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EDITORIAL
La xarxa de camins i corriols a les muntanyes és ingent. Tant
vastament difosa, tant freqüent és la seva presència que
potser no li otorguem la rellevància que li pertoca. Ens trobem davant d’un patrimoni d’una antiguitat i valor molt variable, però amb el patró comú d’ésser vies de comunicació
concebudes quan la gent es desplaçava a peu o en mitjans
no motoritzats.
Ja fos per realitzar activitats que avui estan en declivi, ja fos
per a accedir a indrets que han perdut -en part o del tot- la
seva funcionalitat original, o ja fos per unir pobles que han
patit la despoblació, els camins s’extengueren per les muntanyes, deixant una treballada petja.
Els rudimentaris mitjans disponibles condicionaven el traçat i l’ús dels materials. Així, els camins resultants eren necessariament adaptats als contorns del relleu. Els itineraris
espigolaven les oportunitats de la geografia amb un encant
i precissió que avui ens meravella per la seva lógica i per la
seva senzilla elegància.
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Amb l’abandó de les formes tradicionals de vida, els camins
també van iniciar un procés de decadència. Ignorats en el
disseny de noves infraestructures o pistes forestals alguns
han estat directament esborrats, altres llangueixen sota bardissars, o es descalcen al pas de torrentades o trialeres en
una llarga derrota. Aquest patrimoni bé mereix un xic més
d’atenció. I s’el mereix per la història que expliquen, per la
cultura rural que traspuen, per l’enginy i la saviesa dels seus
recorreguts o bé per la seva bellesa.
Es evident que dificilment es podrà actuar en els milers de
quiilòmetres que subjauen arreu, però sí que cal treballar per
una major sensiblitat social i reconeixement d’aquesta riquesa de d’empedrats, marrades i graons. D’acord als nous
temps i als nous hàbits, noves funcionalitats complementaran els usos tradicionals. Els antics camins esperen ser redescoberts per copçar les possibilitats que esguarden. La
silenciosa porta que ens endinsa a les muntanyes, a les olors,
a la descoberta, a l’exercici o a la feina espera ser reoberta.
La valoració dels camins ha de servir d’antídot a mals hàbits
o actuacions barroeres que comporten la destrucció dels antics traçats. Com deiem al principi el patrimoni és immens i
variat, i per tant molt difícil de sotmetre a un únic patró
d’actuació. Així doncs, d’entrada caldrà una cosa tant senzilla i difícil alhora com cura i consideració. Només és pot cuidar allò que s’estima. Des de Mountain Wilderness de
Catalunya apostem per la protecció i restitució dels antics
camins com a patrimoni viu a valorar, conservar i usar. En
aquest sentit, l’ús dels camins ja sigui amb els usos lligats al
sector primari o bé d’altres de caire excursionista, turístic o
de recerca no deixa de ser posar en valor un potencial de les

zones de muntanya. No n’hi ha prou en difondre’ls cal una
tasca de recuperació i manteniment, i per això hi ha les administracions però també hi som la societat. Els camins
estan integrats al paisatge i a la tradició, i són una aposta no
agresiva de canalitzar el flux d’usuaris i futurs visitants a les
muntanyes. A Catalunya no existeix una legislació que incideixi i cuidi aquest patrimoni. Seria bo començar a posar fil
a l’agulla.
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Quins camins de muntanya?
Els darrers anys s’ha debatut sobre el dret dels ciutadans a
accedir a les muntanyes, sovint arran de l’aprovació de normatives restrictives adoptades pels òrgans rectors d’espais
naturals protegits com ara reserves naturals o parcs nacionals.
La Constitució Espanyola dins del títol primer dedicat als
drets fonamentals estableix el dret a circular (Art. 19) i el
dret al medi ambient (Art. 45). Ambdós drets es complementen i són fonamentals per a la pràctica de les activitats
de lleure a la natura, que són activitats molt populars a casa
nostra i que tenen una llarga tradició com ara el muntanyisme i l’escalada. No obstant, aquests drets estan limitats;
el dret al medi ambient pel mateix article 45 que condiciona
el dret de gaudi a la conservació de la natura, i el dret a circular pel dret a la propietat privada que inclou el dret a tancar finques i camins privats (article 544-8 del Codi Civil de
Catalunya).
Dit això, com es resol aquest conflicte potencial entre drets
d’accés i propietat privada? Teòricament a través dels camins públics. Això no obstant, atès que al nostre país no hi
ha una tradició generalitzada de tancament de finques (tal
com s’esdevé en altres indrets com ara Andalusia o Mallorca)
passa que molt sovint els muntanyencs accedeixen igualment a muntanyes, cims i zones d’escalada per pistes forestals, camins i corriols que són de propietat privada. Quan
això és així, els usuaris no exerceixen cap dret reconegut sinó
que simplement accedeixen a la zona privada per mera tolerància del propietari.

Camins de bast o ferradura
Quan parlem de camins públics, de quina classe de camins
parlem? Els camins públics ho són generalment des de temps
immemorial. Es tracta, doncs, de camins de naturalesa històrica, com ara els camins rals i els camins ramaders. Morfològicament, en zones de muntanya són camins de bast o
ferradura. Antigament, les cavalleries duien els peus calçats
amb ferradures i es cobrien amb un bast per transportar càrregues. D’aquí que els camins concebuts i destinats al trànsit amb cavalleries rebi el nom de “camí de bast” o “camí de
ferradura”. A Catalunya, fins ben entrat el segle XX, davant
la dificultat que presentava el terreny per bastir camins carreters, el camí de bast era la tipologia de camí més freqüent.
Els camins de bast o ferradura no són un resultat espontani
del trànsit multisecular ans són una infraestructura obrada.
Hi ha molts camins de bast conservats a Catalunya, però un
dels més interessants és, sens dubte, el camí ral de Vic a Olot,
recentment restaurat.
L’amplada dels camins de bast sol oscil·lar entre 0,80 i 1,80
m. També s’anomenen camí de tres peus o de tres peus i
planta, que són entre 78 i 100 cm. La plataforma ha de tenir
l’amplada suficient perquè hi pugui circular un animal de
peu rodó amb la càrrega, i un animal embastat requereix en
qualsevol cas un pas de prop de 2 metres. Per això les foradades a la roca solen tenir com a mínim aquesta amplada.
En canvi, en camp obert el camí pot ser més estret, atès que
la càrrega que transporta l’animal pot volar fora dels límits
d’aquest, si els vorals són nets d’obstacles. Per aquest motiu,
els murs que delimiten el camí, també les baranes dels ponts,
són baixos per permetre que la càrrega hi passi per damunt.
Actualment, molts camins de ferradura semblen més estrets
simplement a causa de la vegetació invasiva de resultes de
l’abandonament o la falta de manteniment.
La morfologia dels camins de bast varia considerablement
en funció de diversos factors: l’ús o la funció original del
camí, el substrat geològic —la pedra— i el clima, la tradició
cultural de cada lloc, etc. Són diversos els elements cons-
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Els camins públics es degraden degut a la inacció de les administracions.
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tructius que podem trobar en un camí de bast: ribassos o
espones de paret seca aguanten la plataforma i els marges,
sovint apareixen murets que delimiten el camí, als indrets
que s’enfanguen, empedrats o enllosats i graons i trenques
per desguassar l’aigua. L’abundor d’aquests elements i la
seva bona factura i refinament, converteixen alguns camins
de bast en veritables monuments culturals.
Corriols o senders
Per sota del camí de bast trobem aquell camí que permet el
pas d’una persona sola o amb un animal sense càrrega.
Els corriols reben també el nom de sender o sendera, o camí
de pas. De fet, els noms i adjectius que reben caminois i dreceres són nombrosíssims (sendall, viarany, viaró, vialet, tirany, esporret, troc, carrerany, tresquera, marrada o
marranxola, fillol o ramal, i un llarg etc.). Ara sovint, de qualsevol camí de ferradura se’n diu un corriol, de vegades en
oposició a “camí”, entès com a pista o carretera de terra.
A diferència dels camins de bast, els corriols sí que són sovint el resultat d’un trànsit espontani de caràcter reiterat.
En aquest sentit, excursionistes i muntanyencs han estat els
creadors de nombrosos corriols com ara els que accedeixen
als cims o als peus de vies d’escalada o els que segueixen
carenes.
La propietat d’aquests camins espontanis (incloses les vies
d’escalada) correspon en principi al propietari dels terrenys.
Per consegüent, la majoria de corriols de muntanya al nostre país es trobaran en terrenys de propietat privada amb

una excepció: les muntanyes de propietat pública, els anomenats comunals. En efecte, en comarques de muntanya
com ara la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça o el Pallars Sobirà, la
majoria de boscos i muntanyes són de propietat pública, tot
i que no tots. També són extensos els comunals del Pallars
Jussà, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i l’Alt Berguedà.
Fora del Pirineu trobem també comunals importants a les
muntanyes de les terres de l’Ebre.
Diferents comunitats disposen de visors a internet amb la
distribució de les seves forests públiques. A Catalunya,
aquesta informació la proporciona el servidor del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural.
On informar-se sobre la titularitat dels camins?
Per saber quins boscos i muntanyes són de propietat pública
o privada tenim dos instruments bàsics: Els inventaris municipals de camins i els expedients de classificació de vies
pecuàries.
Per defecte, els camins públics són de propietat municipal. La
Llei municipal i el seu reglament obliguen tots els ajuntaments a tenir un inventari actualitzat de llurs camins de propietat pública. Malauradament la majoria de municipis
incompleixen aquest manament legal i quan el compleixen
sovint l’inventari té un caràcter incomplet o deficient. De vegades només inclouen els camins aptes per al trànsit de vehicles. Tot i aixi, per conèixer la titularitat d’un camí el primer
que s’hauria de fer sempre és anar a l’ajuntament per consultar l’inventari de camins.
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Els corriols ens faciliten i amoroseixen el nostre pas per les muntanyes.
Els camins ramaders o vies pecuàries disposen d’una legislació pròpia i específica que n’atorga la titularitat a les comunitats autònomes. Aquestes tenen l’obligació de tramitar
els expedients de classificació que són d’àmbit municipal. La
classificació és un acte administratiu en virtut del qual hom
determina amb caràcter general l’existència, l’amplada i el
traçat de cada camí ramader. La classificació és un acte fonamental, car encara que el camí ramader sigui una realitat
consuetudinària, preexistent a l’acte de classificació, fins que
aquest no ha estat classificat, l’existència del camí ramader
no té un reconeixement administratiu, i en no constar oficialment ni l’existència ni les característiques del camí ramader, l’administració no pot exercir-ne les competències ni

complir les obligacions que deriven de la llei de vies pecuàries.
A Catalunya hi ha classificats actualment 3.056 km de camins ramaders, la majoria dels quals mitjançant classificacions fetes als anys seixanta del segle passat, una xifra que
correspon aproximadament al 15% d’una xarxa total estimada d’uns 20.000 km.
Al servidor del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural hi trobareu la informació dels
camins ramaders classificats fins ara a Catalunya.
Per acabar, atès que l’administració sovint incompleix les
seves obligacions en matèria de camins (camins municipals
i ramaders), el més habitual, en absència d’inventaris o expedients de classificació és la consulta del cadastre. Això
però és una mala solució. El cadastre, tot i recollir un bon
nombre de camins, no és un inventari. El seu objectiu no és
determinar la titularitat pública dels camins que hi figuren
i, legalment, no té valor probatori. No és un registre oficial
de camins municipals ni equival a un títol de propietat dels
camins públics i està plagat d’errors, ja que hi ha camins privats que figuren com a públics i viceversa.
Davant d’aquesta situació el col·lectiu excursionista s’hauria
de mobilitzar instant les administracions a complir llurs obligacions legals en matèria de camins públics.
Xavier Campillo i Besses

L’obertura de noves pistes massa sovint no respecta els
anteriors camins.

Geògraf

5

REPORTATGE
REPORTATGE

www.mountainwilderness.cat

Camins: Recuperació i excés
mida que ha passat el temps i han sorgit noves vies de comunicació, gran part d’aquests camins que van ser els grans
protagonistes del passat han caigut en l’oblit, i el curs de la
pròpia natura ha fet la resta, ja que avui dia és difícil resseguir-los en el seu conjunt.
D’altra banda però, i paral·lelament al desenvolupament industrial i econòmic de la societat occidental moderna, també
va sorgir un interès pel coneixement de la natura, primer
amb un caràcter científic i cultural, després amb una vessant més lúdica i, darrerament, esportiva.
Gràcies a aquest tipus d’interès, van començar-se a resseguir
vells camins, a senyalitzar-los d’alguna manera i a fer-ne difusió, en un primer moment per la xarxa d’entitats excursionistes, com és el cas de Catalunya on es fa i s’ha fet una
gran labor en aquest sentit, i posteriorment per altres organismes públics o privats, i en funció de diversitat d’interessos.
La senyalització més coneguda és la denominada GR (senders de Gran Recorregut) la qual té una extensa xarxa per
tota Europa, així com també la PR (senders de Petit Recorregut).
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Des que l’espècie humana va aparèixer sobre el planeta, va
tenir la necessitat de moure`s d’un lloc a un altre, primer per
a satisfer necessitats bàsiques com les d’aconseguir menjar,
i protegir-se dels fenòmens naturals. I ja en una etapa posterior i a mesura que anava evolucionant, ho feia motivat
per altres circumstàncies com poden ser les econòmiques,
culturals i ja en una època més moderna, per pur plaer.
El fet de traslladar-se a diferents llocs, s’ha anat fent a través del què coneixem habitualment com a camins o rutes, les
quals podrien definir-se de manera simple com “l’espai a recórrer per a anar d’un indret en un altre”. Aprofundint una
mica i atenent les seves característiques i utilitat, es podria
fer una classificació: camí de ronda, camí boscater, camí de
carena, camí de sirga, de ferradura, fressat. I també, d’altra
índole: camí forestal, camí ral, camí públic o privat o camí
veïnal.
Tots ells, en les seves variants, han complert una funció molt
important a través del temps i avui dia molts d’ells encara ho
fan, encara que amb finalitats distintes.
L’home, a mida que els anava necessitant, també procurava
per la seva conservació, ja que de tots ells depenien factors
crucials per a la subsistència humana. No obstant això, a

Darrerament, i degut a la cultura de l’oci i de les activitats a
la natura, un fet tan primitiu com és el de caminar, ha experimentat una gran expansió, adoptant múltiples formes i
denominacions, (excursionisme, senderisme, o trekking). I a
partir d’aquí, tota una sèrie d’activitats (marxes populars, caminades de resistència, curses de muntanya, travesses degudament batejades amb noms prou atractius), ascensions
i llistes de molts cims. Tot això, des de dues vessants completament oposades, una purament lúdica i d’esbarjo i l’altra purament competitiva.
Totes aquestes activitats de caminar juntament amb altres
que no ho són, com per exemple la bicicleta de muntanya,
han aprofitat la llarga sèrie de camins existents. Els problemes comencen des que de ja fa un temps, per a facilitar l’èxit de l’activitat s’ha fet una senyalització anàrquica, en
molts d’aquests itineraris, amb pintures de diversos colors, i
logos elaborada, així com també per part de l’Administració
a través d’ajuntaments i consells comarcals, fent ús de tota
mena de pals indicadors de múltiples formes i dissenys al
llarg de molts indrets del nostre territori.
Tot això ha donat com a resultat, que si bé per una banda
s’han recuperat molts camins que estaven oblidats o poc
freqüentats en altres casos, el sol ús d’aquesta senyalització
d’aquests camins està originant el seu deteriorament o destrucció.
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Donar informació a la gent i senyalitzar camins o diverses
rutes esta bé, però com tot a la vida, seria bo buscar i trobar
un equilibri en tot això. Un concepte difícil en la nostra societat, sobretot tenint en compte aquest caràcter llatí que
ens defineix prou bé, en el que cadascú fa el que vol i de la
manera que vol, sota el gran paraigües de la llibertat.
Tota aquesta feina s’hauria de fer d’una manera consensuada des de totes les parts implicades en l’ús del medi natural, intentant unificar criteris en el tipus de senyalització
i buscant l’equilibri en la quantitat. D’altra manera acabarem convertint aquest tresor tant apreciat que tenim, que
és el territori en el seu estat natural, en un parc temàtic d’aventures i esbarjo, i a més, fet malbé.
Potser cada cop hi ha més gent per la muntanya, però també
és cert que cada vegada més estan bàsicament pendents de
buscar la propera senyal indicativa fisica o d’una petita pantalla, en lloc d’estar pendents de gaudir del paisatge i de les
sensacions que ens aporta el fet de seguir un camí que mena
a qualsevol lloc.

Vicenç Sánchez
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Oh Pirineu! En tes profundes gorges,
fill de la plana, m’he sentit com pres,
i amb l’esguard demanava al cel altíssim
amplària i vent.

Pintura

Pujava per tes costes gegantines
on blanquejgen les cascades
i negregen els avets;
on la flor de la muntanya
perfumava el meu gran enyorament…
La llibertat dels cims no l’assolia:
Restava a vora d’ells.
Joan Maragall
(fragment del poema Retorn)

Glòria Valls
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10 idees de sortides a muntanya sense cotxe
L’excursionisme ha estat des de sempre una activitat respectuosa amb el medi ambient donat què el que ens mou a recórrer les muntanyes és, en bona part, l’admiració que ens
produeixen com a espai natural. Tantmateix, no sempre és
possible ser del tot coherents pel què fa a la manera com ens
hi acostem. Tot sovint no hi ha més remei que tirar de combustibles fòssils per fer l’aproximació o, quan n’hi ha, costa
veure-hi les alternatives: això que anomenem l’ecomobilitat.
No és cap idea nova. De fet, quan no era comú que quasi
tothom disposés de cotxe, ja s’utilitzaven trens i autobusos
per acostar-se a la muntanya. Actualment, entre el desprestigi que pateix el transport públic, la manca de voluntat política per millorar-los (amb la manca flagrant d’inversions
corresponents) i la rapidesa del vehicle privat, anar a la muntanya amb transport públic sembla antiquat i poc pràctic.
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Amb l’objectiu de donar valor a l’ecomobilitat com a alternativa a l’hora de fer muntanya, ja fa uns anys que Mountain Wilderness de França va engegar la campanya “Changer
d’approche”, és a dir “Canvi d’aproximació” (CDA). El concepte que hi ha al darrere va més enllà de purament canviar
de mode de transport. Es persegueix una relació diferent
amb la muntanya, dedicant-li més temps, deixant enrere les
corre-cuites de les sortides llampec d’un sol dia. No es tracta
de perdre el temps sinó de prendre temps.
Fruit d’aquesta campanya, s’han publicat, digitalment i en
paper, diversos articles amb reculls d’itineraris de muntanya
als Alps (al departament dels Alts Alps, al Mercantour, al voltant d’Annecy) i als Pirineus, on ja l’any passat es va editar
un fulletó amb deu sortides amb ecomobilitat a la Catalunya
Nord. Fruit d’una col·laboració entre Mountain Wilderness
de Catalunya i de França, aquest fulletó es va editar en català i en francès.
Seguint amb aquesta col·lecció, presentem un nou recull de
sortides amb ecomobilitat, aquest cop al voltant de Barcelona, amb un àmbit que va des dels Pirineus fins a les muntanyes de Prades. S’ha buscat la varietat no només geogràfica
sinó d’activitats, ja que les propostes van des de l’excursionisme fins a l’esquí de muntanya i l’escalada clàssica.
S’ha mirat de donar valor a l’alternativa que representa l’ecomobilitat, ja que algunes de les activitats proposades implicarien una gran pèrdua de temps fent feixugues
combinacions de cotxes. Seria el cas de la travessa del Montseny, des dels Hostalets de Balenyà fins a Sant Celoni, pujant
els tres cims principals del massís (el Matagalls, les Agudes
i el Turó de l’Home) o de les diferents travesses amb esquís
de muntanya: de Núria a Eina, fent el Finestrelles, de Portè
a Andorra la Vella, passant pel pic de Ríbuls, o la travessa de
l’Ospitalet a Soldeu, passant pel coll d’Alba.

Una eina a tenir molt en compte quan es tracta d’acostarse a les muntanyes sense cotxe és la bicicleta. És especialment adequada en el cas del tren i combinant-ho amb
excursionisme i escalada. Hi ha tres propostes que van en
aquesta línia: la sorprenent escalada clàssica en bon granit
del Roc Ponent, a les muntanyes de Prades, a la qual accedim després d’una curta passejada amb bicicleta des de l’Espluga de Francolí, passant pel monestir de Poblet; una via a
la Falconera, a Sant Llorenç del Munt, on arribem per la carretera del coll d’Estenalles des de Sant Miquel de Gonteres
o des de Terrassa; i, finalment, l’esperó dels Llops, al costat
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del Puigsacalm, al qual accedim des de Sant Quirze de Besora
passant per l’idíl·lic llogarret de Ciuret. En aquest cas, es proposa treure el màxim partit al fet que no ens cal retornar al
punt de partida fent la tornada cap a Torelló, amb el descens cap al Forat Micó. El resultat són tres sortides d’un sol
dia que combinen la bicicleta i l’aproximació a peu amb l’escalada.

DOSSIER

Esperem que us animeu a practicar l’ecomobilitat i a compartir-ho a través de camptocamp.org i el seu portal changerdapproche.org, i, perquè no, a crear un nou recull de
sortides amb ecomobilitat al voltant d’altres ciutats del país.

En un recull com aquest no hi podia faltar la muntanya de
Montserrat, una de les més accessibles amb ecomobilitat del
nostre país, on es proposa un cap de setmana d’escalades a
la regió d’Agulles, amb nit al recentment reformat refugi Vicenç Barbé, i una caminada circular al voltant del massís,
accessible des del monestir, des del Bruc o des de Collbató.
Per acabar de completar la llista, s’inclou una escalada clàssica pirinenca, tirant un cop més de les línies de tren de
Puigcerdà i de Tolosa, amb transbord a la Tor de Querol. Es
tracta de l’esperó NE del pic de les Valletes, amb la que s’intenta posar de manifest que amb una mica d’enginy i fent
una aproximació a peu una mica més llarga, també es poden
escometre empreses com aquesta. És un bon exemple de
com l’ecomobilitat ens proporciona activitats que en general són més exigents i a la vegada també més plenes i divertides que no pas les sortides llampec de quan cal fer
l’activitat comprimida i ser a dinar a casa.
Aquest recull de sortides el trobareu al portal changerdapproche.org, on hi ha descrits més de 12.000 itineraris accessibles amb ecomobilitat arreu d’Europa. Aquest portal forma
part de la web col·laborativa camptocamp.org, que, amb la
mateixa filosofia que la Viquipèdia, va compilant informació
d’allò més útil per als muntanyencs (itineraris, condicions
recents, etc.).
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10 idees de sortides a la muntanya
sense cotxe
Per descobrir altres itineraris accessibles en transport públic
per tot Europa, aneu a www.changerdapproche.org. Descobriu-hi més de 12.000 itineraris que es poden fer sense
cotxe!
Barcelona té una ubicació privilegiada, a tocar de paisatges
de tots tipus que permeten activitats de muntanya tot l’any,
ja sigui cercant l’escalfor de les cares sud de les parets calcàries o de conglomerat dels nombrosíssims massissos que
la rodegen, o ja sigui acostant-nos a les neus dels Pirineus
per trobar-hi les millors pujades, però, sobretot, les millors
baixades. Aquest tríptic us mostra alguns exemples de sortides a la muntanya sense cotxe, per descobrir-les sense
malmetre-les.
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Activitat: esquí de muntanya
Durada: 2 dies
Dificultat: llarg però poc difícil
Una travessa força llarga que recorre les valls de Campcardós, Engaït, Vallcivera i de Madriu. Aquesta darrera és un autèntic tresor que resta pràcticament intocat al cor d’Andorra.
Aquesta travessa comença remuntant la llarga i ampla vall
de Campcardós, itinerari clàssic d’accés al pic Negre d’Envalira, fins a la portella Blanca d’Andorra, que ens dóna accés
a la vall d’Engaït. A l’aiguabarreig amb la Vallcivera hi ha l’estratègica cabana dels Esparvers, on fem nit. La segona etapa
serveix per fer el pic de Ríbuls i la magnífica baixada de la
vall de Madriu.

TRANSPORT PÚBLIC

Informació del transport públic:

- La xarxa ferroviària de Catalunya és la que ens posa més
fàcil les coses a l’hora d’acostar-nos a la muntanya, en particular gràcies a la línia de Puigcerdà, que dóna joc amb la
línia de Tolosa de Llenguadoc. www.rodaliesdecatalunya.cat
i www.ter-sncf.com.

Accés a Portè: tren de Puigcerdà fins a la Tor de Querol i tren
de la línia de Tolosa fins a Portè (una parada), a 1,5km de
Porta

- Ferrocarrils de la Generalitat té algunes peces clau a l’hora
d’anar a la muntanya amb tren, com són els cremalleres de
Núria i de Montserrat. www.fgc.cat.

Accés a Andorra la Vella: amb autobús de línia

Travessa del Montseny

- No ens oblidem pas dels autobusos, que permeten arribar
a d’altres indrets, com Collbató o el Bruc, i que ens permeten també tornar des de qualsevol poble d’Andorra, gràcies
a la completa xarxa d’autobusos interurbans que hi arriben,
i als molts autobusos que uneixen Barcelona i Andorra la
Vella. www.igualadina.com i www.mobilitat.ad.

Travessa de Portè a Andorra la Vella amb
esquís

Activitat: excursionisme
Durada: 1 / 2 dies
Dificultat: mitjana, per la grimpada de les Agudes
Aquesta travessa passa pels tres cims principals del massís
del Montseny: el Matagalls, les Agudes i el turó de l’Home.
D’un sol cop farem els sostres comarcals d’Osona, la Selva i
el Vallès Oriental!

DOSSIER
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Sortida molt exigent si es fa en un sol dia (bon entrenament
per a curses de muntanya). Es pot partir en dues etapes fent
un bivac o dormint a l’hotel de Sant Marçal.

DOSSIER

Volta a Montserrat

Informació del transport públic:
Accés als Hostalets de Balenyà : accés amb tren (línia de
Puigcerdà)
Accés a Sant Celoni: amb tren (línia de Girona)

Esperó dels Llops
Activitat:: excursionisme
Durada: 1 dia
Dificultat: baixa
Aquesta caminada fa tota la volta al massís de Montserrat
per la base de les parets i de les agulles, tan característiques
d’aquesta muntanya.
Sortida adequada tant per fer-la caminant tranquil·lament
com per fer-la corrent. Els camins són evidents però caldrà
agafar un mapa. La pujada de Collbató cap al Monestir pot
resultar molt calorosa a l’estiu.
Activitat: escalada esportiva

Informació del transport públic:

Durada: 1 dia

Accés a Collbató: amb autobús

Dificultat: mitjana
Aquesta escalada es pot fer amb un sol dia amb una enginyosa combinació d’aproximació amb bicicleta i a peu. És una
activitat molt completa que combina els tres esports i que
evita retornar a la mateixa estació d’inici gràcies a la baixada cap al Forat Micó.

Aresta GER al Roc Ponent

Sortida molt exigent pel fet de combinar tres esports (bicicleta de muntanya, excursionisme i escalada esportiva). La
via esta molt ben equipada i puja un esperó amb unes vistes superbes sobre la vall d’en Bas. Hi ha trams força tècnics
amb la bici, a l’aproximació al sector del Puigsacalm i a la
baixada cap al Forat Micó, on es fa un tram per sender.
Informació del transport públic:
Accés a Sant Quirze de Besora: accés amb tren (línia de Puigcerdà)
Accés a Torelló: amb tren (línia de Puigcerdà)
Activitat: escalada clàssica
Durada:1 dia
Dificultat:mitjana
Una escalada clàssica sorprenent: bon granit (res a envejar
al d’Amitges) a les muntanyes de Prades, a un cop de tren
més bicicleta de Barcelona.
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Es combina l’accés amb bicicleta fins a l’inici del camí d’accés a la via, amb una curta caminada i finalment l’escalada.
El retorn es fa pel costat oposat de l’agulla, amb una curta
desgrimpada i desfent el camí fins a l’Espluga de Francolí.
Hi ha temps suficient entre el primer i últim tren del dia.

Pic de Finestrelles: travessa de Núria a
Eina amb esquís

Informació del transport públic:
Accés a l’Espluga de Francolí: amb tren (línies de Lleida pel
sud)

Esperó NE o clàssica al pic de les Valletes

Activitat: esquí de muntanya
Durada:1 dia
Dificultat: mitjana
Aprofitem el gran clàssic del transport públic de muntanya
hivernal, el cremallera de Núria, per fer una travessa cap a la
veïna Cerdanya, on tirarem de la xarxa d’autobusos regulars
que recorren la comarca.
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Activitat: escalada clàssica
Durada: 2 dies
Dificultat: difícil
Una escalada clàssica en entorn feréstec, però prou a prop
de la civilització com per poder-hi accedir amb tren.
L’accés a la paret s’ha de fer el dia abans de l’escalada. Un
bivac en el racó que més us agradi de la vall de l’Orri de la
Vinyola i ja estareu a punt per atacar la via!

Comencem remuntant el torrent de Finestrelles fins al cim
del mateix nom, a partir del qual fem una llarga baixada per
la vall d’Eina, on la neu es conserva en millors condicions,
fins al mateix poble si la neu ho permet.
Informació del transport públic:
Accés a Núria: tren de Puigcerdà fins a Ribes de Freser i cremallera de Núria
Accés a Eina: amb autobús de línia

Escalada al sector d’Agulles de Montserrat
Informació del transport públic:
Accés a Portè: tren de Puigcerdà fins a la Tor de Querol i tren
de la línia de Tolosa fins a Porta (una parada)

Activitat: escalada esportiva
Durada: 1/2 dies
Dificultat: mitjana

DOSSIER
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El sector d’Agulles de Montserrat és un pou sense fons de
l’escalada esportiva i clàssica. Hi ha centenars de vies a ferhi. Aquí en proposem dues per completar un cap de setmana, amb pernoctació al refugi Vicenç Barbé.

DOSSIER

La Falconera: la que faltava

Proposem dues vies d’escalada esportiva, ben equipades. La
primera puja la roca Gran de la Portella, per la via Lapònia,
a la qual accedim per dins d’un avenc. És precisament des del
fons d’aquest avenc que comença la via. La segona via, Vicenç Soto, permet fer l’agulla de l’Arbret, l’accés a la qual es
fa pels camins que passen entre les agulles, que sembla que
vulguin convertir-se en les parets d’un laberint inversemblant.
Informació del transport públic:
Accés al Bruc: amb autobús de línia

Activitat: escalada esportiva
Durada:1 dia
Dificultat: mitjana

Travessa de l’Ospitalet a Soldeu amb esquís

No és que hàgim afegit aquesta sortida amb aquest títol per
arribar a les 10 sortides, sinó que es tracta d’una via que puja
a la Falconera, a Sant Llorenç del Munt, que es diu així, “la
que faltava”.
Una altra sortida de biciescalada. Aproximació amb bicicleta,
sortint de Sant Miquel de Gonteres o de Terrassa, fins el coll
d’Estenalles, a l’altre costat del qual trobem el camí d’accés
a la paret de la Falconera.
Informació del transport públic:
Accés a Sant Miquel de Gonteres: amb tren (línia de Manresa)
Accés a Terrassa: amb tren (línia de Manresa)

Activitat: esquí de muntanya
Durada: 2 dies
Dificultat: mitjana
Una travessa que salta de l’alt Arièja fins a Andorra pel coll
de l’Alba, amb nit al refugi de Juclà. Ofereix diverses opcions
de fer cim, sobretot si es disposa de més temps que d’un
simple cap de setmana.
L’estació de l’Ospitalet és estratègica i ofereix moltes possibilitats per fer activitats hivernals sense cotxe. En aquest cas
ho aprofitem per explorar les valls d’Arques i d’Alba, a l’Arièja. La baixada pel cantó andorrà, si triem bé el cap de setmana, ens permetrà arribar fins a Soldeu mateix.
Informació del transport públic:
Accés a l’Ospitalet: tren de Puigcerdà fins a la Tor de Querol
i tren de la línia de Tolosa fins a l’Ospitalet (dues parades)
Accés a Soldeu: amb autobús de línia
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Neteja i restauració del cim de sant Jeroni 1224
(Montserrat)

14

El diumenge 26 de maig i coincidint amb el Dia Europeu
dels Parcs Naturals, vam realitzar l’actuació anual d’intervenció directa a la muntanya. Enguany l’indret escollit fou el
cim de Sant Jeroni a la muntnya de Montserrat on s’efectuà
una actuació de neteja i restauració dels entorns del cim.
Montserrat és una muntanya emblemàtica. Configurada per
una morfologia única, té a més una dimensió espiritual i nacional que li dóna, a més, un caràcter excepcional. La pressió humana en el massís és enorme (a l’entorn de 2’3 milions
de visitans anuals de mitjana). Tot i que pot variar segons
l’any –el 2012 amb la crisi baixà un 14%- l’índex de visites
és manté en uns nivells per damunt de qualsevol altra muntanya de dimensions i alçada semblants. Així, la petja de les
diverses activitats ha anat creixent en forma de residus que
se sedimenten a la muntanya, enlletgin-la, banalitzant-la i
deteriorant-la. El mateix es pot dir de l’avançat estat d’erosió de moltes canals.
Al cim de sant Jeroni, aquests fets hi eren clarament constatables, però encara calia afegir-hi el fet que encara con-

servava diverses instal·lacions obsoletes derivades de l’existència, en el passat, d’antenes de telecomunicacions (ara instal·lades en un cim proper) i les restes d’un restaurant.
Així la diagnosi, la jornada proposava l’adequació dels entorns del cim de sant Jeroni (1235 mt.), en diversos aspectes: la retirada de residus, l’enderrocament i retirada de
senyals i ferralla obsoleta, i finalment la realització de re-
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lleixos per reduir l’acció erosiva a la capçalera de la canal del
Pou del Glaç (canal del Mejillón).
L’Acció va comptar amb la total col·laboració del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat que facilità logística de
tota mena abans, durant i després de la convocatòria. Val a
dir que els treballs foren un homenatge pòstum a Lluís Baciero i Salvador (1957-2012), gran muntanyenc, que estimà
profundament aquesta muntanya fins al final dels seus dies.
En Lluís contribuí, mesos abans, a dissenyar l’actuació que
s’havia de portar a terme.
Gràcies a la vuitantena de voluntaris que van assistir amb
ganes de treballar en les diverese tasques es va arribar a
apilar i/o retirar una tona llarga de residus i runa. Atesa, però,
la dificultat de baixar a peu tots els residus des del cim més
alt de Montserrat, fou pocs dies després, mitjançant un helicòpter que es retiraren tres saques carregades de ferros,
runes, tubs de PVC, restes de ciment i d’altres deixalles destinades a la planta de triatge de Montserrat. Algunes bosses
ja van ser transportades a peu pels voluntaris fins al santuari de Montserrat. Un altre grup de treball és centrà en la
restauració per evitar l’erosió a la capçalera de la canal del
Pou de Glaç (creant graons amb troncs d’alzina i amb varilles de ferro).
En definitiva, fou una jornada magnífica on gràcies a tota la
gent que va assistir es va poder aconseguir un objectiu ben
clar: retirar el màxim de residus possibles de la zona amb la
recompensa i satisfacció de poder veure la muntanya amb
uns altres ulls, una muntanya més sanejada i alegre.

ACTIVITATS
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Posters

Adhesius

Si t’agrado, apunta’t a protegir
les muntanyes de Catalunya!
Visita la nostra web i omple la butlleta

www.mountainwilderness.cat
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Us avancem que l’acció wilderness 2014 es durà a terme el cap de setmana del 5 i
6 de juliol al camí de Bacello a Sotllo, a les costes de Lari (Vallferrera-Pallars
Sobirà) acondicionant i recuperant corriols de muntanya.
N’informarem a la pàgina web de MWC i a facebook
Aquest és el camí històric que feien servir el bestiar i els pastors (i que encara fan servir, com les
vaques del Sebas) per anar d’Àreu a la vall de Sotllo, i per tant a la Pica d’Estats, abans no es construís el refugi Vallferrera. Està documentat que
quan Jacint Verdaguer va pujar la Pica d’Estats pel
vessant català (així com altres excursionistes pioners de l’època), va passar per aquest camí, que és
el que feien servir els pastors locals, per la qual cosa
té la seva importància històrica. Actualment cal
millorar el seu estat de conservació, desbrossant les
escobes, esporgant alguns pins, despedregant el
camí, anivellant el ferm i fent alguns desguassos
amb eines manuals (aixades i rascles); en algun
punt també caldria refer algun muret de pedra seca,
i faltaria marcar-lo bé amb marques de pintura
groga i potser alguna banderola nova (n’hi ha un
parell que han desaparegut per vandalisme). També
cal reconstruir la passera de fusta que travessava
el barranc de Sotllo, que se la va endur una allau
ara fa pocs anys.

Enguany celebrem el 25è
aniversari de Mountain
Wilderness de Catalunya.
Estigueu atents al web i
a les comunicacions per a
participar dels actes que
estem preparant!
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Assemblea de Mountain
Wilderness de Catalunya a
l’Agrupació Excursionista
Muntanya
5 de juny 2013
El 5 de juny celebrarem l’assemblea anual de socis, enguany
a la seu de l’Agrupació Excursionista Catalunya. L”Agrupa”
que celebrava el centenari de la seva fundació i és entitat
adherida a Mountain Wilderness de Catalunya ens acollí calurosmament.
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L’assemblea començà amb el passi d’un curt petit audiovisual sobre la darrera acció wilderness efectuada a Montserrat feia just un mes. Es repasaren les accions de l’any 2013
i les previstes pel 2014 en que destaca el 25è aniversari de
l’entitat. Tot això en un context de davallada a zero de les
subvencions. Per aquest mateix motiu s’aprovà un pressupost molt restrictiu pel 2014. Es manté la mateixa Junta a
manca de cap altre candidatura. El desig de l’actual Junta i
el president és iniciar una renovació progressiva amb la incorporació de noves persones a la direcció, per la qual cosa
es fa una crida als associats per engrescar-s’hi. La junta reescollida apostà per substituir amb imaginació i dedicació la
manca de recuros. Un acurat refriferi gentilesa de l’Agrupació Excursionista Catalunya donà per acabada l’assemblea.

31é FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINEMA DE MUNTANYA
TORELLÓ- 2013

PREMI MOUNTAIN WILDERNESS al film que millor ressalti la
defensa dels espais naturals a:
STEPS de Philipp Eyer i Stephan Hermann. Suïssa.
Philipp Eyer i Stephan Hermann
Suïssa, 2013
50’ [SC]
Presenta: Stephan Hermann (director)
El canvi climàtic és un fet que cada vegada està mostrant
amb més claredat els seus efectes. Un grup d’esquiadors i
snowboarders, preocupats per aquests efectes volen continuar amb la seva passió pels esports d’hivern en plena harmonia amb la natura. Mitjançant el documental demostren
que se’n pot gaudir buscant fórmules alternatives.
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Carta enviada a les entitats
excursionistes per créixer en
representativitat
Enllaçant amb la campanya de captació de socis i amb les
celebracions del 25è aniversari, hem enviat també una carta
a les principals entitats del país que encara no són sòcies de
Mountain Wilderness de Catalunye perquè se’n facin.

BREUS

Bureau Internacional a Piani
Ressinelli (Lecco, Itàlia)
El passat abril, en Ricard Martinez i el Xavi Arias, nou garant
Internacional, acompanyats del president Internacional Jordi
Quera, van representar Catalunya al Bureau internacional
que es va celebrar a Piani Ressinelli, prop de Lecco i en la
zona d’escalada de la Grivola (Itàlia). A més d’haver participat molt activament de les reunions, on hi havia representants d’Alemanya, França,Itàlia, Catalunya, Pakistà, Àustria,
Suïssa i Eslovènia, van aprofitar per fer una caminada en les
muntanyes properes i fer coneixença amb la família del mític
escalador Cassimiro Ferrari, que van tenir l’amabilitat de
convidar-los a casa seva.

Benvolguts,
Enguany s’acompleix el 25è aniversari de la creació de Mountain Wilderness de
Catalunya. Durant aquests any l’entitat ha treballat constantment per aconseguir que
l’alta muntanya d’aquest país mantingui la seva dignitat i l’estat de conservació que
mereix. S’ha buscat incidir tant en el col lectiu excursionista, com en els turistes i en els
gestors polítics.
Queda lluny aquella primera acció a Mulleres l’any 1991, a les que han seguit més
d’una trentena de mobilitzacions, entre elles les emblemàtiques manifestacions per
salvar Filià i Àrreu. La perspectiva dels anys ens demostra com s’han aconseguit molts
objectius, però com igualment en d’altres no s’ha tingut prou èxit.
Mountain Wilderness Catalunya va néixer fruit d’una empenta, d’una il lusió i d’un
consens molt ampli en el món excursionista i alpinista. Fou co-partícep de primera mà i
des dels primers moments del naixement del moviment wilderness a Europa, amb la
Tesi de Biella com a document base i uns principis amb els que inspirar-se.
Passats aquests 25 anys, consumida bona part de les energies de tota la generació
que ho feu possible, cal una nova embranzida, una nova onada de suport per rellançar
l’entitat. Perquè la vigilància activa i les accions directes per preservar les muntanyes
de casa nostra continuen sent necessàries. Perquè l’activitat excursionista i alpinística
segueixi desenvolupant-se en espais no degradats i perquè lluny de modes i tendències,
conceptes com la llibertat, el risc, la relació respectuosa amb el medi, el silenci i el repte
no desapareixin de les nostres experiències a la muntanya.
Per tot això demanem a l’entitat que presidiu si vol col laborar, adherint-se a
Mountain Wilderness de Catalunya amb una única quota anual de 50 euros. Alhora us
engresquem a col laborar en la nostra feina, i difondre i impulsar les nostres
convocatòries i activitats anuals.

Rebeu una cordial salutació
Santi Pocino i Serra
President de Mountain Wilderness Catalunya

* Adhesions a la pàgina web: www.mountainwildersscatalunya.org

Projecte Mountain Footprint Ratio
www.mountainfootprint.org
Podeu afegir-hi fitxes de muntanyes!
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Senyalització barrorera. Ni que sigui per marcar itineraris temporals, no podem deixar de banda la cura i el sentit comú…
Foto: Emili de Tomàs

MOUNTAIN
WILDERNESS
DE CATALUNYA
ALPINISTES DE TOT EL MÓN EN DEFENSA DE L’ALTA MUNTANYA
Han col·laborat en aquest butlletí:
Glòria Valls, Joan-Marc Passada, Xavier
Campillo, Laia Salcedo, Cesc Grau, Jordi
Pi, Vicenç Sánchez, Emili de Tomàs,
Santi Pocino i Jordi Quera.
Totes les vostres propostes, articles,
idees, cartes, fotos denúncia, crítiques, informacions, ens les podeu fer
arribar a l’adreça de correu normal o
electrònic, que trobareu en aquest
mateix butlletí.
La quota anual de MWC és de 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: Cami del salt del Sallent
(Garrotxa)

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
Tel: (00 44) 1 457 87 85 570
drat@mns.com
Mountain Wilderness Àustria
(nova associació)
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 de Catalunya
Rambla, 41
08002 Barcelona
Tel.: (00 34) 93 412 07 77
Tel.: (00 34) 93 269 05 40 (Secretaria)
Fax: (00 34) 93 412 63 53
correu@mountainwilderness.cat
http://www.mountainwilderness.cat

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

President: Santi Pocino i Serra

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

Vocal base de dades: Glòria Valls

Vice-president 1er i FOCIR: Jordi Quera
Vice-president 2on: Vicenç Sànchez
Secretari: Jaume Farrés Farré
Tresorera: Núria Balagué
Vocal: Quim Ferrándiz
Vocal d’expansió i imatge: Laia Salcedo

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

Vocal Web i xarxes socials: Jordi Pi
Vocal: Joan-Marc Passada i Casserres
Vocal: Montse Soler
Bureau Internacional: Ricard Martínez

