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Avís d'inscripció a una sèrie de trekkings d'aventura

Introducció
Les muntanyes de les valls altes del riu Swat es poden considerar un entremig entre els ambients alpins
(tal i com eren a principis del segle XIX) i els dels actuals Himàlaies. Es tracta de valls, colls, cims i
glaceres plenes d'un particular encant espectacular, degut no només a l'elegància de les cotes més altes
(entre els 5000 i 6000 metres) sinó també als densos boscos de coníferes, als nombrosos llacs que es
troben al llarg de cada camí, als torrents transparents i a les pastures de gran altitud, habitades per
grups reduïts de pastors nòmades. Les valls dels Swat son de fàcil accés des de les grans ciutats de la
plana i, per això mateix, estan exposades al risc d'un creixement desordenat per la pressió turística local,
que tendeix a ser agressiva, amb poc interès cultural i poc coneixedora del necessari respecte ambiental.
Els organitzadors pensem que l'única manera
de preservar la preciosa integritat d'aquestes
valls de bellesa màgica rau en la proposta
concreta d'un ús alternatiu basat en el
respecte i orientat a l'establiment d'un parc
nacional.

Convocatòria a la participació
Mountain Wilderness International, el Club
Alpino Accademico Italiano i l'ISMEO, amb la
col·laboració de la secció pakistanesa de Mountain Wilderness, proposem als membres de les seccions
nacionals de MW, als membres dels clubs alpins europeus, als membres de la associacions ambientals
vinculades, al professorat de les escoles de muntanya i a tots els aficionats a l'excursionisme en entorns
de muntanya verges de participar en l'exploració i descripció acurada dels possibles itineraris de
trekking de l'Alt Swat com a "col·laboradors pagadors". Es tracta d'una experiència apassionant,
desproveïda dels riscos derivats de la inestabilitat política o el repunt dels fonamentalistes. Una
autèntica aventura, per identificar rutes que sovint encara són parcialment desconegudes i, per tant, no
totalment programables. A l'entusiasme per la descoberta de valls, colls, glaceres desertes, cal afegir i
tenir en compte la possibilitat d'algun retrocés (o canvi de ruta) davant d'obstacles que podrien resultar
massa difícils. Alguns dels itineraris poden requerir la travessa de glaceres i el consegüent ús de
grampons, piolet i corda. Els qui s'incorporin al projecte hauran d'especificar la seva voluntat d'afrontar
aquest tipus de compromís. També hem seleccionat rutes sense dificultats tècniques i alhora molt
suggerents. Les valls del Swat amaguen més de vuitanta llacs i innombrables boscos de coníferes als
plecs de les seves muntanyes. Tanmateix, són essencials: l'adaptabilitat, l'esperit d'aventura, la

consciència del sentit del projecte i el seu valor ètic/ambiental. Els coneixements bàsics de la llengua
anglesa seran, també, molt útils.
La invitació s'estén als alpinistes interessats en participar en el projecte, posant en marxa expedicions
lleugeres orientades a l'ascensió d'algunes de les muntanyes més interessants de la zona per rutes mai
recorregudes. És a dir, combinar una travessa “espartana” amb un parèntesi més alpinista.

Informació
Tenint en compte l'experiència adquirida fins ara, les rutes a peu duraran entre set i vuit dies
consecutius. També és possible dedicar un dia extra a una visita a les ruïnes dels antics monuments
budistes que dominen els turons de la part sud de Swat. La data de sortida encara no s'ha decidit amb
detall i depèn de la disponibilitat dels interessats en participar. Oscil·larà entre el 15 i el 31 d'agost.
Els excursionistes (i alpinistes) s'han de comprometre a elaborar la descripció detallada dels itineraris,
il·lustrant-ne les característiques, el seu desnivell, la seva durada, etapa a etapa i acompanyant el text
amb fotografies. Les trobades amb la fauna es documentaran amb detall. Els participants no s'han de
considerar un client passiu, que pretén tenir dret a un servei complet de l'agència organitzadora. Les
tasques d'elecció dels llocs de parada i el muntatge/desmuntatge de les tendes de campanya s'han de
dur a terme de manera activa i amb bona
sintonia per cadascú dels membre del grup, en
col·laboració amb els porters i guies locals.
S'aconsella moure's pels camins amb motxilles
lleugeres, deixant part de l'equipatge als
portadors o porters. Caldrà arribar equipats
amb piolet, arnés amb dos mosquetons,
grampons i bastons
Cal tenir present que ni Mountain Wilderness ni
el CAAI ni l'ISMEO son agències de viatges:
l'objectiu estatutari de Mountain Wilderness no
és la difusió de les activitats "a l'aire lliure",
mitjançant la seva organització activa com a fi en si mateix: si, en aquest cas concret, l'associació s'ocupa
d'aquests aspectes, és perquè volem aconseguir, a través de la col·laboració de qui comparteix les
nostres idees, a una major i millor protecció d'un entorn natural de muntanya especialment amenaçat,
Aquesta finalitat es divideix en dues fases:
a) Publicació d'una guia de senderisme/alpinisme de les muntanyes del Swat, a partir dels
informes elaborats pels excursionistes implicats en el projecte (anys 2019, 2021, 2022) i amb
un especial compromís mediambiental.
b) Elaboració de la proposta de "Parc Nacional" (o alternativament reserva MAB, Man i Biosfera de
la UNESCO) per a l'aprovació i implementació, si escau, del Govern del Pakistan.
Mountain Wilderness, CAAI i ISMEO han confiat a una agència especialitzada del Pakistan la tasca de
gestionar tota l'organització material dels trekking (Adventure Tours of Pakistan).

L'agència s'encarregarà del material d'acampada (sacs de dormir i matalassets exclosos), de l'acollida,
cuina, transports terrestres, logística, gestió de rutes, permisos i assegurances; eximint Mountain
Wilderness, el CAAI i l'ISMEO de qualsevol responsabilitat civil o penal.
L'Agència (ATP) ofereix les tarifa següent per a una estada de dues setmanes per grups de quatre: 1700
euros per persona (en tendes de campanya per a dues persones). Aquesta proposta exclou els viatges
aeris, que cada participant haurà de gestionar directament. La informació sobre la companyia aèria
suggerida s'especificarà més endavant. El preu del bitllet és preveu en uns 600 euros.
Les inscripcions s'obriran el 2 d'abril i es tancaran el 31 de maig (amb algunes possibles excepcions).
Mountain Wilderness oferirà una aportació dinamitzadora de 100 euros als vuit primers socis.
Les persones no vacunades degudament contra la covid-19 quedaran excloses d'inscripció. No només
és important no arriscar-se a emmalaltir durant el viatge, si no que també cal evitar el contagi als
habitants dels llocs de pas.
Els alpinistes que vulguin muntar expedicions
lleugeres destinades a l'ascens d'un o més cims
entre 5500 i 6000 metres d'altitud, s'han de
posar en contacte, al més aviat possible, amb
Carlo Alberto Pinelli (bettopinelli@gmail.com)
o Jordi Gassiot Pintori (jordi.gassiot@uab.cat),
tant per obtenir informació precisa sobre les
muntanyes més interessants, com per fer-se
una idea dels costos.

PD: Les muntanyes Swat formen part del cinturó del monsó. Per això són riques en boscos... i en ruixats.
Encara que les dates de sortida s'hagin escollit d'acord amb el millor període meteorològic, no es poden
excloure els dies de pluja, sobretot a la tarda. Això implica la conveniència d'aixecar els campaments i
iniciar la marxa al matí aviat.

Per més informació i inscripcions: bettopinelli@gmail.com

