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EDITORIAL
Retrobar la llunyania.
La dimensió espiritual que des de l’antiguitat s’ha atorgat a les muntanyes, ja sigui per
la por que generava allò desconegut, per la incertesa dels nous camins o per l’admiració de la seva bellesa han esdevingut motius d’inspiració, de creativitat i de retrobament personal. L’aurèola que inspiren els enlairats i llunyans cims com espais de
puresa beu de la mateixa concepció. Fins i tot des de punts de vista menys entusiastes, que han observat amb recel aquestes masses inerts sotmeses al condicionants
atmosfèrics, li concedeixen en última instància un rang de misteri que entronca amb
el flux vaporós que les embolcalla.
El recorregut espiritual no té un traçat fixat, ni manca de cruïlles ni de revolts. Per
damunt de tot és un recorregut individual, condicionat per múltiples factors atenent a
les percepcions, conviccions i dubtes de cadascú. Les muntanyes en tot cas ofereixen
aquell entorn on la natura en tota la seva magnificència ens dona l’oportunitat de tastar la humilitat, de conèixer els propis límits o de transcendir-los.
La muntanya s’agermana a l’espiritualitat en ser un espai que presenta característiques afavoridores per experimentar sensacions de goig. La solitud i el silenci aconseguits en l’esforç físic d’una ascensió, a la intempèrie; on l’atzar conjuga atmosfera,
hora i orientació per conferir el tipus de lluminositat única que acompanyarà l’activitat.
Igualment, la muntanya com a refugi de llunyania respecte béns materials i bona part de les
lleis socials adquireix una dimensió particular.
La innaccessibilitat (determinada per limitacions d’accessos motoritzats) és el millor guardià de les muntanyes i el seu caràcter eteri. És
aquesta limitació el que permet considerar-les
inabastables o en el seu defecte de contacte fugisser. El caràcter efímer de l’estada a un cim,
en una espai solitari, salvatge, de natura no
transformada és factor de possibilitat per una
experiència més profunda.
Per contra, la urbanització des espais de muntanya i la construcció de nous accessos i infraestructures laminen irreversiblement aquestes
característiques, convertint els espais afectats,
en territoris més banals, més vulgars. És així,
òbviament, en el vessant paisatgístic, però també en el conceptual de la muntanya; ja que la
retalla i domestica tot envestint la seva gran línia defensiva: l’aïllament. L’ancestral aïllament
és amenaçat avui per la perillosa tendència a fer
cotitzar com a valor turístic (i per tant objecte
d’explotació massiu) els racons més ignots del
territori.
El concepte, la dimensió i la percepció de l’espai i de les distàncies, ha estat sacsejat
per la tecnologia i les infraestructures de transport. L’expansió de l’estil de vida urbà,
que devora el temps amb la velocitat com a patent de marca impliquen, inevitablement, una mirada més superficial sobre les coses. No es tracta d’aturar el temps, ni
encetar una lluita innòcua contra el devenir però sí de ser prou hàbils per no renunciar
a la llunyania que ens resguarda cada cim. També els més propers.
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Mountain Wilderness Catalunya,
30 anys (1989-2019)
ELS ORÍGENS
Era el juny de 1989 quan un grup de muntanyencs de
casa nostra, liderats per Jordi Pons, es reuniren a la FEEC
i anunciaven la fundació de la Moutnain Wilderness de
Catalunya com a secció de Mountain Wilderness . El
moviment wilderness havia nascut pocs anys abans a
Biella (Itàlia) sota l’auspici dels principals alpinistes del
moment. La llarga tradició de l’excursionisme català i
la seva implicació en la preservació de les muntanyes
entroncava així amb un corrent de pensament transnacional covat en el mon alpinístic.
Fou amb l’empenta inicial de gent com Joan Cervera
(president d’honor de Mountain Wilderness Catalunya)
o Josep Sicart que l’entitat va créixer i desenvolupà les
primeres i espectaculars accions en defensa de l’alta
muntanya.

PRIMERES ACCIONS
L’acció de debut fou a la vall de Mulleres (1991), que suposà un gran impacte i un ingent volum de residus recollits. Aquesta acció donà pas a un profitós decenni de
fluida relació amb l’extinta FECSA, que es concretà en la
realització de nombroses accions per revertir els xafastres paisatgístics derivats de la implantació de l’energia
hidroelèctrica al Pallars i l’Aran. En destaquen les campanyes a Naorte (1992-1993), Montcasau (1995), Colomers (1997), Restanca (2000-2001-2002) i vall Fosca
(2003-2004). Entremig s’actuà a Coma de Vaca (1994),
Puigmal (1998) i Montserrat (2001), retirant deixalles en
el primer cas i desferres d’avionetes en els altres dos.

NOUS IMPACTES
Entrat al segle XXI arribà la bombolla immobiliària i
l’embriagament urbanístic s’expandí fins l’alta muntanya. Essent així, les accions es focalitzaren en la denún-

suports de remuntadors abandonats pels promotors
del projecte fallit.
La posterior crisi econòmica, representà, un alleugeriment des d’un punt de vista ambiental. L’entitat pogué
dedicar-se a un ventall d’accions molt més ampli de temàtiques: restauració ambiental (estany Obago 2012),
retirada d’instal·lacions obsoletes (cim de sant Jeroni,
2013, El Raset 2017), recuperació d’antics camins (Bacello, 2014) la reivindicació del silenci com a valor intrínsec de la muntanya (Prat de Cadí, 2015) i harmonització
d’activitat excursionista i ramadera (collada de la Balmeta, 2018). El 2017, significà tornar a alçar la veu contra el retorn de projectes de depredació d’alta muntanya (Cap des Clòsos). Temors confirmats el 2018 al tuc
de Vacivèr.

PRESÈNCIA AL MON
Han quedat com aportacions que han transcendit els
nostres contorns geogràfics habituals: la celebració del
congrés internacional de les muntanyes (Tossa,1994),
l’expedició de neteja al camp base de l’Annapurna (Nepal,1999), la participació a l’expedició

internacional

Oxus al cim del Noshaq (Afganistan,2003) i l’expedició
de neteja al Huayhuash tot apadrinant el projecte d’un
guia local (Perú, 2009). En el funcionament de Mountain
Wilderness internacional, la secció catalana té veu i vot
propis. És un àmbit de treball profitós per contrastar
problemàtiques, accions i campanyes realitzades per
altres seccions especialment al llarg de l’arc alpí.

CANVIS: REPTES, PERILLS I
CONTRADICCIONS
Els canvis en la societat, ha repercutit inevitablement
en la pràctica d’activitats a muntanya i també en el
nombre de visitants. La facilitat d’accessos, les possibi-

cia de projectes desmesurats de gran impacte. Conjuntament amb altres entitats es participà activament
en la reeixida campanya “Salvem la vall d’Àrreu” (2003)
i en l’intent d’aturar les obres a la vall de Filià. D’aquella campanya queda el record dels centenars d’excursionistes concentrats al pic de Filià (2004) i malauradament també en queden les carcasses d’edificis i els

Residus retirats a Sant Jeroni, any 2013
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litats tecnològiques, la disponibilitat de material tècnic i

i en conseqüència adoptar algun tipus de mesura,per

d’informació, la comercialització de múltiples activitats i

petita que sigui, de reducció d’emissions, de generació

el desenvolupament d’un turisme d’altura en una soci-

de residus o de consum innecessari.

etat sustentada en la mobilitat i la velocitat han llimat el

En aquest context resulta oportú qüestionar-se sobre

marc físic i conceptual del que significava endinsar-se a

la idoneïtat d’apostar pel projecte de jocs olímpics

l’alta muntanya.

d’hivern de 2030. Més encara considerant que en pa-

D’un temps ençà és innegable la multiplicació de visi-

ïsos de referència (Canadà, Àustria o Suïssa) ciutats

tants als espais de muntanya i per bé que no de mane-

que s’havien plantejat l’organització dels jocs, ho han

ra uniforme, el fenomen puntual de la massificació ha

desestimat després de realitzar sengles referèndums

deixat de ser anecdòtic.

on la major part de població els ha rebutjat pels alts

En un futur immediat compaginar llibertat d’accés amb

impactes ambientals i socials.

la conservació dels espais més emblemàtics serà un

De la mateixa manera, l’expansió sostinguda dels ma-

repte gens menor. Una llibertat d’accés que no s’hauria

cro-complexos d’esquí, ens genera objeccions similars

de confondre amb una facilitat d’accés. De totes les me-

en quan a efectes indesitjables d’un model basat en la

sures, la innaccessibilitat -definida per la manca d’accés

recerca de turisme massiu.

VIGÈNCIA DELS PLANTEJAMENTS
Els ideals wilderness, es podrien resumir en la preservació dels espais d’alta muntanya –o les muntanyes en
general- amb els seus valors naturals intrínsecs (silenci,
llunyania, vida salvatge, paisatge,recursos naturals...) i
la possibilitat de desenvolupar un excursionisme -entès
Treballs a la Vall Fosca, 2003

en les seves múltiples disciplines i vessants de contacte
i descoberta de la muntanya- pels propis mitjans, en
llibertat, creativament, tot acceptant les lleis de la na-

motoritzat i la llunyania dels recorreguts- és demostra
com l’eina més eficaç de preservació dels espais naturals. Contràriament, la facilitat d’accessos i la urbanització ja sigui intensa o difusa de nous espais en alçada
constitueix el principal factor de banalització de l’alta
muntanya; en tant que possibilita la ruptura de l’ancestral aïllament d’aquests espais, raó última que els han
permès arribar als nostres dies en tant bon estat de
conservació.
Per altre banda la irrupció de milers de nous visitants
provinents de fora de l’àmbit tradicional de l’excursio-

Pujada al pic de Filià,abril 2004

nisme, requereix un esforç addicional de pedagogia
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per explicar que és, que significa i que implica anar a

tura i els riscos que se’n deriven i amb el fonamental

muntanya amb responsabilitat i respecte.

principi de no deixar cap rastre que pertorbi o malmeti

Un nou canvi que ens transcendeix en magnitud és el

l’experiència a muntanya dels posteriors visitants. És

ja acceptat canvi climàtic derivat de l’escalfament glo-

tret distintiu d’una societat la manera com cuida les se-

bal. Les seves conseqüències són d’abast imprevisible i

ves muntanyes. Adquirir un compromís per mantenir

obren escenaris de gran incertesa. El fet més evident és

la qualitat dels espais de muntanya i la qualitat de les

el retorcés de les glaceres. La dimensió del fenomen no

vivències de descoberta personal sembla del tot raona-

ens eximeix de qüestionar-nos sobre hàbits i costums;

ble en contrapartida a tot el que rebem d’ells.
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Conmemoració del
30è aniversari al CEC
El 28 de maig tingué lloc l’acte commemoratiu del 30è
aniversari de l’entitat. La sala d’actes del Centre Excursionista de Catalunya s’emplenà per escoltar els diversos
parlaments i veure l visionat de la pel·licula que havia
obtingut el premi Mountain Wilderness en la darrera

litat, Jordi Merino, president de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya i Miquel Rafa, vicepresident
del Centre Excursionista de Catalunya. També prengueren la paraula en Santi Pocino i Jordi Quera com a presidents de Mountain Wildernes Catalunya i Mountain
Wilderness Internacional respectivament.
L’acte va servir per homenatjar la trajectòria del president d’honor de Mountain Wilderness Catalunya, en
Joan Cervera i Batariu. Al no poder assistir a l’acte,
dies després se li entregà el trofeu recordatori al seu
domicili a la vila de Gràcia.

edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló.
Es comptà amb la presència d’Antoni Molons secretari
general de Difusió de la Generalitat, Marta Subirà secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la genera-

Les Entitats Associades
Al llarg d’aquests 30 anys, al marge dels socis/es a títol individual, també hi ha hagut entitats que ens han
acompanyat, tot essent-ne afiliades. Algunes des de la mateixa creació de Mountain Wildereness Catalunya i
d’altres afegint-s’hi amb posterioritat.
Posem de relleu, la seva tasca per apuntalar el projecte i la difusió de les idees de Mountain Wilderness de
Catalunya. Són els següents Clubs i Entitats de Muntanya. Gràcies a tots elles!

Agrupació Excursionista
Catalunya (AEC)

Centre Excursionista
de Catalunya

Unió Excursionista
Catalunya - Gràcia

Club Excursionista
de Gràcia

Unió Excursionista
Catalunya - Sants

Secció Excursionista
Ateneu Santjustenc

Club Excursionista
Madteam

Centre Excursionista
d’Esplugues

Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya

Centre Excursionista
de Lleida
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Dediquem aquest dossier a un temàtica difícil de verbalitzar pel seu caràcter intangible: La dimensió espiritualitat
des les muntanyes.
La majestuositat, la bellesa, la inaccessibilitat o la solitud són alguns del ingredients que han afavorit des d’antuvi
atribuir un vessant espiritual a les muntanyes. En totes les cultures, ja sigui des de plantejaments religiosos o des
de la laïcitat, la muntanya ha estat i és font d’experiències espirituals ja sigui volgudament o sobrevinguda.
Malgrat tot, la percepció, la necessitat o bé la recerca d’una dimensió espiritual en les ascensions a muntanya és
quelcom molt personal i per tant amb múltiples vessants, interpretacions i nivells d’aprofundiment.
Us en presentem quatre en aquest dossier. Quatre aproximacions al vessant evanescent, al misteri des les sensacions que esguarden les vivències a muntanya.

El silenci
La tarda i el seu silenci cauen sobre l’estany de Rivak Kul.
És el meu novè dia acampat en la seva ribera. El fred conquereix els peus de les muntanyes i persegueix amb blau el
territori daurat de les darreres llums, que fugen amunt. Les
ombres s’allargassen i un vent punyent es torna a revifar,
com ho ha fet cada vesprada des que vaig instal·lar el meu
minúscul refugi groc en aquesta atalaia eixuta i elevada, falcada en un petit jardí sorrenc entre grans blocs de granit taronja a coll entre el llac i la llarga vall que marxa ponent avall.
Assegut sobre un roc, com a capità del meu petit veler sobre
la pell tremolosa de l’aigua, m’abraço a la solitud d’aquests
dies i, agafat a la canya dels no-pensaments, timonejo el silenci ensordidor que omple cada raconada mentre em lio un
cigarret i faig temps per començar a preparar-me el sopar.
Després de l’intent fallit d’abans d’ahir d’escalar un cim que
feia dies que em treia el son, el meu esperit s’ha relaxat i
gaudeixo obertament d’aquesta darrera jornada sol entre
pics desconeguts del Pamir tajik, abans no arribin els portejadors en la data convinguda. Conforme han anat passant
els dies en aquesta contrada remota, el meu ànim s’ha anat
modelant al paisatge i a les circumstàncies, i m’he tingut que
adaptar a conviure amb un cert grau d’inquietud. Sol, incomunicat, acampat vora els quatre mil metres d’altitud i a una
trentena de quilòmetres del primer lloc habitat, he gaudit
d’uns dies d’intensa immersió en aquesta terra aspra i salvatge que amaga un llop que no se si em ronda poc o molt.
Em fan companyia dos piolets deixats estratègicament a ma,
que a més a més s’han encarregat de mantenir viu el nus a
l’estómac que m’ha provocat el projectar-me escalant aquella estètica i llunyana aresta, d’una envergadura que flirtejava
amb els meus límits de mediocre alpinista solitari.
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Després de tants jorns contemplant el mateix territori rude i
magnífic, escoltant els mateixos sons i els mateixos silencis,
observant els mateixos blocs i matolls, escrutant les mateixes arestes i vessants, tot el meu ésser ha anat desenvolupant una percepció intensa i precisa de les particularitats
que m’envolten, per acabar bastint-me un paisatge visual i
sonor propi. Només el cel i la llum s’han atrevit a esquinçar
la reconfortant monotonia de la vida. S’ha anat forjant entre
aquest racó de món i jo un intimisme notable, i conforme
han anat passant els dies i l’empremta d’aquest univers so-

cial nostre saturat d’estímuls que anestesien els sentits s’ha
anat dissolent, un nivell creixent d’atenció i una progressiva
familiarització amb els detalls han anat esmolant la meva
percepció fins tenir la sensació que ara podria detectar qualsevol canvi, qualsevol moviment, qualsevol alteració d’aquesta realitat pràcticament permanent que succeís a un o dos
kilòmetres a la redona.
La presència invisible del llop ja no em neguiteja com els primers dies i he assumit que si aquest hagués tingut gana o
curiositat, ja hauria vingut a visitar-me fa dies. Si és que no
ho ha fet. Només les petjades recents i alguns excrements

Tarda a Rivak Kul - Sergi Ricart

trobats en les meves exploracions per la zona continuen delatant els seus moviments a una distància prudencial.
El vespre i el seu silenci reposen sobre l’evocació d’allò viscut.
A uns cinc mil dos-cents metres d’alçada, la sobrevinguda esquerda que escrafalla en dos l’aresta nord d’aquest
pic desconegut exhala al meu rostre el seu baf gèlid i blavós a escassos cent cinquanta metres del cim i m’imposa
escampar de sobte sobre la taula totes les cartes de cara
amunt. En moments com aquest, recolzat sobre la punta dels meus grampons sobre la pendent de glaç, no hi ha
espai per trampes mentals o perilloses vanitats i només la
veritat despullada i crua d’allò que soc capaç de fer ha de
confrontar-se amb el que soc capaç d’assumir. No importa
gens el que voldria o el que he vingut forjant amb esforç.
Ara no. Únicament aquesta honestedat serà la que permetrà
que la decisió de la retirada no acabi per enfangar-se dins
meu en forma de fracàs; i tot i que mentre destrepo una
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mica poruc sobre el gel negre d’aquest final d’estiu, reconeixent que miro encara dos o tres cops amunt abans d’assumir que on he de mirar definitivament és avall, sé que no
hi haurà pas escletxes per llençar-me cap mena de retret ni
decepció cap a mi mateix. Retirar-se pot ser una versió de
l’èxit. I quan a més, exhaust, em deixo caure a la tenda disset hores després d’haver-la deixat en la negra nit, no nego
l’alleugeriment d’haver-me’n estalviat quatre o cinc més.
Ara, la fascinació que generen muntanyes com aquesta, amb
línies d’indubtable bellesa on la ment s’atreveix a proposar-hi
l’estètica d’un camí salvatge i nou que el cos ha de tractat de
plasmar, deixa pas a la tranquil·litat d’un esperit saciat per
la feina feta o ben intentada, i segurament també per no haver-la d’afrontar de nou.
Es curiós. M’arriscaria a pronosticar que aquella pedra en el
camí en forma de forat no hauria estat pas una trava insalvable si hagués estat lligat a la corda còmplice d’un company
de cordada. No, hauria col·locat un cargol de gel, hauria agafat aire, hauria tremolat una mica a l’enfrontar-me a aquell
maleït buit congelat i hauríem seguit aresta amunt fins plantificar una primera fita un tant orgullosa al bell cim innominat.
Però sense l’oasi de l’amistat propera, sense la manta tèbia
que suposa la bona companyia, sense cap paraigües on refugiar-se d’angoixes i dubtes, l’experiència arriba despullada

Vespre a Rivak Kul - Sergi Ricart
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tada i facilitar-me l’existència, però em fascina també poder
viure aquest moment sol. Sol, deixo que la vida passi o la
faig passar, l’observo, l’oloro, n’escateixo el seu transit, faig el
que vull (o el que puc), respecto els meus ritmes, sec a terra i
deixo que el paisatge, sovint a través de la fotografia, penetri
lentament dins meu. En silenci.
Des d’aquestes esferes col·lectives nostres, tan impregnats
com vivim de fugacitat, de missatges i visions breus, immediates, sobtants, on la naturalesa malauradament resta amb
massa freqüencia com un territori emocionalment distant,
quan no directament aliè i amenaçant, en un ecosistema
cultural que estigmatitza, defuig i pateix la soledat, només
la immersió conscient en lo salvatge pot confortar la nostra essència i els nostres gens a base de reconnectar-los de
nou amb el que com a espècie hem viscut durant centenars
i milers de generacions de vida en la natura. Especialment,
si ens despullem de tot, fins i tot de companyia. No en va la
visió de la pluja, d’un rierol entre prats o d’una foguera ens
poden embadalir llargament. Quantes hores haurà passat la
humanitat asseguda al voltant d’un foc, escalfant-se, comunicant-se i coent aliments?
Cal embrutar-se de nou les mans de terra, pujar-se als arbres, agafar-se a la roca i jaure sobre l’herba, de nou observar la direcció i la intensitat del vent, olorar les flaires de

Nit a Rivak Kul - Sergi Ricart

de tot artifici extern, íntima, no compartida, silenciosa. Especialment silenciosa. És en el silenci que és forja, és en el
silenci que esdevé i és en el silenci que es paeix i es transforma en la matèria prima de la construcció de l’ésser. I en
pocs espais com la solitud, aquesta construcció pot adquirir
semblant potència. És en la natura salvatge que pot esdevenir el miracle, i en pocs espais com la naturalesa salvatge
que pot adquirir semblant puresa. És en el silenci indiferent
d’aquestes muntanyes que tinc la possibilitat i la fortuna de
que tot el que em succeeixi em succeeixi només a mi. No pas
per egoisme, o pel desig de reclamar fites individuals, sinó
pel que significa poder gaudir de l’experiència pura, sense
coixins, sense la transformació que inevitablement experimenta la vivència pel sol fet de ser compartida.
No mereix l’esforç de comparar-les. Són senzillament actes
radicalment diferents. I confesso que si pogués triar, ara mateix convocaria aquí a un bon amic amb qui compartir la ven-

les plantes i submergir les mans en l’aigua freda, cal prestar
atenció de nou a l’evolució dels núvols, distingir els ocells pel
seu cant, tacar-se els llavis de fruita fresca. Cal de nou rescatar la intuïció i tornar a lo salvatge.
La nit i el seu silenci fan esclatar el cel en mil constel·lacions
de fred ferotge.

*
A casa a Taüll, el foc encès, els plats encara per rentar, el
campanar tocant les nou, mentre selecciono unes fotografies sobre els dies pel Pamir, m’aturo en una imatge... La tarda
i el seu silenci cauen sobre l’estany de Rivak Kul.
Sergi Ricard
(Guia d’Alta Muntanya)
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Muntanya i
espiritualitat?

valor personal. I és que la muntanya, difícilment ens deixa

Aquest no és un article de conceptes, sinó d’intuïcions, de pin-

Si fem com els nostres pares, com aquells que ens hi vam pre-

zellades i per a llegir entre línies, per a respirar-lo... com quan

cedir i ens hi acostem amb el cor obert i un mínim de sensibi-

pugem una muntanya.

litat i respecte, la muntanya ens parla al cor i ens explica qui

Des dels principis dels temps, l’ésser humà ha sentit una fas-

som, ens ajuda a descobrir la nostra realitat més profunda,

cinació per els llocs elevats, recòndits i de difícil accés. Les

ens recorda que res no té sentit si no ens habitem, si no ens

nebuloses boires que cobreixen els cims els proporcionen un

convertim en els nostres millors amics i si no transitem per la

aire misteriós que, inequívocament ens resulta atractiu.

vida atents i amorosos a allò que ens envolta, a allò que som.

Hi ha quelcom en el fons de nosaltres mateixos que té un

La muntanya ens parla d’horitzons i d’esforç, de companyia i

anhel de grandesa i profunditat, quelcom que ens fa somniar

de complicitat amb els qui pugen amb nosaltres però també

i que alhora es mor de curiositat. Tenim set d’alguna cosa que

ens posa a lloc i ens recorda que la nostra grandesa sem-

ens depassa, necessitem trobar sentit i tenir reptes. I tam-

pre va acompanyada d’una petitesa i una fragilitat que ens fa

marxar igual que hi vam arribar. Inevitablement, sempre ens
transforma.

bé necessitem tenir

feliçment humils, si

un espai d’intimitat,

ho volem, i que ens

de solitud de silenci

converteix en bojos

per a sentir-nos ple-

enamorats

nament humans.

vida i responsables

Seria complex de

generosos del que

mirar

definir

ens ha estat donat.

l’espiritualitat però

I és que tot el que

potser faríem una

rebem i hem rebut,

bona

aproxima-

que és tot, té sentit

ció al terme des

quan respectuosa-

d’aquests

anhels

ment decidim de

profunds, d’aques-

regalar-ho amb la

ta set de sentit, des

mateixa

de la nostra neces-

i generositat amb

de

sitat de deixar la
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la

gratuïtat

que ens ha estat
donat. Com ho fan

nostra petja en el
món. Són aquests anhels i sets els que ens fan somniadors,

de

les muntanyes...

els que ens ajuden a tenir esperança i els que, en definitiva,
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ens converteixen en éssers humans.

La muntanya ho dóna tot i ho demana tot però no es dei-

Són aquests anhels i somnis, la nostra humanitat el que fa

xa posseir. Fa poc van tancar l’accés a turistes i escaladors a

que, des de que existim ens mirem les muntanyes i hi per-

l’Uluru, un monòlit rocós, sagrat per als aborígens Anangu.

cebem quelcom de sagrat. La bellesa de la natura, la seva

Els seus habitants feia dècades que reclamaven que la gent

absurda gratuïtat, el silenci dels cims solitaris, l’esforç que

d’arreu del món deixés d’acostar-se a l’essència de la seva his-

necessitem per a tal d’arribar-hi i, sovint, el perill real que ens

tòria i de la seva religió amb tant poc respecte i desconsidera-

obliga a acostar-nos-hi amb tot el respecte a la seva gran-

ció. Amb aquell costum que tenim els ‘urbanites’ o éssers hu-

desa... potser això ens han fet somniar que les muntanyes

mans moderns de continuar fent en els nostres dies de lleure

eren habitades pels déus i transitades per esperits que, per

el que fem quan anem a treballar: unes cues interminables

alguna raó volien comunicar-se amb nosaltres.

de cotxes o d’humans per estar deu minuts al cim d’una roca

Des de l’Olimp al mont Fuji, des del Kilimanjaro a Montser-

a la que volen pujar centenars de persones darrera teu i en la

rat, des de l’Uluru al Canigó... molt possiblement no seríem

que no pots romandre.

capaços d’enumerar tots els espais elevats que han estat sa-

De vegades ens acostem a la muntanya amb una set d’ex-

grats per una civilització o una altra. I potser, els amants de

periència que es compra i es ven. De vegades ens confonem,

la muntanya, podríem afegir d’altres noms més modestos o

ens equivoquem i no passa res perquè això és humà, equi-

desconeguts que per a nosaltres han acabat tenint un cert

vocar-se.
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Avui en dia ja no es venen tan objectes com experiències i

anodí vers allò de més profund que mai ens hauríem atrevit

això val amb la muntanya i també amb l’espiritualitat entesa

a anhelar i que habita la nostra quotidianitat sense que ho

com aquest anhel d’anar més enllà i descobrir qui som de

puguem percebre.

debò, què és el món de debò. Tractem d’envasar l’espiritualitat i les mateixes muntanyes i les convertim en experiències

I pujant muntanyes, situant-nos en el present, habitant el

que sembla que puguem trobar en una lleixa del supermercat

nostre cos, ens fem capaços d’adonar-nos de la importància

i adquirir-les ‘per un mòdic preu’. I pugem a les muntanyes

del company que fa camí amb nosaltres però alhora de llegir,

corrents i de pressa per fer el cim i una selfie que ens faci

percebre i respirar el llenguatge de la bellesa, de la grandi-

testimonis de que hem pogut afegir una nova experiència al

ositat i de la petitesa que ens fa germans amb els nostres

muntant que hem d’aconseguir abans de que ens arribi el dia

companys de planeta però, en realitat, amb tot l’univers que

en que el nostre oci s’acabi i la nostra capacitat per experi-

habitem. Em sembla tota una experiència espiritual. Tota una

mentar-lo ens abandoni.

aventura feta de silenci, de respecte, d’atenció, de consciència

Potser és que tenim por de viure i per això hem de col·leccio-

i de l’amor inevitable que neix de deixar-se sorprendre per

nar experiències, selfies i cims. No ho sé. Però, potser tampoc

qui som, de què som. De deixar-se sorprendre pel camí que

no importa massa perquè la muntanya, tard o d’hora, ens hi

ens porta, sempre de nou i sempre nou, vers el desconegut

acostem com ens hi acostem ens parlarà al cor de grat o per

de les nostres muntanyes i vers la vall de la nostra quotidia-

força i, inevitablement, ens canviarà, ens transformarà.

nitat.
Perquè la veritable espiritualitat sempre ens fa retornar a la

I és que el fet de moure’s, el fet de caminar, d’esforçar-nos

realitat amb tot el que hem après per a fer allò que hem vin-

ens situa en el cos, el temple més sagrat en el que mai ens

gut a fer al món. Regalar el que som. Com ho fan les munta-

podrem trobar. L’únic lloc real des del que podrem percebre,

nyes. Per a qui s’atreveixi a voler-ho rebre. Per a qui vulgui

adonar-nos i viure autènticament una vida que valgui la pena

perdre la por i sortir de casa...

de viure. I el cos en contacte amb la natura es transforma i
ens transforma, ens rehumanitza i es converteix en la verita-

Contxita Gómez Subirà

ble porta que ens ajuda a travessar des d’un món quotidià i

(Monja del monestir de Sant Benet – Montserrat)

La dimensió espiritual
de les muntanyes
Un elixir de vitalitat
Per a poder transmetre i parlar sobre la dimensió espiritual
de les muntanyes crec que és necessari conèixer primer el
personatge. És un tema prou íntim i sagrat, cal accedir-hi
amb respecte i humilitat, doncs és un llarg camí en el que
sovint no es poden fer dreceres, de fet, es tant íntim com
únic, doncs és el meu accés individual a un món intens on
es barregen emocions i sentiments a cavall d’aquest espai
accidentat i altiu de les muntanyes.
El meu nom és Raul Corominas, tot i que em coneixen
amb el mot de “ Rusky”. Vaig néixer a Avinyó, un petit
poble del Bages, en una família de pagesos que s’havien
industrialitzat. Ara, amb els anys, puc recordar molts
instants viscuts a la natura boscosa del territori que
m’envoltava, a les rieres on pescàvem i ens banyàvem,
les trobades a les fonts, buscant bolets i, sovint, fent de
pagès ajudant al pare i a l’avi.
Recordo viure aquells instants amb una presència i
il·lusió atemporals, actuant amb precaució a mesura que
adquiria els coneixements del medi natural. A la natura

era on millor m’ho passava i, en conseqüència, on hi
estava més hores. A partir de l’adolescència la cosa es
va estancar. A mitjans dels anys noranta la meva nul·la
intenció en els estudis em va dur al món laboral, en una
empresa tèxtil. La meva vida, aparentment sense voler,
s’anava introduint en els rails invisibles de la societat del
benestar, engolint el consumisme i l’oci tot practicant
l’esport del futbol. Semblava del tot impossible modificarho, suposo que el meu esperit salvatge es va silenciar i
va seguir observant la meva vida. Fins aquell moment la
muntanya era un món llunyà, llunyà però no desconegut.
Ja havia ascendit el Pedraforca i la Pica d’Estats amb algun
amic, eren experiències esporàdiques que deixaven la
llavor un xic mes apunt per brotar. En aquells anys del
“Benestar” una de les activitats que vaig desenvolupar més
a la natura va ser anar a buscar bolets. Aquelles voltes
pels boscos em transportaven de nou a una experiència
molt intensa i, paral·lelament, desenvolupava de forma
natural la intuïció i orientació en el territori.
Quasi sempre, en les experiències que he viscut en solitari
arreu del planeta, la meva orientació innata m’ha portat
per bon camí, juntament amb una dosis d’ instint i un
pessic de sort.
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El nou mil·lenni va portar-me a un nou despertar, va
desaparèixer el futbol de la meva vida, de sobte un món
nou s’obria, les muntanyes trucaven a la porta de casa i jo
estava apunt i excitat per descobrir-lo.
Aquells anys van ser d’un enriquiment imparable,
aprenent de companys que, amb la seva experiència, feien
més segur el camí en aquell medi tant inhòspit i gegantí.
Vàrem fer una cordada de quatre i junts vàrem començar
a experimentar la muntanya, sumant-hi un grau de risc, el
qual ens aportava un benestar i un enriquiment personal
i col·lectiu que ens agermanava més, teixint uns lligams
invisibles, talment sagrats. El primer bivac a l’hivern em
va causar una sensació de soledat i supervivència que
encara rau en la meva memòria; estirats a mitja carena
damunt d’una placa de granit i envoltats de neu, realment
evocador. Recordo la meva topada amb les glaceres dels
Alps, sota el Mont Blanc, pujant per Itàlia. Tots quatre
anàvem traçant un camí invisible, envoltats de grans
esquerdes fosques i tenebroses. Vaig passar moments de
por, però la cordada era forta i l’endemà ja fèiem el cim
d’Europa.

La primera experiència en gran alçada va ser a l’Aconcagua,
on vàrem patir fort les conseqüències d’un cim tant
auster i fora de temporada. Els quatre vam fer un atac al
cim des del camp 1 i ho vam aconseguir, però l’alçada va
fuetejar un dels amics; allí vaig conèixer els símptomes
d’un edema cerebral.
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En totes aquestes aventures a les grans muntanyes ens
acompanyava sovint el silenci, un silenci que amb el
temps ens va agermanar molt més que qualsevol discurs.
Dins d’aquell silenci de respecte, cadascú vivia la seva
experiència “vital i espiritual”, doncs crec que la muntanya
es viu més intensament quan ella parla, sóc un enamorat
dels sons de la Mare Terra.
Dins meu, però, existia una força amagada que
m’empenyia a l’aventura en solitari. Des dels meus
inicis a la muntanya ja vaig sentir un impuls a perdre’m
per aquells paratges rocallosos o nevats. Era tant fort el
desig que la por no va poder-hi penetrar i, suaument,
vaig accedir al regne dels cims en solitari, i com no, en

silenci. Aquests dos fets, per mi, son la clau màgica per
obrir la porta a la vivència espiritual a les muntanyes. La
solitud i el silenci, envoltat de natura tan salvatge com la
muntanyosa, penetren directament dins del cor, tots els
sentits son dirigits al moment present.
Observar embadalit la natura és una meditació única, la
muntanya ens regala milions de racons vitals i nosaltres
en som uns convidats valents, però sempre som
convidats. Recórrer les muntanyes en solitari, dormir en
elles, prendre decisions encertades o errònies, passar
gana i set, els efectes de l’alçada, la por a morir sol, etc.
Puc afirmar que el camí a les muntanyes no és ni de
bon tros fàcil ni segur, però és aquí on rau el valor, en el
desconeixement del que pugui passar. Està clar que una
experiència que no t’assegura res, et pot donar molt.
Recórrer en solitari diferents serralades del planeta i
escalar cims de més de cinc - sis mil metres m’ha enriquit
moltíssim i, sobretot, m’ha ajudat molt a reconèixer el
personatge que m’ha tocat fer en el món civilitzat. Una
part molt important de vivència rau també en els pobles
que viuen als peus de les muntanyes. Sovint són éssers
que encara interactuen amb les muntanyes, preguen,
fan rituals i continuen sentint-les sagrades. Aquesta gent
respira la muntanya i, com ella, se’n desprèn una forta
atracció. Compartir hores i hores al costat d’un foc, rodejat
de la gent que habita les muntanyes em transporta en
el temps. Diria que absorbit per la duresa i austeritat
aparent, el meu esperit es fon en el que m’envolta, em
sento un més d’ells.
Sovint, les experiències que denominem “espirituals”, son
difícils de descriure; de fet, no s’han de descriure, s’han
de viure. La descripció serà una lleugera idea del que s’ha
viscut, que tot i així ja ens genera una alteració potent
dins nostre.
Les muntanyes, per a mi, simbolitzen la llibertat;
imagineu-vos sentir això dins vostre. Normalment, són
espais salvatges, sense cap tipus de normativa humana,
on el que verdaderament compta és la valentia de viureles dins nostre. La vista es meravella amb un horitzó
enlluernador de roca, neu i gel, el tacte sent com respira
el que l’envolta, les olors són d’aventura, sovint de total
incertesa, però empeses per un instint entremaliat.
En els moments on he sentit i viscut el risc a les muntanyes
encara recordo la gran claredat mental que tenia en
aquells instants, i no per això també una lleugera bogeria
que oblidava els abismes que m’envoltaven, atacs de
vivència present on el meu esperit es delectava del regal
vertical.
La respiració és molt important quan la situació es posa
difícil a la muntanya. Recordo molts moments on, tot i
entendre racionalment que les coses podien anar molt
maldades, dins teu sorgeix una energia que tan sols
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necessita ser dirigida. Per això és important la respiració,
perquè a vegades l’esser humà decideix quedar-se a
morir al cim, encara que li quedin forces per a baixar.
El camí cap a les muntanyes, clarament, és el reflex del
camí cap a un mateix. El meu camí ha estat llarg, he
après moltes coses d’ella i de la gent del seu entorn.
Però, paral·lelament, també he desaprès molt del que la
civilització em va introduir al cervell. A la muntanya, he
viscut el sentir molt abans que el pensar, aquest sentir
ha abraçat tot el qui sóc ara i també tot el que m’envolta.
En resum, segons la meva trajectòria, puc afirmar que
durant tots aquests anys fent activitats a la muntanya la
meva vida ha canviat molt: sóc molt més pacient, tot i ser
nerviós, sóc metòdic i atent al que m’envolta, ja estigui als
boscos o a les muntanyes. He après a escoltar la natura
i a les persones, això m’ha fet apreciar molt la austeritat
material i l’escolta amb el cor, sense judici.
Dins els silencis de les muntanyes he arribat a fondre’m
amb l’univers, a experimentar la unitat de la qual hem
sorgit tots.
La mort és una companya inseparable d’algunes activitats
més extremes a les muntanyes. Reconec que no vull
morir, sinó viure, però estar proper a la mort m’ha ajudat
a perdre les pors i sobretot a sentir que no s’acaba res
amb la mort física.

Sobre l’espiritualitat
occidental contemporània
a la muntanya
Moltes muntanyes, sobretot les més singulars, belles o
majestuoses, han estat tingudes per sagrades pels nostres avantpassats, des de temps immemorial, i ho segueixen essent avui dia en molts de llocs del món. Per aquesta
raó, n’hi ha moltes que són considerades inviolables, dignes de veneració o contemplació, i tenen l’accés prohibit.
La recent prohibició de pujar al famós monòlit roig Uluru,
sagrat pels aborígens australians, n’és un exemple. Quan
el profeta jueu Ezequiel diu que la «llei fonamental del
temple és que el cim de la muntanya i l’espai que l’envolta
és santíssim» evoca aquest arquetip universal.
Així que ‘fer muntanya’ en qualsevol de les modalitats que
avui coneixem, és un fenomen històricament recent, que
no esdevé socialment significatiu fins després de la revolució industrial, i sorgeix de la societat occidental urbana.
La dimensió espiritual de la muntanya, es pot entendre,
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La dimensió espiritual de les muntanyes existeix en tots
els seus racons, en els rius i torrents que les poblen,
els llacs que pacients descansen aprofitant reposos del
terreny, en els arbres que s’enfilen ben amunt fins a
desaparèixer, a les tarteres de pedres que acoloreixen
les canals dels cims. La neu i el gel hivernal que vesteix
i canvia totalment el paisatge, el seu so mentre crepita
sota els grampons, les glaceres eternes que aparentment
paralitzades no deixen de ressonar i estar en constant
moviment, vessant avall …
Podria estar hores i hores parlant del que crec que ens
omple l’esperit a les muntanyes. De fet, la muntanya
irradia espiritualitat constantment, recau en nosaltres a
l’estar o no atents i en sentir el brogit salvatge de l’aventura
present dins nostre; llençar-nos a l’experiència sense
judicis ni barreres mentals, simplement amb respecte i
estima.
Ja ho sabeu companys, sols, en silenci, acompanyats, en
cordada..., sigui com sigui, feu cap a les muntanyes, que
us esperen amb els braços ben oberts.
Raül Corominas Neiro

doncs, com una resposta a una necessitat social vinculada
a uns estils de vida urbans que no cobreixen algunes de
les necessitats humanes més pregones. Uns entorns artificialitzats i massificats, poc agraciats, sovint sorollosos i
contaminats, que han configurat unes societats desconnectades de la natura, materialistes, que han perdut el
sentit de la reverència i del sagrat, per a la qual les tradicions espirituals, han deixat, sovint, de donar sentit a
la seva vida. Unes societats que ofereixen cada vegada
més feines mecàniques, grises, poc coherents amb valors
humans, ètics i ecològics, motiu pel qual sovint dificulten
la realització personal. Unes societats on l’obsessió per la
seguretat i el gaudi material ha acabat configurant una

Foto: Josep Maria Mallarach
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vida tan còmoda com anodina, que ha hagut de multiplicar les formes de distracció i entreteniment per donar
una mica d’emoció i aparença d’interès a unes vides anodines i buides de sentit, de bellesa i de grandesa.
Més enllà del desig genèric de ‘superar-se’ i de ‘fer salut’ propi de la majoria d’activitats esportives, quins són,
doncs, els anhels més profunds que atreuen les persones cap a la muntanya? Què les motiva a esforçar-se, de
vegades fins al límit -o més enllà- de les seves forces, a
passar fred, gana o sed, en entorns muntanyencs d’una
bellesa inhòspita, en condicions tan extremadament incòmodes? O, fins i tot, què les atreu cap a les modalitats
més heroiques, que comporten un risc per a la salut i la
vida?
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Hi ha muntanyencs, sobretot escaladors que, després
d’haver tastat estats com els que apuntem, han decidit
confessar els valors espirituals de les muntanyes així
com experiències espirituals de gran intensitat, que han
transformat completament les seves vides. És cert que
molts de relats íntims només els comparteixen en cercles
d’amics o familiars propers. Però sempre n’hi algun que,
per un motiu o altre, sent l’impuls de fer-los públics, sigui
mitjà de conferències, documentals, articles o llibres.
Un exemple clàssic és el llibre «The Way and the Mountain» on Marco Pallis exposa amb elegància com l’ascensió als cims físics de l’Himàlaia el va dur a endinsar-se a
l’ascensió dels cims de l’ànima, en el seu cas, per mitjà del
budisme tibetà. Segon exemple: Ferran Latorre, el primer
català que ha pujat a tots els pics de més de 8000 metres,
a la secció «IN ETERNUM» del seu blog es refereix al camp
base del Chomolungma (Everest) com «»indret espectacular, dotat d’una espiritualitat que no sabria definir amb
poques paraules» i reconeix que l’indret mostra «un estat

Es pot resumir com un anhel de viure intensament, d’assumir el risc de viure en plenitud. En el fons, molts amants
de la muntanya cerquen conèixer-se millor a si mateixos
en els límits, per tal de descobrir qui són, i, en definitiva,
quin és el sentit de la seva vida. Per aquestes persones,
allò que compta no és fer el cim, o completar la
travessa proposada, sinó atansar-se, per mitjà
d’una meditació dinàmica i existencial sobre la
vida i la mort, cap a una experiència memorable, de connexió pregona amb la Natura -amb
majúscules- és dir una vivència d’aquelles on
la natura interior i l’exterior es fonen en una
unitat inefable. Alguns practicants parlen d’experiències espirituals transformadores, amb
un llenguatge semblant al dels místics, si bé sol
estar desproveït de connotacions religioses.
S’hi assembla, però, perquè uns i altres es troben confrontats a dificultats similars a l’hora de
Foto: Jordi Solé Joval
descriure vivències on la consciència ordinària
transcendeix l’experiència individual, limitada
de solemnitat i d’espiritualitat que cap arquitectura granper les coordenades d’espai habituals, i albira, més o
diloqüent podria arribar a aconseguir». Un darrer exemmenys clarament, una Realitat amb majúscules, des d’un
ple, més modest, però no menys eloqüent: El relat “Camí
altre perspectiva més elevada. Unes vivències que també
Iniciàtic. Del poble al cim i tornar” de Josep Lleonart, que
podem equiparar a les que ofereixen els grans pelegriexposa, amb una claredat i profunditat no exempta d’un
natges (aquells que comporten dies o setmanes de camí
misteri i d’ironia amb perfum taoista, els valors espirituen solitud i silenci) que estan ressorgint en els països més
als de la muntanya conjuntament amb els que ha viscut
tecnificats i secularitzats -contra tot pronòstic- per donar
pujant i baixant muntanyes al llarg de més de mig segle.
resposta a unes aspiracions anàlogues.
Perquè després de les vivències espirituals més elevades
Tot i que les experiències de connexió pregona amb la i transformadores, ningú no es queda a dalt, sinó que totnatura de la muntanya són sempre personals i per tant, hom torna a baix i comparteix.
tant diverses com ho són els seus protagonistes, i accepMontserrat, 30 de novembre de 2019
tant que la prosa sempre queda curta per transcriure-les,
ens podem atrevir a apuntar alguns dels temes més freqüents: la vivència de viure en un món pur, ‘per damunt’
Josep Maria Mallarach
dels tràfecs quotidians més anodins, la de sentir-se ra- Director del Postgrau “Significats i Valors Espirituals de la Natura”. És doctor
dicalment humil, insignificant, davant la grandesa, la be- en Biologia i màster en Ciències Ambientals. Porta quasi 40 anys dedicat a la
llesa i la majestat poderosa i resplendent de la munta- conservació de la natura, especialment en espis naturals sagrats. Es autor o
editor de nombrosos llibres i articles sobre el tema. Es membre de la Comissió
nya; la immersió en estats d’escolta pregona interior; la Mundial d’Àrees Protegides de UICN, del Grup Directiu de la Iniciativa de Sitios
vivència d’atmosferes espirituals transparents, impreg- Patrimonio Mundial d’ Interès Religiós de la UNESCO i coordina la Associació
Silene (www.silene.ong).”
nades d’una harmonia que els confereix una textura paradisíaca...
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Desmantellament
d’instal·lacions obsoletes
al Massís del Canigó.
9 de setembre del 2019
110 biguetes d’acer del tipus IPN d’un antic parc pastoral
s’avorrien fent d’estaques al costat de la cabana de Bocacers del pla Guillem, al massís del Canigó, enlletgint el
paisatge i donant un aire decadent a un espai paradoxalment de gran bellesa.
La muntanya del Canigó va obtenir la certificació Grand
Site de France el 2012, confirmada el 2018 amb una renovació per unanimitat. Des de llavors els càrrecs polítics i les
entitats gestores estan molt interessats en la preservació
dels seus paisatges. I el pla Guillem val veritablement la
pena: situat a 2300 m d’altitud, ofereix una vista fantàstica
de la Mediterrània i de les valls del Tec i de la Tet.

El pla Guillem –a més de ser una curiositat geològica
i un dels paratges emblemàtics del Canigó– és conegut per haver estat el lloc de pas d’una pista entre valls
que unia les estacions termals de Vernet (vall de la
Tet) amb les de Prats de Molló i la Presta (vall del Tec).
Aquesta via, oberta als anys 1970, es va tancar als anys
90 per iniciativa de l’Estat Francès després d’una mobilització ciutadana, perquè generava danys importants per
al medi ambient. Des d’aleshores, el sindicat mixt del Canigó i l’ONF (organització forestal nacional) van posar en
pràctica una important feina de restauració ecològica i de
revegetació. Malgrat la feina feta, la cicatriu deixada en
aquest medi fràgil d’altitud trigarà encara anys en quedar
dissimulada. L’altiplà es troba actualment integrat en l’espai catalogat del massís del Canigó i dins de les Reserves
Naturals de Prats, Pi i Mentet.

ACTIVITATS

i on encara no hi havíem actuat. Des del primer moment
vem concebre l’actuació amb els amics de la Catalunya
Nord de Mountain Wilderness França i en el marc de la seva
campanya d’instal•lacions obsoletes. Varies reunions prèvies i una visita de camp van permetre l’organització tècnica i pràctica d’una obra participativa de desmantellament
dels equipaments ramaders abandonats al pla Guillem.
Així, el cap de setmana dels 7 i 8 de setembre es va mobilitzar una cinquantena de voluntaris que provinents dels
dos vessants (Marialles i Estables) vem arribar alhora al
coll de Bocacers.. Entre ells, els ramaders de l’associació territorial pastoral dels Pasquiers, la reserva natural
de Prats de Molló i la Presta i la comunitat de municipis de l’Alt Vallespir, sense oblidar l’ajuntament de Prats
de Molló, la DREAL Occitània, l’AFPGP, l’ONF i el sindicat
mixt Canigó Grand Site. L’obra de rehabilitació d’aquest
lloc emblemàtic va permetre reunir tots els actors locals
(ramaders, col•lectius, associacions, habitants...) en un
lloc que en el passat no havia estat exempt de tensions.
Moltes gràcies a totes les bones
voluntats agrupades que van
permetre retirar quatre tones
de material! Efectivament, al final del dia, les 110 biguetes ja
havien abandonat el terra amb
cops de mall, parpelines,pics o
fins i tot amb serra radial. La
cabana es va alliberar de les
darreres deixalles, el terra es
va pavimentar amb pedres trobades allà mateix, i fins i tot s’hi
va donar una mà de pintura per
acabar l’obra. Ara aquesta cabana és acollidora i pot servir de
refugi als nombrosos excursionistes que passen per la zona.
Moltes gràcies també als mulaters i als seus animals: Violette,
Broussaille i Prune. El material va ser transportat i evacuat
pels voluntaris, però també per l’euga de tir d’en Claudi
i el mul i l’euga de Fabien. Amb un excepcional dinar de
camp i una meteorologia ideal, aquesta jornada va deixar
la satisfacció de la feina ben feta. La propera trobada l’any
vinent al Puig de la Clapa.

Una bona sinèrgia i energia
col•laborativa
En complir-se els 30 anys de mountain Wilderness Catalunya, es va considerar que era oportú portar a terme una acció al Canigó, muntanya de referència dels Països Catalans
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Obres a la Tossa d’Alp. Foto: Salvem Coll de Pal

Acció 2020 al Puig de la Clapa
Enguany realitzarem la nostra acció
anual al Puig de la Clapa (Ripollès/
Vallespir) Serà en el marc del projecte de col·laboració transfronterera. Després de l’acció del 2019 al
Canigó, enguany serà en el vessant
sud, en l’àmbit del principat. L’acció
serà en col·laboració amb la Gent de
Mountain Wilderness França a Catalunya Nord. Us anirem informant.

Jornada de Neteja i
Conscienciació sobre la
temàtica dels Residus als
entorns del Refugi de la Feixa
La Jornada es va
englobar dins l’acció
a nivell europeu Let’s
Clean Up Europe.
Per tal de reduir el nombre de residus abocats a la natura i donar visibilitat a la problemàtica, la EWWR
(Setmana Europea de la Prevenció
de Residus) coordina una jornada
anual de neteja o clean-up day a tot
Europa.
El Refugi de la Feixa, a la Cerdanya, es
va sumar a aquesta iniciativa organitzant, a part de l’acció de neteja, una
jornada festiva i a l’hora educativa.
L’entorn de la Feixa gaudeix d’una
protección especial: PEIN, Pla d’Espais d’Interès Natural la Tossa Plana
de Lles – Puigpedrós.
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El Refugi, a part d’acollir excursionistes i caminants, té una marcada
vocació de transmissió de la consciència medio-ambiental i organitza activitats de respecte i coneixement de la natura.L’associació
“Geden Natura” va ser l’encarregada de coordinar l’Acció de Neteja.
Daniel Olivera, Guarda de la Reserva de Fauna, va ser l’encar-

regat de fer el pròleg, exposant
els “Valors de la zona de la Feixa i per què cal preservar-la”.
També es va presentar el projecte
“Vies Verdes Netes”, hi va haver un
Taller d’objectes amb materials reciclats i al migdia els assistents van
gaudir d’un Vermut musical Folk.
Aquesta Jornada va comptar amb
el suport de l’Ajuntament de Ger,
Mountain Wilderness de Catalunya,
Torb Cerdanya i Persones i Natura.
www.refugidelafeixa.com
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Roca nua
L’ACET continua fent camí. D’ençà que va arrencar a caminar no ha deixat d’avançar, fidel als seus principis de
respecte i confiança. El ritme pausat pot semblar lent i
mandrós, però respon a altres motius, que res tenen a

ves amistats i, qui sap, de noves cordades. Moments per
reivindicar espais per a la descoberta i l’aventura, per viure l’experiència de la incertesa i la por, de l’emoció i de
l’orgull de trobar nous camins a la roca i de superar les
dificultats sense artificis, amb honestedat i humilitat.

Com les trobades, la formació és
un dels pilars de l’ACET, perquè és
imprescindible per poder escalar
bé. La correcta col·locació d’assegurances, la bona instal·lació de
les reunions i la progressió àgil i
fluïda de la cordada, són habiliDurant l’obertura de The Human Timeline (600m, 6c)
tats necessàries per ser un bon
a la pared est del Stramprevtinden a les Illes Lofoten
Curs a Valldellou (La Llitera)
a Noruega.
escalador i alhora, ens permeten
viure experiències fascinadores
gràcies a la confiança en les nostres capacitats. L’ACET ha
veure amb la desídia o la manca d’interès o motivació; ans
promocionat cursos creats per guies i tècnics especialitel contrari.
zats, amb gran èxit d’assistència i un alt nivell de satisfacEls seus membres, tant els socis que donen suport al pro- ció per part dels assistents, encaminats a fer que la gent
jecte amb les seves aportacions, com els que treballen des encari amb major seguretat i motivació els reptes que se
de la junta o des de posicions externes, tenen una cosa en li plantegin. I cada vegada tenen més èxit!
comú que explica el funcionament de la maquinària interna de l’ACET, i és que compaginen les seves vides amb la
Difusió d’activitats
de l’associació. Estudiants, mestres, bombers, programarellevants, la nostra benzina.
dors, tècnics de so, informàtics, guies de muntanya, pares
i mares, escaladors, caminants, filòsofs i poetes... Persones compromeses totes, homes i dones que viuen la seva També hem sigut espectadors fascinats per noves actiexperiència amb la muntanya d’una forma diferent i que vitats i aventures a llocs propers i llunyans sempre que
creuen que potser poden fer quelcom per fer encara més fossin autèntiques i compromeses en el seu estil i amb
fascinant la seva relació amb la roca, els cims, la neu, els l’entorn on es realitzaven.
ocells. Som joves i no gaire grans, i creixem a poc a poc.
Bateguem al ritme de la natura que admirem, i creiem Un bon exemple serien les noves obertures a les illes Loque els canvis més grans necessiten temps. Estem en el foten, a Noruega, per la cordada Cucurell- Vilarrassa- Esteve. El seu estil ràpid i lleuger els permeté obrir, en tan
camí!
sols una setmana, dues magnífiques vies, Diamantfinner
(400m 6c/A2) al pic nord del Moltbaertinden i The Human
Trobades i formació, els
Timeline (600 m, 6c) a la paret est del Stamprevtinden. A
més d’intentar-ne una tercera en el penya-segat més alt
nostres pals de paller.
d’Europa, encara sense cap ascensió coneguda. L’abandonament provocat per la caiguda d’una pedra sobre un
Sempre atents i sensibles als canvis, donem resposta a
d’ells, i la magnitud i dificultat de la paret, va resultar ser
fets rellevants i creem escenaris que afavoreixin la refleuna de les aventures més intenses de les seves vides. El
xió i l’activació de motivacions amagades o silenciades.
seu estil és fruit de la pràctica i de portar al límit els seus
Les trobades són l’eina ideal per crear aquests espais,
principis de “menys és més”, de la preparació i el coneixecom la recent Rocanua Montserrat. Una trobada que busment del material, la lleugeresa i el compromís, les cordes
cava donar a conèixer l’escalada en el conglomerat montcurtes i la velocitat... Escalada tradicional en majúscules.
serratí sense equipaments fixos a gent d’aquí i de llocs
llunyans, i convidava a plantejar-se formes diferents de Un dels fets més rellevants en l’àmbit de l’escalada tradiciconnectar-se amb el conglomerat. I ho vam aconseguir. onal del nostre territori dels últims mesos ha estat la desDurant els dos dies que va durar, tothom va haver de bus- coberta de la zona de penya-segats que hi ha al nord de
car emplaçaments que, ja fos per ser novells en el con- l’Estartit. Aquesta àrea, de diversos quilòmetres de roca
glomerat, o bé perquè havien estat amagats als seus ulls calcària, és actualment la zona d’escalada tradicional més
encegats per trobar la següent xapa, mai havien aprofitat potent del país. Les seves parets ofereixen multitud de
per fer-hi entrar algun dels dispositius que penjaven del possibilitats per a tots els gustos. Plaques, diedres, xemeseu talabard. Fins i tot van aprendre l’art de llaçar algun neies. Vies d’un sol llarg, o llargs flanquejos i ascensions.
dels incomptables còdols que sobresurten de la resta, Vertiginosos desploms amb línies futuristes, com la via
com fugitius de la roca mare que els reté.
que supera el monstruós desplom del Negre del Falaguer.
L’activitat exploradora està ara mateix al màxim des del
Roca Nua Montserrat, Santa Coloma de Farners i Montseu descobriment, oferint noves línies, nous projectes i
sant, han estat trobades que buscaven reunir gent intenoves aventures arran de mar.
ressada en l’escalada tradicional i l’aventura. Són motors
creadors de noves obertures i de nous projectes, de no-
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Mediació en conflictes i
acció directa, la nostra
raó de ser.
Un esdeveniment que hem seguit molt de prop ha estat el
conflicte generat pel desequipament de la via Dejavú a la
zona de la Coma de l’Abeller. Els motius eren clars: deixar
una línia d’ascensió a una agulla de granet en un entorn
apartat i salvatge neta de ferros, per poder ascendir-la tal
com era abans que s’equipés, i alhora fer una crítica i generar un debat sobre la deriva de l’escalada en el nostre
territori.
La protecció en la majoria del seu recorregut és senzilla,
exceptuant alguna secció, però requereix d’un nivell tècnic i físic alt per la dificultat de la seva escalada. És, en

definitiva, una via difícil sobre fissures, només a l’abast
d’escaladors experts i compromesos.
La polèmica estava servida. Detractors i partidaris de l’acció es van trobar al refugi d’Amitges per escoltar els motius de qui va fer l’acció i els arguments que defensaven
els representants del posicionament a favor de l’equipament de gran part de l’itinerari. No vam voler-ne ser part,
però sí que hi van anar molts dels nostres socis per fer
costat als desequipadors i, ser testimonis del debat.
Fruit d’aquella reunió vam redactar un document on ens
posicionàvem a favor del desequipament de la Dejavú. Conscients que el conflicte necessitava cessions per
totes dues bandes per arribar a algun punt d’entesa, el
document contemplava accions que fessin més segures
algunes seccions de la via, com deixar-hi algun pitó. Però
l’ambiciós document anava més enllà i demanava que es
regulés l’escalada a diverses àrees de la zona, per preservar-les com zones d’escalada d’aventura, lliures de l’empremta humana.
La resposta va arribar a les poques setmanes i va ser molt
decebedora i previsible a la vegada. En resum, proposava
tornar a equipar els llargs més complexos i les reunions.
No havien entès res. Domesticació i humanització, un
problema global. Però continuem treballant sense defallir, convençuts que les muntanyes són el terreny de tothom i que ningú té dret a posseir-lo.

El pitu del sereno, una de les agulles mes singulars de Sant Benet
(muntanya de Montserrat)

Expedició Mountain
Wilderness al Thalo
Zom (Pakistan)
Sembla que Zom, basant-nos en els topònims del Hindu
Kush pakistanès, significa “punta”, o alguna cosa similar.
Per tant, Thalo Zom tindria el significat de “Punta Thalo”:
o alguna cosa semblant!! No en va, tenim el glaciar del
Thalo i el coll del Thalo (Thalo Pas), pas clau i abrupte
d’una ruta ramadera (a 4.200m) entre les valls de Kumrad i de Chitral. Pot semblar un tema menor però saber
l’origen dels topònims sempre és interessant doncs, en
el fons, son vestigis que fusionen la geografia física i humana.
Geografia física i humana és el gran tresor de les valls
pakistaneses de l’Hindu Kush. El riu Indús és el final del
gran periple asiàtic d’Alexandre el Gran, que fou el primer en aconseguir una relació directa entre Europa i
l’Àsia central. Per cert, el topònim de l’Indús i Hindu tenen res a veure? Un amb “H” i l’altre sense?? Sembla que
l’origen d’Indús ve del grec…
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No, no, tranquils: aquest article no és el diari d’uns obsessius compulsius per la toponímia! Però les novetats, tot

Seguim somiant en un demà on hi hagi lloc per a tothom.
On les muntanyes siguin territoris neutrals, on tothom
tingui els mateixos drets i obligacions. On les lleis no les
escriguin els homes i la història es pugui reescriure una
vegada i una altra, com ha estat sempre i com seguirà
sent.

sovint, generen moltes més preguntes que respostes… I,
el projecte Swat (el Swat forma part de la conca fluvial de
l’Indús), n’ha generat moltes, especialment davant de les
grans descobertes personals que ens ha ofert.
Les valls del Swat representen uns nivells d’estratificació
cultural, geogràfica, social, alpinística d’una gran excepcionalitat. Una lectura superficial ens farà només percebre el últims anys problemàtics i insegurs derivats de les
guerres dels “talibans”, una etapa que actualment s’està
superant amb un gran esforç de la població local. Però al
gratar una mica més, comencem a trobar-nos la gran in-
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fluència de la cultura islàmica, en la seva riquesa oriental,
els substrats preislàmics, des de l’animisme al budisme, i
la influència del classicisme grec o l’actual cultura paixtú.
És, doncs, en aquest univers on hem de situar el Swat
project, de Mountain Wildernees International: els participants d’aquest projecte hi som, evidentment, per
aportar una mica a aquesta societat que ens acull, però
és molt més el que en rebem, incorporem i aprenem. El
Swat es el mestre omnipresent, i nosaltres tant sols humils deixebles disposats a retornar rics, com deia el poeta, de tot el que hem guanyat en el camí.
Carlo Alberto (Betto) Pinelli, arqueòleg, és el primer que
ens fa conscients d’aquesta realitat amb la seva capacitat
de divulgació del seu coneixement en història de l’art asiàtic. En Betto ha estat capaç de combinar la seva carrera
científica amb grans fites alpinístiques com la primera
absoluta al Saraghrar (7.349m) l’any 1959 o el Falak Sar
(5.918m) l’any 1964, i és l’ànima del projecte Swat, de fa
molts anys, que ha tingut diverses fases.
El projecte actual te com a objectiu el desenvolupament
de les valls de Swat des d’una perspectiva de “turisme sostenible” i de muntanya, compromès especialment amb el
medi ambient i amb l’objectiu de crear un parc natural
que defensi i gestioni la riqueses de l’ecologia local. La
primera fase del projecte actual (2018) va consistir en treball de descoberta arqueològica i a la formació inicial de
locals com a guies de muntanya. La segona fase, 2019, ha
tingut l’objectiu d’obrir 3 rutes de “treekking” i l’expedició
al Thalo. Aquestes 4 propostes podran ser incorporades
en els circuits d’oferta turística de muntanya, però sempre lligats als aspectes de sostenibilitat. La participació
dels guies formats l’any anterior era, també, un objectiu
per a posar en pràctica i reafirmar el seu aprenentatge.
La infraestructura logística de l’expedició s’encarregà, via
Mountain Widernees Pakistan, a l’agència ATP (Adventure Tours Pakistan). Això ens permet tenir l’especial plaer
de conèixer Ashraf Amman, el primer pakistanès en assolir el cim del K2 durant la primera repetició d’aquest
cim, l’agost de 1977.
Els quatre membres catalans del projecte (Montse Soler,
Concep Miro, Jordi Quera i Koki Gassiot) formem part
de l’expedició al Thalo Zom. En aquesta hi varen participar, també, els instructors italians del CAI Massimo i
Andrea. En Betto, l’Afzel Scherazi (president de Mountain
Widernees Pakistan) i la Sabine Rentschler, van formar
part de l’equip de recolzament, tot i que per problemes
logístics diversos es van veure obligats a retirar-se durant
l’aproximació.
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reny; amb unes grans capacitats de lideratge, és també
un dels encarregats de gestionar els dos grups de portadors que ens ajuden en el transport des de les pistes on
arriben els 4X4 fins al camp base.
L’Abrar ha estudiat medecina a Cienfuegos (Cuba) i parla un curiós cubano-espanyol que ens fa molta gràcia.
Aquest fet ens ajuda especialment en la comunicació, sobretot per a tractar algun tema delicat, que amb els mutus nivells d’anglès podria haver estat més difícil. Parlem
de la situació del país, de la disputa del Caixmir, de les
diferències ètniques i lingüístiques (més de 30 llengües
diferents al Pakistan). També de la situació de la dona,
que ens preocupa, en unes zones rurals on la seva presència és invisible.
En Samiullah “Sami” sembla el més jove del grup. És un
belluguet, sempre a la broma i l’alegria del grup. Un dia
li comenta al Koki que te ganes de tornar a casa, que ja
en te prou de muntanya. I ell li pregunta: “quantes novies
t’esperen al poble?”. “Tretze”, contesta amb un somriure
trapella. “Tretze? Sami”, li diu sorneguer el Koki: “no et
seria més convenient de quedar-te aquí al camp base?”
L’últim membre en incorporar-se a l’expedició és un policia com a responsable de seguretat. És molt jove. El destinen a aquesta missió a últim moment i pràcticament no
te temps de preparar-se, entre tots l’hem de calçar i vestir. Això si, sempre amb l’AK47 a l’espatlla. Tot i que sempre te un somriure acollidor i és molt col·laborador... tot
i que el seu futur en l’alpinisme serà molt breu, perquè
tornar a casa va ser el seu millor moment de l’expedició.
Pel camí fem coneixença, també, dels pastors de la vall. A
les pastures hi veiem ovelles, cabres i Iacs, que son molt
grossos, corren i fan molta por... Les bordes d’estiu arriben per sobre dels 3.000m, però a l’hivern pastors i ramats retornen a les valls doncs la vida es fa pràcticament
impossible. És gent molt acollidora i amb moltes ganes
de conèixer-nos. Ens demanen de fer-se fotos i “selfis”:
l’última expedició que va passar per aquí va ser una de
russa de l’any 1974…
En el primer grup, que porten la major part del material,
hi van 33 porters i la logística es complica força, fent que
el programa inicial previst s’endarrereixi. El cert és que
aquests portadors tenen molt poca experiència i encara
menys en expedicions. Cap d’ells havia assolit abans el
Thalo Pas.

En Nadir, amb un ajudant, formen l’equip de cuina.
Aquest cuiner és una persona amb una gran experiència,
18 expedicions, i coneix prou bé els nostres gustos mediterranis: això fa que ens adapti els seus àpats cosa que,
en alçada, és d’especial agrair. Però, la cuina pakistanesa,
sense ser sofisticada, és especialment agradable: és menja molt bé! Aquesta és també una part de la riquesa a
descobrir en aquests indrets: la bona cuina, que, malgrat
les lògiques limitacions, gaudim també en el camp base.
Formaran també part del grup, a més, tres dels guies formats l’any passat. En Saddam és, dels tres, el més fer-
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Formen part d’aquest primer grup la Cóncep i en Koki i al
tercer dia d’aproximació, passen el Thalo Pas, on poderem veure la diferència amb els mapes russos del 74 pel
retrocés glaciar. El coll estava marcat a 4.300 i els nostres
altímetres ens els situen a poc més de 4.200. Àmplies zones de glaciars, dels mapes russos, es veuen absolutament lliures de gel... Aquí, en Saddam, fa una crida a l’oració per donar gràcies a Déu per haver-nos permès el pas
del coll sense incidències, és especialment emocionant el
compartir un moment com aquest amb tota l’expedició.

Nazionale Partigiani d’Italia), símbol de la resistència antifeixista.
El descens es realitza molt lentament, ja que en alguns
moment el pendent és molt dret, però s’aconsegueix
sense abandonar absolutament res: hem deixat la paret i
tota la via amb “residu zero”.
L’expedició suposa un èxit important, aquest cim és l’últim 6.000 verge de la zona del Swat. El seu assoliment, i la
ruta marcada de dificultat moderada, pot formar part de
l’oferta de guiatges i significar un atractiu de la zona, per
ajudar al seu desenvolupament.
“Guide’s way”, el camí dels guies, ens
sembla un nom ben apropiat per
aquesta ruta: tant per les possibilitats
alpinístiques de la zona com per la
tasca desenvolupada per aquests primeres guies, del Swat, que deixaran la
seva petjada en la història de l’alpinisme local. Una història a la que n’hem
fet una petita introducció però que
s’ha de seguir escrivint. Una història
que estarà plena d’arestes, esperons,
corredors, crestes i diedres per a gaudi d’escaladors i d’alpinistes.

En Sami s’apropa a la Concep i li diu: “ets conscient que
ets la primera dona occidental que ha creuat mai aquest
coll?”. La Concep acabarà convertida en la “big boss base
camp woman”.
Tot i que la idea inicial era de muntar dos camps d’alçada
al Thalo Glacier per a l’atac al cim, les diverses incidències ens han fet perdre massa dies. És per això que ens
decidim finalment per un atac en estil alpí directe al cim,
amb només la instal·lació d’un dipòsit de material al final
de la morrena. La millor ruta d’atac al cim sembla la cara
sud. Necessitem tres dies per anar del camp base al punt
d’atac; tant per la “meteo” com per tot el pes que hem de
traginar. Fan cordada en Massimo, l’Andrea i en Saddam,
per una banda, i l’Abrar, en Sami i en Koki per l’altre.
Mentrestant, la Montse i en Jordi, amb la Sabine, han sortit amb 11 porters i pugen cap al Camp Base molt més
ràpidament, però un altre dels guies formats l’any anterior, tot i que amb menys experiència, erra en el camí i
els deixa penjats, havent de fer un bivac, a pel, al Thalo Pass; per sobre dels 4.200 metres. Aquest fet també
posarà en risc el Camp Base ja que sense les coses que
portaven –sobretot el gas– no era sostenible. Finalment,
tres pastors locals son els que ens ajudaran a que tot arribi a bon port, tot i que la Montse i en Jordi ja no tindran
opció d’arribar fins a l’equip de cim i es dedicaran a donar
suport des del dipòsit de material i la glacera, ja que les
comunicacions només son possibles des d’aquest punt.
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El 29 d’agost es fa l’atac, amb un dia bastant bò però amb
boira al cim que limita la visibilitat. Els últims metres els
fan en Saddam, l’Abrar i en Sami i la pakistanesa és la
primera bandera que arriba al cim. Poc després, en Massimo i l’Andrea treuen un banderí de l’ANPI (Associazione

I be, després d’aquesta experiència, a
en Koki només li ha quedat un dubte
que, possiblement, mai sabrà resoldre: sembla que Zom en el topònims
del Hindu Kush pakistanès, significa
“punta”, o alguna cosa similar. Però, que punyetes deu
voler dir Thalo??

Fitxa tècnica:
Thalo Zom, 6.050. Hindu Kush pakistanès
Via “Guide’s way”, cara sur, 600m (D-, màxim 60º)
Material: 6 cargols tipus “Ice Free”, opcionalment
ancora de neu i ganxo Abalakov.
29 d’agost de 2019: Abrar Saeed, Saddam Kalami,
Samiullah Ghaznavi, Massimo Marconi, Andrea Bollati
i Koki Gassiot
Aproximació: remuntar la Kumrad Valley amb tot
terreny fins a Tuory Oba (Black Water). Seguir a peu
fins al Thalo Pas (4.200) i baixar cap a les valls de
Chitral, on muntarem camp base, a cota 4.000m a la
morrena esquerra del Thalo Glacier (entre 2 i 3 dies
segons portadors i condicions).
Remuntar la morrena esquerra (marge dret) el més
a la dreta possible fins que ens veurem obligats
a entrar al Thalo Glacier (4.535, possible dipòsit).
Remuntar el Thalo Glacier fins al gran plató glacial on
girarem a l’esquerra per anar a buscar la cara sud del
Thalo Zom; bon lloc d’acampada (comptar entre 2 i 3
dies segons aclimatació). L’atac és evident pel canaló
esquerra cercant el millor pas de la rimaia.

Koki Gassiot i Jordi Quera
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La muntanya parla

Trobada de presidents
de Mountain Wilderness.
Freydières, abril 2019
Els presidents de les seccions de
França (Frédi Meignan), Itàlia (Franco Tessadri), Suïssa (Sina Schneider),Catalunya (Santi Pocino) i de la
Internacional (Jordi Quera) van realitzar una trobada a Freydières (Alps
Francesos) el passat 4 i 5 d’abril per
intercanviar opinions sobre la situació de les muntanyes i les accions
realitzades a terme per cada secció.
Un encontre molt profitós per reforçar el lligam entre les diferents seccions. La trobada es realitzà malgrat
una inesperada i gran nevada.

Premi Mountain
Wilderness al 39è Festival
de Cinema de Muntanya
de Torelló
El premi Mountain Wilderness del 39è
festival de Cinema de muntnaya de Torelló al film que millor ressalti la defensa dels espais naturals fou concedida a
“The Undamaged” dels eslovens . Bregar, M. Oblak i M. Avgustin.

Als Balcans s’hi troben
nombrosos rius amb
ecosistemes encara intactes.
Darrerament
s’han construït o bé
estan en fase de construcció nombroses preses per generar
energia, la qual cosa afectarà aquests
ecosistemes. Un grup d’activistes format per caiaquistes, fotògrafs, càmeres
i amics decideixen recórrer 23 rius entre Eslovènia i Albània, per denunciar
aquest procés degradador.

Cartell dia de les muntanyes
El 20 de desembre de 2002 l’Assemblea General de les Nacions Unides
en la Resolució 57/245 “decideix declarar l’11 de desembre Dia Internacional de les Muntanyes per crear consciència de la importància que tenen les muntanyes per a la vida i per assenyalar les oportunitats i les limitacions del desenvolupament sostenible de les zones muntanyoses.
Aquesta ha estat la nostra postal commemorativa per al 2019, obra original de
Xavier Macpherson i disseny a cura de Xavi Garcia.
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Els processos erosius són -entre d’altres- un dels motius que van
portar al desequipament de l’emblemàtica ferrada Teresina. El pas
reiterat d’un nombre creixent de gent havia generat unes cicatrius
en el sòl, que amplificades per les successives pluges esdevenen
xaragalls de difícil revegetació. Els efectes són evidents en el
desarrelament d’arbres i el gruix de sòl perdut. El desmantellament
de la ferrada dona una opció a la lenta regeneració edàfica i la
vegetació de les canals per on passava. Igualment la muntanya s’ha
alliberat de tones de ferro i episodis de massificació en un entorn
fràgil.
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MOUNTAIN
WILDERNESS
DE CATALUNYA
ALPINISTES DE TOT EL MÓN EN DEFENSA DE L’ALTA MUNTANYA
Han col·laborat en aquest butlletí:
Carles Sales, Koki Gassiot, Jordi Quera, Santi
Pocino, Anna Fargas, Sergi Ricard, Jordi Esteve,
Conxita Gómez, Raul Corominas, Josep Maria
Mallarach, Marta Junyent, Jordi Solé i Joval,
Sergi Díez.
La quota anual de MWC és de 20 euros per
associat 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 0011932600

Mountain Wilderness Internacional
internationalmw@gmail.com
http://www.mountainwilderness.org
Mountain Wilderness Germany e. V.
Waldstrasse 31a
82237 Wörthsee-Steinebach
Tel: 08153 889795
info@mountainwilderness.de
Mountain Wilderness Àustria
http://www.mountainwilderness.at
Mountain Wilderness Espanya
Mountain Wilderness de Ayllón,
Guadarrama y Gredos
Calle Hermanos Álvarez Quintero 2, local
28004 MADRID
info@mountainwilderness-agg.org
http://mountainwilderness-agg.org

Mountainwilderness Schweiz
Suisse Svizzera Svizra
Sandrainstrasse 3
CH-3007 Bern
PC 20-5220-5
Tel: +41 (0)31 372 30 00
info@mountainwilderness.ch
http://www.mountainwilderness.ch

Mountain Wilderness de Catalunya
Rambla, 41
08002 Barcelona
Tel.: (00 34) 93 412 07 77
Tel.: (00 34) 93 269 05 40 (Secretaria)
correu@mountainwilderness.cat

Mountain Wilderness França
Maison de la Nature et de l’Environnement de
l’Isère. 5, Place Bir Hakeim
F-38000 GRENOBLE
Tel: 04 76 01 89 08 - Fax: 04 76 01 89 07
http://www.mountainwilderness.fr

http://www.mountainwilderness.cat

dels autors que signen els articles.

Mountain Wilderness Nederland
http://www.mountainwilderness.nl

Tresorera: Núria Puig

Foto Portada: Montserrat, llum i llibertat,

Mountain Wilderness Itàlia
sede legale:
viale Venezia, 7 - 30171 Mestre (VE)
sede operativa e segreteria:
via Legnago, 73 - 41049 Sassuolo (MO)
web@mountainwilderness.it
http://www.mountainwilderness.it

Caixa Guissona
Mountain Wilderness de Catalunya, no coincideix
necessàriament amb els conceptes i posicions

30 de setembre de 2019
Feu-nos arribar les vostres fotos denúncia a:
correu@mountainwilderness.cat
i les publicarem.

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

President: Santi Pocino
Vice-president 1er: Toni Pardinilla
Vice-president 2on: Vicenç Sànchez
Secretària: Montse Solé
Vocal: Carles Sales
Vocal: Jordi Quera
Vocal: Carles Giné-Janer
Vocal: Joan Jover
Vocal: Lambert Colàs

