadora són les següents:

Avui dimecres 20 de desembre hem pogut conèixer la sentència 139/06
dictada el passat divendres 15 pel magistrat-jutge del Jutjat d'Instrucció 1
de Manresa, en el judici de faltes 465/2006 contra els onze activistes de
la Coordinadora per a la Salvaguarda del Massís de Sant Llorenç del Munt
i la Serra de l'Obac que el passat 17 de novembre es van encadenar a una
excavadora a la Coma d'en Vila. L'acció volia impedir que els treballs de
construcció de la carretera del Coll d'Estenalles al Pont de Vilomara, per
Mata-rodona, promogudes per la Diputació de Barcelona, continuessin la
seva obra destructiva al cor del parc natural de Sant Llorenç. Les obres
havien començat el 13 amb la tala d'arbres a la zona de la Coma d'en Vila
i coll de Boix, a l'àrea de màxima protecció ecològica del parc natural .

L'aturada immediata de les obres i la retirada del projecte, incompatible
amb els objectius de protecció del parc natural.

Lamentem haver hagut d'esperar diversos dies per poder conèixer la sentència
judicial, atesa l'oposicióÊde la Diputació a fer pública la sentència als
mitjans de comunicació. Entenem que aquesta oposició a la publicitat
immediata de la sentència és una mostra més de la voluntat de la Diputació
de Barcelona d'ocultar aquest conflicte a l'opinió pública.

Que es tinguin en compte les alternatives més respectuoses amb el medi
per a la prevenció i extinció d'incendis, que han d'elaborar-se en el marc
del Pla Regulador d'Usos i Gestió del parc natural, pla que la Diputació
no sembla tenir cap interès a impulsar, malgrat que legalment hi està
obligada des del 1998.

Una victòria entelada per la construcció de la carretera

Que es tingui present en tot moment que el primer objectiu
d'existència del parc és la conservació de la natura i no l'augment de
visitants; en aquest sentit, també ens oposem a la creació dels itineraris
per a vehicles tot-terreny, motos i quads que en aquests moments la
Diputació té previst impulsar.

La sentència absolutòria és valorada com una victòria per la Coordinadora
per a la Salvaguarda del Massís de Sant Llorenç del Munt i la Serra de
l'Obac , ja que encara que no entra valorar els motius dels activistes,
legitima en el marc democràtic les accions de rebuig a la construcció de
la carretera realitzades.
Malauradament, l'actitud de la Diputació de Barcelona en tot el procediment
administratiu de l'aprovació del projecte i en la fase de licitació ha estat
exactament la contrària a l'esperit d'aquesta valoració externa al conflicte.
En tot moment, la Diputació de Barcelona s'ha negat sistemàticament a
les propostes d'aquesta Coordinadora per tal de trobar fórmules més
respectuoses amb el territori, i espais de mediació en el des de ja fa temps
més que previsible conflicte obert.

Exigim la dimissió dels responsables polítics de la Diputació de Barcelona,
senyors Josep Mayoral i Martí Domènec, president i coordinador de l'Àrea
d'espais naturals, principals executors del projecte.
El Bages i el Vallès, 20 de desembre del 2006
Coordinadora per a la Salvaguarda del massís de Sant Llorenç del Munt
i la Serra de l'Obac
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ENTREVISTA
Trobada amb Reinhold Messner, co-fundador de Mountain Wilderness
El passat 23 de març el nostre
president Jordi Quera es va trobar
amb Renihold Messner a València
i van estar parlant de Mountain
Wilderness i del nostre projecte
d’instal·lacions obsoletes. Messner
ja no pertany a MW d’Itàlia per
desavinences am b alguns
membres, però recorda que va
ser ell qui va crear l’associació a
partir d’una idea prèvia de
defensar la “wilderness”, la qual
segueix percaçant. Ell creu que
avui dia ja no hi ha cap espai
totalment “wilderness” en la
superfície terrestre ja que des d’un
satèl·lit es pot rastrejar qualsevol
racó de la terra. Si que hi ha,
però, reductes on l’home encara
no hi ha tingut presència i la seva
intervenció és indirecta. A la
recerca d’aquests espais, Messner
està preparant una altra expedició
a una muntanya verge entorn els
7.000 metres, al cor de l’Himàlaia.

Reinhold Messner / Jordi Quera

BREUS
Publicat al diari “La Mañana” de Lleida
el 13 de febrer de 2007

Mountain Wilderness es una asociación sin ánimo de lucro
que agrupa alpinistas de todo el mundo bajo la premisa de
la defensa del entorno natural de las montañas y la
recuperación ambiental de las mismas. Los interesados
pueden contactar a través de la página
www.mountainwildernesscatalunya.org.

Con la finalidad de devolver el
Pirineo a su estado natural, la
entidad Mountain Wilderness de
Catalunya ha iniciado una
campaña para conseguir la
retirada de las instalaciones
obsoletas que hoy en día copan
estas montañas.
Sin embargo, antes de conseguir
este propósito, la citada entidad
pide, a través de su página web,
la colaboración de todas
aquellas personas aficionadas al excursionismo que
conozcan o descubran alguna instalación en desuso, ya
sea eléctrica, de telefonía, antiguas presas, edificaciones
de todo tipo, etc.Una vez localizados, Mountain Wilderness
pone a disposición un formulario, donde entre otras cosas
debe especificarse la tipología del hallazgo y su ubicación.
Según explica el presidente de la entidad, Jordi
Quera, cada instalación inventariada será analizada por
un especialista, quien propondrá las medidas más
adecuadas para desmantelarla. Unas propuestas que
tendrán como destino final la administración competente
o la empresa propietaria.
Quera calcula que en el Pirineo catalán podría haber "miles
de instalaciones abandonadas" que contribuyen "a la
degradación ambiental y paisajística". En la zona
de Lleida ya se han llevado a cabo acciones similares en
la Vall Fosca o en la Val d'Aran.
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Nou logo de MW

A l’Assemblea Internacional feta a
Chambéry la primavera del
2006´es va acordar la unificació
dels logotips de l’associació.
Varem fer el canvi de logotip al web
de l’entitat i l’hem fet en aquest
número de la revista de Mountain
Wilderness de Catalunya. Podeu
veure els logotips de les diferents
associacions a les seves pàgines
web. Com haureu observat el dibuix
es igual per a tots els logotips,
canviant el nom de l’associació.

www.mountainwildernesscatalunya

ELS NOSTRES ESTANYS
Envia la teva foto o el text que creguis convenient a Mountain
Wilderness de Catalunya, Rambla 41, 1r 1a Barcelona 08001

Un dia de
finals
de
Desembre a l
’ A l t a
Cerdanya,
després d’una l
l a r g a
aproximació
per la vall de
la Grava,
s’arriba a la
porte l la
homònima.
Ens espera la
baixada i un r
e g a l
inesperat: les
darreres llums
del dia. La
penombra
s’escampa
sobre la neu i
les aigües
embassades
deixant només
una escletxa.
El descens cap
a l’estany de
Lanós esdevé
màgic.

BREUS
MWC participarà en la XXVII
travessa Matagalls Montserrat,
certificant que l’activitat és
respectuosa amb el medi.
També es farà la certificació
per primer cop a la XX marxa
Gràcia Montserrat que
organitza la UEC de Gràcia

EL SAQUEIG DEL PAISATGE

Durant el mes de gener de 2007, s’han exposat a la llibreria
La Pleta de Barcelona les fotos guanyadores del concurs
“EL SAQUEIG DEL PAISATGE” organitzat per MWC.
Al mateix lloc, el dia 22 es va fer una xerrada sobre “SANT
LLORENÇ DEL MUNT: LA POLÈMICA PISTA DE
MATARRODONA” amb nombrosa assistència de públic.

XXI Encuentros SEMAM
(Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña)
MWC col·labora amb la SEMAM en l’organització d’aquesta
activitat, que convoca a tots els metges interessats en els
problemes de salut relacionats amb les activitats de muntanya.
la trobada es farà a Montserrat els dies 2 i 3 de juny de
2007

mountain wilderness de CATALUNYA
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FOTO DENÚNCIA
ENVIA’NS UNA FOTO DENÚNCIA I LA PUBLICAREM

Tan difícil és no llençar res i
endur-se labrossa per llençar-la
al lloc adie
nt?

MOUNTAIN
WILDERNESS

Mountain Wilderness Bèlgica
http://www.mountainwilderness.be

Mountain Wilderness Internacional
coordination@mountainwilderness.org
http://mountainwilderness.org

Mountain Wilderness França
MNEI - 5, Place Bir Hakeim
F-38000 GRENOBLE
Tel: (00 33) 04 76 01 89 08
Fax: (00 33) 04 76 01 89 07
france@mountainwilderness.org
http://france.mountainwilderness.org

Mountain Wilderness Alemanya
Hufschlag 51
82266 INNING
Tel: (00 49) 81 52 79 48 66
info@mountainwilderness.de
http://www.mountainwilderness.de

Mountain Widerness Grècia
Voulis 44
GR-10557 Athinas
Tel/Fax: (00 30) 1 32 43 782
Mountain Wilderness Itàlia
via Unione Sovietica, 2
41012 Carpi MO
Tel/Fax: (00 39) 059 692151
info@mountainwilderness.it
http://www.mountwild.it

Mountain Wilderness Anglaterra
38, Summershades Lane,
Grasscroft OLDHAM Lanc. OL4 4ED
Tel: (00 44) 1 457 87 85 570
Fax: (00 44) 1 457 87 48 94
drat@mns.com

Mountain Wilderness Pakistan
Fax: (00 92) 51 22 06 557
ISMALABAD

Mountain Wilderness de Ayllón,
Guadarrama y Gredos
Calle del Barco, 30
28004 Madrid
info@mountainwilderness-agg.org
http://www.mountainwilderness-agg.org

Mountain Wilderness Slovènia
Justinova 8 1210 LJUBLJANA
Tel: (00 38) 6 15 12 12 93
http://www.drustvo-mws.si

Mountain Wilderness Suïssa
Case Postale 1622
8040 ZÜRICH
Tel: (00 41) 14 61 39 00
Fax: (00 41) 461 39 49
info@mountainwilderness.ch
http://www.mountainwilderness.ch
Mountain Wilderness de Catalunya
Rambla, 41
08002 Barcelona
Tel: (00 34) 93 412 07 77
Fax: (00 34) 93 412 63 53
correu@mountainwildernesscatalunya.org
http://www.mountainwildernesscatalunya.org
Junta directiva:
President i relacions internacionals:
Jordi Quera
Vice-president primer i tresorer:
Jordi Pi
Vice-president segon i comunicació:
Ramon Izquierdo
Secretari:
Enric Canadés
Vocal de material:
Jaume Farrés
Vocal de medi ambient:
Santi Pocino
Vocal de relacions internacionals.
Emili de Tomàs

MOUNTAIN WILDERNESS CATALUNYA Rambla,41 08002 Barcelona correu@mountainwildernesscatalunya.org

