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EDITORIAL
Durant el 2014, data simbòlica pel país, també s’ha escaigut
el 25è aniversari de Mountain Wilderness de Catalunya. 25
anys en qualsevol àmbit ja comencen a comptar, a mostrar
un cert bagatge pel fet que implica la participació de més
d’una generació i per tant la transmissió dels valors i plantejaments que es propugnen.
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Els impulsors de Mountain Wilderness de Catalunya van
tenir la clarividència i l’encert d’estar entre les primeres seccions nacionals que es van constituir a partir de la incipient
Mountain Wilderness Internacional. De bon principi, doncs,
van arribar els plantejaments de la ja clàssica tesi de Biella.
Per aquells anys s’havien iniciat ja els vertiginosos canvis socials i tecnològics que havien de repercutir tard o d’hora a
les muntanyes i en la pràctica de l’alpinisme. Ja llavors es reclamava la dignitat dels espais d’alta muntanya i la possilitat d’exercir la practica alpina - i afegim excursionistaamb tota la seva dimensió i creativitat. Amb espais ben
conservats, de natura intacta, amb llibertat i assumint el risc
i compromís fins on cadascú consideri com opció personal,
sense legislacions intrusives. Defensant la muntanya com
un espai que esdevé font de vida: de natura, però també
font de vida humana en els valors i les vivències. On el repte
és conservar els espais compaginant-ho amb les activitats
tradicionals de la zona i la qualitat de vida dels seus habitants.
Ens n’hem de congratular de l’existència d’una entitat tant
específica com la nostra, centrada en la salvaguarda dels
espais de muntanya. Catalunya és una potència excursionista, amb tradició muntanyera. Tenim el llegat i el present
amb grans especialistes de cadascuna de les modalitats en
que s’ha anat diversificant l’inicial excursionisme. D’aquesta
transversal pràctica , n’han sorgit també erudits reconeguts,
savis del territori. Tot això és important, i ens dóna al nostre
petit país una dimensió espectacular, però hi hauria un buit
dolorós si no existís Mountain Wilderness o una altra entitat similar. Un país civilitzat cuida i estima les seves muntanyes. Si la muntanya ens aporta tant als que la practiquem,
a nivell de vivències, d’aprenentatge, de reptes, de superacions, de descobertes, és de justicia una mínima implicació
per defensar-la, per garantir la seva continuitat com a reserva de natura verge i com escola de vida i humanitat.
Repassant la trajectòria dels 25 anys, hi ha un concepte que
segurament és el que millor sintetitza Mountain Wilderness
de Catalunya: el voluntariat. Podriem trobar també altres
virtuts com tenacitat i perseverança, però el voluntariat ha
estat realment el fil conductor d’aquests anys. Començant
per l’emblemàtica acció anual de recuperació i millora d’espais. Han sigut voluntaris els presidents, han sigut voluntaris els membres de les successives juntes, han sigut
voluntaris els garants internacionals, han sigut voluntaris
els col·laboradors del butlletí i han sigut voluntaris els associats. Totes les accions que hem dut a terme a les muntan-

yes han sigut possibles per aquesta força, lligada a la disponibilitat. El voluntariat implica un cert desgast, és cert. Un
esforç extra, però alhora una plenitud més ferma quan s’aconsegueixen objectius i fins i tot, si voleu, un sentit a tot el
que fem.
En aquest 25 anys s ’ha fet principalment una gran feina de
conscienciació, i aquesta feina ha generat un segell propi i
una manera de fer que ens identifica: les accions al territori.
La regeneració d’espais mitjançant la retirada de deixalles,
l’enderroc d’instalacions obsoletes o bé la recuperació de camins històrics. Aquesta cita anual ens ha donat sentit i difusió al territori. També l’hem estés més enllà del nostre
àmbit quotidià en accions a escala internacional adreçades
no només a la població local d’altres indrets, sinó també molt
especialment a practicants de l’alpinisme o el trekking amb
poca o nul·la consciència.
La conscienciació també s’ha treballat en altres àmbits com
en els debats, les exposicions i les campanyes. En deixen costància l’edició de llibres, cartells, exposicions i les xerrades
realitzades.
Un aspecte que tampoc no podem oblidar és el paper reivindicatiu i de protesta que ha calgut jugar en determinades
situacions. Val a dir que no sempre ha estat fàcil mantenir
forta la veu. No fa gaires anys, en plena expansió urbanística,
la muntanya estava en el punt de mira de projectes agresius i barroers. Hi havia la promesa de diners i beneficis per
a tothom. Amb aquests condicionants poques veus s’alçaven
a questionar-los. Ara, quan tot ha passat, sembla evident
que tot allò no podia ser. Però aleshores no era així i mantenir-se en la coherència dels plantejaments ens exposava a
ser mal vistos en certs àmbits. L’entitat va estar estar al capdavant de les mobilitzacions per salvar les valls de Filià i
Àrreu, amb unes concentracions amb pocs precedents. En
un cas s’hi va arribar a temps i podem seguir gaudint d’un
patrimoni natural que és un luxe per al país, en l’altre cas es
va fer tard i els resultats galdosos són avui ben fefaents
quan es visita aquella disortada vall.
En aquesta síntesi històrica de Mountain Wilderness de Catalunya, no podem deixar de fer un darrer esment. Un aspecte que és troncal i per això el duem al nom de la nostra
associació: ser el que som. Som catalans. No és una afirmació retòrica, tot i la obvietat. Tampoc és una proclama patriòtica de baixa volada. Mantenir la condició de secció
nacional en àmbits internacionals quan som una nació sense
estat, no sempre és senzill. Si ho hem aconseguit és per la
determinació i voluntat de totes les persones que al llarg
dels anys han liderat d’entitat. La mateixa dignitat que volem
pels espais de muntanya, la volem pels pobles i nacions.
Tot això és Mountain Wilderness de Catalunya i per tot això
val la pena ser-ne associat. Que per molts anys es mantingui viva la nostra veu!
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Cartell conmemoratiu del 25è aniversari . Es tracta d’una
aquarel·la original de Glòria Valls, disseny de Laia Salcedo i
reproducció de Sergi Oriola. Aquest cartell pren el relleu als
anteriors de 1989 de Samivel i 1999 de l’Isidre Rodrigo.
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No tot s’hi val al Turo ́de l'Home
Davant del projecte presentat pel Servei Meteorològic de
Catalunya d’actuació al cim del Turó de l’Home, Mountain Wilderness de Catalunya expressa les següents consideracions:
Les muntanyes i els cims són reductes de natura salvatge
en un planeta cada cop més humanitzat i magrejat. La
seva conservació inalterada esdevé cada cop més ineludible.
Valorem positivament la tendència dels darrers anys d’alliberar el cim del Turó de l’Home d’instal·lacions i rebaixar l’alçada de l’accés motoritzat.
La caseta que actualment es troba present al Turó de
l’Home té el seu origen en l’excursionisme científic, bressol de moltes inquietuds i recerques en benefici del país
i la societat.
En el seu dia Mountain Wilderness va signar a favor de
mantenir la caseta del guarda al cim del Turó de l’Home.
Aquest fet excepcional fou degut a la seva singularitat en
quant al seu valor històric i per l’importància científica de

donar continuitat a la recollida de dades meteorològiques.
ENTENEM que l’estat ruinós de l’antiga caseta requereixi
una actuació. Valorem la feina de recerca que realitza el
SMC, com a successor d’aquells pioners investigadors
forjats en l’excursionisme. Creiem que l’actuació a realitzar hauria de referir-se unicament a les necessàries per
donar continuitat a les tasques de mesurament i presa de
dades per part d’un obserbador i el manteniment d’una
petita instal·lació de servei, amb un criteri de màxima
integració paisatgística.
Ens posicionem en contra de tota actuació que comporti
atreure turistes al cim del Turó de l’Home. En aquest sentit opinem que seria contraproduent i valorem com a
descartable que la nova caseta ofereixi cap mena de servei, ja sigui cultural, de difusió o de venda de cap tipus
de producte. Aquesta opció implicaria el risc de convertir el cim de la muntanya en un mini-parc temàtic. Totes
aquetes ofertes, si es considera oportú realitzar-les,
creiem que s’haurien de concrentrar en espais a menor
alçada a peu d’accés motoritzat i en zones menys vulnerables.
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25 anys de Mountain Wilderness Catalunya
Una setantena de persones ens vem reunir el 21 de novembre a la sala Maria Aurèlia Campmany del Patí Llimona de
Barcelona per commemorar els 25 anys de Mountain Wilderness de Catalunya.

Es tractava d’unes pintures de diversos cims dels Pirineus
realitzades en acrílic sobre fusta, obra de Glòria Valls. Fou
molt gratificant poder relligar simbòlicament tota la història de l’entitat en aquest emotiu instant.

Amb representació de l’ajuntament de Barcelona i de la FEEC,
l’acte es va iniciar amb uns parlaments dels presidents de
Mountain Wilderness de Catalunya i Mountain Wilderness
Internacional, Santi Pocino i Jordi Quera, respectivament,
que van fer un repàs a la trajectòria de l’entitat des de diversos enfocaments. Es va continuar amb el passi d’un audiovisual que resumia la història de l’entitat . El moment
culminant fou l’enetrega d’unes plaques commemoratives
als presidents que durant aquests anys ha tingut l’entitat.

Aquests foren els lliuraments: Jordi Pons (1989-1991): serralada del Cadí, Joan Cervera (1991-1995): Mont Perdut,
Josep Sicart (1995-2000): tuc de Mulleres, Emili de Tomas
(2000-2005): Pic de l'infern, Jordi Sanjust (2005): Montserrat, Jordi Quera (2005-2010): Els Encantats i Quim Ferràndiz (2010-2012): Pedraforca. L’actual president Santi Pocino
fou obsequiat amb un llibre per part dels seus companys de
junta.
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Tots els presidents de l’entitat, 25 anys agrupats. D’esquerra a dreta: Emili de tomàs, Roser Latorre (Vda. de Jordi Sanjust), Santi Pocino, Quim Ferràndiz, Josep Sicart, Joan Cervera, Jordi Quera i Jordi Pons.
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En aquest número sondegem des de diferents prismes l’experiència a la muntanya. Hi
ha moltes maneres d’aproximar-s’hi i viure-la . Des de cadascuna de les modalitats que
escollim, ja sigui esportiva, científica, creativa, espiritual o una barreja de totes elles.
Cadascuna ens permet fixar l’atenció i els sentits en un aspecte, en una recerca concreta que quedarà, però, empeltada de tot l’entorn muntanyenc.
La font de vivències que generen les muntanyes és un valor i un patrimoni a reivindicar i exercir indefinidament. Les sortides a la muntanya com orígen i destí de projectes, motivacions i recerques, satisfaccions i dubtes, reptes i retirades... Sempre des
del respecte a l’entorn i aplicant-hi la màximna d’anar-hi sense deixar cap emprempta.
Que el nostre pas no deteriori, ni escapcii les possbilitats dels següents que vindran
pels corriols de la descoberta.
Aquí tenim uns exemples de sensacions a muntanya des de l’òptica d’un corredor, un
alpinista, un excursionista i un estudiós. Un fil de pedra les relliga totes...

Córrer per la muntanya
Sempre havia pensat que el fet de córrer per la muntanya era
una activitat inòcua pel medi, inofensiva, fins i tot vaig arribar a creure que beneficiosa.
D’això ja fa temps. Érem relativament pocs, lleugers de cos,
de vestimenta i d’esperit, amb el punt de rebel·lió, anarquia
i ganes de menjar-se el món que et dóna la joventut i el fet
de viure intensament el naixement d’una activitat innovadora, d’una nova manera d’entendre i viure la muntanya.
Què podia ser menys agressiu pel medi que un ésser abillat
només amb espardenyes, calça curta i samarreta, gairebé
sense trepitjar el terra? Lleuger, silenciós, ingràvid...
Que llunyana la típica imatge del grup d’excursionistes amb
feixugues botes, bastons, motxillasses, la bota de vi i cantant el “vella xiruca”; o dels escaladors carregats de cordes i
ferralla i deixant el testimoni del seu pas per la paret en
forma de pitons i expansius; per no parlar d’esquiadors i les
seves monstruoses pistes, caçadors amb els seus gossos,
trets i tot terrenys, boletaires i els seus crits i deixalles...
No penseu ni per un moment que estigui fent una crítica
mordaç a tot bitxo que va per la muntanya sense córrer, ni
molt menys. Simplement poso per escrit els sentiments que
m’aclaparaven abans que les grans marques comercials idolatressin pels seus propis interessos al Kílian i encara no
s’havia popularitzat fins a límits insospitats aquesta activitat, i els pocs que ho fèiem érem uns rars i criticats especímens dins del món excursionista que ens havíém de sentir
allò de “a la muntanya no si ve a córrer”.
A dia d’avui i transcorregudes dues dècades els corredors de
muntanya ja no som inofensius pel medi. Les curses de muntanya proliferen com bolets en una tardor plujosa i els usuaris poden contar-se per milers.

En essència, la petjada d’un corredor solitari ha de ser tant
innòcua com vint anys enrere, però...
El nombre de curses que es realitzen comença a ser desmesurat. N’hi ha un fotimer. I, com que als organitzadors, espònsors, ajuntaments, consells comarcals i tinglado hoteler
en general els interessa tenir molts participants amb els seus
corresponents acompanyants per tal d’amortitzar despeses,
economitzar recursos i treure’n un bon pessic, un mateix dia
o cap de setmana et poden muntar un sidral de tres parells
de nassos. No és estrany que al costat de la cursa estrella,
que cada cop més pot ser un ultra-trail la distancia del qual
pot superar el centenar de kilòmetres, s’organitzin paral·lelament tot un reguitzell de curses quasi a la mida de cada
usuari (marató, mitja marató, 10 kilòmetres, quilòmetre vertical, caminada popular, cursa per la quitxalla...) Això comporta que, en les curses de més prestigi, durant força
setmanes abans hi hagi un trànsit inusual de corredors entrenant pels camins per on aquesta ha de transcórrer i que
el dia de la cursa tota una gernació de seguidors invadeixi els
llocs més accessibles del recorregut i els punts d’avituallament, algunes vegades formant uns embussos considerables a les pistes d’accés.
Però el principal problema és la tipologia d’usuari estàndard
i majoritari d’aitals esdeveniments.
Inicialment els que corríem per la muntanya ja teníem un
potent vincle, ja sigui excursionista, muntanyenc o alpinista.
La muntanya no era el simple terreny de joc. Era el medi en
majúscula, el santuari on donar el millor de nosaltres mateixos i on el binomi esforç-entorn esdevenia la seva autèntica raó de ser. Ens miràvem la muntanya amb veneració, en
fèiem objecte de culte i la respectàvem i estimàvem alhora.
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Després de la popularització i la banalització de les curses,
aquest sentiment s’ha evaporat. Se li ha perdut el respecte.
Tant se val per on transcorri l’itinerari, el que importa es fer
molts kilòmetres i molt desnivell per poder exhibir-se al món
a través de les xarxes socials. Éssers sedentaris fins fa dos
dies que en sa vida havien trepitjat el cim del Pedraforca o
mai s’han calçat uns grampons, volen participar a l’ultratrail del Montblanc, es guarneixen amb tot un reguitzell
d’accessoris la majoria de les vegades inútils i si te’ls trobes
en un estret corriol, després d’apartar-te per deixar-los passar no et diran el més elemental bon dia, ni molt menys et
donaran les gràcies.
Un cop constatat aquest fet, començo a entendre (que no a
no recriminar) com pot haver-hi energúmens capaços de
llençar un envolcall de barreta energètica. La resposta és
òbvia: a la muntanya no hi ha papereres ni contenidors d’escombraries!!!
Quico Soler
Pioner dels corredors de muntanya a Catalunya. Ha escrit diversos articles d’opinió en revistes de muntanya.

Alpinisme i ombres llargues
6

Sóc al cim del Cavall Bernat. A tot el meu entorn s’estén un
món màgic de formes fantàstiques, evocadores i íntimament
místiques. Montserrat, escola d’escalada, escola d’alpinisme,
escola de natura, escola “interior”… escola de VIDA.
Avui he pujat sol. És dimecres i no ha sigut fàcil trobar company d’escalada.
Potser això de trobar-me sol aquí a dalt fa que avui em senti
totalment en comunió amb el vent, amb la roca, amb el romaní i amb la farigola.
He escollit la via GAM per pujar fins a la moreneta que em
sembla que avui m’ha somrigut quan he arribat al cim. Al
apropar-m’hi veig com algú li ha posat un petit ram de flors
seques al costat del braç.
Silenci. Només la brisa suau. Avui és fresqueta. Al fons, al
nord, el Pirineu ja llueix les primeres neus. Bé, bé, bé!!! Aviat
ens podrem calçar els esquís per enfilar-nos a aquells cims
tant nostres, tant de casa...
Avui he optat per escalar una via curta, de les que comencen al mateix collet d’aquest monòlit únic i singular. Avui
em venia de gust asseure’m a dalt i mirar amb els ulls oberts
i amb els ulls tancats.
Pensar. Projectar. Recordar.
L’escalada ha sigut un tràmit. Això sí, un camí gustós i

“Ens miràvem la muntanya amb autèntica
veneració, en fèiem objecte de culte i la
respectàvem i estimàvem alhora.”
plaent. Però aquest dimecres solitari l’objectiu és gaudir del
cim. Vull hores de cim! Necessito sentir com el sol que m’acarona, m’acompanyi i em doni de la mà per passar el dia.
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“Van ser uns dies, unes setmanes i ara ja són uns anys”
Necessito deixar el meu cos quiet per facilitar els meus pensaments, viatjar a tota candela.
Jo, com molts de nosaltres, vaig tastar l’elixir de l’escalada
aquí, en aquestes mateixes muntanyes. I aquell dia em vaig
enamorar. Mentre acaronava la roca aspra de la paret, em
vaig girar i vaig descobrir unes altres muntanyes. Aquelles
tenien neu! I també les vaig voler anar a conèixer.
Quina passada això de pujar muntanyes! Van ser uns dies,
unes setmanes i ara ja són uns quants anys que Elles s’han
convertit en l’aigua fresquíssima d’una font. Una aigua que
és capaç d’esverar-me els batecs, de fer-me bullir la sang,
de provocar-me guspires als ulls i d’aprendre a viure al·lucinant amb els més petits detalls. De convertir qualsevol sentiment en quelcom grandiós fins a vessar alegria.
Us explicaré un secret: cada vegada que torno d’escalar a
Montserrat, espero tant com puc a rentar-me les mans. Necessito aquella olor de roca (aquesta que ara mateix, aquí
assegut puc olorar). Mentre condueixo o condueix el meu
company, dissimuladament em vaig olorant les mans. I quan
arribo a casa segueixo dissimulant i olorant. Llavors, l’essència d’aquestes pedres, d’aquestes herbes, de la corda, dels
mosquetons i del ventet segueixen amb mi. Fins que abans
de fer el sopar a les nenes me les he de rentar.
Però quan la casa està tota apagada, en silenci i a les fosques
i jo tanco els ulls estirat al llit, el conglomerat gris i rogenc
torna a ser el meu món. Em torna a regalar la seva flaire i el
seu tacte i els moments màgics que hem compartit. Llavors
“m’acurruco” sota la manta i em deixo portar per aquella escalforeta...
Com l’escalforeta que sento al rostre ara mateix. És aquest
sol de tardor, aquest claror que torna càlid l’aire cristal·lí,
que encén alguns dels arbres del bosc que m’envolta al fons
de l’abisme, centenars de metres per sota els meus peus.
Enmig dels verds intensos, brillen els ocres, els grocs, els taronjosos i els vermells apassionats. Aquest sol de les ombres

llargues i blavoses. Estic mirant amb els ulls oberts.
Llavors tanco els ulls. I el vent dóna la mà als meus pensaments i tots plegats marxen més enllà del mar que hi ha allà
al fons, “mirant” cap a ell, “mirant” cap al sud.
Tots, sol i pensaments, asseguts dalt l’ala d’un avió travessen
un mar molt gran. Viatgen a la recerca d’unes muntanyes
blanques. Van a retrobar-se amb records i projectes de muntanyes. VIDA en majúscules.
Podrien anar-se a retrobar amb “vells records amics” al Càucas, al Karakorum o a l’Himàlaia. Però avui prefereixen la serralada dels Andes. Necessiten retrobar-se amb aquelles
muntanyes tant fantàstiques com aquestes on avui em
trobo. Però fantàsticament blanques. Les veig amb els ulls
tancats. Les enyoro amb els ulls oberts.
Allà també he sentit plenitud escalant les seves vessants
blanques, immaculades i verticals. Enmig d’elles també he
esclatat per dins. Aquelles muntanyes també m’han convertit els ulls en guspires brillants i també ocupen un gran espai
dins la meva motxilla dels records.
Us explicaré, un altre secret, però no el digueu a ningú: cada
vegada que hi he anat, he agafat un trosset de neu o de gel
d’aquell tan blanc i me l’he emportat cap a casa. Però quan
arribo aquí a Balenyà i obro la capseta, dins només hi ha una
mica d’aigua. Llavors em pregunto: podria ser que l’escalforeta que em fan sentir aquelles muntanyes hagi fos aquesta
neu o aquest gel? Cada vegada, a cada viatge i després de
cada tornada em pregunto el mateix, al veure la capseta amb
aigua.
Però no hi puc fer res. I com més cerco aquesta Font per què
amb la seva aigua apagui aquest foc, més s’encén. Per primera vegada foc i aigua van junts de la mà i una no apaga
l’altra. L’aigua fa brillar més el foc i aquest fa bullir l’aigua:
el meu interior. El què sóc.
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“Allà també he sentit plenitud escalant
les seves vessants blanques, immaculades
i verticals”

Però sí que cada vegada sento la cara més encarcarada pel
fred. M’encanta aquesta sensació.
El Pirineu està canviant de rosats a violetes.
Lligo les dues cordes i les passo pels peus de la moreneta.
Mentre rapelo paret avall ara sóc jo qui li pica l’ullet. Ella
somriu.
Ja de tornada pel bosc, se’m fa fosc arribant al Pla dels ocells.
Més tard, quan em fico dins del cotxe poso la calefacció. És
totalment negra nit, fa fred i el volant està glaçat. Encenc els
llums i poc a poc, al seu ritme, vaig desfent carretera avall.
M’oloro les mans. Olor de roca. Olor de farigola i de romaní.
Olor de vent de tardor. I no me les rentaré fins just abans de
fer el sopar de les dues “peques”.
Però si us plau, tot això que us he explicat no ho digueu a
ningú.
Eduard Sallent
Alpinista, és autor dels llibres “Mentre hi hagi llum”,
“Per ser tant Blanca” i “Cels de Safir”.

Han passat molts moments. Encara sóc dalt del Cavall Bernat. Les ombres s’han allargat i els tons blaus de la meva ja
juguen amb els del bosc de Santa Cecília. Deu ser la tarda.
Però no tant tard com sembla. Des que van canviar l’hora...
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QUÈ FA TANT GRAN L’EXCURSIONISME?
Reflexions a peu de corriol
Arribats a la Portella de Mentet ens aturem a treure’ns algunes capes de roba i a divisar la grandesa del que deixem
enrere. Els llegendaris circs de Morens i d’Ulldeter han estat
seu, des de bon principi, de les il·lusions de tots els excursionistes d’aquest país. Tots ells, sense excepció, un dia i un
altre des de farà prop de dos segles, han volgut enfilar-se al
Coll de la Marrana, admirar l’escarpat Gra de Fajol des de la
creu del Bastiments, atrevir-se a conquerir el Pic de l’Infern,
o culminar la travessa fins a Núria en una jornada que quedarà per sempre en el cor dels aventurers. La toponímia
col·labora a engrandir-nos l’ànima: el coll de la Geganta, les
comes de Malinfern, el roc de la Mort de l’Escolà, el circ de
Bacivers, el sot de l’Ós… indrets de llegenda batejats durant
les vivències dels pastors mil·lenaris que des de sempre eren
els únics valents que s’enfilaven per aquestes contrades i
que en degueren veure de tots colors per a escollir segons
quines descripcions. Les seves creences desmesurades, les
tempestes de muntanya, la sol·litud dels pasturatges, i potser alguna herbota massa forta els feien viure aventures avui
inimaginables. I gràcies a això cada racó té un nom digne
de llegenda per a explicar a la vora del foc.
La vista evita fixar-se en l’estació d’esquí. La batzegada seria
massa forta. Tocaríem de cop de peus a terra i res més lluny
del que desitgem, no volem baixar de la mística i adonar-

nos que la irreverència antròpica està arribant gairebé als
cims de les muntanyes. L’excursió ens està reconnectant
amb l’ànima, amb el país, amb el paisatge, amb els ancestres
i amb les llegendes, i se’ns fan insuportables els gargots que
dibuixen les pistes. Ni tan sols m’atreveixo a comentar en
veu alta la profecia d’Eliseu Reclús a Histoire d’une Montagne (1.880), en què aventurava: “La soledat, en allò que
queda de naturalesa lliure, es farà cada vegada més necessària per a l’home que, lluny del conflicte de desitjos i d’opinions, vulgui enfortir el seu pensament. Si els llocs més
formosos de la terra arribessin a convertir-se un dia en punt
de reunió dels ociosos, a aquells a qui els agrada viure a la
intimitat amb els elements no els quedaria altre recurs que
fugir en una barca a alta mar, però sempre enyorarien les
muntanyes”. M’ho reservo per a no espatllar el moment!
Des del nostre tranquil mirador tenim mil-i-una possibilitats:
ens podem enfilar al suau Pic de la Dona o podem arribar-nos
al solitari llogaret de Mentet per fer honor al pas natural que
dóna nom a l’indret, però decidim fer-la més grossa. Anirem a
la recerca del mite, de la muntanya sagrada dels catalans, el
Canigó, al llarg de tot aquest llom de carena que separa el Vallespir del Conflent, i que ens mostrarà tots els tresors nordllevantins del país: des de l’Alta Garrotxa a la plana del Rosselló
i des del golf de Roses a les carenes del Carlit.
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Pla de Guillem cap a Marialles
Engrescats, res ens ve més de gust mentre caminem que xerrar sobre la nostra passió per l’excursionisme des de tots
els seus vessants, lloar-ne totes les seves virtuts i enaltir
aquesta activitat que ens ha estructurat la identitat al llarg
dels anys. Caminem sobre camins antics. Camins que les eugues de Molló fa centúries que transiten per a buscar-hi aliment a l’estiu, els peregrins del Pi de Conflent els han usat
en els seus viatges cap a Núria, i els nostres avis van fer servir durant la retirada republicana de no fa gaire més de quatre dies. Al llarg de la història, els camins han estat un dels
elements clau en l’estructuració dels territoris i en el desenvolupament de les comunitats que els han habitat, i això
pren especial rellevància ara que arribem a la Portella de Morens, un altre pas natural entre el Ripollès i el Conflent, entre
les Catalunyes d’ambdós costats dels Pirineus. Les relacions
que aquests camins han teixit al llarg dels anys entre ambdues vessants d’aquests muntanyes es burlen de qualsevol
mapa polític o tractat entre estats de capitals massa llunyanes. Tantes passes han precedit les nostres per aquest mateix corriol, que gairebé caminem elevats uns centímetres
de tant gruix d’història que tenim a sota els peus.
Avançant a pas valent coneixedors que l’etapa serà llarga, a
la Portella de Callau saludem un grup de ciclistes que deuen
fer tard a dinar i amb prou feina ens dóna temps a apartarnos del llit del camí. M’agradaria estar tan en forma com
aquests nostres germans de muntanya, penso. Però són els
germans esverats. Han canviat els peus per rodes, i la rapidesa amb què es desplacen no els permet aprofundir tant
en la descoberta del territori, sinó simplement sobrevolarlo. Com deia el mestre Pau Vila, “la Geografia es fa amb els
peus tant o més que amb el cap”, I és que caminar, aquest
saludable exercici tan a la mesura de l’home, ens permet
amarar-nos del nostre entorn per a conèixe’l tant intensament, que no podem fer altra cosa que respectar-lo i estimar-lo. Caminar és, realment, desplaçar-se al ritme natural
de l’ésser humà.
Al roc de la Mort de l’Escolà entrem de ple a les Esquerdes
de Rojà, aquesta espectacular crinera de roca que uneix el
Roc Colom i el Pla Guillem, talment com el clatell d’un cavall ajagut. I ens hi embaladim amb un erol de pastorelles

(Gentiana verna), aquesta floreta blava que alegra alguns
prats alpins. Una altra de les grandeses de l’excursionisme és
la d’ensenyar-nos els tresors de muntanya, i convertir-nos
en petits i modestos naturalistes que gaudeixen compartint
amb els companys de travessa algunes espècies vistes a
muntanya i contrastades en algun llibre de flora. L’àrnica,
els marcòlics o les orquídies ens alegren cada pas, i conformen a terra un paisatge que competeix en bellesa amb el
que se’ns mostra a l’horitzó de les muntanyes. Aquesta joia
ens la produeix també la descoberta de la fauna. Aquell
màgic moment en que tres isards creuen el torrent fugint
de nosaltres, o el que la marmota s’aixeca sobre la roca xisclant a les companyes que s’amaguin als seus caus. Ens
omple d’orgull saber distingir l’àliga daurada del voltor, la
gralla del corb, o el cabirol de l’isard, i reconèixer la marmota, el teixó, el mufló o la perdiu blanca. Esdevenim una
mica especialistes, una mica pirineïstes, i el bagatge adquirit als llarg de les excursions ens fa sentir importants de conèixer l’entorn més que els altres, tot i que puguem comptar
les espècies que coneixem amb els dits de les mans.
Entre la Portella de Rojà i la Portella dels Avets se’ns apodera el silenci. Portem per dins la joia de l’excursió, i només
la lleugera tramuntana i el trepig del camí acompanyen els
nostres pensaments. Ens distanciem els uns dels altres, cadascú al seu ritme, i gaudim de la pau de l’entorn en solitari.
L’amplitud de l’espai apaivaga qualsevol neguit que puguem
haver pujat des de la terra baixa, i la solitud permet reposar
els pensaments, sedimentar les idees, fruir les sensacions.
L’isolament del moment reforça la pau interior i el nexe amb
la natura i m’atreviria a dir que és tan positiu a muntanya
com la companyia. És bo alternar-ho, sens dubte, i saber
gaudir del silenci, una de les principals virtuts de la naturalesa. Afortunadament han quedat enrere el temps en que les
Monteses i les Bultacos regnaven prop dels cims, i feien ressonar arreu els seus motors durant tota la jornada.
Ens reagrupem a la Portella de Roques Blanques per fer un
mos, que ja ens ho estem guanyant, i fem córrer els fuets, els
fruits secs i la xocolata, en un altre dels moments agradables
de la jornada. Al final, uns glops de ratafia també compartits ens ajudaran a afrontar l’ascens del Puig de la Collada
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tampoc un amor abstracte a la natura, sinó a la nostra natura”. No ho haguéssim sabut expressar millor…

Pastorella a Ulldeter
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Verda (2403 m), on assolirem el cim de la jornada que ens
servirà sobretot de gran mirador. L’ascens ens acosta a les
arestes i els colors de la pica del Canigó, la muntanya sagrada dels catalans, de la que el poeta Verdaguer va saber
escriure’n els seus millors versos: “Del Canigó gegantí, Gentil en la cima es troba, Davant d’un quadro diví, Que tots els
sentits li roba”. Cim solitari en aquesta estribació de Pirineu,
la seva escarpada altitud impressiona al costat de les planes
del Rosselló i l’Empordà, i fou considerat durant molts anys
la muntanya més alta de la serralada pels seus grans desnivells i per la funció de far que feia als pescadors desorientats. La sensació d’arrelament identitari al país ens fa sentir
propers a aquells primers excursionistes del segle XIX, de
l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques o de l’Associació d’Excursions Catalana, que Joan Maragall tant bé
va descriure: “Aquells joves romàntics que resseguien els viaranys imaginaris de Gentil i Flordeneu, embriagats per un
paisatge on intuïen que s’aferraven les arrels col·lectives de
tot un poble. El seu excursionisme no és pas un esport, no és
pas un esbarjo, no és pas un estudi, que és amor; i no és pas

Ens hem unit una colla en què aquesta vocació cultural i
científica que tenien els orígens de l’excursionisme al nostre
país, durant la renaixença, segueix ben viva encara avui, i en
què la descoberta de cada racó de territori teixeix arguments
de reivindicació nacional i estima pel país des de la muntanya. Des del Puig de la Collada Verda veiem com el Pla Guillem es va tapant per la boira, un fet habitual en aquest pas
natural d’alta muntanya, de manera que ens tocarà accelerar el pas si no volem desorientar-nos. Aquest és un indret
llarg i ample, una gran panxa de vaca amb algunes ondulacions irregulars que fan força complicada l’orientació amb
poca visibilitat. La pluja suau i el vent de nord refreden l’ambient, i les cames ja estan força pesades com per ara fer més
camí del que ens correspondria. Afortunadament topem
amb el refugi de Pla Guillem que ens servirà de magnífic aixopluc durant aquesta nit. Hi fem un bon foc i aprofitem per
a recordar totes aquelles boires i tempestes que ens han
complicat les excursions, i que hem superat plegats. Records
durs, però sorprenentment bonics. Estem contents d’haver
passat aventures plegats. L’excursionisme no només vertebra la identitat personal i és una gran font de satisfacció.
També vertebra la identitat del grup, uneix a base d’aventures i vivències intenses, de records entranyables i passió
compartida per la descoberta. Què més podem demanar?

Xavier Grivé
Responsable de les travesses de muntanya Refugis del
Torb i el Tour del Canigó.

De la passivitat a l’acció
Practicar l’excursionisme maquinalment i sense motivacions
concretes, és una manera poc ambiciosa de dur a terme
aquesta activitat. Quan ens convertim en espectadors del
lloc on anem, ja hem pujat un esglaó. Un altre pas qualitatiu comporta participar: és a dir, conèixer i explicar-nos el
perquè del territori. És llavors quan l’espectador es converteix en actor. A més de ser una persona que mira, l’excursionista serà una persona que veu, fa i té protagonisme. El
guany, és inqüestionable.
Des del darrer dels estadis indicats estarem en condicions de
viure l’excursionisme en tota la seva intensitat. Per una banda
ens proporcionarà a mans plenes el gaudi que anhelem aconseguir a la muntanya. Tot ens cridarà l’atenció i voldrem inquirir-ne dades, es refereixin a les plantes, als animals, als
rocams o a la presència dels homes en la seva enorme complexitat: què hi han fet i construït, com hi han viscut i hi
viuen, o per quin motiu se n’han anat. Ser actors ens facilitarà
establir contacte amb els muntanyencs i poder sortir de la
bombolla aïlladora que empobreix alguns excursionistes.

Establir comunicació amb la gent del territori, tant se val siguin pobletans, masovers, pastors o bosquerols, comporta
un enriquiment impagable. Eixampla la visió que podíem
tenir del territori, ens fa adonar d’aspectes insospitats, de
paraules que no havíem sentit mai, dels noms dels llocs que
tantes coses posen al descobert, de modes de viure diferents
dels nostres. Ens fa sortir de la bombolla que ens empresonava i que molt probablement estava farcida de prejudicis.
Fa unes setmanes pujava a les elevacions ebrenques de Cabrafeixet, però vaig fer marrada a fi que Paco del Mas de
Lledó, amb qui en prou feines ens coneixíem d’haver canviat quatre paraules uns mesos enrere, m’aclarís uns dubtes
sobre aquelles terres. Paco em convidà a fer una esmorzada
i no vaig pensar-m’ho dues vegades. Pa torrat, baldanes, tomata rostida, maionesa, olives adobades de diferents classes,
mandarines encara fresques de la nit i vi. Un àpat antològic
que hauria aplaudit el gurmet més exigent. A més, Paco respongué a les meves preguntes i m’informà d’uns camins ben
cuidats a la muntanya de Montaspre i de la Sendera de les
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Coves del Llamp. Com que ja no tenia temps per l’excursió
projectada, els meus passos em dugueren a explorar els camins anteriors. Cabrafeixet quedà per una altra ocasió, però
no me’n penedeixo gens. Tanmateix, el dia fou rodó, amb
descoberta gastronòmica inclosa.
De sempre, saber canviar l’itinerari previst per adaptar-se a
les circumstàncies de cada moment, ha estat una virtut.
Abans, depenent només dels serveis públics, d’un taxi o de
l’autostop calia fer equilibris per aconseguir-ho. Avui, amb
més facilitats per poder-nos moure, cal treure’n partit: pensàvem pujar a un cim per assaborir la vista i es gira pluja o
surten boires, doncs a posar-nos els impermeables i a deixarnos seduir pels misteris d’uns boscos que s’estenen a les
parts baixes i que ara regalen aigua, humitat i misteri per
tot arreu. Que ensopeguem amb uns vilatans que s’encaminen a una ermita a fer l’aplec, afegim-nos-hi que serem admesos de bon grat i compartirem la festa.
És beneficiós que les guies ens ajudin a situar-nos, però són
un obstacle quan ens encotillen i no som capaços de prescindir-ne per tirar endavant les nostres propostes particulars. Això sí, no podem improvisar al buit, sinó damunt la
base d’unes informacions i coneixements sòlids. De vegades
he pensat que aniria bé que les guies només parlessin dels
punts d’interès que tenim en una contrada i deixar que els
lectors els ordenessin al seu criteri. Però rumiant-ho amb
deteniment crec que també té avantatges la manera tradicional d’enfilar-los al llarg de recorreguts: aquests tenen entitat per sí mateixos, sempre que l’autor hagi estat capaç de
triar aquells que han permès estructurar les comunitats humanes del lloc, o els que faciliten acostar-se adientment als
aspectes geogràfics o que concerneixen a la natura.
També és convenient saber aprofitar les comunicacions actuals per sortir i tornar de casa quan més convé. Periòdicament rebo informació d’una entitat que tot l’any comença
les sortides força tard i les acaba a mitja tarda. M’esborrona
pensar en la quantitat de dies i esbufecs que els seus membres esmercen en anar a la muntanya i en el poc profit que
en treuen. En cap moment no s’hauran pogut embadalir amb
la clarejada i el sol naixent, o amb l’horabaixa, el primer foscant i la celístia. I només hauran caminat per les altures quan
les llums més boniques ja han estat engolides pel sol i les
calitges han apagat les panoràmiques.
El lligam actiu entre l’excursionisme i el territori, cenyir-me
a la muntanya seria un reduccionisme que no em plau,
també comporta prendre partit, lluitar per allò en què
creiem. Com és natural vol dir moments de gaubança i de
patiment, com exigeixen les relacions afectives. De tot plegat en sap molt un excursionisme com el nostre que, provenint d’un país a tota hora posat sota vigilància, poques
vegades ha pogut navegar amb vents a favor.
Entenc que prendre partit és, per exemple, l’acció que acaba
d’emprendre el Centre Excursionista de Banyoles per a sal-

“La capacitat d’observació és un atribut que no hem
de permetre que se’ns rovelli.”
( Fons Ernest Costa. INSPAI, Diputació de Girona)
vaguardar els camins vells i treballar a fi que s’hi afegeixin
com més entitats, millor. Enorgulleix que hi hagi excursionistes que no es creuen de braços davant les irreversibles i
continuades agressions que pateix un patrimoni important
com aquest. Un valor que ve determinat pels elements tangibles de l’estructura viària pròpiament dita: empedrats, aigüeres i rastells per a conduir l’aigua, ponts per a superar-la,
escales, parets i aleres, terraplens... Però també per algunes
realitzacions que li són inherents: mollons senyalitzadors,
torres de vigilància, creus de terme, oratoris, capelles, hostals, ferreries, fonts, abeuradors... A més, hi ha els valors intangibles determinats per les persones que s’hi han mogut:
carboners, rovellonaires, pescadors, correus d’espardenya,
veremadors, contrabandistes, romeus, eclesiàstics, diplomàtics, reis, tropes... Un fris acolorit i extens que ens ajuda a
entendre el país. Sense oblidar, és clar, que tenir camins vol
dir que els excursionistes disposem de la infraestructura necessària per dur a terme la nostra activitat.
Modificar comportaments i obrir-se a maneres noves és imprescindible si volem que l’excursionisme continuï caminant
i sent útil a la societat.
Ernest Costa i Savoia
Estudiós i caminador infatigable. Autor de diversos
llibres. Ha col·laborat a Descobrir Catalunya, el Temps,
Presència, Avui, el Periódico, Compartir, Muntanya,
El Pla de l’Estany, les Garrotxes, Alberes, Catalunya
Ràdio, TV2, etc.
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Aquest cop comptem amb la col·laboració d’en Quim Bou. Tal com es defineix ell mateix, autor de còmics, il·lustrador i
excursionista (www.quimbou.com quimbou.blogspot.com.es)

ACTIVITATS
www.mountainwilderness.cat

ACTIVITATS

Recuperació del camí de Bacello a Sotllo.

El primer cap de setmana de juliol vam portar a terme l’acció anual, en aquest cas al camí de Bacello a Sotllo, en el
tram que sortint de la cabana de Bacello travessa la costa de
Lari fins el serrat i torrent de Sotllo.
La feina va consistir espeicalment en treballs d’esporga i desbrossa de la vegetació que havia envaït el corriol. També es
van retirar rocs i esgraonar alguns trams molt desdibuixats.
Finalment personal del parc ve fer la senyalització d’un camí
que ha tingut una important davallada de caminants als darrers decenis. El camí de Bacello, era la via original per accedir a la coma de Sotllo i d’Estats. Viarany que utilitzaven
els pastors d’Àreu , buscant les pastures altes a l’estiu i que
fou aprofitat pels incipients ecxcursionistes que visitaven la
Pica. Amb la construcció del refugi de Vallferera i al possibilitat d’aparcar el cotxe al pont de Molinassa, aquesta ruta
perdé part de la seva funcionalitat.
El camí de Bacello és un testimoni d’una lógica de desplaçament sense vehicles a motor, buscant el trajecte més
directe d’accés a muntanya, adaptant-se a les servituds del
relleu.
Els voluntaris van treballar fort tant la tarda de dissabte com
el matí de diumenge. Al vespre hi va haver concert de violí i
acordió amb el germans Grau als instruments. Donem les
gràcies al Parc natural de l’Alt Pirineu per facilitar les eines
i l’acampada
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32é FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINEMA DE MUNTANYA
TORELLÓ- 2014

En la 32a edició del festival de cinema de muntanya de Torelló, el premi Mountain Wilderness al film que millor ressalti la defensa dels espais naturals fou per “Vigia” de Marcel
Barelli (Suïssa). Va entregar el premi el nostre vice-president
en Vicenç Sànchez.

Repartiment quadríptic
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ASSEMBLEA INTERNACIONAL –
ARGENTIÈRE 14/06/2014

El passat 14 de juny va tenir lloc l’Assemblea Internacional
a la ciutat d’Argentière, a 10 kms de Chamonix, amb la presència de 8 de les delegacions de Mountain Wilderness Internacional: França, Suïssa, Itàlia, Espanya, Holanda,
Alemanya, Catalunya i per primer cop Pakistan, una nova
delegació que s’incorpora a MWI.
En representació de Mountain Wilderness Catalunya vam
anar-hi 5 membres a més d’en Jordi Quera en qualitat de
president de la internacional, qui va obrir l’Assemblea amb
unes paraules de record per Stefania Benuzzi, activa membre de Mountain Wilderness des de la seva fundació i traspassada enguany.
El matí fou dedicat als temes ordinaris de l’Assemblea, resum
d’activitats del 2012-2013, plans d’acció pel 2014-2015,
estat de comptes 2012-2013 i pressupost 2014-2015. Es va
destacar l’esforç i avenços què s’han realitzat en termes de
comunicació amb l’actualització i activació de la pàgina web
i es va encoratjar a les diferents delegacions a proposar projectes internacionals. En quant a les finances, es va aprovar
un nou sistema de quotes per trams de socis pels següents
dos anys. L’escalat aprovat és el següent: De 0 a 50 socis:
100€, de 50 a 500 socis: 300 €, de 500 a 1000 socis: 750
€ i més de 1000 socis: 2500€. (per tant la quota de Mountain Wilderness Catalunya queda establerta en 300 euros).

Durant el mes de desembre de 2014 s’han repartit 3000 quadríptics “10 sortides a muntanya sense cotxe des de Barcelona” mitjançant el número 82 de la revista “gool
Natura”. Tenim més unitats en reserva per atendre peticions
dels socis i noves difusions. Agraïm la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i a la revista “Gool Natura” per fer
possible la impressió i distribució del text.

També durant el matí es va procedir a l’elecció del Comitè
d’Arbitratge, el Comitè de Revisors i dels Garants Internacionals. Es van aprovar 23 garants internacionals, 4 dels
quals per part de Catalunya: en Josep Sicart, en Jordi Quera,
en Xavi Arias i la Núria Balagué (l’única garant femenina internacional).
Finalment es va procedir a la renovació del Comitè de Representants. L’actual secretari general Thiebault Huges, després d’anys de dedicació deixa el càrrec i el nou Comitè
aprovat va quedar constituït de la següent manera: President, Jordi Quera, Vice presidents:Gotlind Blechschmidt i
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www.mountainwilderness.cat

Bernard Marclay, secretari: Matthias-Martin Lübke, tresorer:
Michel Dietrich.
La tarda va estar dedicada d’una banda a la presentació de
projectes i de l’altra a un treball per grups d’avaluació de
fortaleses i debilitats de Mountain Wilderness Internacional,
anàlisis dels recursos de què disposem i quins són els reptes
pels propers anys. Finalment es va posar en comú els punts
comentats en tots els grups de treball.
Pel que fa als projectes es va parlar de la Casera Pioda, una
casa de natura situada a la Val di Melo que durant els 3 propers mesos serà gestionada per MWI, del projecte “Sherpa
Women” que està preparant dones nepaleses per què puguin guanyar-se la vida treballant com a sherpes i dels “Alps
Great Travesse”, la travessa completa als Alps que un jove
alpinista francés Yoann Joly vol dur a terme sempre amb criteris wilderness.

BREUS

Actualització de les adreces
web.
Durant quest estiu hem realitzat diverses actualitzacions informàtiques, amb l’unificació de correus i dominis. Finalment, seguint la línia de les altres seccions nacionals de
Mountain Wilderness, hem canviat l’adreça de la nostra pàgina web, de mountainwildernessdecatalunya.org a mountainwilderness.cat
En l’actualitat tenim el correu correu@mountainwilderness.cat com a referència per a comunicar-nos amb els socis
i per a que ens feu arribar suggeriments i propostes. De la
mateixa manera disposem de Facebook on informem de diverses temàtiques d’interés. Us animem a visitar-lo i enriquir-lo.

L’assemblea va donar suport als projectes presentats.
Per acabar es va parlar sobre el proper emplaçament de l’Assemblea Internacional. Revisant on s’havien realitzat les darreres assembles les mirades es van posar a Catalunya, que
vam acceptar la proposta. Per tant, al 2016 la assemblea es
durà a terme al nostre país.
L’endemà estava previst un acte de reivindicació del silenci
a la Mer de Glace. Per circumstàncies meteorològiques es va
suspendre, així que més aviat del que teníem previst, vam
tornar cap a Catalunya.
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Assemblea Anual de Mountain
Wilderness de Catalunya
El dia 25 de juny de 2014 vem realitzar al Centre Excursionista de Catalunya, la nostra assemblea general ordinària.
Es feu un repàs de la memòria de l’exercici de juny del 2013
al juny del 2014.
Entre d’altres decisions es va decidir variar les dates de l’assemblea general i traslladar-la a principis d’any, basicament
per poder fer un millor quadrament amb els pressupostos
anuals. També s’aprovà i es donà la benvinguda a la nova
secretària de l’Entitat, la Montse Soler que substitueix en el
càrrec a Jaume Farrés.

Projecte Mountain Footprint Ratio
www.mountainfootprint.org
Podeu afegir-hi fitxes de muntanyes!
Feu-nos arribar les vostres fotos denúncia a:
correu@mountainwilderness.cat
i les publicarem.

FOTO DENUNCIA
FOTO DENÚNCIA

En aquest número tornem a remarcar la necessitat de no abusar de les senyalitzacions a muntanya (la imatge correspon
al Rasos de Peguera) i en tot cas, quan calgui fer-les, que sigui amb la màxima cura possible. (Foto MW-CAT)

MOUNTAIN
WILDERNESS
DE CATALUNYA
ALPINISTES DE TOT EL MÓN EN DEFENSA DE L’ALTA MUNTANYA
Han col·laborat en aquest butlletí:
Glòria Valls, Laia Salcedo, Quico Soler,
Eduard Sallent, Xavier Grivé, Ernest
Costa, Quim Bou, Santi Pocino.
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:
ES 28 3140 0001 97 0012942600
Caixa Guissona
Mountain Wilderness de Catalunya,
no coincideix necessàriament amb els
conceptes i posicions dels autors que
signen els articles.

Foto portada:
Últim raig de llum sobre la Pica Roja
(Pallars Sobirà)

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 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 Itàlia
via Legnago, 73
41049 . Sassuolo - MO
Tel: +39 340 2315238
Fax: +39 059 5961796
info@mountainwilderness.it
http://www.mountwild.it

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

President: Santi Pocino
Vice-president 1er: Jordi Quera

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

Vice-president 2on: Vicenç Sànchez

Mountain Wilderness Eslovènia
LIUBLIANA
http://www.drustvo-mws.si

Vocal relacions internacionals: Núria Puig

Mountain Wilderness Suïssa
Sandrainstrasse 3
CH-3007 Bern
Tel: +41 (0)31 372 30 00
Fax: 0044 461 39 49
info@mountainwilderness.ch
http://www.mountainwilderness.ch

Tresorera: Núria Balagué
Secretària: Montse Solé
Vocal web: Jordi Lluís Pi
Vocal: Laia Salcedo
Vocal: Glòria Valls
Vocal: Toni Pardinilla
Vocal: Jaume Farrés
Vocal: Quim Ferràndiz

