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EDITORIAL
VIES FERRADES ENTRE LA OPORTUNITAT i EL DESPROPÒSIT
Com tantes d’altres actuacions a muntanya, la primera raó d’equipar passos en indrets de difícil accés tenia a veure amb la
subsistència i no pas el lleure. Amb el pas dels anys la seva motivació ha variat, així com la seva sofisticació i la seva proliferació fins arribar al fet que progressar per camins verticals equipats amb ferros hagi esdevingut una modalitat per ella mateixa.
Estrictament parlant la via ferrada no deixa de ser una manera més d’urbanitzar un espai de muntanya. Som davant una infraestructura artificial amb una capacitat notable de càrrega, que s’incrusta en cingles, parets o agulles tot fent assequible la
seva superació mitjançant aparells de progressió cada cop més populars.
La idoneïtat o despropòsit d’una via ferrada i sobretot
el seu impacte dependrà de múltiples factors: la seva
extensió, la fragilitat ecològica del paratge, la no existència de vies d’escalada prèvies, la seva lògica, la densitat d’altres camins ferrats... Tot plegat combinat amb un
factor amplificador: la seva freqüentació. Aspecte sovint
imprevisible, ens condicionarà la magnitud de l’impacte. Especialment en vectors com l’erosió, l’aparició de
brutícia, la pertorbació de silenci o fins condicionar la
pròpia seguretat.
Les ferrades obren la porta a itineraris que serien impossibles per una gran majoria de mortals i poden ser
reclam per municipis de muntanya, però en cap cas
podem oblidar que representen en quant a desnaturalització de la muntanya, a risc d’esdevenir petits parcs
d’aventura d’alt impacte. Per tant la seva construcció no
ha de ser feta a la lleugera i requereix ser especialment
curós en un context de pressió creixent sobre el medi
natural . No val qualsevol paret, ni qualsevol indret i cal respecte pel llegat que ha deixat l’escalada dels pioners. En tot cas
després d’anys d’expansió descontrolada, també han aparegut de la ma de l’administració, les primeres actuacions de desequipament i retirada de vies ferrades argumentant criteris de seguretat i també ambientals; el cas de la Teresina a Montserrat
n’és un exemple emblemàtic. Potser un punt d’inflexió?
Aquest editorial té un apèndix en els dos manifestos que el segueixen. Apareguts l’ any 2021 han sigut subscrits per Mountain
Wilderness Catalunya en tant la denúncia que fan i també pel model que proposen en aquesta cruïlla on s’acosta el devenir dels
Pirineus.

Per un Pirineu viu, aturem els JJOO d’Hivern!
La candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern “Barcelona – Pirineus” és un projecte que no respon a les necessitats del Pirineu. S’està duent a terme amb secretisme i opacitat, sense la
participació de la població del territori i està impulsada pels
lobbies econòmics.
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Apostar per uns jocs olímpics d’hivern en un context d’emergència climàtica és una greu irresponsabilitat. Les pujades de
temperatura són més altes al Pirineu, i les conseqüències,
més greus. El tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya avisa que la temperatura pujarà entre 0,7ºC i 2,1ºC i que
la precipitació caurà un 6,8% entre els 2031 i el 2050. Les estacions d’esquí pirinenques, que ja depenen en bona mesura
de la producció artificial de neu, no seran viables a mitjà termini. No té sentit abocar-hi més inversions.

Amb els jocs olímpics es pretén generar més turisme, fet que
comportarà, també, un empitjorament de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle i una dificultat afegida a l’adaptació
del Pirineu al canvi climàtic. És bàsic tenir un mosaic agrícolaforestal i una gestió sostenible del territori, i els jocs olímpics
van en direcció contrària.
El Pirineu pateix les conseqüències d’un model de desenvolupament caduc que la candidatura dels jocs olímpics pretén
rescatar i eternitzar. L’Alt Pirineu i l’Aran és la vegueria amb
major dependència del turisme, que en algunes comarques
quadrupliquen la mitjana de Catalunya. Alhora, presenta les
xifres més baixes de renda per càpita. És un sector amb una
elevada precarietat laboral, temporalitat i salaris baixos. El
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cost de la vida s’encareix, un fet que agreuja l’èxode rural i
l’envelliment de la població. Urgeix una aposta clara per a diversificar l’economia, potenciant, per exemple, la producció
agrària ecològica i l’artesania, que ofereixi feines estables i
amb salaris més alts. Calen inversions en millorar l’oferta educativa, els serveis sanitaris especialitzats, el transport públic,
les xarxes de telecomunicacions i la connexió entre pobles i
valls.

Les nostres demandes són clares:

Hem de mirar el futur de cara. Volem viure al Pirineu i tenir
una vida digna. No podem permetre que per una festa de 30
dies ens condemnin a 30 anys de misèria. Ara és l’hora de bastir un moviment social arreu del Pirineu que obri el camí del
canvi, a les nostres comarques i a la resta de Països Catalans.

El temps per al nostre territori s’acaba, començar a salvar-nos
és una qüestió urgent.

• Retirar la Candidatura dels JJOO d’Hivern 2030 i enterrar definitivament el macroprojecte
• Canalitzar les inversions per cobrir les necessitats que té la
muntanya per transitar cap a un canvi de model socioeconòmic basat en la vida dels pirinencs i pirinenques i en la defensa del territori

PER UN PIRINEU VIU, ATUREM ELS JJOO!

Manifest per la Cerdanya
Diverses entitats de la Cerdanya, preocupades per un model
de desenvolupament que resulta en l’expulsió dels seus
habitants i la destrucció del paisatge i el patrimoni, volem
denunciar la situació i demanar a les administracions un
canvi de model.
El model de monocultiu turístic de les darreres dècades, el
canvi de paradigma socioeconòmic a escala mundial, i les
conseqüències del canvi climàtic, exigeixen una reflexió
seriosa sobre quin futur volem per a la Cerdanya.
Diversos estudis posen de manifest que el progrés especulatiu, com el propiciat per la sobreexplotació turística i
les infraestructures vinculades, impacta negativament
en l’estructura social i econòmica dels territoris. En el cas
de Cerdanya, com es va posar de manifest a la conferència
del Joan Pujol «Present i futur de l’economia cerdana» organitzada aquest agost pel Grup de Recerca de Cerdanya:
• L’empobriment de la població, amb la reducció general
de les rendes, resulta en un PIB per càpita inferior al de la
mitjana de Catalunya.
• La destrucció del sector primari i la manca d’inversions han
resultat en una economia amb un sector industrial gairebé
inexistent i un pes desproporcionat del sector de la construcció.
• La manca d’oportunitats laborals i l’encariment de l’habitatge, provoquen l’expulsió dels nadius del territori, especialment del jovent, amb el consegüent envelliment de la
població.
L’actual model comporta que, tot i la construcció desbocada, l’habitatge esdevingui inassequible per a la
majoria de la població de la comarca, i entri al mercat en
forma de segones residències o apartaments turístics.
Aquest model, subjacent als Plans Urbanístics locals, no té
gaire sentit econòmic més enllà de la construcció en si, sovint duta a terme per empreses foranes. Cal tindre present

que una família en una primera residència consumeix als establiments locals tant com 12 famílies de segona residència.
La progressiva substitució de l’activitat agrícola i ramadera per l’especialització turística i la transformació dels
pobles en parcs temàtics, tenen com a conseqüència la
destrucció de la riquesa natural-paisatgística-patrimonial de la comarca. Una destrucció i empobriment que,
paradoxalment, acaba afectant també al turisme, que va
transformant-se en una activitat de masses de baixíssima
qualitat. Altrament, aquest model promou un mercat de treball estacional, de baixa qualificació i precari. Afegir també
que les enormes variacions estacionals de població comporta una forta pressió sobre el territori i el seus serveis bàsics,
bastits en funció de la població estable.
La resposta a la manca d’oportunitats laborals i de primeres
residències passa per un canvi de model socioeconòmic
en línia amb els accelerats canvis socials, tecnològics i de
sostenibilitat que estan tenint lloc arreu, als que àdhuc
l’ONU s’ha afegit amb l’Agenda 2030. Entre altres diferents exemples, pot millorar igual el futur que la fibra òptica
arribi a tots els nuclis, que una autopista, atès que el treball
a distància pot reduir l’emigració dels joves professionals
autòctons, però també facilitar la repoblació permanent per
gent vinguda de fora.
Per tot plegat, els sotasignants creiem que, tot i que ja s’ha
destruït part del territori, encara s’està a temps de redreçar la situació i donar un futur a les joves generacions
cerdanes. Com a ciutadans, passem a les administracions el
testimoni d’aquesta reflexió, i reclamem accions en conseqüència per no haver de dependre d’un turisme que destrueix la comarca, i tindre poblacions riques i vives.”
Aquesta iniciativa ha estat impulsada des de Salvem Éller com
a resultat de la confluència amb diferents entitats i persones de
la Cerdanya preocupades pel model de desenvolupament de la
comarca.
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Ferrades
Joan Jover

La discussió sobre els equipaments a muntanya és
tant o més antiga que el mateix Paul Preuss, que hi
va deixar la pell per defensar una austeritat extrema. Des dels pitons o expansions d’alpinistes i escaladors a cordes fixes que cusen grans muntanyes
(grans com el Cerví o l’Everest). Però les anomenades vies ferrades, especialment les de concepció
moderna, amb molts recursos de progressió i massificades, segurament siguin els de més impacte.
1. L’ACTIVITAT
Segons definició del CAI, una via ferrata (ferrada és el
nom acceptat en català) és un conjunt d’equipaments
i estructures fixades artificialment sobre una paret rocallosa per facilitar-ne l’accés de manera segura. N’hi
ha de diferents concepcions i amb diferents objectius,
però sempre és una pràctica que deixa rastre. Com diu
François Labande, destacat alpinista i antic president
de MW França, “...aquesta voluntat deliberada d’equipar la muntanya és finalment l’aspecte més molest de
la filosofia de les ferrata”. Des de la dècada dels 90 del
segle passat que la polèmica plana sobre el fenomen,
pel metall abandonat, per la massificació que comporta i pel missatge allunyat dels valors de la muntanya
tradicional. Deu n’hi do... El guia (UIAGM) Jean-Claude
Droyer també ens recorda que “el terreny vertical es
patrimoni d’alpinistes i escaladors perquè són els que
han fet l’esforç d’adaptar-s’hi sense trinxar-ho tot”. Per
la seva banda, a nivell d’organitzacions, MW es posiciona en contra des dels inicis i així figura en el document
fundacional del 1987. També MW Catalunya se’n fa ressò al butlletí d’hivern de l’any 2005, posant de manifest
alguns interrogants que plantegen les ferrades i llençant una crida a la necessitat d’un cert ordenament davant proliferació d’instal·lacions en pocs anys (a Catalunya hem passat d’una dotzena de ferrades i itineraris
equipats l’any 2000 a més de 60 el 2021).
2. LA HISTÒRIA
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Es considera que el primer equipament fix de progressió en muntanya amb finalitats turístiques es el de
la via Normal del Hoher Dachstein, al Salzkammergut
austríac. Va ser obra d’un tal Friedrich Simony, qui ja
havia pujat a aquest cim però que per algun motiu va
pensar que volia facilitar-ne l’accés, l’any 1843 (també
es parla del Grossglockner, equipat el 1869 però amb
més mitjans). Poques dècades després arriben les cordes del Cerví i de la Dent du Geant, ascensions de més
envergadura però urbanitzades amb el mateix esperit, rebaixar els relleus naturals a les pors humanes (i

als interessos turístics i dels guies locals, que podien
conduir-hi clients amb menys esforç i menys risc). Més
tard, en motiu de la primera gran guerra, l’exèrcit italià
equipa austerament accessos a llocs estratègics de les
Dolomites per situar-hi tropes. Amb el temps, el turisme i els jocs d’hivern del 1956 a Cortina, es van visitant i
reequipant els esmentats muntatges dels militars (també altres més antics, com el de la Marmolada del 1903).
Les ferrades esdevenen progressivament populars als
Alps orientals, però de moment aprofiten les febleses
de la roca i mostren recursos mínims. Finalment, a les
darreries del segle XX la pràctica es generalitza, es multipliquen les instal·lacions arreu d’Europa i s’imposa la
tendència que prima l’espectacularitat dels passos. Les
ferrades modernes busquen directament terreny vertical o desplomat, el que comporta traçats forçats, un
gran desplegament de material per fer-ho accessible
sense una especial condició física i una invitació a les
multituds desitjoses d’emocions a baix cost.
3. TIPUS D’EQUIPAMENTS
Els equipaments de progressió que trobem a la muntanya són diversos i de diferents repercussions, però intentem una petita classificació dels que deixen més rastre. No són definicions tancades perquè les modalitats
tenen punts en comú, fins i tot en algun cas es solapen.
-Històric. Els esmentats de mitjans i finals del segle XVIII
o principis del XX. Construïts per facilitar l’ascensió d’un
cim a no alpinistes, sempre minimalistes, de traçat lògic i amb un rerefons històric. (Hoher Dachstein, Grossglockner, Marmolada).
-Pas d’accés. Trams breus equipats per superar un
punt complicat dins un itinerari globalment caminant.
Es poden entendre com un mitjà, no com una finalitat (ressalt final del refugi del Promontoire a Escrinhs,
escales de la Mer de Glace al Mont Blanc, estaques de
Cotatuero a Ordesa, esgraons o cordes en ressalts de
tantes canals montserratines...).
-Sender equipat. Trams preparats de manera diversa,
normalment per terreny no vertical i sense línea de
vida. En aquest cas l’itinerari si esdevé una finalitat en si
mateix, però es tracta de traçats que segueixen el relleu
de màxima debilitat i el volum d’equipament és menys
important (sentieri della Palete a Dolomites, via normal
de la Roca del Pessó a Collegats, Joc de l’Oca a Montserrat fins el 2017 –moment en que el Patronat va retirar
cordes i muntar instal·lacions de ràpel per fer-lo apte
només de baixada, alterant així el caràcter original del
itinerari, dit sigui de pas-).
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-Ferrada clàssica. Bàsicament les ferrades dolomítiques, sovint originals de la primera guerra mundial
i posteriorment reequipades, per tant relativament
connectades amb un vessant històric. Com els senders
equipats, la ferrada clàssica es desenvolupa per passos
naturals dins un conjunt de terreny acinglerat, tot i que
aquí dins una tònica més reverberativa. Presencia de
línea de vida i d’elements de progressió, encara que no
de manera sistemàtica. Sovint massificades (Innerklofer, Bocchette...).

raris de no més de 30 metres, molt freqüentats i que
envaeixen qualsevol aflorament rocallós. Una variant
recent són els recorreguts sobreequipats en paret i terreny de muntanya, on el grau obligat no supera el IV
(UIAA) i que representen una greu desinformació del
que comporta la pràctica de l’escalada tradicional, una
agressió important a la roca i una castració a futures
generacions amb recursos honestos (a Catalunya diversos exemples a Montserrat i Alt Urgell).

-Ferrada moderna. Presencia sistemàtica de línea de
vida i d’elements de progressió. És el tipus més habitual a casa nostra i a bona part d’Europa. Atlètica, espectacular, forçada per terreny vertical o desplomat i
sense lògica. No estalvia recursos, comporta estructures sofisticades com ponts penjats o escales fixades a
la roca. Especialment massificades, agressives amb el
relleu i sovint amb l’entorn (Vigneaux als Alps, Baumes
Corcades a la Serralada Prelitoral catalana...). A Catalunya concretament, en ocasions fins i tot envaeixen
itineraris d’escalada o terreny propi de l’escalada tradicional (Roca de la Creu al Ripollès, Serra dels Canals a
l’Alt Urgell, Roca Blanca al Montsià...).

4. EL DEBAT

Via cordada (cordata en italià, encordée en francès).
Formula amb una certa implantació als Alps i que també està arribant a Catalunya. Es tracta d’una ferrada poc
equipada, on trobarem elements artificials de progressió però que també exigeix escalar sobre roca. L’altra
diferència amb les ferrades modernes és que no hi ha
línea de vida, l’assegurança es fa amb corda (progressió
simultània o a llargs), que passa per ancoratges fixes
tipus cua de porc o mosquetons abandonats. Equipament amb una càrrega de material moderada però
que per la seva naturalesa esdevé propens a trepitjar
terreny propi de l’escalada tradicional (Roche Agathe a
Thônes, Cíclope al Montsec...).
Escalada esportiva. Escalada pura, però amb proteccions fixes prèviament instal·lades. Normalment itine-

L’any 1992, en motiu del 500 aniversari de la 1a asc
Mont-Aiguille, muntanya icònica dels Prealps i data que
alguns consideren com l’inici històric de l’escalada, els
pobles dels voltants es fan construir (per equipadors de
la FFCAM) una ferrada que permeti l’accés a tothom. La
part mes important de la ferralla trepitja la clàssica via
Freychet, la resta es localitza al itinerari de baixada... El
fet és seriós, una autèntica profanació d’un cim significat i una via històrica, i no triga en sorgir un sentiment
d’indignació dins els ambients de muntanya. Ràpidament MW s’hi oposa. Per la seva banda, un guia (UIAGM) de Grenoble comença a serrar cables. Mes tard,
membres del Comité de Défense des Sites et Rochers
d’Escalade s’hi afegeixen i consumen la desinstal·lació.
El cas del Mont Aiguille es flagrant. Sortosament fins ara
tampoc han sigut habituals irrupcions tan barroeres (a
l’Aiguille de Lauzet o al Cimon della Pala si que s’han donat cassos semblants, amb ferrades que trepitgen antigues vies normals), però aquesta vocació promocional i
per portar més gent a un lloc determinat és un denominador comú de les ferrades modernes i un senyal més
d’alerta. Els espais salvatges reculen... Inevitablement
un equipament fix té impacte sobre el medi natural,
cables i esgraons son prou visibles com per modificar
l’aspecte d’un espadat. També afecten part del potencial salvatge d’una paret perquè aquesta perd la seva inaccessibilitat relativa (i més quan es parasiten antics itineraris d’escalada, neutralitzant-los i de pas vulnerant
una creació). La muntanya és per a tothom, però no
tothom pot accedir a qualsevol àmbit de la muntanya.
Fer arribar gent a tot arreu i a qualsevol preu, per justificar una suposada visió democràtica del medi natural, pot carregar-se allò que es volia aconseguir perquè
es desvirtua el terreny de joc. I la massificació és tant
o més problema que estrictament l’escala de ferro. La
cosa no ve d’ara, fa 20 anys la ferrada de Vigneaux (Escrinhs) ja registrava mes de 5.000 persones cada estiu.
Les ferrades clàssiques, filles d’una tradició antiga, com
és el cas de les dolomítiques, relativament austeres i
d’accessos menys còmodes i selectius, encara poden
associar-se a un esperit muntanyenc. Les modernes
tot el contrari, són bàsicament turisme esportiu, un succedani pobre de l’escalada, una sortida a emocions for-
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tes sense aptitud especial. No hi ha límit en aquest joc,
la dinàmica és sempre més: més buit, més escales, més
ponts... També es tracta d’una practica relativament deseducativa perquè tot es dóna mastegat: un recorregut
obligat sense opció a interpretar, una evitació del joc interior d’entendre i superar les dificultats que comporta
la natura... I aquest mateix desplegament de facilitats
indueix a una percepció de falsa seguretat, banalitza
els riscos: els associats a l’estat i el manteniment de les
instal·lacions, els de despreniments causats per altres
practicants, els de mancances pròpies en la formació
tècnica i del medi... Però les ferrades hi són i molta gent
les vol, com a mínim cal regular el fenomen.
5. UN MODEL MÉS SOSTENIBLE
Als Alps, més enllà de les naturals regulacions tècniques
i mediambientals pròpies de les ferrades (la referència de la norma europea que contempla la concepció
i construcció de ferrades és la NF EN 16869 Nov-2017),
també han anat quallant codis de bones practiques en
relació al seu tipus, volum, equipament i ubicació.
La iniciativa pionera és l’anomenada Carta d’Engelberg. Aquest manifest neix el 2007 per voluntat del
CAS i s’aprova després d’un fòrum que havia tingut
lloc dos anys abans, amb la participació de diferents
estaments: administracions públiques, guies (UIAGM)
i associacions d’esports de muntanya i d’ecologistes.
La declaració en origen té per objectiu promoure un
desenvolupament raonable de les ferrades a Suïssa,
sota premisses de moderació i de respecte per la natura, com una mena de recomanació als constructors i
a les autoritats que dispensen les autoritzacions. D’entrada el document reconeix l’existència de ferrades i el
seu vincle positiu amb el desenvolupament de zones
de muntanya, però també adverteix de la intervenció
que aquests equipaments operen sobre el paisatge i
de la necessitat d’establir límits (com permetre instal·
lacions només en llocs que ja disposin d’infraestructura
turística, prohibició expressa a construccions en terreny d’alta muntanya…). En relació a l’estructura en
si, és destacable l’exclusió sense matisos que la Carta
fa d’estructures pesants (com tirolines, ponts penjats i
xarxes d’escalada), afegint que la dinàmica del cada vegada més difícil no es sostenible.
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A l’Estat francès també es ben palesa la preocupació
davant les ferrades. El COSIROC, associació que agrupa
diferents entitats del món de la muntanya, nascuda el
1962, apunta 10 directrius enfocades a la convivència
entre equipadors i entorn: respecte per la idiosincràsia
del lloc, prendre consciencia del impacte dels equipaments, equipar amb límits i considerant la lògica dels
itineraris, necessitat de respectar l’estat de les zones
de terreny d’aventura... També un reconeixement èx-

plicit de la realitat
de l’escalada, amb
la petició que els
operadors d’un projecte es reuneixin
amb els escaladors
locals (“perquè són
els millors coneixedors de la realitat
del lloc”). Per la seva
banda, la FFCAM,
es posiciona sense
complexos amb un
manifest redactat a
Paris el 2008. Insisteix en l’importància del impacte de
les ferrades sobre
el medi (i sobre les persones, afegeix, pel material i per
la freqüentació). Fins i tot considera la possibilitat de
desmuntar un equipament en base a l’esmentada afectació. Repeteix el que ja hem vist a Engelberg, que les
estructures molt importants siguin l’excepció. I de nou
reclama la prioritat de l’escalada tradicional per sobre
les ferrades (textualment: “une via ferrata ne puisse pas
venir en concurrence avec des voies d’escalade”)
6. FERRADES CATALANES
A Catalunya l’ordenament és molt parcial, només fa referència al territori. La regulació de noves instal·lacions
depèn del Decret 148/92, que engloba les activitats fotogràfiques, científiques i esportives al medi natural. En
espais protegits clàssics cal demanar permís al parc en
qüestió, en espais PEIN directament a la Generalitat.
Fora d’això, carta blanca. El Decret no cobreix l’activitat
fora dels àmbits esmentats (tot i que el Cos d’Agents
Rurals d’una determinada zona no protegida tindria el
seu paper en cas d’afectació a espècie amenaçada) i només exigeix demanar permís al propietari dels terrenys
(notificar-ho a l’ajuntament corresponent es queda en
recomanació, segons la llei). El Decret no considera aspectes estètics, ni d’afluència, ni de contaminació visual
o acústica, ni d’invasió d’altres activitats de més antiguitat i tradició (el món de l’escalada i el seu indiscutible
paper com agent interlocutor directament l’ignora). I
tampoc existeix una política de rang superior que tingui en compte el fenomen de manera global. No hi ha
patró, ni en les formes ni en els límits (per exemple, no
sabem quantes ferrades tenen cabuda a Catalunya o si
pot aparèixer un pont penjat a les Moles de Sant Honorat o a qualsevol altre lloc inversemblant).
Les entitats excursionistes tampoc han abordat la
qüestió. A la web de la FEEC un missatge breu, de to
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promocional, amb un final que transmet distància: “Les
vies ferrades poden conviure perfectament amb les
vies d’escalada i els camins de muntanya, sempre que
estiguin ben equipades i es preservi la fauna i la flora
de la zona”. Poden conviure, si, però no sempre ho fan
i s’obvia i tampoc no es mostra prevenció. I què mereix
la consideració de ben equipades? Si no es desprenen
els esgraons i no s’atenta contra la fauna i la flora ja
poden conviure amb escaladors i excursionistes? Això
és tot el que té a dir el representant de l’excursionisme
tradicional del nostre país?

mics i mirada curta o manca de model de país. Jean-Luc
Rostaing, antic delegat savoiart de MW, en certa ocasió
es preguntava si la imatge turística que volien donar els
seus Alps natals era de prats i glaceres o de ferrades i
motos de neu... És interessant perquè demostrava entendre que certes accions poden aportar un benefici
present però un perjudici futur. Això és mirada llarga.
Les ferrades han de tenir el seu espai però no tot s’hi
val.
8. ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS

7. CAP UNA REGULACIÓ NACIONAL
La Tesi de Biella, document fundacional de MW, redactat després d’aquell pioner congrés internacional d’alpinistes que es van reunir al Piemont l’any 1987 i dins les
accions previstes, diu textualment (punt 53): “Desmuntar o impedir la construcció d’instal·lacions fixes incompatibles amb el wilderness, com les vies ferrades...”. La
declaració d’intencions és perillosament agosarada,
però som hereus d’allò i el missatge és que si parlem
de ferrades ens hauríem posar seriosos. I que fem?
Hi anem de nit i serrem els cables com diuen els avis?
Necessitem promoure una Carta d’Engelberg catalana,
un model de base que serveixi per generar consensos
dins entorns sensibles al fenomen i amb l’objectiu de
reclamar una regulació administrativa integral. També,
mentre la regulació no es concreti, té el seu paper adreçant-se a ajuntaments i demés institucions per mostrar
la seva oposició quan es consideri necessari.
De les institucions politiques i administratives esperariem que incorporin el precedent alpí i que regulin en
consonància, des del tipus d’equipament (volum de la
infraestructura) a la quantitat d’instal·lacions (a nivell
nacional i local), passant pel terreny de joc (superant
el marc d’espais protegits). Igualment que es revisin
els equipaments
actius per tal de
determinar quins
caldria desmuntar (ja hi ha precedents,
com
la Teresina de
Montserrat, però
és insuficient i cal
obrir-se a criteris
més enllà de la seguretat, que es el
que es va al·legar
en aquest cas).
Els fronts són diversos, també per
interessos econò-

Abreviacions
-CAI. Club Alpí Italià
-CAS. Club Alpí Suís
-COSIROC. Comité de Défense des Sites et Rochers d’Escalade
-FEEC. Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
-FFCAM. Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
-MW. Mountain Wilderness
-PEIN. Pla d’Espais d’Interès Natural (de Catalunya)
-UIAA. Unió Internacional d’Associacions d’Alpinisme
-UIAGM. Unió Internacional de Guies de Muntanya

Ferrades i altres equipaments
a Catalunya

-Salt del Botanal. Alins
-Canal de Magí. Arnés
-Taro d’Arties. Arties
-Circ du Solei. Arties
-Circ de la Lune. Arties
-Sant Jordi o de la Llum o FECSA. Camarasa
-Topi cresta del Conill. Camarasa
-Selva. Camarasa
-Puig Arnau de Canalda. Canalda
-Cinglera del Resistent. Castellbell i el Vilar
-Turó de l’Escletxa. Castellbell i el Vilar
-Castellot. Castellví de la Marca
-Baumes Corcades. Centelles
-Damas. Collbató
-Ciclope. Corçà
-Canal de los Olmos. Corçà
-Urquiza-Olmo. Corçà
-Olmo-Soler. Corçà
-Teletubbies. Corçà
-Feliz Navidad. Corçà
-Camí de les Cireres de l’Arboç. Corçà
-Penyaflor. Els Reguers
-Roca Narieda. Fígols i Alinyà
-Saltant de l’Aigua. Figuerola del Camp
-Agulla de l’Aigualcoll. Hospitalet de l’Infant
-Serres del Mestral. Hospitalet de l’Infant
-Paret de Pessó. La Pobla de Segur
-Cledes. Les
-Les. Les
-Sant Pere de Queralt. Linyà
-Torrent del Rajant. Matadepera
-Lucky Txei. Matadepera
-Penitents. Matadepera

-Canal Bardisses Romàntiques. Monistrol
de Montserrat
-Canal 17. Monistrol de Montserrat
-Feixa del Colom. Montblanc
-Extasy of Flying. Montpol
-Grau de la Cova. Mont-ral
-Grau dels Avencs. Mont-ral
-Morera del Montsant. Morera del Montsant
-Trona. Mussara
-Serra de les Canals. Oliana
-Tossal de Miravet. Pont de Suert
-Prullans. Prullans
-Roca de la Creu. Ribes de Freser
-Tossal de les Venes. Rojalons
-Roca Blanca. Sant Carles de la Ràpita
-Cala del Molí. Sant Feliu de Guixols
-Cágate Lorito. Sant Llorenç de Montgai
-Torre de l’Àliga. Sant Andreu de la Barca
- Roca Blanca. Sant Carles de la Ràpita
-Saturnino Sanchís Escuaín. Sant Carles de
la Ràpita
-Roca Dreta. Santa Coloma de Cervelló
-Bisbe. Santa Linya
-Puig de la Força. Tavertet
-Barranc de la Foig. Tivissa
-Grau de Boquers. Tivissa
-Tormo de la Margarida. Tivissa
-Camino del Eric. Tossa de Mar
-Ulldecona. Ulldecona
-Poi d’Unha. Unha
-Cingle de Cal Curt. Vallcebre
-Roques de l’Empalomar. Vallcebre
-Canalassa. Vallcebre
-Serra del Picancel. Vilada
-Patacons. Vilaplana

7

DOSSIER

www.mountainwilderness.cat

Ferrades i canals equipades a la muntanya de Montserrat.
El cas de La Teresina1
Rafel Folch Monclús

La muntanya de Montserrat acull nombrosos recorreguts canals i torrents equipats i, fins fa ben poc, disposava també
d’una de les vies ferrades més populars de Catalunya, La Teresina. La història i evolució d’aquests itineraris equipats i de
les vies ferrades transcorre paral·lela a història de l’excursionisme i l’escalada a Montserrat. La peculiar geologia del massís ha fet que estigui travessat de canals, torrents i corriols
abruptes, encaixonats i verticals, indrets que amb el temps
s’han anat més o menys adequant per a la pràctica de l’excursionisme, el muntanyisme i l’escalada. Així doncs, i anant
de bracet de l’expansió de l’excursionisme i l’escalada, al llarg
de les darreres dècades del segle passat i fins avui la muntanya de Montserrat s’ha anat farcint de tota mena de cintes,
ferros, cadenes, passamans, etc., instal·lats amb l’objectiu de
superar tal o qual pas o ressalt exposat o vertical d’una certa
dificultat dins d’un recorregut més llarg, o bé per arribar a esdevenir veritables vies d’ascensió (o també de descens, com
ara la canal Joc de l’Oca, a la zona del Torrent del Migdia), amb
la seva ressenya, el seu grau de dificultat i l’horari, etc., com
per exemple i entre altres la Canal de les Dames a la cara sud
de la muntanya i sobre tot l’esmentada fia ferrada per excellència del massís, La Teresina.
L’evolució general de les diferents modalitats d’obrir i equipar
noves rutes comportà l’arribada arreu, també a la muntanya
de Montserrat, de la modalitat de la via ferrada, un itinerari amb un equipament dissenyat per progressar segons una
tècnica especifica i proveït amb el que es coneix com a “cable de vida”, un mecanisme de seguretat distintiu d’aquest
tipus de vies. La instal·lació de vies ferrades o de trams i passos equipats implica la instal·lació i subjecció a la roca d’una
quantitat molt elevada de material entre cables, cadenes, grapes, assegurances i altre tipus de ferramenta, cosa que naturalment té un impacte en el medi natural, que pot ser major o
menor segons els casos. En el seu llibre Canals equipades, vies
ferrades i altres racons equipats del Parc Natural de Montserrat,
Ill i Fernández presenten 34 itineraris equipats i classificats
per zones i per modalitats segons el seu equipament i la seva
filosofia2. Com esmentarem més endavant, algunes de les
rutes recollides en el llibre avui ja han desaparegut i altres
han estat sotmeses, segons els casos i les zones, a una major
o menor regulació per part del Patronat de la Muntanya de
Montserrat, organisme encarregat de la gestió del Parc Natural de Montserrat3.
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1 Agraeixo a l’Antonio Garcia Picazo l’atenció i amabilitat amb la qual em va transmetre la
història de la ferrada La Teresina; així com també a l’Anna Fargas, tècnica del Parc Natural de
la Muntanya de Montserrat, la documentació facilitada sobre la gestió actual de les canals,
torrents i recorregut equipats per part del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
2 Fernández, Ivan; Ill, Lidia; (2010) Canals equipades, vies ferrades i altres racons equipats del
Parc Natural de Montserrat. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.
3 Vegeu https://muntanyamontserrat.gencat.cat/ca/el_parc/canals-i-recorreguts-equipats/
per tal de consultar la normativa i la regulació actuals d’aquests itineraris. També inclou
una classificació tipològica dividida en tres grans categories: canals equipades, Recorreguts/
passos equipats i Torrents secs equipats.

Pas equipat en la travessa entre els Frares Encantats i la regió d’Agulles. Juliol de 2020.
Rafel Folch

La “Teresina” va ser primera via ferrada de Montserrat, i molt
probablement també la primera via d’aquestes característiques a Catalunya, la qual amb el pas del temps es convertí en
una de les ferrades més populars i concorregudes de tot el
país. La ferrada és obra de l’Antonio Garcia Picazo, un conegut i destacable muntanyenc, escriptor, i aperturista de nombroses vies d’escalada en diversos indrets, moltes d’elles a les
parets del massís de Montserrat. Garcia Picazo va començar
a concebre la via després d’haver conegut en les regions alpines del nord d’Itàlia alguns itineraris equipats segons la modalitat específica de via ferrada. Començà llavors, a inicis de
la dècada dels anys noranta, a valorar la possibilitat de bastir
quelcom similar a la muntanya de Montserrat, i fou així com
inicià l’exploració de la cara nord de la muntanya, concretament la zona dels serrats del Moro i Sant Jeroni, prop de la regió dels Ecos. Un cop dibuixada la via fou com, pujant i fixant
material, passant llargues jornades a la paret pràcticament
en solitari o amb l’ajut puntual d’algun amic o company, anà
desenvolupant el projecte de creació d’una ferrada moderna
al cor del massís de Montserrat. Així com Garcia Picazo inicià
la instal·lació de La Teresina l’any 1993, acabant aquell mateix any l’equipament del primer tram, el qual finalitzava al
cim de l’agulla de Santa Cecilia. Va batejar la nova via amb el
nom de la seva muller, la Teresa. No fou, però, fins l’any 1998
que equipà el tercer i darrer tram de la via, el que connectava l’agulla de Santa Cecília amb el cim de Sant Jeroni, el punt
més elevat de del massís. Garcia Picazo explica que el procés
de configuració de la via no va estar exempt de crítiques per
part d’altres usuaris de la muntanya, que no acabaven de veure amb bons ulls ni d’entendre la necessitat d’instal·lar tants
metres de cables a la seva cara nord, tot i que també va tenir
bona acollida en altres sectors, tot en una època on encara
no hi havia pràcticament cap tipus de regulació per a l’obertura i/o equipament de canals i vies d’escalada. Explica que
un cop finalitzada i durant els primers anys de vida de la nova
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Detall de l’equipament de la ferrada Teresina en el descens de l’agulla de Santa Cecília.
Març de 2010. Rafel Folch

ferrada tant ell com alguns amics, i fins i tot amb l’ajut d’algun monjo del Monestir, anaven duent a terme algun tipus
de manteniment en les seves instal·lacions. I degut al seu recorregut espectacular, la via guanyà ràpidament popularitat
fins a convertir-se en una fita ineludible per als cada cop més
nombrosos practicants d’aquesta modalitat muntanyenca.
No fou, però, fins l’any 2013 que van començar els problemes
seriosos per a la via. Una inspecció duta a terme aquell any
per part de la Unitat d’Intervenció en Muntanya dels Mossos
d’Esquadra va advertir de l’estat precari d’alguns dels punts
del seu recorregut, i davant la perillositat que això suposava
va suggerir la necessitat del tancament temporal de la ferrada, fet que es produí l’any següent, per tal de revisar i millorar
les instal·lacions en mal estat. A partir d’aquell moment la via
va patir diversos i reiterats episodis de tancaments i reobertures, fins que l’any 2018, i degut principalment a una esllavissada que va malmetre greument alguns dels seus trams de
la part superior, fou clausurada definitivament. Finalment, a
la tardor del 2019 s’iniciarien per part del Grup de Suport de
Muntanya del Cos d’Agents Rurals el treballs per al desmantellament complet de la ferrada4.
Els motius principals de l’anul·lació de la ferrada foren en
primer lloc, el fet que segons les revisions i els informes tècnics del Patronat de la Muntanya de Montserrat la ferrada es
trobava en tal estat de deteriorament que implicava gairebé
una nova reequipació en llur totalitat, dissenyant qui sap si un
recorregut nou i ja diferent del que va concebre el seu creador; i en segon lloc per la necessitat d’alleugerir la freqüència
de pas de tants muntanyencs per una zona amb una elevada
afectació per al medi natural i sotmesa a una forta erosió, especialment intensa en el tram entre l’agulla de Santa Cecilia
fins a la canal de sortida de la ferrada, ja molt a prop del mirador de Sant Jeroni.
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Amb tot, si consultem les dades disponibles sobre els rescats
realitzats en el període 2010-2019, dades facilitades pels
Bombers de la Generalitat5, es pot veure com hi ha hagut un
augment constant de rescats en tota la diversitat d’activitats
practicades, dades que es deriven lògicament d’un l’augment
regular de visitants i de practicants dels diferents esports de
muntanya a Montserrat, essent el senderisme l’activitat que
concentra la major part dels rescats realitzats. Ara bé, i en
aquest fet rau també la decisió de tancament (a més de limitar l’impacte d’aquestes instal·lacions en el medi natural) d’alguns d’aquests itineraris equipats, el que cal limitar i evitar és
que un possible accident, i amb ell un rescat, esdevingui com
a resultat del mal estat de les instal·lacions del recorregut en
qüestió.
Amb el tancament de La Teresina s’acabaren així gairebé
trenta anys de vida d’una via ferrada que fou pionera en el
desenvolupament de noves modalitats vinculades al muntanyisme i que inspirà projectes similars arreu de Catalunya. La
creació de La Teresina fou en el seu moment tota una obra
d’art en el camp del disseny i la instal·lació de rutes equipades
en un terreny, la muntanya de Montserrat, amb una geologia
i orografia molt singulars i complexes.

Detall del segon tram de la ferrada Teresina. Març de 2010. Rafel Folch

Un dels altres motius assenyalats pel Patronat de la Muntanya de Montserrat per al tancament de La Teresina fou l’augment de rescats dels darrers anys duts a terme en la ferrada per part dels GRAE del cos de Bombers de la Generalitat.

Aquests trenta anys recullen part de la història recent dels
esports de muntanya i l’ús del medi al massís de Montserrat,
on en termes generals hem passat d’un alt grau de llibertat
de moviments en la muntanya i la manca de regulació a la
massificació i a la gestió territorial i del medi natural actuals. La gestió comporta la cerca de l’equilibri, no sempre fàcil
d’aconseguir, entre el respecte i el manteniment dels valors
naturals, biològics, ambientals i paisatgístics de la muntanya
amb el gaudi i la pràctica dels diferents esports de muntanya
que actualment s’hi duen a terme. Avui la gestió implica, entre
altres coses, que ja no sigui possible clavar material de manera més o menys estable en un ressalt o en un punt concret o
en tota una via de progressió o de descens sense l’autoritza-

4 Vegeu: https://www.setsetset.cat/noticia/107173/els-agents-rurals-desmantellen-la-teresina-de-montserrat-la-via-ferrada-mes-antiga-de-cata

5 Vegeu: https://muntanyamontserrat.gencat.cat/ca/informacio_i_recursos/dades-delpatronat-de-la-muntanya-de-montserrat/10-anys-de-rescats-a-montserrat-2010-2019/
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Restes del material retirat en el procés de desequipament
de la canal El Ninet. Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Paisatge espectacular en una part del recorregut de la ferrada Teresina. Març de 2010.
Rafel Folch
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ció de la Comissió Tècnica de la Regulació de l’escalada, vies
ferrades i canals equipades del Patronat. Fins fa relativament
poc anys encara era possible equipar sense cap mesura de
seguiment ni control. Per exemple, l’any 2013 es va acabar
d’equipar o reequipar la ferrada Borinot, prop de la zona del
Portell del Migdia. Doncs bé, el 2014 el Patronat de la Muntanya de Montserrat va desmantellar-la al·legant que havia estat
instal·lada sense els permisos corresponents, perquè l’estat
de l’equipament no era el més adient, i sobre tot per tal d’atenuar la pressió sobre el medi dels efectes d’un excés d’excursionistes en aquella zona concreta de Montserrat. La Borinot
no ha estat pas la única ni la darrera ferrada o ruta equipada
que ha estat desmantellada o bé revisada i renovada de dalt
a baix. El 2016, la canal equipada El Ninet de la regió d’Agulles fou també retirada, així com també les instal·lacions del
Torrent de Santa Maria o Vallmala. La coneguda canal El Joc
de l’Oca fou l’any 2017 revisada i condicionada com a itinerari
solament en sentit descendent, quedant-hi prohibit l’ascens
i la col·locació de qualsevol tipus d’instal·lació i equipament
fix al llarg del recorregut. També a la cara sud,
la canal de les
Dames reoberta
el novembre del
2020
després
d’un procés de
restauració. Ara
bé, la reobertura s’acompanyà
d’un nova normativa reguladora que estableix uns criteris
i limitacions d’ús
i accés, amb
l’objectiu
de
minimitzar els
impactes ambiCanal final, abans de la sortida al mirador de sant Jeroni,
de la ferrada Teresina. Març de 2010. Rafel Folch
entals sobre el

medi: erosió, sorolls, desprendiments, greuges a les aus rupícoles i resta de fauna, etc.
Totes i tots nosaltres, cada cop més i amb més freqüència,
ens adrecem a la muntanya a practicar la nostra activitat preferida, sigui l’excursionisme, l’escalada, córrer, el trail runing,
el barranquisme, les vies ferrades, etc. També cada cop som,
o hauríem de ser, més conscients de la vàlua natural i ambiental de la muntanya, valors que ningú ja no dubta que cal
respectar, protegir i preservar tant com sigui possible. Avui
en dia l’equipament de La Teresina tal i com es va desenvolupar trenta anys enrere seria, per bé o per mal, impossible.
Potser pel camí estem perdent espontaneïtat i un cert sentit
de l’aventura, qui sap, però segurament també guanyem en
l’aprofundiment de la convicció de que la muntanya de Montserrat, com tota la resta de muntanyes, és única i irrepetible.
Gaudim-la, respectem-la i protegim-la. La muntanya ens ho
agrairà.

Tasques de retirada de l’equipament del Torrent de Santa Maria o Vallmala.
Patronat de la Muntanya de Montserrat
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Les vies ferrades: activitats que canvien la fisonomia del
medi
Guille Cuadrado
Co-fundador i guia de muntanya i escalada de l’Associació Roca Nua

Sociòlegs considerats clàssics com Marx, Durkheim o Weber
es van ocupar de la comprensió i explicació de la profunda
transformació cultural que va tenir lloc a la vella Europa des
de començaments del s. XIX. No s’ha d’oblidar que l’esport
entès com a activitat física i d’oci és un fenomen social fruit
del gran canvi produït per la Revolució Francesa, la Revolució
Industrial, i la independència de les colònies americanes al
s. XVIII. És una part integral de la societat i de la cultura, que
afecta de formes molt diverses, sovint importants, a les vides
dels individus i els grups socials1.
Pel que fa a l’esport en el medi natural, ens podem avançar
en el temps i esmentar que, durant els anys 80, els esportistes d’aquest país s’apropaven a la natura per dur a terme les
seves pràctiques. Eren uns primers passos clarament minoritaris (Parlebas, 1981), com ho eren també l’escalada i l’excursionisme. Cal destacar el centenari CEC (Centre Excursionista
de Catalunya), que va mostrar des dels seus inicis una forta
inclinació cap al coneixement i conservació del patrimoni natural català. Però el protagonisme de l’esquí i la construcció
de noves pistes com Boí Taüll van donar lloc a les primeres
protestes i reivindicacions per part d’organitzacions ecologistes.
És a partir de la dècada dels 90 que aquest fenomen irromp
amb força. Cada cop són més acusades les crítiques de les organitzacions ecologistes, que veuen com aquests practicants
estan degradant bona part de les belleses paisatgístiques i
enclaus ecològics d’entorn natural. Paral·lelament, les empreses turístiques, els guies de muntanya i la pròpia indústria de
materials esportius fan cada cop més esforços per potenciar
determinats territoris especialment dotats per a la realització
d’aquestes pràctiques esportives.
Per altra banda, la vida a les grans ciutats planteja actualment
molts inconvenients: sorolls, estrès, problemes de mobilitat,
elevada competitivitat comercial i professional, contaminació

atmosfèrica, etc. Cada dia són menys els seus atractius per
fer-hi una vida confortable i, conseqüentment, neix l’emergència de les pràctiques fisicoesportives i recreatives en el
medi natural. D’entrada mitjançant l’exploració del medi com
a autèntics aventurers, utilitzant els accidents orogràfics (parets, canyons, gel, neu) com a estímul per a la superació, més
tard colonitzant i urbanitzant la natura i, en definitiva, domesticant el medi. Un clar reflex d’aquest concepte sociològic va
des de les diverses instal·lacions que trobem al medi fins a la
necessitat de registrar-les juntament amb el nom de l’autor
a una guia. És en aquest marc que es fa necessària l’ecologia
en els esports.
En les societats econòmicament més avançades els escenaris
naturals s’han convertit en plataformes per a l’aprofitament
del temps lliure, un cop alliberades de les seves obligacions
quotidianes. El lleure ha cobrat un gran valor en la societat de
consum de masses. L’èxit de les activitats fisicoesportives en
el medi natural ha derivat en que es reconeguin obertament
els seus impactes mediambientals, i que comenci a parlar-se
amb preocupació d’un conflicte ecològic. La pràctica esportiva a l’aire lliure s’ha anat estenent en les últimes dècades en
la mesura que els habitants de les societats cada cop més
urbanitzades i tecnificades han anat sentint-ne la necessitat
i, així mateix, disposant d’una major possibilitat d’entrar en
contacte amb la natura. Paral·lelament han anat apareixent
nombrosos dilemes mediambientals derivats de la pressió
exercida sobre els recursos naturals a causa de l’avanç de la
civilització industrial.
El conflicte comença a emergir quan es contraposa el desenvolupament esportiu i turístic d’un espai natural al de la protecció dels seus valors ecològics. Aquest és el cas de les vies
ferrades. Però tenim més exemples, com les estacions d’esquí
o les vies d’escalada esportiva. L’impacte en l’espai natural es
de tal magnitud que canvia quasi per complet la fisonomia del
medi. I, a mesura que s’incrementa el número de practicants,
també augmenta l’agressió al medi.
Hem de tenir clar que les pràctiques esportives en la natura
han passat de significar una expressió protocultural a convertir-se en una expressió de la cultura de masses (Vanreusel, 1995). En les societats modernes, els festius i períodes
vacacionals són un dret i una necessitat vital, pero el medi
natural té una capacitat d’acollida limitada, i molts d’aquests
enclaus es veuen desbordats de persones i vehicles. Això ha
començat a ocasionar grans trastorns ecològics.
Les activitats a les vies ferrades reuneixen tots aquests elements on es modifica el medi per equipar un camí artificial,
s’afavoreix l’acostament al món vertical sense pràcticament
coneixements i, en conseqüència, es fomenta la massificació.

11

DOSSIER

www.mountainwilderness.cat

tura. Atenent als diferents efectes directes negatius derivats
de la pràctica de l’escalada com dels que parlava Vanreusel
(1995) (trepitjar l’enclau natural causa compactació i erosió
del sòl, concentració simultània de practicants entusiastes
en els mateixos sectors, consum d’energia i pol·lució deguda
als vehicles que transporten als escaladors...) es podria posar
en dubte el nostre eix vertebrador. No obstant, aquest ha de
ser el punt de partida, i cal ser conscients que endinsar-se
massivament a la muntanya per oci pot generar problemes
irreversibles al medi.
Per altra banda, volem deixar clar que l’Associació pretén
que l’escalada sigui un esport minoritari, no només pel grau
d’educació ambiental que han de posseir els practicants del
medi, sinó també perquè el risc que va implícit exigeix cert
mestratge. Associacions ecologistes com Roca Nua tenen el
propòsit de reconciliar els humans amb el medi natural del
qual depenem. Tenen el compromís de conservar-lo i defensar-lo d’agressions irreparables.
Tenim dret a desfogar-nos de l’estrès acumulat creant installacions al medi natural? No hi ha altres maneres? Parcs
d’atraccions, rocòdroms? Hem tocat sostre amb l’acumulació
de gent? Hauríem d’exigir més regulacions i més respecte?

Entenent l’ecologia com l’accepció dels estudis que es realitzen al voltant dels efectes i pertorbacions provocats pel procés de desenvolupament industrial i tecnològic en el medi
natural, Roca Nua es considera una associació ecologista. És
cert que la nostra activitat també té repercussions en la na-

En definitiva, el veritable protagonista és el propi medi natural i qualsevol manifestació artificial hauria de ser curosament estudiada.
1 McPHERSON, B; CURTIS, J; LOY, J. 1989, The Social Significance of Sport. pàg. xii
Referència bibliogràfica: MANUEL GARCÍA FERRANDO; NÚRIA PUIG BARATA; FRANCISCO LAGARDERA OTERO, 1998, Sociología del deporte. Alianza editorial

Acció 2022 - Montserrat - Regió de Sant Salvador
Dissabte
2 d’abril
de 2022

Organitza:

MONTSERRAT
Regió de Sant Salvador
Sant Benet - Pla de la Trinitat - Els Degotalls

RESTAURAR PARATGES
PROTEGIR MUNTANYES

El monestir de Montserrat, a principis de la
dècada dels anys 1960, i per tal de fer possible la
recuperació de la vida eremítica a la muntanya,
va construir una tanca tot delimitant un petit espai
de la seva propietat, que permetés les condicions
de solitud per menar-hi vida eremítica i destinar-lo
clausura. La tanca es construí amb suports
de ciment armat i una filferrada metàl·lica. Aquesta
construcció ha anat perdent la seva finalitat fins
a esdevenir avui dia una instal·lació obsoleta i un
residu a la muntanya. Aquesta actuació, d’acord
amb la comunitat
benedictina i
el Parc Natural
servirà per
retirar-la.

www.mountainwildernes.cat
correu@mountainwilderness.cat

Inscripcions:
correu@mountainwilderness.cat
Places limitades
Cal dur guants de treball
i calçat adequat

Col·labora:
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RETIRADA DE TANCA OBSOLETA:
SUPORTS DE FORMIGÓ I FILFERRO ESPINUT
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ACTIVITATS

Desmantellament de tancat de filferro espinut a la Serra
de Campirme
El cap de setmana del 10 i 11 de juny, Mountain Wilderness Catalunya va dur a terme una acció de restauració paisatgística, prop del pic de Penyes Negres, a la
serra del Campirme a 2500 metres d’alçada.
L’Acció consistí en desmuntar la tanca de filferro espinut abandonada que separava les forests de Campirme, entre els veïns d’Escalarre i els veïns de Burgo tots
dos dins l’actual municipi de la Guingueta d’Àneu..

Aquest passat dimarts 17 d’agost s’ha completat l’operació de retirada de residus a la Serra del Campirme.
Mitjançant helicòpter s’han traslladat a la deixalleria
d’Esterri d’Àneu 300kg de ferralla, una bateria de 80kg i
una placa solar de 100kg.

El filferro espinut, també conegut com a filferro de
pues, filferro, filferro d’arç, filferro de punxes, filferro
espinós, filferro esgardissós, o simplemetn filferrada o
espinut es un filferro amb punxes utilitzat com obstacle. En el seu origen tenia finalitats bèl·liques, però es
va extendre al mon ramader com a mitjà per delimitar
pastures i controlar ramats. Es tracta d’un mitjà rude
que impedeix el pas de bestiar, però també pot afectar
fauna salvatge i persones tot ocasionant-lis ferides.
La partició d’aquestes pastures ja no es considera necessària i la tanca havia perdut sentit esdevenint un
residu a alta muntanya. El bestiar que actualment pastura el paratge, ho fa en tota la seva extensió. A diferència d’antigament no hi ha ovelles, el bestiar actual
son vaques i cavalls.
La brigada del Parc Natural de l’Alt Pirineu també va realitzar els treballs previs per poder retirar l’estació meteorològica malmesa i abandonada ubicada al mateix
sector. L’estació tenia una pilona principal d’acer d’uns
2 metres d’altura, ancorada directament a la roca, una
placa solar i una bateria de prop de 50kg de pes.
L’Acció fou duta a terme una trentena de voluntaris, socis i simpatitzants de Mountain Wilderness Catalunya,
entre els quals el president i diversos membres de la
Junta. Per poder realitzar l’Acció en horari i temps adequat es va pernoctar al coll Coll de Campirme (2021m).
El diumenge 11 de juliol, a les sis del matí, es va iniciar
l’ascensió al pic de les Penyes Negres (2436m). A quarts
de vuit, ja s’iniciaven els treballs que s’allargarien un
parell, d’hores. Posteriorment es va arrodonir la jornada fent l’ascensió al pic de Campirme
Els treballs objecte d’aquesta doble acció foren suggerits pel Parc Natural de l’Alt Pirineu i comptaren amb la
col·laboració de la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya.
La tanca i l’estació meteorològica es van desmuntar i
apilar per ser retirades en helicòpter aprofitant algun
vol dins les tasques diverses de manteniment i assistència del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
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Restauració El Raset
Els estius de 2016 i 2017 vem portar a terme Accions al paratge del Raset (TM Llavorsí) per desmantellar i retirar les
instal·lacions obsoletes del projecte d’estació d’esquí de fons
que s’hi havia previst. Per finalitzar els treballs calia l’ús maquinària pesada i per a tal finalitat calia executar la fiança depositada. Han hagut de passar 4 anys (!) d’estar atents i anar

burxant, per finalment aquest juliol de 2021 s’hagin realitzat
els treballs que restaven. S’ha gestionat la runa i s’han tapat
clots amb uns pendents suaus. Podem donar per acabat el
procés de restauració paisatgísitca al Raset. Només cal que la
vegetació colonitzi de nou l’espai.

Aranjament de les cabanes del Pla Guillem
Dissabte 16 d’octubre vem participar en una jornada de manteniment i arranjament dels refugis del Pla Guillem (la cabana de Bocacers i el refugi de Pla Guillem). Una trentena de
voluntaris coordinats pel Syndicat Mixte Grand Site Canigó
i aportats entre d’altres pel CAF de Prada, Mountain Wilderness i el GPRENC vem realitzar diverses actuacions de neteja,
pintura i muntatge de mobiliari. Els participants vem accedir
pel vessant de Marialles (Conflent) o dels Estables (Vallespir),
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segons procedència i vem coincidir al Pla Guillem. El grup de
Mountain Wilderness Catalunya vem treballar a la cabana de
Bocacers. Satisfets de donar continuïtat a les accions transfrontereres a muntanya entre la Catalunya sud i nord. Agraïm
especialment les facilitats rebudes per part de l’ajuntament
de Prats de Molló als voluntaris de Mountain Wilderness Catalunya.

www.mountainwilderness.cat

ACTIVITATS
Octubre de 2021

The SwatProject
“The SwatProject” és un projecte de Mountain Wilderness Així s’arriba a la campanya del 2019 que afegí l’objectiu
“The SwatProject” és un projecte de Mountain Wilderness International (MWI) que
International (MWI) que té per objectiu impulsar la cre- d’estudiar i perfilar possibles itineraris, adequats per a excurté peraobjectiu
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MW-França

Reflexió sobre la transició turística al territori de Haute
Romanche
Ara sabem que els territoris de muntanya són els sentinelles
del canvi climàtic i ja pateixen moltes conseqüències. Els riscos no són només els vinculats a la reducció de la capa de
neu, ni molt menys, i el cas particular del Pays de la Meije n’és
un exemple cridaner. Ja sacsejat per la crisi de Chambon (des
d’abril de 2015 fins al final 2017) que implicà el tall de via al
trànsit departamental 1091 entre Bourg d’Oisans i Briançon
-l’artèria de l’haute romanche-, a causa de l’augment de la inestabilitat nivell geològic al túnel de Chambon, el territori és
ara en tensió per les fortes oposicions al projecte d’instal·lar
un tercer tram del telefèric de La Grave, a la glacera de la Girose.
Inevitablement, a mesura que el retrocés de les glaceres continua amb l’escalfament global, el futur del de la Girose esdevé
emblemàtic, en un context on el telefèric de La Meije continua
sent un òrgan vital de l’economia local.
Com poden/han d’adaptar-se les persones a aquests canvis
climàtics i socioeconòmics mentre intenten mantenir la seva
qualitat de vida? I tot tenint en compte que la seva qualitat de
vida està molt lligada als beneficis de la natura.
La posada en marxa dels Estats Generals per a la Transició del
Turisme de Muntanya va aparèixer així com una formidable
oportunitat per iniciar una reflexió col·lectiva sobre el futur
d’aquest territori. Tanmateix, ens va semblar útil muntar sense demora un taller per donar suport a la dinàmica de reflexió
i intercanvi al voltant del futur del Pays de La Meije.
El taller va ser una oportunitat per a Enora Bruley, investigadora del laboratori d’ecologia alpina del CNRS Grenoble, per
presentar la síntesi del seu treball als habitants de Haute Romanche (estudi dels processos d’adaptació al canvi climàtic
dels habitants del Pays de La Meije).
Seguidament es va treballar en grups reduïts: es va demanar a cada participant que comparés la seva visió del territori
amb la dels altres actors; tots han definit col·lectivament els
temes propis del seu territori, aquells que hauran d’abordar
conjuntament.
Reproduïm els apunts que figuren a l’annex del document
El territori necessita posicionar-se en la seva identitat d’avui i
en la de demà, tenint en compte el seu entorn natural
Mantenir la cultura agrícola però també buscar terceres activitats al marges de les dues principals (agricultura i turisme).
Jugar amb els avantatges de l’entorn natural local.
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Necessitat d’assistència mútua per part de l’estat, la regió i

també entre els veïns, hi ha una bretxa entre l’administració
i el territori.
Superar l’estacionalitat
Desenvolupar les energies renovables respectant la biodiversitat treballant a l’embassament de llits freds per rebaixar el
preu dels immobles que és una barrera per a l’establiment de
joves a la vida activa; contenir el creixement del parc d’edificis
Formar els practicants de la muntanya en un entorn més salvatge i menys balisat
Promoure la mobilitat suau, en particular l’accés a les estacions
Desenvolupar la muntanya per a un turisme de 4 temporades, més respectuós amb el medi ambient, menys “industrialitzat”, compatible amb el desenvolupament d’una economia
més rural, orientada a l’agricultura.
Millorar la participació ciutadana en la presa de decisions polítiques (vida a la ciutat)
Millorar la implicació i participació dels habitants en la governança del territori
Facilitar l’accés a l’habitatge als residents permanents tot garantint una acollida turística de qualitat
Millorar els mitjans de transport públic per als residents
Mantenir la ramaderia
Preservar la identitat del territori, el medi ambient i la biodiversitat tot garantint un desenvolupament econòmic equilibrat amb més llocs de treball locals menys dependents del
turisme de temporada.
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ALTRES SECCIONS

MW Italia -MW Internacional

Jocs Olímpics d’hivern de 2026. No en el meu nom!
Mountain Wilderness International s’ha posicionat en contra dels
Jocs Olímpics d’hivern de Milano-Cortina. El debat es fa en uns
paràmetres que s’assemblen als que s’estan formulant de amb la
candidatura pirinenca. Us sonen les promeses d’infraestructures
i sostenibilitat?
Als Alps orientals s’està produint un veritable assalt a les
muntanyes, i els Jocs Olímpics es converteixen cada cop més
en una oportunitat per a una nova devastació ambiental i el
malbaratament de recursos. Diem clarament: “No en el meu
nom”. No en el nostre nom!
Juntament amb altres ONG, volem denunciar la deriva especulativa extremadament perillosa provocada pels propers
Jocs Olímpics d’hivern. Aquesta deriva contradiu clarament
les declaracions del Comitè Olímpic, segons les quals els Jocs
Olímpics d’hivern de 2026 es celebraran a Itàlia amb el ple
respecte dels valors ecològics, paisatgístics i culturals dels
territoris en qüestió i sense modificar-los.
No hi ha dubte que poderosos lobbies econòmics, aprofitant el silenci culpable, si no el suport, dels polítics i de
la Fundació UNESCO Dolomites estan planejant (o ja han
fet) canvis radicals a les Dolomites orientals, al·legant que

aquests canvis són necessaris per a la celebració de concursos o per a la recepció del públic.
Això demostra clarament que els desastrosos resultats ambientals i econòmics dels anteriors Jocs Olímpics celebrats al
Piemont, deixant només deutes i infraestructures sobredimensionades sense utilitzar, no ens han ensenyat res.
Si us importen les muntanyes, si us plau, ajudeu-nos a difondre la veritat sobre els Jocs Olímpics que es diuen que són
els “més sostenibles” que s’han fet mai.

La insostenibilitat d’uns Jocs Olimpics
Els propers Jocs Olímpics d’Hivern estan a la volta de la cantonada i, com és habitual, qüestionem la suposada sostenibilitat d’aquests mega esdeveniments esportius, però aquesta
vegada ho fem a partir de dades científiques.
Investigadors de la Universitat de Lausana, Suïssa, van revisar
recentment la sostenibilitat social, ambiental i econòmica de
16 edicions dels Jocs Olímpics d’estiu i d’hivern des d’Albertville 1992 fins a Tòquio 2022 i van trobar que en les tres àrees, hi ha hagut un descens constant del rendiment, ja que els
beneficis econòmics han baixat i els costos ambientals han
augmentat. Això s’ha produït, malgrat que el Comitè Olímpic
Internacional (COI) i les seves ciutats anfitriones han fet reivindicacions ambientals cada cop més grandioses.
“Que els Jocs Olímpics siguin sostenibles és un requisit establert en el contracte entre les ciutats amfitrions olímpiques i
el Comitè Olímpic Internacional (COI). La sostenibilitat és un
dels tres pilars del full de ruta del CIO per al futur, l’Agenda
Olímpica 2020, i ocupa un lloc destacat en la seva continuació, l’Agenda Olímpica 2020 + 5. L’estratègia de sostenibilitat
del CIO té com a objectiu “garantir que els Jocs Olímpics estiguin al capdavant de la camp de la sostenibilitat”. El 2018,
les Nacions Unides van aprovar una resolució que va declarar
“l’esport com a facilitador del desenvolupament sostenible” i
va signar una carta d’intencions destacant la contribució dels
Jocs Olímpics als Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) de les Nacions Unides”.
Els investigadors van utilitzar un model conceptual amb les
tres dimensions de sostenibilitat esmentades anteriorment,
dividint cadascuna en tres indicadors i mesurant la sostenibilitat mitjançant una targeta de puntuació.

Model de sostenibilitat per als Jocs Olímpics
Va resultar que els Jocs Olímpics d’hivern de Sotxi el 2014 i
els Jocs Olímpics d’estiu de Rio de Janeiro el 2016 van tenir
les puntuacions de sostenibilitat més baixes. Aquest últim
va desplaçar un gran nombre de residents per al desenvolupament relacionat amb els Jocs Olímpics i va proporcionar
l’excusa per a excepcions legals integrals. Les instal·lacions
esportives resultants es van mantenir mal utilitzades després
de l’esdeveniment i els sobrecosts van ser els més alts.
Les dades mostren que: “No hi ha Jocs Olímpics que puntuin
altament en tots o fins i tot en la majoria dels indicadors. Ciutats com Vancouver i Londres, que s’han comercialitzat com
a models de Jocs Olímpics sostenibles i han assessorat altres
amfitrions olímpiques sobre sostenibilitat, puntuen per sota
de la mitjana’.
L’estudi conclou que la retòrica de la sostenibilitat no coincideix amb els resultats reals de sostenibilitat i la sostenibilitat
als Jocs Olímpics està clarament disminuint amb el pas del
temps, ja que Salt Lake City (2002) i Albertville (1992) van obtenir una puntuació més alta que la resta.
Com marcaran Beijing 2022 i Milano-Cortina 2026?
Podeu consultar l’informe en aquest enllaç
Müller, M., Wolfe, S.D., Gaffney, C. et al. Una avaluació de
la sostenibilitat dels Jocs Olímpics. Nat Sustain 4, 340–348
(2021). https://doi.org/10.1038/s41893-021-00696-5
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Cordada de mots
Retalls i reflexions de muntanya

Joan Cervera i Batariu (1926) “Muntanyes verges - Mountain Wilderness de

“Ni la pràctica de l’excursionisme ni l’estudi de la llengua no
m’han donat mai cap disgust”
Pompeu Fabra (1868-1948) Acte del Centre Excursionista de Catalunya, a
finals del segle XIX.

“L’ànima d’una excursió és la llibertat, la completa llibertat per
pensar, sentir i fer exactament el que un desitgi.”
William Hazlitt (1778-1830) Citat a “Caminar” d’Henry David Thoreau, Angle
Editorial, 2017

“No hem de tenir por d’impregnar-nos d’una certa solitud.
Aquesta solitud ens permet reflexionar, parlar amb el nostre
interior i, tal vegada, anar a l’encontre de la veritat, repeteixo:
anar a l’encontre de la veritat! Així, hem de procurar que aquest
silenci a la muntanya no sigui alterat, especialment per cap
enginy motoritzat.”

Festival de Cinema de muntanya de Torelló
Una any més vem participar amb el premi Mountain Wilderness. El jurat l’otorgà a “El No a l’os”. Títol que pot portar
a confusió, el documental, de manera
curosa, s’acosta a la complexitat d’argumentairs i repercussions de la reintroducció de l’ós.L’any 1996 el govern
francès, conjuntament amb els governs
de Catalunya, Aragó i Navarra van decidir, amb caràcter d’urgència —i per
tant sense portar a terme cap procés de
participació dels habitants del Pirineu—
reintroduir exemplars d’ós bru a causa
de la seva imminent extinció en aquests
territoris. Elpremi el va entregar el company de Junta Joan Jover
https://www.nuvol.com/pantalles/cinema/los-una-bateria-al-bosc-de-torello-218302
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Catalunya” Cim Edicions, 2010

“En les darreres dècades hem vist una certa banalització de
la muntanya, un intent de reduir-la als anomenats esports
d’aventura. Llavors, suposadament per protegir aquesta gent
que no sap gaire on va, s’escriuen normatives que ens afecten a
tots. Des de Mountain Wilderness intentem compaginar el lliure
accés a la muntanya amb la seva protecció. No és gens senzill,
així que tenim un bon repte per endavant.”
Patrick Gabarrou (1951) Entrevista a la revista Vèrtex, núm 228. 2010

“Potser esperem que, qualsevol dia, tot superant una balma, o
pujats en una aresta, ens vingui a la ment la resposta a tots els
nostres dubtes, a aquesta insatisfacció permanent que portem
a dins”.
Joan-Enric Farreny i Sistac (1953-1976) “Del Bruc a l’Extraplom”.
Publicacions de l’abadia de Montserrat, 1978

Twitter i Instagram
Durant l’ any 2021 hem creat els canals
de comunicació a twitter i Instagram.
Per altre banda al web s’ha creat la seccio “cordada de mots” del qual us hem
reproduit unes cites al apart anterior.

Noves entitats associades
En els darrers mesos el Club Muntanyenc sant Cugat i l’Agrupació Excursionista Muntanya s’han associat a Mountain Wilderness Catalunya. El suport
d’entitats i de la pròpia FEEC ens dona
força i empenta per seguir defensant
unes muntanyes de qualitat, evitant-ne
la banalització o degradació, tot denunciant o revertint accions inapropiades.

Dia internacional de les
Muntanyes 2021
El cartell del 2021 fou a càrrec d’en Robert Aparicio i Trugeros. Cuidem el llegat!
El mateix dia es va fer difusió el vídeo de
Mountain Wilderness Internacional “For
a susteniable mountain tourism” en el
qual hi van participar toles les seccions
de la organització.

www.mountainwilderness.cat
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La muntanya parla

No al monocultiu turístic

Sí al mosaic econòmic

No al turisme industrial

Sí al turisme de baixa intensitat

No a la gentriﬁcació

Sí al dret a poder seguir vivint al Pirineu

No a la degeneració del Pirineu en Parc temàtic

Sí a un Pirineu viu i digne

No als Jocs de l’emergència climàtica

Sí als criteris cientíﬁcs

No a uns jocs contra(la)natura

Sí a activitats adequades per un espai fràgil

No al xantatge de les inversions

Sí als serveis públics d’oﬁci

No a la dependència de macroprojectes

Sí al treball constant de petits projectes

No a la banalització dels espais naturals

Sí als paisatges de qualitat

No a la urbanització de l’alta muntanya

Sí a conservar els seus valors ambientals
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FOTO DENÚNCIA

Una dèria, entre l’absurditat i la incongruència, darrerament va
sumant projectes: construir nous miradors en indrets on seria
del tot prescindible. Ara tenim aquest exemple al coll de Bóixols.
Urbanitzar la muntanya per admirar la muntanya no urbanitzada,
un contrasentit. Veurem que triga a esdevenir un focus de residus i
grafits. En tot cas, ja hi tenim el ciment, inici del deteriorament.
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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:
Joan Jover, Rafel Folch, Guillem Cuadrado,
Cóncep Miró, Carles Sales, Sergi Díez, Santi
Pocino, Carles Giné-Janer, Jordi Quera
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
Caixa Guissona
Mountain Wilderness de Catalunya, no coincideix
necessàriament amb els conceptes i posicions
dels autors que signen els articles.

Foto Portada: Via Ferrada pirinenca,
Autor: Joan Jover i Garcia
Feu-nos arribar les vostres fotos denúncia a:
correu@mountainwilderness.cat
i les publicarem.
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