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EDITORIAL

Aquest darrer any, Mountain Wilderness de Catalunya ha ce-
lebrat el seu vintè aniversari. Una efemèride així sempre és
un motiu de satisfacció i per tant pertoca felicitar-nos i fe-
licitar a les persones i entitats que, d’una manera o altra,
han recolzat les nostres iniciatives.

Des d’aquell ara llunyà 19 de juny del 1989 que, a iniciativa
de l’alpinista català Jordi Pons, nasqué MWC, hem generat
moltes accions sempre encaminades a promoure l’esperit
wilderness de la muntanya, el projecte que, a partir de les
tesis de Biella, inicià el seu caminar el 1987 amb la creació
de Mountain Wilderness Internacional i que ara s’expressa
mitjançant el treball d’una dotzena de delegacions nacio-
nals- la catalana entre elles-  arreu del món.

En aquest marc de celebració volem fer èmfasi en alguns
dels principis que MWC defensa i que, sovint resten oblidats.
És irrefutable que el debat en relació al respecte dels espais
naturals i la necessitat de mesures medio-ambientals ha
guanyat terreny en el discurs social i en l’àmbit de les asso-
ciacions relacionades amb l’alta muntanya. Però també és
cert que, molt sovint, aquesta consciència es queda limitada
a la preservació paisatgística i la denúncia de les agressions
en contra del territori.  

Entendre que la nostra tasca es limita a això seria injust amb
el que representa l’esperit wilderness. Si ens fem la pregunta
de “i tot això per a què?” podem prendre un exemple proper
i quotidià: actualment ningú  no discuteix que l’objectiu d’un
professional de la salut no només és el de guarir els seus pa-
cients, sinó també el de promoure el seu benestar i qualitat
de vida.

I a l’alta muntanya també succeix el mateix. Preservar la na-
tura de les constants agressions que pateix només pren valor
si aquesta tasca té per objectiu fomentar una manera de
viure l’experiència de la muntanya d’acord amb l’esperit wil-
dernesss. I quan parlem de l’experiència hem de pensar
també en les persones i les comunitats que hi viuen i que
viuen d’ella. En la mesura que la muntanya preservi els seus
recursos naturals i els estils de vida que se’n deriven, els
practicants d’activitats en aquest medi podran desenvolu-
par-se més com a persones i fer de la descoberta de racons
intactes una raó de gaudir de la seva vida

MWC ha estat “un saccejador de consciències”, però ens sen-
tirem encara molt més satisfets si a partir d’aquesta feina
conscienciadora, aconseguim anar subvertint la idea cada
cop més present que un entorn intacte és més agradable per
realitzar activitats a la muntanya pel concepte de la pròpia
conservació del medi possibilita l’experiència de viure la
muntanya i fer-nos més persones.
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El cap de setmana, 8 i 9 de maig de 2010 se celebrà l'Assem-
blea General Ordinària de Mountain Wilderness International
(MWI) a la vi·la alpina de Finhaut, Suïssa. L'entitat va actua-
lizar els seus estatuts després de vint i dos anys des de la
seva redacció inicial, acordant, entre d'altres temes, el de re-
formalitzar els seus càrrecs representatius, substituïnt la fi-
gura del coordinador general, per la d'un president i el dos
vice-presidents. Fins a la present assemblea i durant els da-
rrers quatre anys, el càrrec de coordinador general l'havia
ocupat el veterà alpinista francès Patrick Gabarrou.

L'elecció del president recaigué en l’actual president de la
secció catalana de MW, Jordi Quera, que es converteix, així,
en el primer president que formalment nomena l'entitat. 
Els dos vice-presidents elegits foren els suïssos de MWCH,
Bernhard Batschelet i Andrea Bianchi.

Els tres responsables de l'executiva de MWI compartiran les
seves responsabilitats juntament amb la també reelegida
tresorera Elsbeth Flüelher, el secretari general que continua
assumint el francès Gilles Privat i els delegats de les altres
seccions nacionals de l'entitat internacional.

L'AGO de MWI va comptar amb la presència de delegacions
nacionals d'Alemanya, Catalunya, Confederació Helvètica,
Eslovènia, Espanya, França, Itàlia i Pakistan.

MW de Catalunya, en tant que entitat catalana, és la secció
nacional de MWI i n'és membre fundadora. Compta amb veu
i vot al costat de les altres delegacions internacionals i al
nostre país també forma part de la FOCIR (Federació d'Orga-
nitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes).

Assemblea de MWI a Finhaut (Suissa), 8 i 9 de maig de 2010
Jordi Quera, President de Mountain Wilderness Internacional
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La fundació de Mountain Wilderness Catalunya

1989

19 de juny: Té lloc a la seu de la Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya (FEEC) a Barcelona, una reunió con-
vocada per Alfonso Muñoz, president de la FEM i Joan
Garrigós, president de la FEEC. Hi assisteixen diversos diri-
gents de federacions de muntanya i personalitats de l’ex-
cursionisme i l’alpinisme. A la reunió s’acorda constituir
Mountain Wilderness de Catalunya. A l’espera de la convo-
catòria de la primera assemblea s’elegeix Jordi Pons com a
president provisional.

Mountain Wilderness de Catalunya. Vint anys
d’activitats (1989-1990)

1990

15 de Febrer: Es legalitzen els estatuts de MWC. 

22 de maig: Jordi Pons i Josep Sicart, amb el suport de la
FEEC, organitzen a l’auditori de Caixa de Pensions de Barce-
lona, la presentació pública de MWC. A l’acte hi intervingue-
ren els fundadors de l’associació internacional, Alessandro
Cogna i Carlo Alberto Pinelli. Una aquarel·la de l’artista fran-
cès Samivel, idealitzant un paratge verge d’alta muntanya i
el missatge “Alpinistes del Món en Defensa de l’Alta Mun-
tanya”, rubrica la posta en escena de l’entitat.

31 de Desembre: MWC arriba a la fita de 400 socis. 

1991

29-30 de juny: Acció de neteja i conscienciació a la vall de
Mulleres, a l’Aran. Hi assisteixen uns tres-cents excursionistes
i escoltes muntanyencs i es compta amb el suport de la presi-
dència del Conselh Generau d’Aran, el municipi de Vielha, De-
pana i la FEEC. A l’acció es pinta i restaura el refugi de Mulleres.

22 de novembre: El diari esportiu “El Mundo Deportivo”
otorga a MWC el premi “Flor de Neu 1990” com a entitat
destacada de l’any, en el marc del festival internacional de ci-
nema de muntanya de Torelló.

1992

31 de gener: Edició del primer butlletí de l’entitat, amb un
article de Jordi Pons sobre els inicis de MWC i una editorial
de Joan Cervera.

28-29 de març: Reelecció de Jordi Pons com a garant in-
ternacional de MW a la tercera assemblea de l’entitat i incor-
poració d’un segon garant català, representat per Josep
Antoni Pujante.

31 de juliol: L’artista Josep M. Subirachs, lliura un dibuix a
l’entitat per a la seva propera promoció social.

24-25 d’octubre: Joan Cervera signa com a president de
MWC, un conveni amb FECSA, en la que aquesta empresa es
compromet a l’enderrocament dels barracots escampasts per
la zona dels Pirineus on hi tingué activitat hidroelèctrica.
L’acord es fa en el marc d‘una acció de neteja i recuperació
dels espais naturals de les muntanyes del Pallars Sobirà, en
concret a l’àrea de  Naorte, Closell, la Canalada i Romedo. Es
compta amb el suport dels municipis de Tavascan i Lladorre
i de la pròpia FECSA. Els treballs comporten enderrocaments,
regeneració del terreny i la plantació de plançons d’avets i
pins. Hi participen més de dos-cents voluntaris.

Assistència regular a les sessions del buró i assemblea ordi-
nària de MW. En aquests moments MWC forma part de l’as-
sociació, com a membre de ple dret, juntament amb Itàlia,
Suïssa, França, Anglaterra, Grècia i Espanya (Associació Ay-
llon-Gredos/Guadarrama, Madrid).

1993

Es planifiquen sense interrupció, conferències i projeccions.
Es programen visites a institucions i empreses com ara
FECSA o ENHER, per tal de concertar esforços en la recupe-
ració d’espais d’alta muntanya on les obres hidroelèctriques
havien malmès els paratges naturals, abandonant runa i fe-
rralla. 

9-10 d’octubre: Segona acció de MWC al Pallars Sobirà.
Cent-cinquanta voluntaris fan una plantada de dos mil cinc-
cents arbres a la zona de La Canalada, el Closell i el Pilastre,
després de l’acció de les màquines que enderroquen edifica-
cions en desús.

Expedició de neteja a l’Everest.

Ascensió internacional al Mont Dolent (4000 m.), amb par-
ticipació de MWC, als Alps italo-franco-suïssos, símbol dels
tres països alpins de la serralada europea. Posterioment es fa
una trobada que reforçarà i expandirà l’esperit Wilderness.

1994

26 de juliol-8 d’agost: Acció de neteja i conscienciació al
refugi de Coma de Vaca (Ripollès) i dels seus entorns. Un he-
licòpter de la Generalitat evacua les deixalles recollides pels
voluntaris.

17-18 de setembre: Tercera acció de neteja i conscienciació
al Pallars, en la que s’havia de cloure la campanya de recu-
peració i reforestació d’antics espais malmesos. Una nevada
va permetre només fer una plantada simbòlica d’arbres.

22-23 d’octubre: Celebració a Tossa de Mar del Congrés
Internacional de les Altes Muntanyes de la Mediterrània sota
el lema “Protegir cultura, protegir natura”. Hi assisteixen re-
presentants de França, Itàlia, Grècia i Occitània, així com Ber-
nat Clarella, president de la FEEC. S’edita un document que
recull les ponències, actes i treballs realitzats. El ressò medià-
tic és notable.

CRONOLOGIA DE LES ACTIVITATS
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1995

15 de Febrer: Presentació al Departament de Medi Ambient,
de les ponències del Congrés Internacional de les Altes Mun-
tanyes, celebrat el 1994. També es presenta el “Manifest per
l’Olimp”, signat per personalitats del món de la cultura, en
defensa de la preservació del mític cim grec.

10-13 de març: Participació al “Congrés de les Muntanyes
Sacres” a Grècia.  

24 - 26 d’Agost: Josep Sicart i Josep A. Pujante, assisteixen
a l’acte de presentació del projecte “Mont Blanc: Parc Natu-
ral Internacional”, a Courmayer (Vall d’Aosta), en el transcurs
de l’assemblea de MW. Una ascenció reivindicativa al Mont-
Blanc formada per una cordada internacional de vint alpinis-
tes, culmina la trobada.

14-15 d’octubre: Cent-cinquanta muntanyencs, sota el
lema “Retornem els espais naturals” es realitza una acció a
Montcasau (Aran), on s’hi retiren cinquanta tones de ferralla
i deixalles de restes de vies de vagonetes, cables, màquines
elevadores i torres metàl·liques.

27-29 d’octubre: Participació al Congrés Català de Volun-
tariat, organitzat per la Generalitat de Catalunya.

1996

29 de gener: Participació de dirigents i socis de MWC a
l’homenatge al dr. Marià Anglada, que juntament amb el dr.
Castelló Roca, són els pioners en establir les bases de la me-
dicina de muntanya al nostre país.

7 de febrer: Es projecta a TV3 el film “Free K-2”, rodat per
l’alpinista italià i garant de MW, Carlo Alberto Pinelli.

Març-maig: S’enceta el primer curs de medecina de mun-
tanya organitzat pel Centre Excursionista de Catalunya
(CEC), la Unió Excursionista de Catalunya (UEC) de Barcelona
i el Club Excursionista de Gràcia (CEG), impartit pel soci i
posterior president de MWC Emili de Tomàs. El curs, que es
realitzarà anualment, s’imparteix difonent la filosofia wil-
derness de l’entitat.

30 d’abril: FECSA lliura el guardó especial a la conservació
del medi ambient a MWC per la seva decidida tasca de de-
núncia activa de la presència d’instal.lacions obsoletes a les
nostres muntanyes.

20-26 de juliol: Participació a la “Zumardi”, les setenes jor-
nades de la natura a Tolosa (País Basc), de caire ecologista,

organitzades pel Centre d’Iniciatives de Tolosa. Durant les
diferents activitats, Emili de Tomàs, en representació de
MWC, organitza una ponència sobre l’aprofitament de les
pistes de muntanya en les accions de MWC al Pirineu.

1997

Juliol: Acció de neteja i conscienciació a la vall de Riu Malo
(Vall de Boí, Pallars Sobirà) i els entorn del  bivac del Besiberri,
amb el suport de cent quaranta voluntaris i la col·laboració
de l’empresa ENHER. Mitjançant un equip d’estudiants d’ar-
quitectura, es va fer un estudi del refugi de la zona, que es-
tava en malt estat. A partir de l’informe, la FEEC el va
declarar fora d’ús. Es realitza una trobada al límit del Parc
d’Aigüestortes després d’haver retirat molta runa de sota la
presa de Cavallers. L’acció acabà amb un ball d’acordió i un
dinar al balneari de Boí. Hi són presents membres del Govern
Català (F. X. Marimon), de la direcció del parc (Mercè Ariz), de
la FEEC (Bernat Clarella) i de la FEM (Jordi Pons).

Octubre: MW pateix una crisi institucional a partir d’un con-
flicte personal entre l’alpinista i fundador de l’entitat, Jordi
Pons i l’alpinista i soci Josep A. Pujante, ambdós, garants in-
ternacionals. A resulta d’això, Pons abandona l’entitat i amb
ell, cent cinquanta socis més. La baixa de Pujante de l’entitat,
poc temps més tard, no serveix perquè Pons retorni a l’asso-
ciació. Tot i això, noves incorporacions de socis garanteixen
la continuitat de les activitats, que continuen amb fermesa
en defensa de les altes muntanyes. 

1998 

24-25 de gener: Reunió del buró executiu de MW a Venè-
cia, Itàlia.

Juliol: Joaquim Molins i J.A. Pujante, membres de la junta de
MWC participen en una expedició internacional al Chogori
(K-2) amb la finalitat de retirar material abandonat per altres
expedicions. Tot i no fer cim, cadascun d’ells retira més de
trenta quilos de material des de la cota 8.000 fins al camp
base.

18 i 19 de setembre: Acció de desmantellament d’una ca-
bana derruïda prop del Puigmal amb la participació de vui-
tanta-cinc voluntaris. Els batlles d’Err (Cerdanya) i Queralbs
(Ripollès) i el director de l’estació d’esquí “Puigmal 2001”, hi
donen suport. La runa es transporta a plom des de la cota
2.700 a la 2.500. Aprofitant l’acció de neteja, un grup fa el
cim i hi desplega una pancarta contra la contaminació acús-
tica dels helicòpters amb el lema “Stop a l’heli-esquí”. La jor-
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nada finalitza amb un refrigeri final a base de productes pi-
renaics de la Vall d’Err.

31 d’octubre-1 de novembre: Assistència a l’assemblea de
MW a Biella (Itàlia). En Joan Cervera, antic president de l’en-
titat, surt elegit garant internacional. Junt amb Jordi Pons i
Josep A. Pujante, ja són tres els catalans al sí del “senat” de
MW.

1999 

6 de gener: Participació al programa de ràdio “El suple-
ment”, el magazín del cap de setmana de Catalunya Ràdio,
conduït per Xavier Solà.

27-31 de gener: Participació a Madrid des de l’estand de
l’Aran, a la Fira Internacional de Turisme (FITUR).

12 de març-12 de maig: La UEC de Sants (BCN) i Mountain
Wilderness organitzen l’expedició “Wilderness Annapurna”.
16 socis de MWC, entre els quals, l’alpinista i garant Núria
Balagué i el president d’honor Josep Sicart, netejaren la ruta
del cim de l’Annapurna, el 8.000 verge que coronaren el
1974 Jordi Pons, Josep Manuel Anglada i Emili Civis. Es varen
retirar cordes, llaunes, ampolles, estaques, escales, fogons
abandonats i es va cremar tot allò combustible a 4.500 me-
tres. Una tona de deixalles degudament aixafades es va
transportar en bidons cap a Catalunya. 

19 d’abril: Acte d’homenatge de l’entitat a l’alpinista J.A.
Pujante.

23-24 d’abril: Participació amb un estand a la Fira de la
Terra, a Barcelona.

23 d’abril: Participació amb un estand a la Rambla de Bar-
celona, durant la diada de St. Jordi.

2 de maig: Participació de l’entitat des de l’estand de la Vall
d’Aran al Saló Internacional de Turisme de Barcelona.

10-11 de juliol: Participació al segon festival de literatura
de muntanya de Font-Romeu (Alta Cerdanya).

10-11 de juliol: Projecció del film “Natura als pirineus”, pre-
miat per MW al festival de cinema de Torelló, al centre cívic
de Sants. Després de la posterior conferència, l’actual presi-
dent Josep Sicart, otorga a Joan Cervera el títol de President
Honorífic de MWC. 

29 de juliol: Assistència a la reunió del buró de MW a Cogne
(Itàlia).

27 de setembre: Presentació del nou póster de l’entitat, a
càrrec de l’artista Jordi Rodrigo “Rodri”.

12-21 de novembre: L’entitat premia la pel.lícula “Everest
a tout prix” de Jean Afanasief com a millor pel.lícula wilder-
ness del Festival de cinema de muntanya de Torelló.

21 de desembre: Mercè Climent, Roser Latorre, Jordi Sant
Just i Emili de Tomàs participen per primera vegada com a
MWC a la Marató de TV3 al Palau Sant Jordi de Barcelona.

2000

26 d’abril: El Vè Premi Lluís Casassas i Simó que atorga
anualment la societat Catalana de Geografia del IEC, recau
en el soci i redactor de la revista de MWC, Santi Pocino, pel

seu treball de recerca Empremtes glacials i Pre-glacials a la
serra d’Enclar (Andorra).

16 de maig-14 de juny: S’organitza a Barcelona i a l’Aran,
l’assemblea Internacional de MW, amb l’assistència de tots
els garants internacionals i les delegacions de Suïssa, Ale-
manya, Itàlia, França i Espanya. Les delegacions són rebudes
pel president de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol i el
conseller d’esports, Jordi Vilajoana. En motiu del desè aniver-
sari de MW, s‘inaugura al Palau Robert de Barcelona, una
exposició de fotografia del fons de la Fundació Sella (Biella,
Itàlia), titolada “De l’Alpinisme heroic a l’alpinisme Wilder-
ness, del segle XIX al XXI”, comissariada per Joan Cervera. El
tercer dia de l’assemblea, els assistents es traslladen a Vielha
on són rebuts pel Síndic Carles Barrera i el cap dels Pompiers
de Vielha, Joan Canalies. En una sessió el garant i alpinista
Jerónimo López i d’altres delegats, plantegen que MW de
Catalunya i MW Ayllon-Gredos-Guadarrama es fusionin per
constituir MW Espanya, proposta que és desestimada per la
part catalana, fundadora de MWI. La negativa força la di-
missió de Jerónimo López, en no defensar la seva entitat
(MW Ayllon) que en el seu dia el proposà com a garant. 

19 de juliol: Emili de Tomàs agafa el relleu de la presidència
de l’entitat en substitució de Josep Sicart i Tauler, d’acord
amb l’assemblea general ordinària.

1 de setembre: Amb el suport d’altres entitats de defensa
del territori, es recullen 17.000 signatures a favor del desen-
volupament sostenible de Beret i en contra de l’ampliació de
les pistes d’esquí de Vaqueira cap a la Vall d’Àrreu.

14-15 d’octubre: Es realitzen accions a La Restanca, a l’A-
ran, la regió d’estany Tort, Colomina, Frescau i Gento.

Tardor: Dintre del festival internacional de cinema de mun-
tanya de Torelló, MWC hi otorga un guardó per premiar la
pel·lícula que millor destaca els valors del medi ambient i
salvaguarda de les altres muntanyes. S’otorga un premi en
metàl·lic i una litografia reproduint un dibuix de l’artista Su-
birachs, fet especialment per a MWC. 

2001

Primavera: S’edita el llibre “El somriure del yeti”, a càrrec
dels socis Ferran Garcia (text) i Josep Sicart (dibuixos) i amb
col.laboració del Departament de Benestar Social. Es  una
publicació infantil sobre la necessitat de respectar l’estat na-
tural de les muntanyes.

20 ANYS D’ACTIVITATS www.mountainwildernesscatalunya.org  
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28 i 29 d’abril: Es realitza la primera acció de neteja i cons-
cienciació a Montserrat, concretament a l’indret conegut
com el Torrent de l’Illa.

5 de maig: Assistència a la Trobada nacional d’entitats a Va-
lència, enmarcada a enfortir les relacions de les diferents as-
sociacions dels Països Catalans. 

5-6 de maig: Assistència a la reunió del Buró de MW a En-
tranque (Itàlia).

26 i 27 de maig: Segona acció a Montserrat. Neteja i res-
tauració de camins a la regió d’Agulles. Retirada de les restes
d’una avioneta abandonada després d’un accident, per culpa
de la burocràcia de les asseguradores i la desídia de l’admi-
nistració.

30 de juny-1 de juliol: Primera acció de neteja i conscien-
ciació del Grup de Joves de MWC al refugi de la Vall Ferrera
(Pallars Sobirà).

Juliol: Participació a una caminada popular reivindicativa
per la Vall d’Àrreu, seguint la crida de diverses entitats de
defensa del territori, en defensa d’aquesta vall del Pirineu.
S’hi concentren més de set-centes persones.

Juliol: Expedició “Dones al Shisha” integrada únicament per
dones i seguint la filosofia wilderness. Les alpinistes Núria
Balagué i Maite Hernández al cim del Shisha Pangma (Hi-
màlaia).

15 i 16 de setembre: Primer control  mediambiental de la
XXIIa. travessa Matagalls-Montserrat.

29 i 30 de setembre: Segona acció de neteja i consciencia-
ció a La Restanca (Aran).

Novembre: Dintre del festival de cinema de muntanya de
Torelló, s’atorga el premi Wilderness a la pel.lícula canadenca
“Denali, Lanid of the high one” d’Andrew Manskee.

2002

23 de març: Participació a les jornades de muntanya de Sta.
Cristina d’Aro (La Selva).

10 d’abril: Participació a la setmana de la cultura a l’escola
Frederic Mistral (Barcelona).

20-21 d’abril: Assistència a les primeres jornades de vo-
luntariat ambiental, organitzades a Canet de Mar per l’INCA-
VOL.

23 d’abril: Es concedeix a l’entitat el Premi Jaume Ciurana,
atorgat per la Generalitat de Catalunya, en motiu de l’acció
de neteja a la Vall Ferrera, organitzat per la secció de joves
de MWC.

Gener-Juny: Co-organització juntament amb la Generalitat
de Catalunya de l’exposició “l’Ànima de la muntanya”, al
Palau Robert de Barcelona.

25-26 de maig: Participació a l’assemblea de MW a Tanay
(Suïssa), en la que MWC adquireix el seu ple reconeixement
dintre la internacional, amb la presència permanent de dos
delegats propis, que fins ara es repartien entre l’altra dele-
gació de MW de l’estat espanyol.

7-8 de juny: 2n. Fòrum de MW a la Torre de Cabdella (Pa-
llars Sobirà). 

14 i 15 de setembre: Participació en el control mediam-
biental de la XXIIIa. travessa Matagalls-Montserrat.

23 de setembre: Estand a la mostra d’associacions a les fes-
tes de la Mercè.

28 i 29 de setembre: Tercera acció de recuperació d’espais
naturals a la vall de Restanca (Aran).

28 de setembre: Visita guiada pels participants als XIV En-
cuentros de la Sociedad española de medicina y auxilio en
montaña (SEMAM) per les zones on s’han realitzat accions
de recuperació de l’entorn. L’itinerari segueix la pista de la
Vall de Valarties, Pontet de Rius, Llacs de Restanca i de Mar
(Aran).

5-6 d’octubre: participació a la fira del llibre de muntanya
de Collsacabra-Tavertet (Osona) i segona caminada popular
a la Vall d’Àrreu, amb l’assistència de cinc-centes persones.

20 ANYS D’ACTIVITATSwww.mountainwildernesscatalunya.org  
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8-10 de novembre: Participació al saló de l’alpinisme i l’es-
calada de Vic (Osona).

23 de novembre: Participació al festival de cinema de mun-
tanya de Vic (Osona).

11-13 de desembre: S’atorga el premi del concurs de recu-
peració paisatgística, amb la participació de MWC, a Mont-
serrat Climent i Dolors Freixa, pel projecte “Recuperem el
paisatge de la conca del Flamicell” (Vall Fosca, Pallars So-
birà).

18 de desembre: Jornada “Salvem la muntanya-Lluitem
contra el càncer” dins la programació de la marató de TV3.

2003

1 de gener: Josep Sicart i Jordi Quera assumeixen per dos
anys, la coordinació internacional i la Secretaria General de
MW, respectivament, substituint Carlo Alberto Pinelli. MWC
assumeix així, l’organització de l’assemblea general i el buró,
l’òrgan entre assemblees. 

25 de juny: Trobada reivindicativa al parc nacional d’Ai-
güestortes per reivindicar-ne l’accés lliure i responsable.

5 i 6 de Juliol: Primera acció de neteja i conscienciació a
la Vall Fosca. Ascenció al pic de Saburó, en coordinació amb
un seguit d’ascencions reivindicatives coordinades per MW
sota el nom “d’Oxus: mountains for peace”.

9 de juliol: Lambert Colàs, representant a MWC, participa a
l’Expedició “Oxus. Muntanyes per la pau” dirigida per l’alpi-
nista i fundador de MW Carlo Alberto Pinelli al cim del Nos-
haq (7.492m) a l’Afganistan, per tal de promoure la formació
de futurs guies de muntanya i reivindicar la pau en aquelles
terres castigades per dècades de violència.  

20 i 21 de setembre: Control medioambiental a la XXIVa.
travessa Matagalls-Montserrat.

23 d’octubre: Trobada de MW a Tarbes (França). S’inaugura
l’exposició itinerant de fotografia de la primera acció de ne-
teja a la Vall Fosca.

2004

15 de gener–21 de maig: Exposició fotogràfica itinerant
sobre l’acció de MWC a la Vall Fosca (Pallars Sobirà) als cen-
tres excursionistes de la UEC-Barcelona, AE.Catalunya, Cen-
tre cultural “La farinera” del Clot, Foment excursionista de
Barcelona, CEC, Centre d’interpretació del parc natural Cadí-
Moixeró (Bagà), Secció excursionista de l’Ateneu santjustenc

(Sant Just d’Esvern) i a La Riera de Gaià (Tarragonès).

Primavera: Organització de l’assemblea de MW al Vercors
(Grenoble)

Expedició “Dones a l’Everest”, amb la participació de Maite
Hernàndez, Sílvia Ferrandis i Núria Balagué, sòcia i garant
de MWC. L’organitzen amb esperit wilderness i aprofiten per
recollir deixalles d’altres expedicions.

13-14 de març: Organització i assistència al buró de MW
al Vanzago (Itàlia).

18 d’ Abril: Concentració reivindicativa per la dignitat i la
qualitat de l’alta muntanya al Pic de Filià (2.775 m) en una
acció conjunta amb la FEEC.

Maig: Organització de l’assemblea de MW al Molí de Quei-
xans (La Cerdanya) i ascenció al Comabona. Hi participa la
quasi totalitat del bureau i es combina amb diverses reu-
nions institucionals.

22-27 d’agost: Participació amb un estand al Fòrum Uni-
versal de les Cultures de Barcelona. Paral.lelament, al “Spe-
aker’s Corner” s’organitzen tertúlies amb la participació de
Núria Balagué, Martí Boada, Lambert Colàs, Sergi Mingote i
Lluís Paluzié, entre d’altres.

11 i 12 de Setembre: Segona acció de neteja i consciencia-
ció a la Vall Fosca. (Pallars Jussà)

2005 

23 de març: Trobada del president Jordi Quera amb l’alpi-
nista Reinhold Messner, co-fundador de MW, a València,
sobre el projecte d’instal.lacions obsoletes.

Abril: Organització de l’assemblea de MW a Torino (Itàlia). Es
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fa el traspàs de la coordinació de la internacional que els
darrers dos anys l’ostentà MWC (Jordi Quera i Josep Sicart)
a l’alpinista francès Patrick Gabarrou. La seu de l’entitat in-
ternacional passa de Catalunya (Barcelona) a França (Cham-
béry). 

13-15 de maig: Buró de MW a Vrata Valley (Eslovènia).

Participació a la 4a Fira del llibre de Muntanya i a la taula ro-
dona sobre “La conservació de les muntanyes”, amb respon-
sables i experts en planificació de l’entorn natural.

30 de novembre: Participació de Jordi Quera a l’espai d’ex-
cursionisme de la TV Comtal (Canal 24).

1 d’octubre: Assistència a la concentració de protesta al
Coll d’Estenalles (Montseny) contra la construcció d’una
pista forestal al mig del parc natural de St. Llorenç del Munt.

22-23 d’octubre: Fòrum Wilderness de MWC al refugi de
Cortiuda (Alt Urgell).

1-31 de desembre: Exposició de fotografies de les accions
de MWC a la Secretaria General de Joventut a Barcelona.

11 de Desembre: Commemoració del Dia Intenacional de
les Muntanyes al Serrat Gran, iniciant la tradicional ascenció
anual a un cim de les nostres muntanyes, per celebrar
aquesta data.

2006 

19 de gener: L’ajuntament de Barcelona atorga la medalla
d’Honor de Barcelona’05 a Joan Cervera, president d’honor
de MWC i garant internacional de l’entitat, per la seva con-
tribució al desenvolupament d’una consciència ciutadana i
cívica per a Barcelona, així com dels seus valors i virtuts.

21 d’abril: Participació a l’assemblea ordinària de Chambéry
(França).

25 de Juny: Trobada organitzada per MW a la Cerdanya en
la que hi paticipen les seccions de França, Catalunya i Es-
panya, en defensa de la muntanya.

16-17 de setembre: Participació a la travessa Matagalls-
Montserrat, per certificar que la travessa es fa en condicions
de respecte al medi natural.

12-15 d’octubre: En el marc del XXXè Aplec Excursionista
dels Països Catalans a Pollença (Mallorca), MW donà el ve-
redicte del concurs fotogràfic “El saqueig del paisatge”, sobre
espais agredits a les nostres muntanyes.

21-22 d’octubre: Assistència al Buró executiu a Baviera,
organitzat per MW Alemanya.

2007

Abril: Assemblea anual de MWC al C.E. Pirenaic de Barcelona
en el marc dels seu 75è aniversari.

19 i 20 de maig: Participació per primera vegada en el con-
trol medi-ambiental de la travessa anual “Gràcia- Montse-
rrat”, organitzada pel CE de Gràcia.

2-3 de juny: Col.laboració en la trobada del SEMAM (Socie-
tat Espanyola de Medecina i Auxili a la Muntanya) a Mont-
serrat.

15 i 16 de setembre: Participació en el control medi-am-
biental de la travessa anual “Matagalls-Montserrat”.

6-7 d’octubre: Participació junt amb el garant internacional
de MW Kurt Diemberger a la fira del llibre de Collsacabra a
L’esquirol (Osona).

1 de novembre: Participació i lliurament del premi Wilder-
ness a la pel.lícula “Megafalls of the Iguaçú” a la 25a. edició
del festival de cinema de muntanya i aventura de Torelló
(Osona).

24-25 de novembre: Assistència al Buró Executiu de MW
a Lugano (Itàlia), Suissa.

16 de desembre: Celebració del dia internacional de les
muntanyes amb una sortida a Montserrat. Jordi Quera i
Josep Sicart fant la lectura del manifest dedicat al silenci.

Desembre: El meteoròleg de TV3 Dani Ramírez lliura el premi
del concurs “6 a Traïció” a MWC per les seves activitats de
sensibilització i defensa de les muntanyes.

2008

1 de febrer: Jordi Quera participa en un debat sobre medi
ambient al programa pantalla oberta a TV de Mataró en el
marc de la XXXa. Fira de l’arbre.

1 d’abril: Ramon Izquierdo i Núria Balagué (suplent) són
designats membres de l’Observatori Català del Civisme de la
Direcció General d’Acció Cívica de la Generalitat de Cata-
lunya.

20 d’abril: Assistència a l’assemblea de MW a Biella i cele-
bració dels seus 20 anys d’existència. Intent d’ascenció amb
esquís al cim del Gran Paradiso (4.061m.). 

20 ANYS D’ACTIVITATSwww.mountainwildernesscatalunya.org  
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29 d’abril: Assemblea anual de MWC al local de la UEC de
Sants.

12 de maig: Xavier Arias i Xavier Aymar fan el cim de l’Eve-
rest en una expedició reduïda per tal de minimitzar l’impacte
a la muntanya, basant-se en els principis i l’esperit wilder-
ness.

17 i 18 de maig: Participació per primera vegada en el con-
trol medi-ambiental de la travessa anual “Gràcia-Montse-
rrat”, organitzada pel CE Gràcia (BCN).

25 de maig: Sortida popular reivindicativa a Llessuí. Intent
d’ascenció al cim Montsent de Pallars, cancel·lat pel mal
temps. Visita i reportatge fotogràfic per les instal·lacions
abandonades de l’estació d’esquí de Llessuí. 

14 de juny: Participació per primera vegada en el control
medi-ambiental de la primera travessa “Cap de Rec-Ando-
rra-Cap de Rec”, entre la Cerdanya i Andorra, organitzada
pel Club Muntanyenc Sant Cugat.

16 i 17 de setembre: Participació en el control-mediam-
biental de la marxa “Matagalls-Montserrat”, amb la incor-
poració enguany de cartells conscienciadors al llarg de la
marxa. 

14 de desembre: Celebració del dia internacional de les
muntanyes amb una sortida al cim de la Mola, a Sant Llorenç
del Munt, amb neu. Es fa la lectura del manifest dedicat en-
guany a les vies rodades que rodegen les muntanyes.

2009

Abril: Assemblea anual de MWC al C.E. Espluga Viva d’Esplu-
gues de Llobregat.

Juny: Sortida del vintè aniversari de MWC amb una excursió
al cim del Pedraforca. Al cim es llegeix un manifest que ba-
teja el pollegó superior amb el nom de “Pic del silenci”.

Juny: Participació en el control medi-ambiental de la tra-
vessa “Cap de Rec-Andorra-Cap de Rec”, entre la Cerdanya
i Andorra, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat.

Juliol-agost: Expedició de MWC a la serralada del Huay-
huash (Perú) desenvolupant un projecte de neteja i cons-
cienciació en un dels trekkings andins més bells, però més
amenaçats per la sobre-explotació i la brutícia.

Setembre: Participació en el control medi-ambiental de la
cursa de muntanya “Matagalls-Montserrat”, amb la incor-
poració enguany de cartells conscienciadors.

13 de desembre: Sortida commemorativa del Dia Interna-
cional de les Muntanyes al cim de les Agudes (Montseny).

20 ANYS D’ACTIVITATS www.mountainwildernesscatalunya.org  
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Les Agudes, Montseny
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L’“heliskí” o “heliesquí” va néixer a Canadà i Estats Units fa
uns 45 anys, on es va començar a usar l’helicòpter com mitjà
de transport per arribar als cims i muntanyes verges per a la
pràctica de l’esquí. Avui dia és comú en moltes zones de
muntanya del món (Austràlia, Argentina, Estats Units, Suïssa,
etc.). Des de fa uns anys, es promociona aquesta activitat
també al Pirineu per atreure a una clientela nova en recerca
de sensacions fortes, a un preu mes econòmic que en altres
muntanyes. 

Fins ara, aquesta activitat estava únicament reservada a uns
quants privilegiats que la practicaven a Vaqueira des de ja fa
dècades. Tantmateix, en els darrers anys, s’ha expandit per la
resta del Pirineu Català, l’Aragonès i Andorra, concretament
a la Vall del Tena i la Vall d’Aran.

Diverses empreses d’oci han aprofitat per incloure a les seves
ofertes uns “paquets” d’heliski. Els Helicòpters s’enlairen de
Panticosa, Formigal o Vaquèira, i fins i tot algunes empreses
s’han creat exclusivament per dedicar-se a aquesta activitat.
Venen la opció d’accedir a zones de neu immaculada i lliscar
per vessants verges, a tant sols uns minuts de vol. Els preus
varien des d’aproximadament 60 euros fins a 200 o 300
euros per a un “pack” de cap de setmana incloent-hi diversos
viatges. L’oferta s’ha vist ampliada de forma significativa en
els últims 2-3 anys, amb lemes com “sols per a valents” o
“un dels somnis de tot esquiador de nivell mig-alt”. Algunes

altres venen la “possibilitat de reservar la totalitat de la zona
heliskiable exclusivament per al seu grup”! (Vall d’Aran, 300
km2, Pyrenees Heliskí) permet oferir preus assequibles com-
parats amb altres muntanyes atesa la proximitat.

Mentre a França i Alemanya la pràctica de l’heliski es va pro-
hibir en els anys 70, a Suïssa i Itàlia s’autoritza amb condi-
cions. A Suïssa, es permet aquesta pràctica en 30 àrees
definides, amb 42 punts d’enlairament per sobre de les cotes
1100 metres i fins a 4200 metres, i a Itàlia solament en po-
ques àrees. Els guies i empreses franceses segueixen oferint
heliski, utilitzant punts d’enlairament situats a Suïssa o Itàlia,
i han començat a fer el mateix amb els cims i àrees del Piri-
neus. Aquestes noves tendències de turisme de l’esquí han
donat lloc, als Alps, moltes (de vegades, violentes) controvèr-
sies.

Es multipliquen les ofertes d’oci de “turisme motoritzat” per
arribar a cotes cada vegada més altes, i l’heliski es va afegint
a les diferents pràctiques existents com les excursions amb
motos de neu, quads i 4X4, causant greus impactes sobre la
fauna i la flora. Constitueixen una amenaça pel fràgil hàbitat
alpí i les seves espècies, entre les quals en destaca, per exem-
ple, les espècies d’aus endèmiques de l’alta muntanya piri-
nenca, com la perdiu nival. Cal no oblidar les molèsties
relacionades amb el fort soroll que causen aquestes màqui-
nes, ja que aquesta activitat no sembla compatible amb la

L’Heliskí
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possibilitat de gaudir del silenci, la quietud i el caràcter sal-
vatge de la muntanya en el seu estat natural (“wilderness”),
ni amb el poder enfrontar-se i viure les circumstàncies reals
de la muntanya. Pertorben la tranquil·litat i solitud buscades
per muntanyencs i excursionistes de tot tipus.

A Espanya, aquesta pràctica és autoritzada (o poc restrin-
gida) a causa de la gairebé inexist regulació, tant a nivell au-
tonòmic com estatal. Actualment es pot realitzar heliski i
sobrevolar en helicòpter gairebé qualsevol part del Pirineus,
excepte els parcs naturals i nacionals segons ho estableix
una Normativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó apro-
vada el 2002, que impedeix sobrevolar les àrees protegides
“a menys de 1.000m del terreny”, per a  usos d’oci i/o tu-
risme. El problema més significatiu al que s’enfronta el Piri-

neu en el seu vessant ibèric és la falta de regulació i control
tant com en els punts d’enlairament i d’aterratge, com en
les àrees que es poden sobrevolar.

Altres seccions de MW (França, Itàlia i Suïssa) s’han anat mo-
bilitzant des de fa gairebé 10 anys als Alps (vg. foto). No obs-
tant això, aquest fenomen, nou als Pirineus, mereix una
atenció i un seguiment especials. És una amenaça més per
a les muntanyes del Pirineus, sobretot perquè aquest “buit
legislatiu” deixa camp obert a l’ús excessiu i el desenvolupa-
ment incontrolable d’aquesta activitat, on els interessos eco-
nòmics prevalen sobre qualsevol altre tipus de consideració.
El risc va cap a una banalització del soroll a la muntanya, i
veure enlairar-se i aterrar desenes d’helicòpters als cims més
alts del Pirineus, com ja passa en algunes èpoques de l’any
prop del cim de la Forest Rosa (Alps) a 4200 metres d’altitud
on el nombre de vols arriba a ser de gairebé 15.000 per any.

Ens sembla, per tant, urgent que es controli aquesta pràctica
i es defineixi un marc legislatiu per al control de l’ús turístic
i d’oci de les àrees sensibles. És necessari que es controli
l’accés dels helicòpters, definint restriccions en totes les
zones on aquesta activitat representa un risc pels valors me-
diambientals i arribar a un ús raonable i sostenible. Des de
MW Catalunya vam considerar que la regulació d’aquesta
activitat havia de dur-se a terme seguint criteris i estudis
previs, en col·laboració amb els agents i individus que fan
ús de la muntanya tant com per a la seva activitat econò-
mica com per a l’oci, i amb una cooperació entre països im-
plicats.

L’objectiu ha de ser la reducció de l’accés motoritzat a l’alta
muntanya i limitar-lo a les intervencions necessàries de so-
cors i a les activitats econòmiques imprescindibles per a con-
servar les àrees fins ara intactes. Tenim la responsabilitat de
proposar als turistes en general, un enfocament més res-
pectuós cap a la natura. És urgent evitar les tendències que
fan de la muntanya un producte consumible i que privatit-
zen tant el seu accés com el seu ús.

Audrey Thènard
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14 Dins dels actes de celebració dels 20 anys de Mountain Wil-
derness de Catalunya n’hi ha un qué per les seves caracte-
rístiques fou especialment esperat per amics i socis: la
trobada al Pedraforca. 

L’ascenció estava enmarcarda en la campanya SILENCI A LES
MUNTANYES i dalt del cim es va llegir un poema.

Tot i que de bon principi es deixava a la lliure eleccio dels
participans escollir el itinerari per assolir el Pollegó Superior,

el mal estat de la tartera de Saldes i la consciència mediam-
biental ens va fer respectar les recomanacions de no utilit-
zar-la, i deixant-la que es regeneri o, si més no, que no
augmenti la seva problemática.

Es va escollir de a camp base el refugi Pedraforca-El Roget
del bon amic Jordi Camprubí, que es troba a la sortida de
Saldes. És un indret meravellós, i amb tots els equipaments
necessaris per a fer-hi una estada d’allò més agradable.

Per tal de facilitar el transport tant a la anada com a la tor-
nada, i sobre tot, per no empitjorar l’estat de la tartera, es va
decidir que tot hom pujaria i baixaria per Gósol.

Durant tot el dissabte varen anar arribant amics. Alguns
d’ells ja feia força estona que trescavent per les muntanyes,
ja que tenien encomanada la tasca de controlar la marxa de
Cap de Rec.

Després del sopar es va aprofitar per comentar properes ac-
cions i formar els equips necessaris per desenvolupar-les.

Diumenge, després d’un més que generós esmorzar, ens
vàrem posar en camí, deixant els cotxes a Gósol.

L’itinerari comença per una pista amb senyals en groc que va
al mas de la Torre del Campet. Alla s’estreny un xic i comença
a remuntar vers el bosc de llevant. Entre camps de conreu
s’arriba a l’espaiosa torrentera de l’Arrubinat, ara seca,  i que
cal creuar. A l’altre marge s’inicia el cami per dins el frondós
bosc de la Serra de la Tossa. 

Mountain Wilderness de Catalunya celebra
els 20 anys al cim del Pedraforca
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De bones a primeres i sense avisar ningú, el camí s’eleva en
tancades ziga-zagues i guanyant altura ràpidament. Només
de tant en tant, i mitjançant una diagonal més suau i enca-
rada al nord, ens pèrmet de recuperar una mica l’ale.

No hi ha cap replà fins arribar a la carena en el Pla de la
Selva, on un magnífics prats et donen la benvinguda. Ara cal
fer una parada per reeagrupar els que estan més endarrerits,
i mentre ja apreciem la tartera de Gósol, enmarcada per altes
parets de la Serra del Verdet i el Pollegó Superior al nord, i
Les Llosanques, el fals Pollegó i el Pollegó Inferior pel sud, al
cap de munt i entre elles veiem l’Enforcadura.

Poc a poc va desapareixent el bosc i donant pas a les pedres
i els prats. Primer resseguim la carena decididament enca-
rada al nord, fins a tocar les parets que conformen la Serra
del Verdet. Som al Coll de Cabra, i ara cal orientar-nos de
nou cap a l’est deixant l’esmentada serra a la nostra esquerra. 

Travessem un parell de petites tarteres que cauen cap a la
Solana de Sorribes, i seguim pujant per un camí marcat. El
darrer arbre és quasi com una porta al món mineral, al ma-
teix temps que el camí gira una mica vers el sudest. El tram
final abans de l’Enforcadura és potser el més indefinit i cal
prendre-s’ho amb filosofia.

A l’arribada ens rep un cop de vent que sembla voler-nos
tirar de nou avall. Baixem uns metres capa Saldes per pro-
tegir-nos, fer temps i reagrupar-nos de nou.

Poc a poc arribant i per no refredar-nos seguim camí cap el
Pollegó. 

La canaleta d’entrada és plegada de gent: uns que pugen,
altres que baixen, uns que son aturats fent un mos, aquells
plegant els bastons, els altres treien-los…

Després de remontar els darrers metres, arribem al cim…hi
ha una concentració?, o potser es un casament?. No, deu ser
un aplec.

Una munio de gent resta repartida per l’escàs espai dispo-
nible.

Gossos, nenes, nens, families, avis. 

Gent lligada, gent amb sabatilles, uns amb pantalons de
tempesta, l’altre amb pantalons curts…Molts que fant fotos,
algú que filma, uns que treuen un enorme entrepà i el com-
parteixen, els altres la bota de…deu ser vi?. 

No és allò que es diu la Soletat de la Muntanya, però…

Fem cua per cercar un racó i agrupar-nos. Treiem les senye-
res, les banderoles i el text. L’amic Ramon s’encarrega de lle-
gir-lo. 

El cim
En el silenci profund,

tan sols la meva respiració
massa accelerada encara.

Tant sols el batec del meu cor,
com un martell,

despertant l’eco llunyà.
Des del silenci pregó,

només el vent,
sortint del no res,
i a prop l’univers,

on em perdo sense cap lluita.
Jo sóc el silenci,
sóc alè i vent,

sóc el batec del meu cor
en la immensitat,
i espero, pacient,
fins que em trobi

a mi mateix

La poesia que es va llegir al cim pertany al llibre “ El silenci
retrobat”. 

de Beatrice Nyffenegger.

A la baixada cadascú u va al seu aire fins a Gósol, on ens es-
pera un bon dinar.

…que en passa de depressa el temps!

Emili de Tomàs i Oriol
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Un cop més, tal i com venim fent any rera any, ens hem citat
a dalt d’un cim del nostre país per celebrar el Dia Internacio-
nal de les Muntanyes

Any rera any volem posar èmfasi en el fet que les muntan-
yes, totes les muntanyes, són fràgils. La grandesa de les ma-
teixes és precisament la seva feblesa. Si aquest espai ens
fascina és, sobretot, perquè hi trobem l’essència de la natu-
ralesa salvatge, allò que, malaudarament ja és difícil de tro-
bar en altres indrets

I el poder gaudir d’aquest esperit wilderness és una arma de
doble tall: la mateixa atracció que genera l’escenari de la
muntanya fa que cada cop siguin més les persones que s’hi
acosten. Per aquesta raó hem de dir ben fort i clar que cal
preservar les muntanyes

No resulta suficient el contentar-se en disposicions i mesu-
res de “protecció” medi-ambiental. En la majoria dels casos
no passen de ser simples normes legals que probablement
calmen les males consciències, però la realitat és una altra:

- Continua prevalent la pràctica del sancionar enfront
de la del prevenir.
- La destinació de recursos materials, humans i de di-
dàctica no es corresponen ni de lluny amb les veritables ne-
cessitats del medi.
- Veiem sovint, praxis de “doble moral”, que s’omplen la
boca de bones intencions, però paral·lelament conviuen amb
decisions que contradiuen aquest discurs: proliferació d’in-
fraestructures de comunicació i habitage, oci i turisme en
aquests mateixos indrets que diuen “protegir”, l’apologia del
gaudir de la natura alhora que s’hi fomenten activitats mas-
sives que, per ben “controlades” que estiguin, acaben mal-
meten la wilderness de les muntanyes

Al reivindicar la “wilderness” en el sentit de mantenir la na-
turalesa salvatge sense que aquesta quedi modificada per
l’acció de l’home, hem de pensar en les agressions més evi-
dents: la pol·lució, la contaminació ambiental i acústica, l’im-
puls sense límits d’infraestructures de comunicació,
l’explotació de recursos naturals, industrials, habitatges o
espais per l’oci, però també hem de conscienciar-nos que el
senzill contacte amb el medi natural deixa rastres que mal-
meten l’entorn de les muntanyes. I aixó no tindrà sentit fins
que darrera aquesta conscienciació hi hagi una acció real,
tangible, per part de tots i totes.

És innegable, i seria ingenu dir el contrari, que l’impacte zero
és possible, però probablement farem més si hi pensem

abans de fer, que haver de pensar en com desfer després. La
sostenibilitat del medi no ha de ser una proclama, sinó una
pràctica constant, amb respostes i propostes clares i especí-
fiques per a tots i cadascun dels casos i escenaris

I és aquesta praxi conscient es la que Mountain Wilderness
reivindica. Cal ser conscients que la millor forma de protegir
el medi muntanyenc és no agredir-lo des del principi.

Veurem algun dia que ja no és necessari fer expedicions de
neteja perquè les expedicions, les agències de trescs, els
usuaris de la muntanya no embruten i s’enduen les pròpies
deixalles? 

Ens trobarem algun dia amb algun projecte de desenvolupa-
ment que no es qüestioni per agredir el territori, perquè de
bon principi s’ha plantejat pensant en la mínima repercusió? 

Podrem deixar de denunciar instal·lacions obsoletes a la
muntanya perquè, senzillament, determinats projectes no es
duen a terme pensant en l’ús i les consequències a mig i llarg
termini?

Per tot aixó, avui ens reunim aquí, al Puigsacalm. Des d’a-
quest magnífic mirador del nostre país, volem fer una ullada
generosa del nostre territori, de la wilderness que ens en-
volta. Un cim al peu del que s’endegà no fa massa un pro-
jecte, el del túnel de Bracons, que desfermà una llarga lluita
per preservar alló que forma part també del nostre entorn
quotidià.

És clar que el desenvolupament d’infraestructures viàries és
part ineludible del nostre dia a dia. Que fomentar la comu-
nicació, l’intercanvi entre les persones també construeix te-
rritori, però també resulta igual de clar que fer-ho sense
preservar l’equilibri entre natura i impacte humà, passa tard
o d’hora un peatge, sovint irreversible.

Avui, els que ens hem reunit aquí per celebrar el Dia Interna-
cional de les Muntanyes, aixequem la nostra veu per dir que
les muntanyes són vulnerables, que les sensacions de gaudi
que hi experimentem, neixen del fet que durant milers d’anys
s’ha preservat el seu equilibri natural i que la mà de l’home
no les ha malmès ni n’ha afectat els seus cicles vitals.

I aquest clam, és el mateix que en un, ja una mica llunyà, 1989
la nostra entitat es plantejava, i que, a dia d’avui continua
esent tant o més vigent. No ens cansarem d’alçar la nostra
veu per escampar-ho als quatre vents, que ja n’hi ha  prou de
canvis i agressions als cims del nostre país i de tot el planeta.

Manifest de Mountain Wilderness de Catalunya.

Cim del Puigsacalm 19-12-2010 12:00 h.

Celebració del Dia Internacional de les Muntanyes de l’11 de desembre 
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Per això fem una crida a la humanitat, a les institucions, a les
entitats del món de la natura i de la muntanya, i a tots els
particulars, que de manera eficaç i responsable hi podem
contribuir:

- REIVINDIQUEM EL SILENCI: PROU SOROLL: Cap vehicle mo-
toritzat terrestre o volador prop dels cims de les muntanyes
i evitem-ne l’accés al cor dels parcs naturals, ni que sigui en
nom del “turisme actiu” o del “desenvolupament”.

-  REINVIDIQUEM ELS ESPAIS NETS: nets de deixalles, però
també preservant el cicle natural de l’aigua fent neu artifi-
cial, modificant els aqüífers i contaminant amb bacteris per
fer més neu. 

-  REIVINDIQUEM LA DESOCUPACIÓ DE LES MUNTANYES: Si
hi ha instal·lacions obsoletes s’han de desmuntar, com les
restes de mines i explotacions abandonades, o les antigues
construccions de les empreses hidroelèctriques o pistes d’es-
quí en desús com Llessuí, Rasos de Peguera o La Tuca. 

I prou d’interpretar l’espai de les muntanyes com un immens
parc temàtic, sense atendre en cap moment les formes d’ex-
plotació i viure del medi natural que les seves comunitats
han mantingut al llarg de segles.

- REIVINDIQUEM LA RESPONSABILITAT: tots, començant pels
alpinistes, hem de fer que les nostres activitats no malmetin
les muntanyes. Aturem la proliferació de vies ferrades i re-
collim la brossa de les expedicions. Hem de començar a de-
construïr per recuperar espais, per guanyar nous paisatges,
hem d’evitar la proliferació de construccions monstruoses
com les moltes que hi ha arreu de les muntanyes (Andorra,
Vall d’Aran...).

- REINVIDIQUEM L’ÚS NATURAL DE LA MUNTANYA: Si hem
aconseguit de classificar el territori per a preservar-ne al-
guns espais, creant parcs naturals i àrees protegides, no cai-
guem en contradiccions. No s’han de mercantilitzar aquests
espais fent-hi més accessos, deixant que s’hi endinsin els
taxis, convertint alguns refugis en veritables hotels, fent
d’indrets on l’equilibri de la natura ens ha ofert un present
inestimable, en parcs temàtics. 

Mantinguem-ho salvatge!

Salvem les muntanyes!
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Un vintè aniversari no es fa cada dia. Per una associcació de
les nostres característiques, és una efemèride important per
tot el que implica de reconeixement a tot el que s’ha acon-
seguit fer. Són dos decenis de lluita per una muntanya lliure,
pura, font de vida i creativitat. No sempre ha estat fàcil man-
tenir un discurs coherent i la sensació de defensar un model
a contracorrent, davant de projectes d’urbanització i colonit-
zació de l’alta muntanya no ha estat absent al llarg d’aquests
anys. Per això creiem que calia quelcom especial, una cire-
reta de tantes accions a les nostres muntanyes, que tant
d’esforç i dedicació han suposat. Teníem intenció de realitzar
alguna acció que trascendís el nostre marc d’actuació habi-
tual, quelcom que donés projecció mediàtica i ressonància a
nivell de Mountain Wilderness Internacional. També volíem
demostrar que una secció petita com Catalunya podia afron-
tar un projecte d’envergadura en alguna de les grans serra-
lades del planeta. Aquesta idea rondava pel cap… i la cosa,
al final, va esdevenir-se gairebé pel propi destí.  

Una gent de Castelló de la Plana va visitar la serralada Huay-
huash l’estiu del 2008. Es meravellaren del gran massís andí,
alhora, però, quedaren completament estupefactes de la in-
gent quantitat d’escombraries visible en diversos paratges
d’alta muntanya. Tal fou la indignació que convenceren al
guia peruà de la seva expedició que calia fer quelcom. El guia
en Dionicio Basilio, que dissenyà un ambiciós projecte: Recu-
perar la ruta Huayhuash i alhora conscienciar les diferents
comunitats indígenes, en tant que propietàries dels terrenys,
de la necessitat de vetllar per una acurada gestió dels residus.
Arribats a aquest punt, però, calia algú que ho apadrinés i
permetés tirar endavant el projecte de reparació ambiental
del Huayhuash.Trucaren quantitat de portes sense cap resul-
tat. Al final, a partir d’altres referències arribaren a Mountain
Wilderness de Catalunya. Ja ho teníem! La coincidència, in-
dicava el camí. Ells oferien un projecte i nosaltres disposàvem
de les energies, el bagatge i el pressupost per realitzar-lo. (Cal
agrair novament al Daniel Ramírez l’aportació que feu del
premi guanyat al programa 6 a traïció de TV3)

20 Anys de Mountain Wilderness de Catalunya
Expedició de neteja a la serralada
Huayhuash (Perú) - Estiu 2009
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A partir d’aquí tot es va posar en marxa. Calia prepar la lo-
gística, contractar l’equip de traginers, les mules de càrrega,
els cuiners, els treballadors que durien a terme la neteja i la
instal·lació de cartells… També calia preparar-se per explicar
a unes comunitats poc avesades al nou turisme, els beneficis
però també els riscs que comportava i la necessitat de la
conservació ambiental. La desconeixença dels nostres inter-
locutors ens generava dubtes de com encaixarien la nostra
proposta, tot i així l’entusiasme d’en Dionicio i les seves ape-
lacions feien esvair dubtes.

La restauració de la serralada Huayhuash aconseguí tots els
objectius i una repercusió mediàtica en el país andí que ni
nosaltres mateixos hauríem predit. Vam ser rebuts per totes
les comunitats locals que ens agraïren l’esforç i l’exemple.
En aquest context fou molt valorat utilitzar la llengua quet-
xua juntament a l’espanyol i l’anglès en els cartells de con-
cienciació. No podien entendre que algú vingut d’Europa,
d’un país desconegut per ells, anomenat Catalunya, plantes-
sin els primers rètols en la seva llengua. Fou molt reconfor-
tant apreciar les mirades plenes mig d’incredulitat mig de
satisfacció davant aquells cartells escrits en la seva llengua
pròpia. 

El recorregut, d’elevada exigència física, permeté observar
grans gegants gelats, terres corprenedores d’on dificilment
podíem escapar a quedar-nos presoners del seu encís. Tota
la bellesa majestuosa tenia el contrapunt en els múltiples
abocadors improvisats, deixats a mitges entre turistes des-
aprensius i nadius poc conscienciats. Cada campament que
deixàvem enrera amb l’eliminació dels corresponents abo-
cadors improvitzats i la instal·lació de cartells consciencia-
dors deixva una sensació de gran goig. Els residus segons
les seves característiques eren retirats en saques o bé cre-
mats. Després, es tapaven les foses amb rocs i finalment
plantàvem el cartell corresponent. El personal contractat va
treballar dur i les burres cada cop anaven més carregades
de deixalles. L’objectiu era traslladar-les a Llamac, l’únic
poble del recorregut on arriba una atrotinada pista. Un cop
aquí era possible una posterior evacuació per mitjans moto-
ritzats caps als abocadors oficials enllà de les muntanyes.

Al final fou gairebé mitja tona d’escombraries les que vam
aconseguir retirar i transportar fins a Bolognesi. A la capital
provincial fórem rebuts per les primeres autoritats que ens
donaren una recepció amb tots els honors, un fet que ens
deixà descolocats.
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També tinguérem ocasió de participar en una trobada amb
els representants indígenes i ecologistes locals a propòsit
d’unificar estratègies per a la preservació de la serralada
Huayhuash. Quedava clar que s’havia fet un pas de gegant
en la neteja i conscienciació, però una altra amenaça conti-
nuava oferint nuvols grisos a l’horitzó: l’explotació desme-
surada per part de les transnacionals mineres, amb el
beneplàcit de l’estat peruà. Vam detectar gran consciència i
els vam animar a seguir el camí de defensar les seves terres
i muntanyes. Ells n’eren els principals actors i qui havien
d’escollir el seu propi futur. Nosaltres vem oferir-nos com
altaveu internacional de les seves demandes.  

Ja només quedava arrodonir l’expedició amb algun cim des-
tacable. Durant el tresc del Huayhuash, vam intentar, sense
èxit, el cim del Cuyoc. Per contra, vam fer un ple de tots els
components, aconseguint el Diablo Mudo (Nevado Raju Co-
llota) de 5350. Ens vam traslladar a la cordillera Blanca. Ens
vam dividir  en dos grups, un intentaria el cim del Pisco de
5.750 i l’altre el Chopicalqui de 6.354. El segon grup vam
quedar de nou desolats al veure que la presència de residus
seguia la mateixa tònica que a la veina Huayhaysh, amb l’a-
gravant que la present era dins un Parc Nacional! No ho po-
díem entendre. Vam netejar parcialment el camp base del
Chopicalqui, i vam pensar en que potser caldria tornar i re-
petir l’operació que tants bons resultats i vivències havia
aportat al Huayhuash. 

No vam poder fer cim, una llàstima. Però res ens podia treure
d’haver participat en una expedició de la que ens sentíem
or gullosos. Pel que havíem fet, pel que havíem vist i per la
reacció de la gent, que va superar en molt les millors es-
pectatives.

Santi Pocino
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ACTE DIA INTERNACIONAL 
DE LES MUNTANYES 2009

En motiu del Dia Internacional de les Muntanyes, Mountain
Wilderness Catalunya  realitzà una trobada el 13 de desem-
bre, al cim de Les Agudes, al massís del Montseny. 
En un dia força fred, una vintena de persones, socis i simpa-
titzants de MWC, es trobaren al cim d’aquesta muntanya del

massís del Montseny, per fer un crit d’atenció pel respecte a
les muntanyes enfront de la degradació creixent que sofreix
aquest entorn.
En el decurs de l’acte es llegí per part de Quim Ferràndiz – vi-
cepresident en aquell moment de MWC- el manifest que
l’associació el·labora per a l’ocasió cada any. Els punts sobre
els que es feu especial èmfasi foren el debat respecte de les
possibles regulacions de l’accés a aquest medi, la qüestió
dels rescats i l’ús creixent de l’espai de la muntanya per a
desenvolupar-hi activitats de tota mena, així com la neces-
sitat de la implicació de tots els ens i persones que d’una
forma o altra es relacionen amb el medi muntanyenc per fer
front comú en la defensa dels espais naturals i de les mun-
tanyes.
També es feu un especial esment al vintè aniversari de la
constitució de la nostra associació.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINEMA DE MUNTANYA        
TORELLÓ- 2009

El dissabte 21 de novembre del 2009, tingué lloc la sessió de
cloenda i lliurament de premis del 27è. Festival Internacional
de Muntanya, celebrat a Torelló.
En aquesta edició del Festival, el guardó que tradicionalment

lliura la nostra associació fou per al film “Ladakh- Desert in
the Skies”, del director Naresh Bedi.
Quim Ferràndiz, vice-president de Mountain Wilderness de
Catalunya fou el representant de la nostra entitat que otorgà
el premi.

MARXA
MATAGALLS- MONTSERRAT 2010

El Club Excursionista de Gràcia organitza la Marxa Matagalls
– Montserrat des de l’any 1972, havent esdevingut, segura-
ment, la travessa d’aquestes característiques més emblemà-
tica i coneguda de les que es fan al nostre país.
Aquest any s’ha arribat a la 31a. edició (recordem que els
primers anys es celebrava cada dos) i els seus organitzadors
han fet seva la màxima que l’experiència és un grau. Tot i les
considerables dimensions de l’activitat: 3.000 inscrits, una
caminada que dura 24 hores (moment en que es tanquen
els controls d’arribada), 83’4 quilòmetres de recorregut, que
transcorren per 3 espais protegits, l’important ressó mediàtic
que té la marxa i la notable infraestructura logística que re-
clama una caminada com aquesta, les repercusions i l’im-
pacte a l’entorn són realment mínims, des que Mountain
Wilderness ho pot constatar fent el seguiment i l’auditoria
medi- ambiental.
És important fer esment que l’èmfasi que es fa des de l’or-
ganització del CEG i les recomanacions de la nostra asso-
ciació pel que fa a reciclatge i separació selectiva de deixalles
al llarg de l’itinerari, la col·locació de papereres i recipients
en molts punts, la recomanació de posar puntes de goma
als bastons per caminar o la reutilització dels gots de plàstic
dels avituallaments, han arribat, en línees generals, als i les
participants, pel que la condició de Marxa Neta que reivin-
dica l’organització és ben merescuda.
Com cada any, diversos equips de Mountain Wilderness han
fet el seguiment de la cursa en diferents punts: controls de
pas, avituallaments, etc., cobrint pràcticament tot el reco-
rregut de la marxa.

MARXA 
GRÀCIA- MONTSERRAT 2010

Els dies 12 i 13 de juny d’aquest any, l’Unió Excursionista de
Gràcia celebrà la XXIII edició de la Marxa Gràcia- Montserrat,
un dels clàssics del calendari.
Mountain Wilderness de Catalunya ve fent el seguiment de
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la marxa des de l’any 2007. Enguany es desplaçà un equip de
la nostra entitat, que passà per diversos trams i controls del
recorregut (Ca n’Oliveró, Ullastrell, coll d’Olesa, Aeri de
Montserrat) per tal d’avaluar l’impacte de l’activitat en l’en-
torn
Com sempre, es fa difícil minimitzar totalment les conse-
quències d’un esdeveniment d’aquestes dimensions on par-
ticipen prop de 550 persones, i més quan el recorregut
d’aquesta marxa (63 km.) transcorre en gran part per zones
urbanes o urbanitzades.
Malgrat aquests handicaps -cal esmentar també que sovint
la Caminada coincideix amb dos o tres més que tenen per
objectiu la muntanya de Montserrat - es pot considerar que
les repercusions que es deriven de la posada en marxa de la
Gràcia – Montserrat són escasses, l’activitat és respectuosa
amb el medi i la cura dels seus organitzadors al respecte ple-
nament satisfactòria

IV MARXA CAP DE REC

El passat 19 de juny, en un dia en el que la climatologia
ens va tenir amb l’ai al cor fins el darrer instant, es va cele-
brar la quarta edició de la Marxa Cap de Rec, organitzada
pel Club Muntanyenc Sant Cugat. Tot i el curt recorregut
històric de l’esmentada marxa, aquesta ja s’ha consolidat
com a una de les fites referents del calendari anual d’aquest
tipus d’activitats. I no només per les característiques de la
mateixa en quant a nivell participant, nombre d’inscrits i exi-
gència.
Cal destacar la notabilíssima organització que duu a terme
l’entitat de Sant Cugat i especialment, la sensibilitat pel que
fa al respecte al medi i l’extrema cura per minimitzar l’im-
pacte en l’entorn a on es desenvolupa. Aquest conjunt de
variables combinats amb el transcurs de la marxa per uns
dels itineraris de muntanya més espectaculars del nostre
país, fa que aquesta constitueixi un bon exemple per a la
resta d’activitats d’aquesta mena que s’organitzen al llarg i
ample del nostre territori.
Com ja ve sent norma de la casa, Mountain Wilderness, va
cobrir tot el recorregut en dos equips, que tancaven el pas
dels marxaires, inmediatament després que aquests hagués-
sin passat.
Tot i els 405 participants que hi varen prendre part enguany,
l’impacte en el terreny fou pràcticament nul i el comporta-
ment dels corredors  va ser el que és de desitjar en un esde-
veniment d’aquest caire.

FESTIVAL UNNIM DE CINEMA DE
MUNTANYA a TORELLÓ- 2010

Aquest passat dissabte 20 de novembre s’ha dut a terme la
sessió de cloenda i lliurament de guardóns d’aquest Festival
de Cinema de Muntanya que enguany ha complert la seva
28ª. Edició.
Des de fa ja uns quants anys, la nostra associació, otorga el
premi Mountain Wilderness al film presentat al festival que
millor ressalta la defensa dels espais naturals. En aquesta
ocasió, el reconeixement ha estat per la pel·lícula del realit-
zador holandès Mark Verkerk, titulada “Himalaya Alert”.

El film versa sobre els efectes del canvi climàtic a una de les
àrees més amenaçades del planeta, juntuntament amb l’Hi-
màlaia. L’autor, per fer èmfasi en aquesta problemàtica es-
tableix una relació entre els nens nepalesos i els seus
homònims a Holanda.
El premi fou lliurat pel president de la nostra entitat Quim
Ferràndiz. Cal esmentar també que, en aquesta edició hem
“estrenat” guardó. Com podeu veure a la foto, el perfil de la
muntanya del trofeu és el nostre logotip.

Assemblea de MWC 2010

El dimecres dia 2 de Juny del 2010, va tenir lloc l'Assemblea
General Ordinària, de "Mountain Wilderness de Catalunya",
a la seu del Centre Excursionista de Catalunya, amb molta
assistència per part del conjunt de socis de l'entitat. A banda
dels trets oficials més importants com va ser l’aprovació dels
comptes i la gestió de l’any anterior, així com el pressupost
i el programa pel 2011 amb el repàs de les activitats realit-
zades i futures, totes votades a favor per unanimitat, és de
destacar el canvi de President de l'Entitat a favor de Quim
Ferràndiz, en substitució de Jordi Quera que, després de cinc
anys, passa a presidir Mountain Wilderness Internacional.
També cal destacar la presentació del llibre "Muntanyes Ver-
ges, 20 anys de compromís" per commemorar el 20º Aniver-
sari de Mountain Wilderness de Catalunya, i que repassa els
vint anys d'existència de l'Entitat. 
Finalment es va fer la presentació oficial del documental "Ex-
pedició Huayhuash 09" projecte per a la recuperació me-
diambiental de l'entorn a la serralada Huayhuash, Perú i
portada a terme per Mountain Wilderness de Catalunya a
l'estiu del 2009, i que s'emetrà per televisió.
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MOUNTAIN
WILDERNESS
DE CATALUNYA
ALPINISTES DE TOT EL MÓN EN DEFENSA DE L’ALTA MUNTANYA

Ferralla abandanada al coll de Sendrosa (Vall d’Aran)
Ramon Izquierdo

Han col·laborat en aquest butlletí:
Quim Ferràndiz, Ramon Izquierdo,
Santi Pocino, Jordi Quera, Audrey
Thènard i Emili de Tomàs.
Fotografies: Dones al Shisha i a l’Eve-
rest, Núria Balagué, Enric Canadés,
Jaume Farrés, Quim Ferràndiz, Ramon
Izquierdo, Santi Pocino, Jordi Quera i
Emili de Tomàs.

Totes les vostres propostes, articles,
idees, cartes, fotos denúncia, críti-
ques, 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 20 euros
(12 euros 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 necessàriament amb els
conceptes i posicions dels autors que
signen els articles.

Foto portada:
ATTUSCANCHA (Huayhuash)

Quim Ferràndiz

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

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

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

Mountain Wilderness Grècia
Voulis 44
GR-10557 Athinas
Tel/Fax: 1 32 43 782

Mountain Wilderness Itàlia
via Unione Sovietica, 2
41012 Carpi MO
Tel/Fax: +39 059 692151
info@mountainwilderness.it
http://www.mountwild.it

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

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

Mountain Wilderness Suïssa
Case Postale 1622
8040 ZÜRICH
Tel: 0 44 14 61 39 00
Fax: 0044 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
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