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EDITORIAL

En uns temps de dificultats econòmiques i de desgavell ins-
titucional, amb les constants manques de respecte que pa-
teix el nostre país i el poble català per part de l’estat, també
hem vist patir les nostres muntanyes i les agressions en el
territori han continuat arreu. 

A la vall Fosca,  després que les nostres accions de protesta
de fa uns anys no poguessin aturar el desastre ecològic que
projectaven, ara s’ha abandonat tot i la zona ha quedat greu-
ment afectada. A molts indrets hi resten instal·lacions obso-
letes i molts material llençat . La llei òmnibus elimina la
protecció d’accés a àrees salvatges i possibilita la lliure cir-
culació de vehicles en moltes altres. A molts indrets seguei-
xen proliferant vies ferrades que no regula ningú, i a les
estacions d’esquí cada cop hi ha més canons de neu. Men-
trestant, l’activitat excursionista és menystinguda no té en
compte els valors que aporta i el col·lectiu no estem prou
units com per defensar-la.

Contràriament, el paper de la nostra associació en l’àmbit
internacional és bo. Mai abans no havíem tingut tanta pre-
sència i influència en les accions de Mountain Wilderness i
això ens permet avaluar amb millor criteri la nostra realitat.
Ens hem de felicitar per la gran quantitat i qualitat dels pro-
jectes que s’engeguen des de MWI ("Mountain Footprint
Ratio", "Keepwild climbs!", "Movilité douce", "By fair
means"...) durant la presidència que ostentem, i això fa que
els nostres representants catalans rebin el reconeixement
que es mereixen. El treball amb la FOCIR i el compromís amb
el país també segueixen ferms.

Son moments doncs, de treballar a casa i de fer passos en-
davant. És el moment de créixer i de fer-nos forts, rellan-
çant Mountain Wilderness de Catalunya amb una campanya
i una nova imatge, ara que els fonaments son sòlids i els
moments d’incertesa ens faran avançar per defensar les
muntanyes i el país. Comença a bufar el vent d’un canvi i
més que mai hem de reivindicar la importància de l’esperit
wilderness, perquè defineix moltes essències del nostre ex-
cursionisme i empelta valors fonamentals per albirar un
futur millor.

L'any 2014 farà 300 anys de la pèrdua de les nostres llibertats
com a poble i celebrarem els 25 anys de Mountain Wilderness
de Catalunya. Hem de planificar una bona tasca fins aleshores
i preparar-nos per unes muntanyes -i un país- més lliures.
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Després d’alguns hiverns més aviat secs i poc freds, s’ha
parlat molt del canvi climàtic i de les seves causes, encara
que tot plegat no serveix per canviar res o ben poc. I tan-
mateix cada vegada es fa més evident la relació entre l’ac-
tivitat humana i aquest fenomen o, com a mínim, amb la
seva acceleració.

‘L’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera sembla
ser-ne una de les causes més destacades, i una bona propor-
ció es deu al transport, tant de mercaderies com de persones.
Per tant, la gent que cada cop que se’ns presenta l’ocasió
aprofitem per fugir cap a les muntanyes som part de la causa.

Sovint tendim a sentir-nos diferenciats de la resta de gent
que passa el temps de lleure a les muntanyes, i és ben cert
que hi ha una base real. Carregar una motxilla amb dos
piolets al darrera i sortir caminant d’un aparcament d’unes
pistes d’esquí enmig d’esquiadors vestits a l’última que et
miren de reüll i no trobar-se ningú durant tot el cap de
setmana per les muntanyes ho contrasta. Tanmateix, patir
la carretera col·lapsada en tornar a casa diumenge al ves-
pre ho equipara.

Ara bé, per molt que la relació amb la muntanya sigui dife-
rent, hem de cremar la mateixa quantitat de petroli per arri-
bar-hi i per marxar-ne. A no ser que havem estat capaços de
fer la sortida amb transport públic.

Seria magnífic tenir una xarxa de transport públic com la
que hi ha a Suïssa, on és freqüent veure famílies senceres a
l’estació amb les motxilles esperant el tren que els deixarà a
peu de sender. Però per desgràcia no és el nostre cas, tant-
mateix el transport públic existeix i dóna més joc del que
sembla a primer cop d’ull.

Els articles de les revistes especialitzades haurien de servir,
també, per conèixer les possibilitats que dóna el transport pú-
blic com a una variable més a considerar. Així com a ningú no
se li acudiria ressenyar un corredor sense dir-ne la dificultat,
hauria de ser igualment normal exposar com accedir-hi en
transport públic, en cas que es pugués.

Els darrers anys s’ha fet molta muntanya sense cotxe i s’han
descobert un munt de possibilitats que estem disposats a ex-
haurir. Val a dir que la xarxa extraordinàriament radial que tenim
muntada al país posa les coses molt més fàcils als que vivim a
Barcelona que no pas a molts d’altres muntanyencs d’altres pro-
cedències, però creiem que val la pena donar-ho a conèixer.

Amb transports públics i bon humor hem pogut fer un munt
de travesses amb esquís, que amb cotxe haguessin estat un
problema, pel fet de començar i acabar a llocs diferents: des
del Conflent (Canigó inclòs), el Ripollès, la Cerdanya, Andorra,
el Pallars Sobirà i la Val d’Aran. Algunes d’aquestes travesses
han estat d’un sol cap de setmana. També hi ha un ventall de
possibilitats molt gran per anar a escalar amb autobusos o
trens (combinat, de vegades, amb la bicicleta), i a peu i amb la
bicicleta les combinacions són moltes més, no cal dir-ho.

Amb l’objectiu de donar a conèixer aquestes possibilitats, ja fa
temps que funciona a latituds més septentrionals que la nos-
tra el portal changerdapproche.org, dedicat a l’ecomobilitat, el
que en francès es coneix com a “mobilité douce” o en anglès,
“soft mobility”. Hi ha milers de ressenyes de sortides fetes amb
transport públic, la majoria de les quals en francès, fet que en
delata la procedència alpina. El portal “changer d’approche”
forma part del portal de l’associació “Camp to camp” (camp-
tocamp.org), dedicada a les ressenyes de muntanya. D’ençà
que tots dos portals han estat traduïts al català, ja comença a
haver-hi ressenyes en aquesta llengua

“Camp to camp” està a punt de posar en funcionament un
portal dedicat als Pirineus, amb el suport de Mountain Wil-
derness de França.

Ens agradaria molt que tot plegat contribuís a que comencés
a deixar de ser insòlit que algú demanés al conductor de l’Al-
sina Grarlls que parés a la boca nord del túnel de Vielha (la
resposta va ser, literalment, “quina és la boca nord?”) o que
algú demani pujar a l’aparcament d’unes pistes al vespre (la
resposta va ser: “però si ja són tancades!”).

Animem a tothom a que si té possibilitats d’accedir a la mun-
tanya amb transport públic ho faci perquè, a més de ser més
sostenible i coherent amb la manera d’entendre la relació amb
la natura de molts muntanyencs, és molt divertit, dóna peu a
anècdotes impagables permet fer el viatge llegint tranquil·la-
ment i sense riscos, coneixent millor el país que des de la bom-
bolla del cotxe. A més, no hi ha res més reconfortant que passar
amb el tren pel costat d’una carretera col·lapsada de cotxes
plens de gent que ja ha començat a oblidar el que ha viscut el
cap de setmana perquè ja se senten atrapats abans que no
arribi el dilluns al matí.

Cesc Grau
Agrupació Excursionista Catalunya

Muntanya i mobilitat
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El dia 6 de gener de 2012 de bon matí vam sortir d'ex-
cursió per avaluar l'estat de les obres abandonades de la
Vall Fosca. Mentre els nens d'arreu del país descobrien
els regals de reis, un jove del Pallars, en Roc, compromès
amb les muntanyes que l'han vist crèixer, ha prioritzat
aquest article per davant de les seves passions: l'escalada
i el free style amb snow surf.

Mountain Wilderness de Catalunya vam encapçalar la
lluita contra la instal·lació d'aquest complex d'esquí. Fa
6 anys ens vàrem concentrar  200 excursionistes al Pic
de Filià, en col·laboració amb la FEEC per demanar a les
autoritats que no es concedís el permís per tirar enda-
vant el projecte.

Els permisos es van donar, menystenint l'impacte me-
diambiental que suposava el projecte i diferents ins-
titucions es van preparar per sucar-hi pa,
reqüalificant terrenys i negociant contrapartides. Cà-
rrecs amb nom i cognoms van signar aquests permi-
sos i persones concretes d'empreses i serveis varen fer
el mateix. El silenci actual davant l'aturada de les
obres i la manca de responsabilitat per exigir als que
ho van permetre que restableixin aquest paisatge
malmès, ens porta a haver de denunciar des d'aques-
tes línies la situació actual.

I mai millor que des de l'opinió d'un jove que vol un
futur per les muntanyes que s'estima i sense la inter-
venció dels especuladors que deixen un país degradat
per culpa de no assumir llurs responsabilitats.

LA VALL MÉS FOSCA

Aquest Nadal els Reis d’Orient ens han portat ganes de fer
un passeig per la Vall Fosca on els humans, durant els úl-
tims anys, han anat dipositant-hi tota mena de deixalles.
Començant per l’embassament de Sallente, amb tota la fe-
rralla oxidada de la zona de Colomina de quan es van cons-
truir les preses, passant per la central hidroelèctrica de
Cabdella i les immenses canonades que baixen pels lloms de
les muntanyes acabant pel delirant projecte, aturat el 2008
per suspensió de pagaments, d’una estació d’esquí a Filià
amb camp de golf i apartaments a Espui. Desgraciadament
els humans no han deixat de maltractar aquesta bonica vall
del Pallars i ens preguntem com s’han pogut permetre tan-
tes atrocitats contra la natura.

Tanmateix, voldríem centrar-nos en allò més recent. Es tracta
del projecte “Vall Fosca Resort”, iniciat el 1998 per la pro-
motora “Martinsa Fadesa”. Constava de 900 habitatges, 8
hotels, un Spa, 2.200 places de pàrking subterrànies, un cen-
tre de convencions al voltant d’un camp de golf i 30 km de
pistes d’esquí alpí. Com ja va succeir el 1987 amb l’estació
d’esquí de Llessui (la vall veïna), el projecte va quedar parat
i ningú n’ha retirat ni desmuntat les instal·lacions, conver-
tides avuí en una gran quantitat de deixalles abandonades.

A simple vista, començant per Espui trobem desenes d’a-
partaments a mig fer, murs i fonaments de formigó, el que
volia ser un camp de golf, ferralla, casetes d’obra, tanques
metàl·liques per tot arreu i la base de formigó gegant pel te-
lecabina de l’estació d’esquí. I molta propaganda de “Vall
Fosca Resort” i la promotora “FADESA”.

A mesura que anem pujant cap a la zona de Filià fins on es pot
arribar per una pista forestal o caminant per diferents itine-
raris, van apareixent desastres enmig de muntanyes precioses
per on corren cabirols i s’hi respira la calma. Segueixen ha-
vent-hi casetes d’obra, murs i grans fonaments de formigó,
però a més hi ha tres monstres metàl·lics gegants (pilones de

LA VALL MÉS FOSCA
Estat de les instal·lacions a Filià
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telecabina) que amb el pas del temps poden arribar a ser pe-
rillosos per la integritat física d’animals o persones. Les pilo-
nes que no es van arribar a instal·lar, a finals del juliol de 2008,
l’empresa Austríaca Doppelmayr se les va endur a la seva base
de Zaragoza a l’espera de notícies sobre la promoció.

Tota la instal·lació d’innivació artificial està a punt per a qhe
sh’hi puguin posar els canons de neu, imprescindible tenint
en compte que avui, sis de gener, està tot ben pelat de neu.

També hi ha una línea de telecadira amb el seu reenviament
al mig del coll de Filià. Es veu clarament com s’ha modificat
el terreny per donar forma a les pistes d’esquí. Quan es mo-
difica el terreny i es perd l’ozó (primera capa de superfície de
terra) el terreny passa a ser molt més fràgil i vulnerable als
agents externs i fet que provoquen esllavissades i deforma-
cions. Una d’aquestes esllavissades està dipositant sediments
a dins de l’estany de Filià la qual cosa pot arribar a fer-lo
desaparèixer.

Els fets, alarmants, haurien de ser motiu d’actuació imme-
diata per part dels autors d’aquesta sèrie de crims contra la
natural. Almenys haurien de deixar-ho tot tal i com estava
abans. Sabem que a la promotora Martín Fadesa i a Fer-
nando Martín, el màxim responsable, se li han obert dili-
gències per part de la Generalitat de Catalunya i el
Departament de Medi Ambient pels treballs no acabats, però
de moment ja s’ha permès que s’hagi destruït aquest indret.

Fa quatre anys que està tot aturat!. L’Ajuntament de Torre de
Cabdella va requalificar els terrenys a canvi que es construís
el camp de golf i l’estació d’esquí,  amb l’esperança de donar
vida a la vall. Tot i el fort moviment ecologista en contra,
van tirar endavant. Suposem que ara l’ajuntament deu estar
molt content…

Un altre cas d’especulació i burocràcia, ha atemptat contra el
medi amb un engany a gran escala tot i que moltes persones
no ens cansarem de denunciar-lo.

Roc Sagristà Garcia

Fotografies de Roc Sagristà i Jordi Quera
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Dins dels actes de celebració dels 20 anys de Mountain Wil-
derness Catalunya un cop més, com des de fa cinc anys, ens
hem citat a dalt d’un cim del nostre país per celebrar el Dia
Internacional de les Muntanyes.

Any rere 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, malauradament 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 l’acontentar-se en disposicions i mesu-
res de “protecció” mediambientals. 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 de la sanció enfront la
prevenció.

- La destinació de recursos materials, humans i didàctics no
es corresponen ni de lluny amb les veritables necessitats
del medi

- Escoltem sovint discursos contradictoris, farcits de supo-
sades bones intencions, però que alhora conviuen amb la
proliferació d’infrastructures de comunicació i habitatge,
oci i turisme en aquests mateixos indrets que es diuen
“protegir”, i que, al capdavall fomenten activitats massives
que, per ben “controlades” que estiguin acaben malmeten
la Wilderness de les muntanyes.

Al reivindicar el fet de “mantenir la naturalesa salvatge sense
que aquesta quedi modificada per l’acció de l’home”, hem de
pensar tant en les agressions més evidents: (contaminació am-
biental i acústica, l’ impuls d’infrastructures de comunicació,
l’explotació de recursos naturals, projectes d’habitatges o es-
pais per l’oci) com en els riscos del simple contacte amb el medi
natural que malmeten l’entorn de les muntanyes. I això no tin-

Manifest de Mountain Wilderness de Catalunya
Cim del Tagamanent 18-12-2011 12:00 h.

Celebració del Dia Internacional de les Muntanyes de l’11 de desembre 

ACTIVITATSACTIVITATS www.mountainwildernesscatalunya.org  
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drà sentit fins que darrera aquesta conscienciació no hi hagi
una acció real, per part de tots i totes.

És innegable, i seria ingenu dir el contrari, pensar que l’im-
pacte 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 específiques per a tots i cadascun dels casos i escenaris

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

Veurem algun dia en que ja no serà necessari fer expedicions
de neteja perquè les expedicions, agències de trescs i els
usuaris de la muntanya ja no embruten i s’enduen les prò-
pies 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 repercussió? 

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

Per tot això, avui ens reunim aquí, al Puig del Tagamanent.
I des d’aquí, volem fer una ullada generosa de la Wilderness
que ens envolta i celebrar el Dia Internacional de les Mun-
tanyes, per aixecar la nostra veu, per dir que les muntanyes
són vulnerables, que les sensacions de gaudi que hi experi-
mentem, neixen del fet que durant milers d’anys s’ha pre-
servat el seu equilibri natural i que la mà de l’home no les ha
malmeses ni n’ha afectat els seus cicles vitals.

I aquest clam, és el mateix que el que el 1989 la nostra en-
titat es plantejà, i que, a dia d’avui continua sent tant o més
vigent. No ens cansarem d’alçar la nostra veu per escampar-
ho als quatre vents, que ja prou de canvis i agressions als
cims del nostre país i de tot el planeta.

Per això fem una crida a les institucions, a les entitats del
món de la natura i de la muntanya, i a totes les persones,
que hi podem contribuir:

- REIVINDIQUEM EL SILENCI, PROU SOROLL: Cap vehicle
motoritzat terrestre o volador prop dels cims de les mun-
tanyes i evitem-ne l’accés als espais protegits, 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 arti-
ficial, 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 anti-
gues construccions de les empreses hidroelèctriques, o
pistes d’esquí en desús com Llessuí, Rasos de Peguera o
La Tuca. Prou d’ interpretar l’espai de les muntanyes com
un gegantí parc temàtic, sense atendre en cap moment a
les formes d’explotació i viure del medi natural que les co-
munitats d’aquest 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 recollim la brossa de les expedicions. Hem de
començar a de-construïr per recuperar espais, per guan-
yar nous paisatges, hem d’evitar la proliferació de cons-
truccions monstruoses com les moltes que hi ha arreu de
les muntanyes.

- 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
caiguem en contradiccions. No s’han de mercantilitzar
aquests espais fent-hi més accessos, deixant que s’hi en-
dinsin els vehicles de motor, 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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Avui dia, on tot sembla anar molt ràpid i moltes activitats de
muntanya es realitzen sota aquest prisma, influenciades pels
esports de competició, la lleugeresa dels materials actuals i
les tendències o maneres de fer de la gent que avui dia prac-
tica aquestes activitats, pot donar peu a pensar sobre la ve-
ritable necessitat de l’existència d’alguns equipaments de
muntanya, en segons quins indrets.

No és el cas del refugi que es mereix aquest escrit, situat a
la vall del mateix nom i que si bé en un principi va ser pen-
sat com a refugi d’emergència, ha servit com a base o suport
per l’ascensió a un dels cims de 3.000 m del Pirineu prou
emblemàtics com és el Tuc de Mulleres, i també per fer tra-
vesses entre les diferents comarques del Pallars, l’Aran i les
terres i muntanyes de l’Aragó, així com d’aixopluc en condi-
cions adverses, especialment a l’hivern, o simplement pel
gust de pernoctar en un lloc d’alta muntanya. 

Va ser en aquest indret on Mountain Wilderness de Cata-
lunya va fer una primera acció de neteja i conscienciació,
durant els dies 29 i 30 de juny de 1991, on van assistir uns
tres-cents excursionistes i escoltes muntanyencs, i que va
comptar amb el suport de la presidència del Conselh Gene-
rau d’Aran, el municipi de Vielha, Depana i la FEEC. En
aquesta actuació a part de poder treure un munt d’escom-
braries, tant del mateix cim com dels voltants del refugi,
també es va pintar i restaurar.

Aquest lloc de referència, a part de comptar amb la visita de
nombrosos excursionistes, ha estat testimoni de coneguts es-
deveniments esportius com ara la cursa d’esquí de muntanya
del “Tuc de Mulleres”, que durant molts anys va formar part
de la Copa Catalana d’aquesta especialitat i en la que aquest
refugi va ser un gran suport pels organitzadors d’aquesta cursa.

Va ser a mitjans dels mes de setembre de l’any 1974 quan es
va fer la cerimònia d’inauguració d’aquest equipament, dis-
senyat com a refugi d’emergència, propietat de la FEEC, i que
comptava en un principi amb una capacitat de 12 persones
amb lliteres de lona.

Al mes de juliol del darrer any es va procedir a desmante-
llar aquest vell refugi que durant anys havia proporcionat
tant de servei. El seu ús i el pas del temps el deixaren en un
precari estat de conservació. Posteriorment, en la primera
quinzena d’agost de 2011, es van portar a terme els tre-
balls de muntatge del nou refugi per part de l’Àrea de Re-
fugis de la Federació, on va participar un nombrós equip de
voluntaris.

El nou refugi situat a 2.390 m d’altitud, al nord de l’estany
inferior de Mulleres, molt a prop de l’anterior emplaçament,
és més ampli que l’anterior, amb capacitat per a 18 persones,
compta amb lliteres, matalassos, flassades, taula, prestatges,
emissora, extintors, plaques solars i llibre de registre.

L’actual situació permet fer-lo més visible i localitzable, es-
pecialment des del mateix Hospital de Vielha, a més d’ajudar
a que no quedi parcial o totalment cobert per la neu, situa-
ció coneguda en l’anterior equipament en anys de grans
acumulacions de neu.

Esperem que en el futur, aquest refugi de referència com-
pleixi la seva funció i passi a formar part de la memòria
col·lectiva del món excursionista.

Vicenç Sánchez 

REFUGI MOLLÈRES

Renovació d’un equipament de referència

Foto, Jordi Embodas
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Cada any, Mountain Wilderness de Catalunya fa alguna ex-
pedició o actuació culminada amb una acció concreta per
donar a conèixer la nostra entitat i seguir conscienciant a to-
thom de la necessitat de preservar i protegir l’entorn de mun-
tanya. Aquest any ”l’esperit Wilderness” es focalitzarà en una
campanya de difusió i en un projecte en que hi pugui parti-
cipar tothom que ho desitgi i amb certa rellevància mediàtica:
Es tracta de la retirada d’una  vagoneta abandonada a l’Es-
tany Obago en el Circ de Colomers de la Vall d’Aran. És un
acte simbòlic per seguir demanant a les empreses responsa-
bles la retirada de les seves instal·lacions obsoletes, ja que les
muntanyes del nostre entorn estan plenes de deixalles aban-
donades per les empreses explotadores dels recursos naturals
(hidroelèctriques, mineres, telecomunicacions...) i del turisme
(construccions, estacions d’esquí, transports, telefèrics...).

Aquesta vagoneta que restava abandonada des de feia més
de cinquanta anys al fons de l’estany Obago va ser extreta
de l’aigua per alguns treballadors dels refugis de la zona del
Pallars-Aran (Maria Mestre, Andrea Duane, Mikel Lorente i
Pau Pañella). Conscienciat per aquesta acció, Pau Pañella es
va posar en contacte amb Mountain Wilderness de Cata-
lunya per proposar-nos de fer una actuació sobre el terreny.
Després de fer un reconeixement de la zona vam constatar
que, tal i com ens havien dit, la vagoneta rovellada estava
fora de l’aigua i a la vora de l’estany, on es troba la cabana
que pertany al Conseilh Generau d’Aran i que actualment
també està malmesa perquè ha volat el sostre i es troben
escampades moltes runes pel voltant. També varem poder
observar restes de ferralla dins l’estany i rails  rovellats mig
soterrats per la muntanya, entre altres deixalles. La vago-
neta mesura aproximadament un metre i mig i deu pesar
uns 100 quilos.

L’indret on es realitzarà l’acció limita amb el Parc Nacional
d’Aigüestortes i llac de Sant Maurici però es situa dins la co-
marca de la Val d’Aran. En aquesta àrea es poden trobar prop
de 200 estanys distribuïts de cap a cap del seu petit territori.
Quaranta d’ells s’inclouen al circ de Colomers, a més de
2.000 metres d’altitud. La singularitat paisatgística del lloc,
fa que es consideri una de les joies naturals de Catalunya.
Aquest espai conegut com el Circ de Colomers és una de les
conques lacustres més grans i importants dels Pirineus i un
dels testimonis més espectaculars dels processos erosius dels
gels quaternaris. L’estany Obago es troba una mica allunyat

L’ESTANY OBAGO
Retirada d’una vagoneta de l’Estany Obago com a símbol de les deixalles
abandonades a les nostres muntanyes per les empreses explotadores dels
recursos naturals. Projecte de promoció i difusió del 2012.
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del refugi de Colomers i és el més gran de tots els que hi ha
en aquest circ, amb més de 600 metres de llarg, ocupant una
petita vall agresta i molt rocosa, a 2.245 metres d’altitud. 

És en aquest entorn tant privilegiat on volem convocar una
“jornada wildernes” a finals de juny, durant la qual es reti-
rarà un element que no estava en el seu origen i que no
pertany al mon natural. A més d’emportar-nos  la vagoneta
de la vora de l'estany Obago, l’acció s’ampliaria a recollir
tota la ferralla que hi ha dins l’estany i en l’entorn de la ca-
bana, així com també  la ferralla abandonada al coll de Sen-
drosa. Això serà possible amb la coordinació de voluntaris i
amb l'ajuda d'un o varis vols d’helicòpter (en funció del
pressupost) per portar-ho a la planta de reciclatge o des-
guàs més propera.

En aquests moments estem treballant per aconseguir el per-
mís i la col·laboració de l’empresa explotadora (en aquest
cas ENDESA) i del Conseilh Generau d’Aran. 

Aprofitant aquest acte, també estem preparant una cam-
panya de divulgació de Mountain Wilderness de Catalunya
per a la captació de nous afiliats i per a l’expansió i cons-
cienciació de l’“Esperit Wilderness”. 

A partir d’un nou disseny inspirat en l’antic logotip i creat
per la Laia Salcedo, vocal de la junta, volem rellançar el tríp-
tic de presentació de MWC, un nou pòster de protecció del
medi natural, adhesius de conscienciació, samarretes... i fer
reportatges de les actuacions Wilderness, xerrades infor-
matives així com una  amplia distribució del butlletí elec-
trònic de l’entitat. La distribució la farem a través de  les
entitats excursionistes de Catalunya, les organitzacions de
rutes i circuits d’alta muntanya i els refugis i albergs, entre
altres organismes afins.

Aquesta acció està prevista pel cap de
setmana del 30 de juny - 1 de juliol.
Estigueu atents a les informacions del
web per a participar-hi.
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Donat l’èxit de l’actuació al Huyhuash fa dos anys, des de
MW-internacional, es va veure amb bons ulls que Cata-
lunya, sondegés nous projectes a Sudamèrica i l’extensió
de la filosofia wilderness, entre els andinistes d’aquell
continent. 

Quatre components de Mountain Wilderness Catalunya vam
ser aquest estiu a Bolívia on vam aprofitar per reunir-nos
amb el president dels guies bolivians, n’Aldo Riveros i altres
persones de pes dins l’activitat andinista com el doctor Hugo
Berrios  o un fugaç encontre amb Alain Messili, llegenda viva
de les muntanyes bolivianes. 

S’ha d’aclarir que aquesta acció no va suposar cap despesa per
a MWC ja que els membres de l’expedició n’assumien el cost.

L’estada, va servir per rodar el projecte “mesurant l’em-
prempta (humana) a les muntanyes” que té per finalitat,
avaluar l’impacte humà les muntanyes.  Així vam dissen-
yar unes fitxes que a partir de  diversos paràmetres, ens
permetessin establir comparatives entre muntanyes i
massissos d’arreu del món. La intenció és homogeneïtzar,
en el possible, les observacions i disposar de criteris ob-
jectius per avaluar les amenaces i la degradació de les
muntanyes o per contra el manteniment d’un entorn in-
tacte o gairebé.

En el disseny del viatge vam decidir que intentaríem l’ascensió
de tres cims de característiques variades segons el grau de fre-
quentació. Després de considerar la limitada disponibilitat de
temps que teníem per l’actuació, escollim aquests tres cims: el
Sajama de 6542 (Cordillera Occidental) la màxima alçada de
Bolivia i que és mitjanament visitat, el Huayna Potosí de 6088
(Cordillera Real) i que és considerat el 6000 amb més ascen-
sions  dels Andes, i finalment el Janko Laya de 5545 (Cordillera
Real), un cim molt rarament visitat. Durant l’aclimatació també
vam assolir les due puntes, boliviana i xilena, de l’Acotango
6090 (Cordillera Occidental), amenaçat per les mines properes.

El Sajama, situat al parc nacional del mateix nom, és un volcà
de dimensions colosals. Pel reclam de l’alçada, el propi parc i
la seva especificitat, caldria suposar-lo molt freqüentat. Però
no es així. Essent temporada alta, al camp base només vam
topar-nos amb una grup austríac que baixava, mentre que al
cap d’alçada només vam coincidir amb un guia i una andi-
nista. Les ascensions es limiten a l’estació favorable.

La presència de deixalles es reduida i vem apreciar una ac-
titut molt positiva d’algun guia fiscalitzant la correcta ges-
tió de les escombraries per part dels portejadors.

La zona del Sajama, al ser parc, presenta una molt bona
conservació i des d’un punt de vista estricte el canvi més

Bolívia, estiu 2011
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sustancial és la nova carretera que l’uneix a La Paz en mitja
jornada. El fàcil accés si que marca una inflexió. El camp d’al-
çada té una limitada capacitat d’acollida i un augment de
visites significaria una problemàtica molt concreta. 

El Huayna Potosí, té reputació de cim malmés i erosionat.
Comparat amb les muntanyes de Bolívia, és el cim indubta-
blement més ascendit. Per ser justos, cal concisar que els al-
tres 6000, amb l’excepció de l’Illimani, gaudeixen d’un nivell
d’isolació molt marcat. Per seguir relativitzant el que vam
veure  trobaríem casos molt semblants als Pirineus i als Alps.
Quantes muntanyes conviuen amb carreteres, hidroelècti-
ques, refugis… Pensem en els telefèrics, hotels, cremalleres i
carreteres que envolten el Montblanc, el Cerví o el Puigmal…
Només la mineria presenta a la periferia de la muntanya
unes dimensions i un impacte clarament superior. El pro-
blema, potser, és que aspirem a trobar unes munatnyes to-
talment salvatges fora de casa, ja que les nostrades les hem
domesticat en excés.  

La presió alpinística, ens va sobtar. El dia de la nostra ascen-
sió vam pujar-lo entre 20 i 30 persones… una dada que per si
sola ja descoloca. Ni punt  de comparació amb cims de casa
nostra que reben centenars d’ascensions en un dia d’estiu. Un
aspecte diferenciador és la presència de gent amb poca o
nul·la preparació alpinista, que puja arrossegada per guies, un
aspecte que trascendeix l’estricte vessant ambiental. 

El Jankho Laya, representa no trobar-se ningú. És cert que en
l’actualitat, l’actitud poc favorable de la comunitat local en-
vers les visites, constitueix, paradoxalment, el millor fre a la
freqüentació de la zona. En aquesta ascensió agraim de totes
totes, les gestions, suport i enllaç amb la població autòctona
del padre Antonio Zavartelli. Capellà i alpinista, dirigeix ac-
tualment la parròquia de Peñas on porta a terme un inte-
ressant tasca en pro de la comunitat. 

El Jankho Laya ens va oferir un bon marc on retrobar sen-
sacions de descoberta i obrir traça en un marc solitari i en la
proximitat del Chachacomani de 6074m.

La muntanya pateix una recessió glacial severa i la seva as-
censió cada any té més tram rocós. La presència d’alpinistes

i practicants de trèkking es redueix a la mínima expressió.
Els pastors  són els únics que s’acosten fins al peu de les gla-
ceres per aprofitar les migrades pastures del lloc. Aquí són
les explotacions mineres amb pistes que s’enfilen molt
amunt la principal amenaça que vam copçar.

A nivell de síntesi, hem trobat muntanyes menys transfor-
mades que a casa però amb amenaces creixents. Probable-
ment països com Bolívia estan passant en l’actualitat per
processos de creixement i expansió d’infrastructures sem-
blants a les de segles passats a Europa. 

Ara per ara, el muntanyisme continua essent en la seva majo-
ria una activitat de turistes i per extensió dels guies i porters. Les
zones on es concentren els visitants estrangers i operen les
agències de turisme d’aventura són les més castigades, en com-
paració amb les que queden fora del circuït turístic i alpinístic.
En aquestes altres muntanyes, la gran majoria, el seu oblit i les
reticències de les comunitats locals són la seva millor protecció.
Però no absoluta, ja que aquí sorgeixen grans interrogants com
la concessió de noves explotacions mineres o l’expansió d’in-
frastructures elèctriques. Un camí que en el fons els porta a
acostar-se a la descripció de les muntanyes europees.

Aquest projecte está al web:
www.mountainfootprint.org
Podeu afegir-hi fitxes de muntanyes!
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Principals activitats que al llarg del darrer curs ha dut a
terme la nostra associació:

- La celebració de la nostra Assemblea General Ordinària
el passat dia 1 de juny, al local de l’Associació Excursio-
nista d’Etnografia i Folklore (A.E.E.F.). El mateix dia, també
es celebrà Assemblea General Extraordinària amb l’ únic
punt de l’ ordre del dia de canvi en els nostres estatuts,
per tal d’ adequar-los al vigent entorn legal d’ entitats
sense ànim de lucre de la Generalitat de Catalunya.

- Assistència a les activitats de la FOCIR, on Jordi Quera és
Vice-president, entre les quals destaquen l’Assemblea i les
jornades de la FOCIR.

- Pel que fa a la Junta Directiva, s’ha procedit a adequar les
tasques i responsabilitats, per tal de fer-les més adients a
la situació actual, amb el canvi de president (Quim Fe-
rràndiz), l’anterior President (Jordi Quera) passa a ento-
mar la vicepresidència amb un altre vicepresident (Santi
Pocino), la secretaria (Jaume Farrés), la tresoreria (Núria
Balagué) i algunes vocalies.

- Cal fer esment que en Jordi Quera, anterior president de
l’entitat, ja fa un any que encapçala Mountain Wilderness
Internacional com a president. Vicenç Sànchez i Ricard
Martinez s’han incorporat al Bureau Internacional i ento-
men les dues vocalíes de Relacions Internacionals. Final-
ment, la Laia Salcedo entoma la vocalía d’Extensió i
Imatge.

- Respecte a Secretaria, s’han pres algunes decisions amb l’objec-
tiu d’optimitzar la comunicació amb els socis, regularitzar les
dades bancàries i disposar d’un cens actualitzat dels associats.
Així, en aquesta línea, s’han externalitzat diverses tasques de se-
cretaria mitjançant un acord amb la FOCIR, que ens facilitava
dues persones expertes en aquests afers i que han aconseguit
posar al dia la base de dades, normalitzar les trameses, la comu-
nicació i ens han estalviat un nombre considerable de retorn
de rebuts bancaris, a l’hora d’anar incrementant la immedia-
tesa en la comunicació mitjançant el correu electrònic.

- Cal esmentar que, a més, des d’aquest equip anem rebent
assessorament expert pel que fa a tramitació de subven-
cions, ajuts, i assessorament legal i administratiu.

- Valorant que, fins ara, els resultats han estat positius, ens
plantegem de continuar fent servir aquest servei externalit-
zat durant un període de temps, sobretot pensant en la fu-
tura campanya de captació d’associats i d’extensió de MWC.

- Extensió i comunicació: extensió a nivell de socis: pro-
curar una major “especialització- professionalització” en
algunes temàtiques.

- Concretament, s’ està treballant en dues línies:

. D’una banda amb la millora dels canals de comunicació:
correu, e-mails, trameses, xarxes socials i la plana web, a
partir de la millora en la depuració de la base de dades, la
nova plana web i l’ajut de l’equip de Secretaria de la FOCIR.

Memòria d’activitats any 2011

Revista MWC ANUNCI 22-QXD8:Maquetación 1  08/03/12  12:37  Página 14



15

ACTIVITATSACTIVITATSwww.mountainwildernesscatalunya.org  

• Web de MWC: s’està treballant amb l’objectiu d’ optimit-
zar-lo i dotar-lo d’un ús més interactiu i que fomenti la
participació. Enfortir la periodicitat de rotació i inclusió de
notícies, arreglar alguns detalls tècnics, establir links d’in-
terès (tant des del nostre web com cap a la nostra plana des
d’altres). Lligat amb això, també tenim projectat de fer un
esforç de reforçar la nostra presència amb els social media,
de manera més activa, sistemàtica i si pot ser, assessorada
tècnica i professionalment (igual que el web).

• D’altra part, amb la realització d’una campanya d’ex-
tensió per captar nous associats, en la que emprarem
diversos mitjans: cartelleria, díptics, adhesius, i alguns
materials de marxandatge senzills tipus samarreta o
buffs, anuncis en algunes publicacions, extensió en clubs
i organitzacions relacionades amb el món excursionista,
refugis de muntanya, etc. Idealment, ens plauria el poder
arribar a un perfil de potencial soci, que en els darrers
anys ha minvat, com és l’afeccionat jove a la muntanya.

• A més, s’ organitzaran diferents xerrades per tal de
difondre la campanya, a diferents àmbits: clubs ex-
cursionistes, refugis, entitats, etc.

• En aquest moments, els materials i el disseny de cam-
panya es troba ja molt avançat, amb la idea de poder-la
iniciar a començament del 2012. Podreu trobar informa-
ció més detallada al respecte en aquest mateix butlletí.

- D’acord amb el proposat fa un any, també s’ha fet difu-
sió entre diverses associacions del món excursionista del
projecte Huayhuash dut a terme l’any 2009, havent-se
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realitzat diverses presentacions de l’audiovisual i expo-
sant els objectius que preteníem amb el mateix (CEG, CEC,
Espluga Viva,…), activitat que en algun cas, ens ha per-
mès, a més, d’explicar altres accions dutes a terme per
MWC pel que fa a neteja de camps base.

- També esmentar que en els darrers mesos hem aconse-
guit que diversos publicacions digitals i en paper hagin
inclòs notícies, articles i dossiers dedicats a la nostra
associació i a algunes de les activitats que hem dut a
terme:  Vèrtex, Muntanya, Directa, la revista ONGC, i els
butlletins d’alguns centres excursionistes.

- La difusió del llibre “Muntanyes Verges”, editat en motiu
del vintè aniversari de MWC, amb la presentació del ma-
teix i la seva distribució entre els socis.

- Àmbit Internacional: la participació activa i presencial,
tant pel que fa a comunicació, intercanvi d’idees, com pre-
sència als encontres dels diferents fòrums de trobada de
MWI que s’han realitzat, per part de delegacions de la nos-
tra associació, com per exemple l’última al mes de març,
al si del Bureau Internacional a Alice Superiore (Piemont),
així com la trobada a Auzat, per resoldre conjuntament
amb Mountain Wilderness França alguns problemes trans-
fronterers als Pirineus. 

- D’altra banda, la presidència per part d’en Jordi Quera a
MWI, ha permès enfortir els lligams amb la resta de de-
legacions internacionals de MW i el poder dissenyar
noves propostes, sorgides des d’aquí, Catalunya. 

16
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Malauradament, la problemàtica de l’Heliski
plana sobre el nostre país ja que Aviació Civil
ha autoritzat aquesta pràctica a la Vall d’A-
ran. D’una altra banda, la llei Òmnibus mini-
mitzarà les restriccions de la motorització en
els espais naturals.

Males perspectives de futur
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- Per últim, esmentar, en aquest apartat, que estem impli-
cats de forma activa i directa en la preparació de la pro-
pera Assemblea Internacional de MWI a celebrar
enguany, els dies 12 i 13 de maig, a Alemanya i que con-
tinuem amb la presència activa i destacada al si de la
FOCIR.

- Segell MWC: hem començat a dissenyar un protocol d’a-
valuació de les marxes de muntanya, amb l’ajut del propis
centres que les organitzen, i que, de manera qualitativa,
pugui servir a les mateixes per fer el control elles matei-
xes, amb la nostra supervisió final.

- L’extensió, difusió i continuïtat del projecte anomenat
“Mountain (Human) Footprint Ratio” que s’ inicià a Bolívia
aquest estiu, a on un grup de 4 alpinistes de la nostra as-
sociació anaren, per fer una avaluació in situ en tres zones
de les muntanyes d’aquest país, com a primera passa en la

confecció d’una ràtio que sigui traslladable a diferents
zones d’activitat  alpinística del món,  i que ha obtingut
recentment la seva homologació per part de MWI, a partir
de la que les diverses organitzacions nacionals de MWI han
començat a treballar, a dissenyar projectes i fer-ne difusió. 

- Voldríem que aquest projecte fos la manera de fer peda-
gogia de la importància de la no alteració dels espais na-
turals i humans a on es desenvolupen les activitats de
muntanya, partint d’unes bases consensuades, objectives,
contrastades al terreny, i que busquen la conscienciació en
positiu més que la “fiscalització” pròpiament dita. 

- La celebració, a finals de maig del 2011, d’una trobada de
cap de setmana, al refugi de Cortiuda, en el que dissen-
yàrem les principals línees de treball per als propers mesos.

- El projecte Obago: consistent amb la retirada de la vago-
neta que resta abandonada a l’estany del mateix nom.  Des-

ACTIVITATSACTIVITATS
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prés d’haver presentat un projecte per obtenir una subven-
ció per dur a terme la retirada, aquesta no ens ha estat con-
cedida. Tot i així, ens plantegem de no abandonar el projecte,
pel que contactarem amb Fecsa- Endesa, responsable de la
vagoneta i mirarem d’arribar  un acord que permeti de reti-
rar-la dels vorals del llac i evacuar-la de l’ indret. 

- En el supòsit que no s’arribés a aquest acord, MWC es plan-
teja assumir el projecte totalment, sempre i quan la logística
de l’operació ho permeti i sigui viable. Amb aquest sentit, di-
versos membres de l’associació el passat mes d’ octubre han
fet una prospecció in situ per avaluar la viabilitat de l’ acció.
En paral·lel també s’iniciaran els contactes i converses amb
el Govern aranès i les administracions locals implicades. En
aquesta línea, una part rellevant del pressupost anual de l’as-
sociació està destinada a tal finalitat.

- L’avaluació i control d’impacte mediambiental en diferents
marxes que se celebren al nostre país, en la línea que hem se-
guit els últims anys: el 18 de juny de la Marxa de Cap de Rec i
el 18 de juliol de l’ Olla de Núria. En aquest últim cas, la nostra
entitat llegí un comunicat a l’ inici de la cursa, fent èmfasi en
la defensa de la Wilderness de les nostres muntanyes.

- La participació al Festival Internacional de Cinema de
Muntanya a Torelló, el 19 de novembre passat, on el vi-
cepresident de la nostra entitat, Santi Pocino atorgà el
premi Mountain Wilderness al film que millor reflectia els
valors de defensa de les muntanyes. En aquesta ocasió el
guardó fou pel film “On the Trails of the Glaciers”, dels ita-
lians Massimiliano Sbrolla i Paolo Aralla.

- La celebració recent el mes de desembre del Dia Interna-
cional de les Muntanyes amb una altra acció i ascensió
a un cim emblemàtic del país, el passat 18 de desembre,
en aquesta ocasió, al Puig del Tagamament. Com és ja una
tradició, es llegí el manifest que la nostra entitat elabora
cada any en motiu d’aquesta diada (i que podeu trobar en
el present butlletí), i es va concloure la celebració amb un
dinar de germanor amb els socis i simpatitzants que hi
participaren. 

- L’edició del present número de la Revista de MWC que tens
a les teves mans, havent aconseguit regularitzar la seva pu-
blicació, amb l’edició de dos números en els darrers 12 mesos.

- Xerrada de “Sensibilització Mediambiental” a càrrec del
nostre soci Emili de Tomàs- que es desenvolupà a la seu
del  C.E.C. - dins del “18è. Curs de Medicina de Muntanya”
i que organitzaren el Centre Excursionista de Catalunya, la
Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona i el Club Ex-
cursionista de Gràcia.

- Reunió Internacional de preparació de l’Assemblea Inter-
nacional a Sant Bauzille de Putois, al Llenguadoc (França),
on s’incorpora com a representant internacional el Ricard
Martínez.

- Publicació a la revista alemanya Bergsteiger un reportatge
sobre l’activitat duta a terme a Bolívia pels companys cata-
lans de Mountain Wilderness com a llançament del projecte
Mountain (Human) Footprint Ratio.
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Mountain Wilderness Internacional endega un projecte
per viure la “wilderness” en plenitud, fent una travessa
sota el cercle polar àrtic sense mitjans tècnics.

Estimats amics de Mountain Wilderness:

En l'última Assemblea Internacional es va parlar d'un nou
projecte 2012 obert a totes les delegacions de Mountain Wil-
derness de cada país.

La idea és organitzar i portar portar a terme "per Mitjans
nets i justos" una aventura wilderness a fí d'aconseguir nova
energia i donar un gran exemple dins i fora de Mountain
Wilderness d'acord amb la seva filosofía.

Es tracta de creuar a peu el territori salvatge del Nord d'Eu-
ropa de la manera més neta i justa, amb un equip de 10-15
persones, possiblement dues de cada delegació de Moun-
tain Wilderness.

El president Jordi Quera i jo us convidem a motivar-vos i a
interesar-vos en participar-hi.

Salutacions

Franco Michieli

Invitació de Mountain Wilderness
Internacional a l'aventura wilderness
"By Fair Means 2012"

Per més informació us podeu baixar del nostre web el document en anglès “Projecte
“BY FAIR MEANS” 2012.pdf”. Dates previstes per la primera quinzena de juny.

Els que estigueu interesats en participar-hi, envieu un correu electrònic a:

internationalmw@gmail.com
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President: Quim Ferrándiz

Vice-president primer i FOCIR: Jordi Quera 

Vice-president segon: Santi Pocino i Serra

Secretari: Jaume Farrés Farré

Tresorera: Núria Balagué

Vocal i Bureau Int.: Vicenç Sánchez

Vocal i Bureau Int.: Ricard Martínez

Vocal d’extensió i imatge: Laia Salcedo

Vocal Web: Jordi Pi

Vocal: Joan-Marc Passada i Casserres

Col·laboradors: 

Olga Balagué / Emili de Tomàs / Jordi Sanjust / 

Josep Sicart / Isidre Vallès / Joan Cervera / 

Ramon Izquierdo / Enric Canadés Gisbert / 

Francesc Sanahüja

FOTO DENUNCIAFOTO DENÚNCIA

Han col·laborat en aquest butlletí:
Núria Balagué, Laia Salcedo, Cesc
Grau, Roc Sagristà, Jaume Farrés,
Vicenç Sánchez, Quim Ferràndiz, Santi
Pocino, Jordi Quera i Franco Michieli.

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: Vall Fosca 
Jordi Quera

Mountain Wilderness Internacional
internationalmw@gmail.com
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 Espanya
(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 Nederland
Visserssteeg 8 3732 HN de Bilt, NL
KvK nr. 53871103
http://www.mountainwilderness.nl

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 Eslovènia
LIUBLIANA
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

Pont caigut estany Llauset oct-2011 Fotografia: Laia Salcedo

MOUNTAIN
WILDERNESS
DE CATALUNYA
ALPINISTES DE TOT EL MÓN EN DEFENSA DE L’ALTA MUNTANYA
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