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EDITORIAL

La tempesta immobiliària ha passat de llarg. Ara, amb el re-
torn a ritmes pausats contemplem els xafastres. Una cicatriu
ha quedat gravada en valls i comes. Com antigues feixes, ara
trobarem edificis, carcasses, rases i terraplens fruit d’una
època d’expansió econòmica furibunda que s’ho enduia tot
per davant. Anys de desmesura incontrolada.

Tant sobtadament com va irrompre, la virulència que fur-
gava en cada vall s’ha esvaït.  La sacsejada ha fet trontollar
equilibris, mesurament, ètiques. Tot semblava sucumbir a la
força del seu argumentari primari. Una visió a curt termini
que desestimava cap mena d’alegació. 

En aquests anys, era difícil mantenir un discurs antiespecu-
latiu i anticiment sense ser víctima de demagògies i des-
qualificacions. Uns pocs grups manteníem uns arguments a
contracorrent, gairebé contraculturals, alertant d’uns perills
que pocs anys després véiem materialitzar-se.

Davant la barroera voràgine constructiva, hi va haver mobi-
litzacions socials i excursionistes, que es van concretar en
dues grans caminades reivindicatives: Vall d’Àrreu (2000) i
Pic de Filià (2004). En el primer es va arribar a temps i ara la
vall preserva els seus tresors i potencials. El segon cas és més
galdós. Visitar Espui i Filià és desolador, una vall enlletgida.
Un monument a la insensatesa, un desatre anunciat. Els fets
ens donen la raó quan malauradament ja és massa tard. Fer
marxa enrera requeriria invertir en demolicions i desenru-
naments, cosa difícil en temps de pocs recursos. Una despesa
que ens hauriem pogut estalviar amb més senderi.

La pregunta és òbvia, i ara què? Les valls pirinenques conti-
nuen tenint per davant el repte de fixar la seva població i
generar una activitat econòmica que ho permeti. Aquest fet
mai el vam negar, només ens oposàvem als projectes abu-
sius, que deterioraven per sempre més valls senceres. Els
profetes del creixement que encapçalaven la croada del
totxo han desaparegut amb les seves grues, les seves hipo-
teques i la seva estafa. Això no era creixement, era saqueig.
No era evolució i millora, era ruptura i destrucció. 

Després de la tempesta ha sobrevingut una calma forçada.
La crisi resitua discursos. Allò que era imparable amb l’ús
d’un discurs raonable, amb el seny i amb el diàleg, ho de-
tura bruscament el mercat i l’economia. Síntesi d’aquests
anys embogits. Alguns han caigut en el seu propi parany.
N’hauran après?  N’haurem après com a societat?
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El passat 5 de juny, coïncidint amb el Dia Mundial del Medi
Ambient, em fou lliurat el guardó del Premi Medi Ambient
2012 de la Generalitat de Catalunya. L’acta del jurat expo-
sava els següents arguments: 30 anys d’observacions i ca-
talogació de les glaceres dels Pirineus en el meu temps lliure
i mitjans propis, i divulgació a tota la societat mitjançant
publicació de llibres, articles i cicles de conferències, amb
l’objectiu de conscienciar dels contundents efectes del canvi
climàtic a les glaceres més properes a casa nostra.

. . . i a la pràctica quin ha estat el resultat de tants anys
d’observacions?  

Doncs un arxiu que supera les 50 mil imatges i un nombre
no menys important de dades recollides en els aparells gla-
cials dels Pirineus i a geleres de molts altres indrets del pla-
neta, on de manera indiscutible es poden apreciar els efectes
de l’escalfament global en el glaç a tot arreu i especialment
dels Pirineus, per les seves condicions d’alçada i latitud. 

L’any 1985 vaig identificar 92 aparells glacials als Pirineus
(glaceres i congestes de gel), i aquesta tardor he acabat una
nova catalogació actualitzada de tot el gel glacial de la se-
rralada, als dos vessants (francès i aragonès). El resultat nu-
mèric és de que en sobreviuen 55 (27 glaceres i 28 congestes
de gel), uns altres 25 s’han extingit totalment, i 12 contenen
restes pràcticament extingides de gel residual. (Imatge 1).

Exemples i dades concretes 

Entre el 1990 i el 1993 la Glacera de la Maladeta, la tercera
més extensa dels Pirineus, es va escindir en dues glaceres
independents. La pèrdua de gruix de gel que era d’uns 50
cm cada any en les dues darreres dècades del segle XX, s’ha
multiplicat per tres, ara oscil·la entre 1,20 i 1,60 metres cada
any, i el gel de la llengua retrocedeix entre 18 i 22 metres
cada any, que en una glacera de amb prou feines 600 me-
tres de llargada és un fet catastròfic. A finals de l’estiu del
2012, en un sector del marge dret de la glacera he docu-
mentat fotogràficament un esfereïdor retrocés de 39,5 me-
tres respecte de l’any anterior. (Imatge 2)

La Glacera d’Aneto, la més extensa dels Pirineus, no s’ha sal-
vat ni de lluny d’aquesta tendència. L’any 2005 se’n va es-

cindir la Congesta Oriental d’Aneto, l’any següent la Con-
gesta Oliveres, avui totes dues fragmentacions contenen
únicament gel molt residual. El 9 de setembre del 2009 es va
produir el fenomen recent més important al gel dels Piri-
neus, la divisió de la Glacera d’Aneto en dues glaceres inde-
pendents, la que manté el mateix nom de Glacera d’Aneto, i
la que anomenem Glacera Superior d’Aneto. L’estiu del 2012
la glacera ha perdut per fragmentació la petita llengua que
encara mostrava al lòbul oriental, i que s’ha transformat en
la Congesta de Gel Inferior d’Aneto. No més enllà del 2016
– 2017 una nova fragmentació sota el Pic del Mig, de mag-
nitud més transcendent que la del 2009, dividirà la glacera
pràcticament per la meitat. (Imatge 3)

Si hi busquem alguna part positiva, cal dir que és un privi-
legi tenir ocasió de documentar, per a les generacions pre-
sents i futures, com i de quina manera s’extingeixen totes
les glaceres d’una serralada important de muntanyes com
els Pirineus en el transcurs de només una generació, des del
darrer període en que es van mantenir estabilitzades (1975-
1985) fins a la seva extinció total  al 2040-2050 (tal i com
indicaré a continuació). Fins aquest moment cap ésser humà
no ha tingut ocasió de fer-ho enlloc.

El futur de les glaceres dels Pirineus

Si les condicions climàtiques es mantenen en la mateixa ten-
dència actual, no hi ha cap dubte que les glaceres dels Piri-
neus estan abocades a l’extinció. Una darrera l’altra deixaran
de tenir activitat. Les més extenses ho faran no més enllà de
l’any 2040, i les restes de gel glacial inconnex i ja sense mo-
viment podran resistir probablement una altre dècada. Els

GLACERES DELS PIRINEUS, el final d’una història.

1 - La Glacera de la Bretxa de Roland (sector de Gavarnie)
s’ha fraccionat en dues congestes de gel sense activitat.
Comparativa 1990-2012.

2 - Disminució del gruix del gel a la cubeta est de la Gla-
cera Oriental de la Maladeta, on els substrat de roca va
quedant lliure de gel. Comparativa de 5 anys (2007-2012).



4

DOSSIERDOSSIER www.mountainwilderness.cat  

Pirineus perdran les glaceres com a signe distintiu de l’alta
muntanya, tal com ja ho han fet altres serralades a la Pe-
nínsula Ibèrica en moments diferents, com la Sierra de Gre-
dos, Sierra Nevada o la Cordillera Cantàbrica, tot i que
aquestes dues últimes mantenen encara algun punt de gel
glacial minúscul però molt interessant.

El perquè de l’extinció

Les glaceres es divideixen en dos sectors, molt clarament di-
ferenciables a finals d’estiu i inicis de la tardor. El sector su-
perior anomenat “zona d’alimentació”, on es manté la neu
d’anys anteriors que mitjançant un procés de transformació
es convertirà en gel glacial i el sector inferior “zona d’abla-
ció” per on la glacera perd massa de gel (per evaporació o
fusió). La línia que separa aquests dos sectors s’anomena
“línia d’equilibri o línia de les neus permanents”, i és el punt
teòric on la temperatura mitjana anual és igual a 0º C. El què
està passant és tan senzill com que a conseqüència de l’in-
crement de les temperatures, la línia d’equilibri cada any és
més enlaire. La seva cota mitjana a la passada dècada era a
3.190 m. La conclusió és que amb l’altitud limitada dels Pi-
rineus, que no superen els 3.404 m, les glaceres s’estan que-
dant pràcticament sense zona d’alimentació, la neu no
sobreviu al cicle anual sencer i per tant les glaceres senzi-
llament es moren de gana, per falta d’alimentació, i cada any
perden molt més gel que el que poden generar.  (Imatge 4)

. . . i la següent etapa freda per quan? 

La darrera gran glaciació va començar fa 85 mil anys i va fi-
nalitzar ara en fa 18 mil. Per tan vivim actualment en un pe-
ríode interglacial càlid entre dues grans glaciacions. Seguint

3 - La Glacera d’Aneto, comparativa de 26 anys (1986-
2012). La imatge és prou il·lustrativa. 

4 - Glacera Oriental de la Maladeta: Punts vermells 1:
Zona d’alimentació, 2: Línia d’equilibri o de les neus per-
manents, 3i 4: Zona d’ablació, 4: Llengua. La línia d’equi-
libri es troba cada vegada més enlaire, i per tan una zona
d’alimentació cada com més reduïda impedeix la neces-
sària formació del gel glacial.
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els cicles còsmics que originen aquests grans canvis climà-
tics, falten encara alguns milers d’anys per entrar en un nou
període glacial. De totes maneres no hi ha res que faci pen-
sar que no es pot produir una altre “Petita Edat del Gel” com
la que va finalitzar només fa 160 anys, i que afectà el nos-
tre planeta entre els anys 1550 i 1850, com a conseqüència
d’una petita disminució de l’activitat solar. Aquesta lleu dis-
minució de l’escalfor que rebem de la nostra estrella durant
un període de temps més o menys prolongat pot fer baixar
la temperatura mitjana. Uns dos graus serien suficients per-
què les glaceres dels Pirineus no només s’estabilitzessin sinó
perquè recuperessin terreny fins a cotes al voltant dels 2.500
m d’alçada si les condicions de precipitacions també fossin
favorables. (Imatge 5)

La influència de l’activitat humana

Gairebé per unanimitat, la comunitat científica comparteix
la conclusió que les activitats humanes que tots coneixem
(emissió de gasos d’efecte hivernacle per crema de combus-
tibles fòssils, etc .) accentuen l’escalfament. On no hi ha un
acord tant unitari és en la quantificació percentual de la
nostra influència. En aquest sentit jo no puc fer més que di-
vulgar unes dades que aporten les bombolles d’aire empre-
sonades a l’interior del gel que s’extreuen dels testimonis de
glaç obtinguts a diferents nivells de profunditat a l’Antàrtida
(on el gruix de gel arriba als 4 km), i per mitjà dels quals
podem conèixer la composició química de l’atmosfera en les
diverses etapes climàtiques dels darrers més o menys 750
mil anys. Aquestes anàlisis indiquen que en períodes freds
(glaciacions) la proporció de CO2 a l’atmosfera és de 180

parts per milió (ppm), i en els períodes càlids semblants a
l’actual, de 280 ppm. Avui hem superat les 390 ppm, amb
un increment anual d’unes 2 ppm. Segurament la conclusió
lògica i la hipòtesi probable seria considerar que tot el que
supera les 180 ppm és el que nosaltres hi afegim i que el
planeta no és capaç d’absorbir. (Imatge 6)

Jordi Camins i Just

5 - Congesta de Gel de Corones. La perfectament visible
morrena de la Petita Edat de Gel ens indica l’extensió i
gruix de la glacera fa 160 anys.

6 - Imatge poc habitual on s’observen moltes bombolles d’aire empresonades a l’interior del gel. Aquestes bombolles contenen
aire del dia que va caure la precipitació de neu que amb el pas del temps ha format el gel glacial. L’anàlisi d’aquest aire extret
a diferents profunditats en el gel proporciona informació sobre el clima del planeta en diferents períodes, coïncidents amb l’an-
tiguitat del gel.





7

REPORTATGEREPORTATGEwww.mountainwilderness.cat  

La cerca de noves maneres d'acostar-se a la muntanya en
l'intent de poder prescindir dels cotxes, sol tenir per resultat
sortides força més divertides, exigents i originals que les ha-
bituals.
En aquesta línia, l'estiu passat vam fer una travessa, batejada
com a pedalada vertical, que tenia per objectiu escalar uns
quants cims dels Pirineus, fent les aproximacions amb bici-
cleta. El recorregut va des de la vall d'Aran fins al Canigó i
ens va permetre fer un total de nou vies en divuit dies d'ac-
tivitat.

Alguns apunts de logística

El principal problema que cal afrontar és la important cà-
rrega que cal traginar en una travessa d'aquestes caracte-
rístiques. Ens caldrà tot el material de reparació i recanvis
de la bicicleta, la tenda i el material d'escalada. En el nostre
cas vam optar per dur un carretó al darrere d'una de les bicis.
Afegeix pes a l'expedició però facilita repartir volums i pesos
i, si és d'una sola roda, permet fer baixades com la de Salau
sense gaire dificultat afegida. Per últim, el casc d’escalada
serveix perfectament per a anar amb bici, fet que permet es-
talviar una mica de pes.
Un altre aspecte a tenir en compte és que sovint deixarem
les bicicletes amagades al bosc o bé al costat d'un refugi o
càmping. En qualsevol d'aquests casos és molt recomanable

deixar-les lligades amb cadenes. Segons on, és poc probable
que algú les vegi, i si això passa, encara és menys probable
que tingui intencions de robar-les, però sempre deixa més
tranquil saber que estan lligades ni que sigui entre elles.

Saborèdo, un accés exigent al paradís granític de Sant
Maurici

Obligacions de caràcter social situen l'inici de la nostra tra-
vessa al Pallars. Després de passar la Bonaigua, baixem a Va-
quèira i entrem a la vall de Ruda. La pista, plaent a l'inici,
esdevé, passat l'aparcament del pònt de Locampo, pedre-
gosa i dura. A estones es fa inevitable empènyer la bici. El da-
rrer tram de pista, ja quasi desdibuixada del tot, permet
arribar fins al Lac de Baish, als voltants del qual vam ama-
gar les bicis, entre uns pins.
Establim camp base als voltants del refugi de Saborèdo i
aprofitem dos dies de bon temps per fer l'esperó Konyosti a
la punta Estasen (225 m, V, desequipada), l'esperó de l'Alba
a la punta del Pòrt de Ratèra (205 m, IV+, desequipada) i els
Cantiners d'Amitges al cap de Crabes (230 m, V, desequi-
pada).

Pic de Moredo, d’una via solitària a una paret remota

Desfem camí des del refugi de Saborèdo vall de Ruda avall,
retornem a Vaquèira (on no hi ha botigues, només algun bar,
per cert) i pugem per carretera cap al plan de Beret. Deixem
l'asfalt i fem camí amb la Noguera Pallaresa fins poc abans
de la borda de Perosa, moment en què prenem una pista a
la dreta per endinsar-nos a la vall del torrent de Cireres. D'un
revolt en surt una antiga pista, encara menys fresada, que
permet arribar fins un petit replà al costat del torrent, on
fem nit (38 km).
La via de la Placa, a la cara NE del pic de Moredo (320 m, V,
desequipada), deu el nom a una llastra inclinada, perfecta,
tallada pel mig per una fissura que permet creuar-la en el
tercer llarg.

El Quièr de Sinsat, verticalitat calcària

En l'imaginari automobilista quedaria ràpidament descar-
tada l'opció d'anar des de la vall de Bonabé fins a Sinsat per
fer la següent escalada. Malgrat que la distància en línia
recta és curta, la gran volta que cal fer per arribar-hi per ca-
rretera seria massa exagerada. La bici permet, tanmateix, for-
çar recorreguts que escurcen aquestes distàncies. En aquesta

Esperó Konyosti a la punta Estasen Pujada al port de Salau

Biciescalada de l'Aran al Canigó
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ocasió, el port de Salau ens permet deixar les terres pallare-
ses per retornar a terres occitanes.
La tarda mateix del dia que pugem el pic de Moredo repre-
nem la travessa per anar a fer un bivac a prop del port de
Salau (10 km). La pista no arriba fins a dalt de tot, i es fa ne-
cessari carregar les bicis a coll i fer viatges per superar un
centenar de metres de desnivell, passats els quals podem
tornar a pedalar per arribar al port dalt de la bici. La baixada,
amb més de 800 m de desnivell fora de pista, és una perla de
la bicicleta tot terreny que podrem gaudir malgrat la càrrega
que duem. Un camí més aviat ample, baixa en un infinit ser-
penteig pel vessant d'herba, primer, i per una frondosa fa-
geda després. En arribar al fons de la vall trobem una pista
que ens duu ràpidament al poble de Salau.
Continuem cap al N per la vall del Salat fins al Pont de la
Taule, on girem a la dreta per seguir la vall de l'Ossèsa, que
deixem per passar el coll de Latrape i baixar a Aulús, on fem
nit (40 km). L'endemà passem els colls d'Agnès i de Lers i
baixem a Vic de Sòç. Continuem cap a l'E per al vall homò-
nima fins a Capoleg e Junac i pugem cap a Miglòs i Norrat i
creuem el Còl de Larnat. Passem el poble del mateix nom i
continuem fins a Bouan, on no tenim més remei que agafar
la carretera desdoblada en sentit NW fins a trobar un tren-
call que permet creuar l'Arièja i fer cap al càmping Ariège
Evasion, on farem les dues nits següents (60 km).
L'endemà pugem cap a la paret, ens dividim en dues corda-
des i fem les vies Peppermint (280 m, 6a, equipada) i Lisa
(280 m, 6b+, equipada). La pujada en paral·lel permet mo-
ments fotogràfics des d'una cordada cap a l'altra durant tota
l'escalada.

Les dues cares de la dent d'Orlun

Sinsat no és gaire lluny del nostre següent objectiu, però ens
estimem més fer una mica de volta i evitar les grans vies de
comunicació. Per començar, passem el poble i el coll d'Ussat,

amb una pujada força exigent i una baixada que frega la
trialera, fins a trobar la carretera dita de les cornises, que,
sense gaire trànsit, ens permet gaudir a fons de l'entorn. El
cansament ens passa factura i decidim fer una primera etapa
de descans i fer nit a Api (30 km).
En la següent etapa seguim la mateixa carretera i saltem el
port de Chioula, que ens dóna accés al poble d'Ascon, d'on
surt la pista que ens acostarà a la cara NE de la dent. Acam-
pem al final de la pista, indret conegut popularment, i amb
raó, com "la paella" (40 km).
En aquesta ocasió ens tornem a repartir a la paret. Fem les
vies Fleur de Rhodo (350 m, 6a, equipada) i Zinkeria (370 m,
6a+, parcialment equipada). La mateixa tarda, després d'ha-
ver-se produït un cop més la metamorfosi entre escaladors
i ciclistes, desfem camí i baixem fins a trobar la pista que
puja el còl de l'Òsca i baixem a dormir al càmping d'Orlun (14
km).
L'endemà tornem cap a les parets de la dent i fem les vies
Assurance Tout Spit (230 m, 6a, equipada) i Les enfants de
la dalle (900 m, 6b, equipada).

El Canigó: tornem a casa

La meitat de l'expedició continuem la travessa cap al següent
objectiu, el Canigó. La mateixa tarda d'haver fet l'Assurance
Tout Spit, agafem el tren a Acs dels Tèrmes i anem fins a la
Tor de Querol. Sopem a Puigcerdà i fem un bivac entre Llí-
via i Estavar. L'endemà pugem a Font-Romeu, passem el coll
de la Perxa i des de Mont-Lluís baixem a Fontpedrosa, des
d'on iniciem una llarga pujada que passa per Prats de Bala-
guer i que segueix cap al coll Mitjà, des d'on baixem per una
precària pista cap al refugi del ras de Carançà (nit en bivac).
L'etapa següent no és gens ciclable i no és recomanable amb
bici, però esquiva la carretera de Vilafranca de Conflent. Se-
guim el GR-10 fins a Mentet (casa d'hostes).
La darrera etapa fins al Canigó passa pel coll de Mentet i per

Baixada del port de Salau
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la pista que puja cap a la collada de Roques Blanques i el
pla Guillem, des d'on baixem al refugi de Merialles. Sota ma-
teix del refugi hi ha la via Étambot (250 m, 6a+, equipada),
que recorre un conjunt d'agulles de bon granit, i que fem
l'endemà. Acabem la jornada baixant a Prada de Conflent, a
la cerca d'una coberta de recanvi, que en tenim una d'estri-
pada, amb la cambra que amenaça d'explotar en qualsevol
moment.
Resolts els contratemps mecànics, fem la següent etapa, que
resultarà més llarga del previst pel fet d'haver baixat fins a
Prada. Superem els 1800 m de desnivell fins als Cortalets,
on fem nit, a l'espera de la següent i darrera via de la tra-
vessa, Eureka (300 m, V, parcialment equipada).
Sobta força, després d'una escalada solitària, trobar una au-
tèntica romeria de gent que pugen al Canigó pel camí de la
font de la Perdiu. Aquest fet ens decideix a baixar per la Xe-
meneia i pel Barbet, de retorn cap als Cortalets, on retrobem
les bicis per fer la llarguíssima baixada fins a Vinçà, on l'en-
demà prendrem el tren per tornar cap a casa, amb trans-
bords a Perpinyà i a Cervera de la Marenda.

Per a més informació sobre activitats de muntanya sense
cotxe i ressenyes de les escalades esmentades, vegeu
www.camptocamp.org/cda

Cesc Grau

Aparcament improvisat als boscos de la falda de la dent
d'Orlun

Els trens TER de la línia de la Tor de Querol a Tolosa són
especialment adequats per al transport de bicicletes

Dalt del coll Mitjà, amb la vall de Carançà sota

Accés a la vall d'Orlun pel coll de l'Òsca
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El dies 7-8 de Juliol es va portar a terme l'acció de Mountain
Wilderness de Catalunya a l'estany Obago i el Coll de Sen-
drosa, la qual va consistir en la neteja de la ferralla que hi
havia dins l’estany i a prop de la cabana, així com també la
ferralla abandonada al coll de Sendrosa i, conseqüentment,
la restauració paisatgística de l'entorn. En l'acció van inter-
venir una vintena de socis i simpatitzants de Mountain Wil-
derness de Catalunya, i van comptar amb el suport del
Refugi de Colomers i del Conselh Generau d'Aran.
El projecte Obago sorgeix després que varis treballadors dels
refugis de la zona de Pallars-Aran extraguessin una vago-
neta de dintre de l’Estany Obago que restava abandonada
allà  des de feia més de cinquanta anys. Pau Pañella (el qual
va venir expressament per a participar a l'acció posterior) es
va posar en contacte amb Mountanin Wilderness de Cata-
lunya per relatar els fets i després d’inspeccionar la zona
vàrem decidir fer allà el projecte de promoció i difusió del
2012. L’acció va consistir en extreure de l’estany, totes les
restes de ferralla enterrades però encara visibles des de fora

de l’aigua, amb l’autorització prèvia del parc nacional. No
totes, ja que fer aquesta tasca dintre de l’aigua precisa de
mitjans tècnics i humans dels quals no disposàvem. També
es van desenterrar i apilar juntament amb la vagoneta, si-

Acció de neteja i recuperació paisatgística 
a Colomers, Estany Obago i Coll de Sendrosa
(Val d'Aran )
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tuada al costat de la cabana que pertany al Conseilh Gene-
rau d’Aran, múltiples raïls de ferro molt llargs i pesats, res-
tes de filat i xarxes metàl·liques, materials de construcció i
trossos de la teulada de la cabana, molt malmesa des de fa
uns hiverns quan se la va endur les fortes ventades. Aques-
tes restes, principalment de planxa metàl·lica, havien volat li-
teralment, anant a parar pràcticament al barranc que queda
sota la construcció penjada del desguàs de l'estany Obago.
Es van retirar i apilar unes quantes planxes metàl·liques tot
i estar en una zona de difícil accés. Va ser una feina feixuga
ja que tot estava molt incrustat i soterrat en la muntanya
desprès de tants anys, però l’ambient de treball i la motiva-
ció dels participants va ser òptima. El punt de trobada va ser
el refugi de Colomers on hi passàrem la nit, retent un emo-
tiu homenatge al recentment desaparegut amic i antic pre-
sident de Mountain Wilderness de Catalunya, Jordi Sanjust.
L’endemà es va pujar al coll de Sendrosa per fer el mateix
procés. Aquí ja hi havia part de les deixalles apilades i va ser
difícil d’extreure res més, ja que hi ha bigues enterrades ver-
ticalment a molta profunditat i es necessitaria de maquinà-
ria per poder-les treure. En total pensem que estem parlant
d’unes 3 tones de materials apilats entre aquest dos punts.
Des que es va plantejar l’acció ens vàrem posar en contacte
amb el Síndic de la Vall d’Aran, Carlos Barrera, amb el qual
hem mantingut contacte regular, vàries reunions i ens ha
facilitat també l’enllaç amb la companyia FECSA - ENDESA
(hidroelèctrica a la que pertanyen totes aquestes deixalles i
responsable de la construcció i explotació des de fa molts
anys de la zona).
Tant el Conseilh Generau d’Aran com ENDESA miraran d’in-
cloure una partida pressupostària per l’any vinent per tal de
poder reconstruir la cabana i baixar amb helicòpters fins a la
planta de reciclatge o desguàs més propera, aquestes tones
de ferralla que hem deixat apilada i que malmeten tant
aquest entorn natural tant privilegiat per la seva bellesa. No
va ser possible fer-ho en aquell moment com nosaltres ha-
guéssim volgut i havíem plantejat, per motius econòmics i
de coherència. La responsabilitat és d'ENDESA i ells ho han
admès, ja que és qui ho explota.
Aquesta campanya, com podeu veure a les fotos, serví per
iniciar la difusió de les noves samarretes de l’entitat. Val a dir
que han tingut molt bona acceptació i que a ningú li passen
desapercebudes. Finalment  també varem deixar  pósters i
adhesius al refugi.

Núria Balagué



Adhesius

Posters

Adhesius

www.mountainwilderness.cat

Si t’agrado, apunta’t a protegir
les muntanyes de Catalunya!

Visita la nostra web i omple la butlleta
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Propera acció, Wilderness Montserrat - 26 de maig de 2013

Un malaurat accident d’escalada es va endur la passada tardor a Lluís Baciero, 
persona molt implicada a nivell personal i profesional en la conservació de la 
muntanya de Montserrat, ja que havia impulsat diverses campanyes de recuperació
i rehabilitació d’espais. Just abans del desgraciat accident, s’havia concretat amb ell
mateix la realització d’una actuació conjunta entre Mountain Wilderness Catalunya
i el Patronat de la muntanya de Montserrat per a la regeneració d’una part de la
muntanya.  La llavor d’aquell compromís donarà fruit aquesta primavera. 

N’informarem a la pàgina web de MWC i a facebook
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El silenci significa, sens dubte,  el retrobament amb nosaltres
mateixos i amb el nostre esperit. No hem de tenir por d’im-
pregnar-nos d’una certa solitud. Aquesta  solitud ens permet
reflexionar, parlar amb el nostre interior i, tal vegada, anar a
l’encontre de la veritat; repeteixo: anar a l’encontre de la ve-
ritat! Així, hem de procurar que aquest silenci a muntanya
no sigui alterat, especialment per cap enginy motoritzat. Ens
cal prendre partit, en tant que excursionistes respectuosos
amb la sostenibilitat de les muntanyes i del seu entorn, en les
accions reivindicatives que les entitats excursionistes realit-
zin. Convé donar suport a les organitzacions germanes que,
com Mountain Wilderness de Catalunya, estan involucrades
en la defensa de la muntanya.

De tots és ben sabuda la importància de la sinergia en ca-
dascuna de les activitats que es duen a terme. Convé, per
tant, aprofitar a fons aquest efecte si volem que les nostres
accions tinguin sempre una perfecta interrelació i, en con-
seqüència, una major divulgació i un millor resultat.

És, doncs, a partir d’aquest principi que, com a membre  de
Mountain Wilderness de Catalunya, vull fer referència a una
de les campanyes que les organitzacions  fraternes: Moun-
tain Wilderness de França i Mountain Wilderness de Suïssa,
han realitzat no fa gaire sota el lema: SILENCI! El seu ob-
jectiu va ser dur a terme dues magnes  manifestacions  vi-
suals en el Alps francesos i en els suïssos, tot desplegant
una gran pancarta on es reclamava Silenci a Muntanya, per
tal d’atraure l’atenció del món alpinístic i, més concretament,
dels mitjans de comunicació.

El raonament dels nostres companys alpinistes respecte a la
seva convocatòria ens serviria perfectament per justificar
una eventual acció a Catalunya en aquest mateix sentit; ells
deien: Per què aquesta crida?  Doncs, per la preservació del
SILENCI a la muntanya, per l’aplicació estricta de les lleis
existents i, sobretot, per la definició de noves mesures le-
gislatives en el terreny de l’oci motoritzat a les nostres mun-
tanyes!

Silenci a muntanya.....(*)
A la muntanya, el silenci es fa

plural amb el cant de les grives, 
dels pinsans, de les tordes…
Joan Obiols  (L’infern dolç).
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I per corroborar aquesta crida podem afegir que el “silenci
a muntanya” és un dels valors essencials del nostre movi-
ment; un valor que es veu cada vegada més amenaçat pel
constant desenvolupament que significa l’autorització del
lleure amb els 4x4; quads; trials; motos de neu; avionetes i
helicòpters, amb vols panoràmics, baptismes de l’aire i, es-
pecialment, l’heliesquí. Totes aquestes màquines, i moltes al-
tres andròmines, envaeixen les nostres muntanyes i solquen
el nostre firmament menyspreant els excursionistes, els pa-
gesos, els ramaders, els ecologistes... i menyspreant alhora
totes les legislacions en vigor!

Nosaltres, els excursionistes i alpinistes catalans, no podem
restar al marge d’aquesta reivindicació de voler trobar el si-
lenci a la muntanya. Un  silenci que ens és necessari, no so-
lament per a gaudir de les excursions, travesses o escalades,
dels bivacs, de l’acampada, o de l’estada en els refugis (on
sovint  el soroll dels transistors assalta la nostra intimitat,
així com, darrerament, la utilització banal dels telèfons mò-
bils). Un silenci  que també li és imprescindible, en el seu hà-
bitat, a tota la fauna que pobla les nostres muntanyes.  Un
silenci que ens apropa a la natura a través dels nostres més
pregons sentiments.

“Horitzons sense límits, parets i cingleres verticals, tempes-
tes i estels, oreigs i torbs, neu i rocam, acció, somnis, solitud,
silenci... Silenci de muntanya i, amb ell, harmoniosa pleni-
tud d’un instant viscut al cor de la natura”. Són paraules ben
sinceres i plenes d’entusiasme del guia alpí i escriptor, Patrick

Gabarrou, excoordinador de Mountain Wilderness Interna-
cional. 

És per tot això, i per molt més que cadascú de nosaltres po-
dria afegir al voltant de les seves pròpies vivències -sobre-
tot si reflexionem sobre el significat de la nostra, en certa
manera, utopia- que ens cal sortir a reivindicar el valor que
pressuposa el SILENCI de cara a la nostra formació humana
i social. I si bé el nostre objectiu són tots els cims que ens en-
volten, àdhuc a nivell mundial, caldrà no oblidar tampoc els
diversos espais de la nostra vida quotidiana on necessitem
gaudir de silenci (recordem, en aquest sentit, la contamina-
ció acústica urbana a què estem sotmesos constantment en
els nostres pobles i ciutats). Reivindiquem, doncs, el SILENCI
per a tothom, en tot lloc i en totes les circumstàncies.

Joan Cervera i Batariu

(*) Fragment de l’article publicat en el llibre commemoratiu
del XX Aniversari de la fundació de Mountain Wilderness de
Catalunya, Muntanyes verges, CIM Edicions, Barcelona 2010. 



16

REFERENTSREFERENTS www.mountainwilderness.cat

Actualment, quan la tecnología pot arribar fins als llocs més
recondits del planeta i les activitats a la muntanya han evo-
lucionant d’una manera vertiginosa, sembla que ja des de fa
un temps, o potser molt en el fons sempre ha estat així, hi
ha una recerca dels valors més ancestrals que uneixen
l’home amb la natura, i d’una ètica de respecte cap aquesta
a l’hora de realitzar les nostres activitats a la muntanya i
amb les persones amb las quals compartim aquestes expe-
riències..... 
Sensacions com escoltar el silenci, sentir la fredor del vent
o escalfar-se lentament amb els primers raigs de sol del matí
des de qualsevol indret perdut, són vivències que cada cop
valorem més. És així des de la perspectiva que formen part
innerent de l’activitat de muntanya, com un element més de
tota aquesta natura en el seu estat més primitiu. Aquestes
sensacions  són buscades i respectades per força gent, però
d’entre elles un grup reduit, definit tant pels objectius acon-
seguits com -i en especial- per les maneres que els han por-
tat a terme, podrien ser uns bons referents a tenir en compte
actualment. Uns temps en que  estem tant escassos de re-
ferents no només en l’àmbit de la muntanya, sinó en molts
altres aspectes de la vida qüotidiana, de la nostra societat
més desenvolupada.
Fa poc més d’un any ens deixava un dels mites de l’alpi-
nisme clàssic, en Walter Bonatti. Tant sols en les primeres
pàgines del seu llibre, -Muntanyes d’una vida-, ens feia tota

una declaració de principis i una manera d’entendre i  viure
la muntanya. Curiosament i malgrat això, també va ser qües-
tionat per diferents interessos, per part d’una part del
col·lectiu muntanyenc que l’envoltava en el seu temps. Com
a resultat de tot això i  de moltes experiències viscudes, donà
un exemple de coherència i conseqüència amb un mateix,
deixant la pràctica de l’alpinisme quan estava en un dels seus
millors moments, a l’edat dels 35 anys.
També recentment, vam tenir l’absència d’un altre gran de
les muntanyes, el suís Erhard Loretan encara en plena acti-
vitat, fent allò que formava part de la seva vida, la de guia
de muntanya. Ell, juntament amb al seu company habitual
durant uns anys, van crear una nova visió i una manera de
fer alpinisme per assolir les muntanyes més altes del pla-
neta. Home que sense ser de grans ni de moltes paraules,
transmetia aquesta íntima relació d’estimació i respecte cap
a la muntanya d’una manera especial als qui estaven al seu
voltant.
D’altra banda i molt més proper, tenim en Kilian Jornet, que
darrerament s’ha convertit en un tot un referent dels es-
ports de muntanya a nivell mundial, degut també al ressó
mediàtic que han tingut els seus èxits. Després d’haver
guanyat moltes competicions a nivell internacional en les
especialitats de curses i esquí de muntanya, ara ens sorpren
amb els seus nous reptes que vol portar a terme, assolint
una sèrie de muntanyes emblemàtiques de cada continent,

Cercant Referents
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d’una manera molt particular, amb el mínim de recursos
possibles, per viure més intensament aquesta relació entre
l’home i la natura. Una relació que sempre l’ha acompanyat
ja que va nèixer practicament a la muntanya. Amb la seva
germana petita i els seus pares va poder gaudir i impreg-
nar-se de tota la seva influència des de ben xic. De fet, mal-
grat aquesta vessant competitiva que ha viscut, mai no s’ha
entrenat en un estadi i sempre ho ha fet en el medi natural.
En la pel·lìcula darrerament estrenada “The Fine Line”, on
s’explica la realització del primer d’aquests objectius, la tra-
vessia del massís del Mont Blanc, i on també es relata  l’alt
preu que a vegades hem d’aceptar per a poder viure les nos-
tres passions amb la seva plenitud (sinó ja no tindrian raó de
ser) un periodista francès que fa el seu seguiment, confessa
que l’interès vers el personatge en qüestió, radica més en la
manera com està portant a terme els seus objectius que no
pas en l’èxit de la seva consecució. Resulta remarcable els
valors que emanen de les seves activitats i la manera com ell
els explica. I tot això, quant tant sols compta amb poc més
de 25 anys.
En el terreny de les grans muntanyes de l’Himàlaia, en un

altre cas que ens mostra aquesta recerca d’uns valors que
cada cop sembla que costen més de trobar, hi tenim l’italià
Simone Moro, un dels grans alpinistes del moment actual.

Tenia el projecte de fer l’ascensió a l’Everest i tot seguit la del
Lothse sense oxigen. No obstant  es va trobar aquesta da-
rrera primavera,  sobre l’itinerari normal del vessant sud de
l’Everest amb l’increïble espectacle d’una cua de més de 150
persones practicament aturades, que en la seva majoria pro-
gressaven penosament (imatges que van donar la volta al
món). Davant d’aquest panorama i la negativa per part d’al-
guns components de cedir-li pas en algun punt determinat,
va decidir renunciar al projecte i marxar d’aquell lloc, espe-
rant trobar altres moments i circumstàncies on realitzar l’ob-
jectiu de la manera que ell vol.
Si mirem una mica enrera en la història recent de l’alpinisme
a casa nostra, podem trobar gent i maneres de fer com les
que comentàvem, que han estat tot un referent. Ascensions
repetides o obrint nous itineraris, com la cara sud de l’An-
napurna, el pilar Oest del Makalú, el Baghirati o la Màgic
Line al K2 per citar alguns exemples i com no, l’especial re-
lació establerta i viscuda entre ésser humà i el medi natural
en l’obertura de nous itineraris en solitari (com el cas de la
Sílvia Vidal) el què demostren és que la necessitat, recerca i
respecte d’aquests valors, no van lligats amb un determinat
sexe o edat, sinó que depenen de la sensibilitat que cada in-
dividu vol experimentar, amb allò que d’una manera lliure
escull previament. I aquí radica el fet important de poder
valorar la nostra llibertat per escollir una manera o una altra
de com fer les coses, doncs és ben cert que podem arribar a
gaudir de la solitud quan és lliurement escollida, però no
quan ens és imposada per determinades circumstàncies.
Es necessari que avui dia, determinats organismes vetllin per
intentar conservar part de la natura en els seu estat més na-
tural i lliure, perquè així altres generacions també la puguin
gaudir com nosaltres. Però el primer pas comença a nivell
personal, amb l’actitud de cada un de nosaltres i de la ma-
nera de com fer les coses, recordant una vella ensenyança
del mestre M. Gandhi:
“Sigues tú el canvi que vols veure en el món”.

Vicenç Sànchez



18

BREUSBREUS www.mountainwilderness.cat

Ascensions a Lo Pinetó 2.646 mts. i a Lo Tésol 2.700 mts.
Lectura del manifest dalt del cim.

“Amb motiu del Dia Internacional de les Muntanyes, el cap
de setmana del 15-16 de desembre Mountain Wilderness de
Catalunya vam fer la tradicional ascensió a un cim de la nos-
tra geografia, per afegir-nos a la difusió de l’efemèride i rei-
vindicar les muntanyes com a font de vida.
Enguany vam realitzar una ruta que ens portà als cims del
Pic del Pinetó 2648m, Roca Blanca 2693m, i Lo Teso 2701m.
Un interessant itinerari per muntanyes poc concorregudes,
que ens regalaren una magnífica jornada d’alta muntanya.

Cel.lebració del Dia Interna-
cional de les Muntanyes.

15 i 16 de desembre 2012

30é FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINEMA DE MUNTANYA        
TORELLÓ- 2012

En Jordi Sanjust Rodés ens
deixa.

Assemblea 2012 a la 
UEC de Barcelona i ratificació
de Santi Pocino com a nou
President de MWC

PREMI MOUNTAIN WILDERNESS DE CATALUNYA al film que
millor ressalti la defensa dels espais naturals a:
“VITE TRA I VULCANI“ de Fulvio Mariani i Mario Casella,
Suïssa. El President de Mountain Wilderness Internacional i
Vicepresident de Mountain Wilderness de Catalunya, Jordi
Quera, entregant el premi als guanyadors.

En Jordi Sanjust Rodés, expresident i membre actiu de l’en-
titat des dels seus inicis, ens deixà el 26/06/2012. Jordi, allà
on et trobis, rep la nostra gratitud per tota la teva tasca de
tots aquests anys, en favor de la conservació de les nostres
muntanyes. Gràcies. Rebeu també tota la família, el màxim
suport i recolzament, en nom de tota la Junta Directiva.

L’assemblea de socis de l’any 2012 es va celebrar a la UEC de
Barcelona i vàrem aprofitar per llençar la nova campanya
“T’agrado?”. Es va preparar la acció d’Obago i cal destacar
que Santi Pocino va entomar la presidència de l’entitat per
a cobrir la dimissió de Quim Ferrándiz.

En Santi és un dels membres de junta amb més anys d’acti-
vitat al front de Mountain Wilderness de Catalunya però en-
dega aquesta nova etapa amb ànims renovadors i, com
sempre, amb un clar compromís per la defensa de les mun-
tanyes.
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En Joan Cervera, Creu de
Sant Jordi 2012

25 anys de Mountain Wilder-
ness Internacional a l’assem-
blea 2012 on Jordi Quera és
reescollit PresidentEn Joan Cervera i Batariu, fundador i expresident de Moun-

tain Wilderness de Catalunya, va ser guardonat amb la Creu
de Sant Jordi 2012, per la seva tasca a favor de l’excursio-
nisme a Catalunya Felicitats Joan!! Entre els dies 11 i 13 de maig es va celebrar a Assling (Ale-

manya) l’assemblea Internacional, amb la presència de grans
figures de l’alpinisme i de Mountain Wilderness, entre els
quals Kurt Diemberger. Es van organitzar actes commemo-
ratius dels 25 anys de l’associació i vam gaudir d’un fòrum
privilegiat amb l’aportació d’un estudi de les glaceres i de
les millors imatges de les pel·lícules d’en Kurt, comentades
per ell mateix. L’assemblea va votar una nova junta i per
unanimitat va tornar a ser escollit el nostre consoci Jordi
Quera com a President Internacional, així com l’alemanya
Gotlind Bletsmich com a vicepresidenta primera i l’italiana
Stefania Benuzzi com a vicepresidenta segona.

Projecte Footprint
www.mountainfootprint.org
Podeu afegir-hi fitxes de muntanyes!

LLIBRERIA HORITZONS
Podeu trobar material de MW-Cat
(llibres, samarretes, cartells, revistes) a
la llibreria horitzons
Adreça: Carrer de València, 149,
08011 Barcelona 
Telèfon:934 51 30 97



President: Santi Pocino i Serra

Vice-president 1er i FOCIR: Jordi Quera 

Vice-president 2on i rel. Int.: Vicenç Sànchez

Secretari: Jaume Farrés Farré

Tresorera: Núria Balagué

Vocal base de dades: Glòria Valls

Vocal: Quim Ferrándiz

Vocal d’extensió i imatge: Laia Salcedo

Vocal Web i xarxes socials: Jordi Pi

Vocal: Joan-Marc Passada i Casserres

Bureau Int.: Ricard Martínez

Col·laboradors: Olga Balagué / Emili de Tomàs / 

Josep Sicart / Isidre Vallès / Joan Cervera / 

Ramon Izquierdo / Enric Canadés Gisbert / 

Francesc Sanahüja

FOTO DENUNCIAFOTO DENÚNCIA

Han col·laborat en aquest butlletí:
Jordi Camins, Joan-Marc Passada,
Núria Balagué, Laia Salcedo, Cesc Grau,
Jaume Farrés, Vicenç Sánchez, Santi
Pocino, Jordi Quera i Joan Cervera.

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) o de
50 euros per entitat. 
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: Baixada del port de
Salau - Biciescalada (Cesc Grau)

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@mountainwilderness.cat
http://www.mountainwilderness.cat

Mines deth Horcalh - vall d'Aran Fotografia: Laia Salcedo

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


