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_EDITORIAL

Vocabulari de la Unió
Xato-a
1.     Expressió usada com a vocatiu afectuós.
2.     Vas de vi.
3.     Embarcació de fons pla i poc calat que serveix per a traslladar molta 
càrrega i per a netejar l’obra viva dels vaixell sense entrar al dic.
 
Seguint la tradició del nostre butlletí, és habitual que les “Editorials” les faci la persona 
que presideix l’entitat i jo, des que tinc aquesta responsabilitat, les he emmarcat sota 
el títol genèric de “El vocabulari de la Unió” on vaig definint les paraules que més ens 
identifiquen com a entitat. Ja en portem 5: Unió,  muntanya, voluntari-ia, escola, presidir i 
la sisena serà Xato. La triem, perquè aquesta vegada ha estat consensuada a nivell de 
junta, convençuts que forma part del vocabulari de la Unió i ho fem ara coincidint amb 
l’homenatge i reconeixement que Omnium Cultural d’Osona li fa a en Toni Anguera per la 
seva implicació i defensa del territori.
A les definicions de l’IEC, Xato és un vocatiu afectuós, un vas de vi d’aquells que fa servir 
per celebrar qualsevol cosa amb els amics i una embarcació que trasllada molta càrrega. 
Totes tenen alguna cosa a veure amb el nostre “Xato” però ens hi faltaria la quarta ac-
cepció, la d’un soci amb una de les trajectòries més extenses i interessants de l’entitat.
Toni Anguera, el nostre “Xato”, és soci de la Unió des de finals dels anys 50 i en va 
ser president entre el 1974 i el 1978. Reuneix abastament totes les qualitats d’un soci 
excepcional. Defensor i practicant actiu de l’excursionisme esportiu des dels inicis, de 
la cultura excursionista i del compromís amb el país. Tasques amb les quals continua 
compromès fermament després de més de seixanta anys d’activitat a l’entitat. Per acabar 
de definir-lo, el diccionari es queda curt i hem recorregut a membres i col·laboradors de 
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la seva junta i a tots els presidents/a que l’hem succeït.  
La llista de paraules, que segons ells defineixen “El Xato” és llarga i diu molt de la potència 
del personatge:
Culdejaumet: si el veieu el reconeixereu, no pot estar quiet, és un cul inquiet. Segur que 
ara no para!
Fura, Corcó, Terrabastall: sempre actiu, ràpid i àgil, físic i mentalment, no passa desa-
percebut i, no saps com, ja te l’ha colat. 
Espavilat, viu, dinàmic i enèrgic: sempre desbordant energia i impacient per abordar 
nous reptes i projectes.
Incansable, insaciable i incombustible: tots ho hem comprovat.
Alegre, engrescador, entusiasta:  s›il·lusiona i s›emociona per moltes coses i ho transmet 
als altres.
Lluitador: ho demostra cada dia. Lluita per la llengua, la natura, el país i, ara, amb la 
malaltia.
Apassionat: viu la vida amb intensitat i destaca la seva passió per la natura i la muntanya, 
les relacions humanes, l’art i la llum.  
Sensible: té una sensibilitat especial per observar la llum i interpretar-la.

 
I encara una altra, la que per mi, recull 
tot l’anterior, estem parlant d’un geni que 
continua actiu escalant i fent excursions 
a bon ritme i que sempre està a punt per 
donar un cop de mà a la seva estimada Unió 

Excursionista de Vic. Per la seva llarga trajectòria és una de les històries vives de l’entitat. 
Per tot el que ha donat i continua donant a l’excursionisme vigatà, osonenc i català es 
mereix aquest reconeixement d’Omnium i entrar a formar part formalment del vocabulari 
de la Unió Excursionista de Vic.

Gràcies Xato, per tant!

Núria Macià i Casanovas

Presidenta de la Unió Excursionista de Vic

Ens hi faltaria una quarta 
accepció, la d’un soci amb una 
de les trajectòries més extenses i 
interessants de l’entitat.
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_REPORTATGE

PETITA HISTÒRIA D’UNA CABANA
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Gairebé segur, que trobaríem ben pocs 
excursionistes osonencs o forasters que fre-
qüentin les serralades del voltreganès que 
no coneguin o hagin sentit a parlar de la 
curiosa “Cabana d’en Rabionet”. Però, què 
en sabem d’aquesta peculiar construcció i del 
seu autor? Parlem-ne!
En Josep Rabionet, va néixer a Sant Hipòlit 
de Voltregà l’any 1947. Tot i que  la seva 
vida laboral va estar sempre lligada al ram 
del metall, ha tingut sempre unes quantes 
aficions ben particulars: l’excursionisme;  
l’artesania de la fusta, de la qual  n’és 
un mestre amb diversitat d’obres singulars 
tallades en boix, i la dedicació a l’entorn 
del seu poble, sobretot dalt la serralada de 
Sobremunt.
Respecte a aquest últim apartat, en Josep 
ha dedicat i dedica encara avui, una quan-
titat ingent d’hores en la neteja de camins, 
arranjament i construcció de fonts, baranes, 
plaques, miradors, graons i bancs a més de 

la cura i manteniment de les plantes i cartells 
de l’Arboretum al km 12 de la carretera de 
La Trona, amb la bonica font dels Trèmols, 
l’última que ha fet. No cal dir també , que 
en el seu dia, també va ser un dels principals 
impulsors i col·laboradors de la reconstrucció 
de l’ermita romànica de Sant Martí Xic al 
peu del castell de Voltregà i l’adequació del 
seus voltants. També és co-autor del llibre 
anomenat: “L’aigua a la Serra de Sobre-
munt” , on parla de les 44 fonts que hi ha 
en aquest entorn.
Però sens dubte, una de les “obres” més cu-
rioses feta per en Josep, és la popular cabana 
familiar que ell i el seu germà van començar 
a construir a la cinglera anomenada de la 
Pastera del Pou, fa gairebé 60 anys i que 
avui encara segueix en peu en aquest mateix 
lloc. Un bonic  relat que  l’autor en explica 
amb les seves pròpies paraules.

Cap de Redacció

La primera cabana que vam fer amb el 
meu germà  l'any 1963.

En Ringo, un dels nostres gossos que 
sempre ens acompanyava. Avui, els 
arbres que han crescut davant de la 
cabana, ja no ens deixen veure aquest 
panorama. 
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No sé si se’n pot dir una història o no, 
però la cosa va anar així i encara hi con-
tinua anant. 
Un matí del mes de gener de l’any 1963, 
amb el meu germà que llavors tenia 14 
anys i jo que en tenia 16, vam anar a caçar 
al bosc de La Miranda dins el terme de 
les Masies de Voltregà.
De sobte, es va posar a ploure fort i no 
vam tardar a quedar ben xops. Com que 
en aquell indret no hi havia cap lloc per 
aixoplugar-nos, en acabar la cacera, vam 
decidir que sortiríem igual cada diu-
menge, però que faríem un refugi o una 
cabana a la vora , ja que feia temps que 
sortíem a caminar, a caçar o a pescar i ens 
aniria molt bé per a continuar-ho fent.
Eren uns temps que a la muntanya no hi 
anava gaire gent i la majoria de diumenges 

no trobàvem mai ningú en tot el matí, 
però seguint amb la idea de la cabana, 
vam triar el lloc que ens va semblar més 
adient i bonic a tocar de la cinglera de la 
Pastera del Pou, des d’on es veu tota la 
Plana de Vic.
Amb les eines de l’hort del pare, una aixa-
da, una pala i una destral, vam començar 
a fer un gran forat en un indret que feia 
un xic de pendent; aprofitant la terra 
que anàvem traient, per anar-la posant 
al davant fent un terraplè en forma de 
terrassa. Cap a l’estiu, ja teníem el nostre 
petit refugi amb un banc a dintre, fet amb 
la mateixa terra, on ja podíem esmorzar 
asseguts, tot contemplant el paisatge.
Al cap d’uns mesos, quan els pares van 
canviar la seva habitació i van llençar els 
mobles vells, vam aprofitar la part de 
sobre del “tocador” per fer una taula per 
la cabana. Allò, a nosaltres ja ens sem-
blava un bon refugi, doncs ja hi teníem 
un banc, la taula i una bona teulada feta 
amb plàstics i gleves de terra a sobre. Un 

Les eines de l’hort del pare, ja no 
van baixar mai més de la cinglera i 
el pare en va haver de comprar unes 
altres.

La segona cabana ja disposava de finestres i cortines de lona. Jo, amb el meu pare 
i en Climent.
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sostre del tot impermeable amb el qual 
ja podia ploure, que ja no ens mullàvem.
Amb il·lusió, esperàvem cada diumenge 
el matí per anar-hi a treballar, aprofitant 
també per fer-hi un bon esmorzar de carn 
o botifarra cuita, fent foc a terra. Més 
endavant, en Climent, un nostre cosinet 
de 10 anys es va afegir a les sortides, ara ja 
érem tres i calia fer la cabana més gran. I 
així ho vam fer, posant-hi una porta i unes 
finestres que tapàvem amb unes lones.

L’amo del bosc, que era el propietari de 
la casa pairal de Serratosa, un any va fer 
tallar un bosc de pins, deixant a terra 
les escapçadures de les puntes, fet que 
nosaltres vam aprofitar. Les vam esberlar 

pel mig i les vam amagar i tapar perquè 
no es mullessin durant 5 o 6 anys, amb 
la idea de què un dia les poguéssim posar 
de façana en una propera cabana, més 
gran i reforçada que vam començar a fer 
més endavant.
Mentrestant, a dintre, hi vam posar una 
estufa rodona de ferro que a l’hivern 
enceníem i ja hi podíem esmorzar ben 
calentets. No cal dir, que en aquell temps, 
només hi havia uns pocs corriols que 
pujaven a la cinglera i lògicament, tot ho 
pujàvem a peu i a l’esquena des de Sant 
Hipòlit. 
Però, l’alegria de l’estufa va durar poc, la 
cabana va començar a ser coneguda, ara 
ja començava a pujar-hi força més gent, 
algú ens va arrencar el tub de la xemeneia 
que sortia més d’un metre per sobre la 
teulada i es va acabar l’invent de l’estufa. 
Des d’aquell moment vam decidir que 
faríem el foc a fora, i amb una pedra de 
més de 200 kg que vam portar d’un tros 
lluny entre quatre persones que ens van 
ajudar, vam fer la “llar de foc” que encara 
hi ha actualment a la cabana.
Van anar passant els anys, però nosaltres 
tres, en Climent, el meu germà i jo mateix, 
vam anar pujant a la cabana cada diumen-
ge. Sortíem de Sant Hipòlit a les 6 o a les 
7 del matí amb un carretó de ferro molt 
antic, en el qual hi portàvem els estris de 
treballar a més de ferros, fustes, motxilles 
i l’esmorzar dominical.  L’actual camí que 
hi ha ara, el vam anar fent nosaltres de 
tant passar-hi. Un menava el carretó i els 
altres dos l’estiraven amb una corda que 
hi lligàvem al davant. Recordo que encara 
que fossin els mesos de febrer o març de 
l’hivern, arribàvem a dalt ben suats, però 

Ara, hi continuo pujant, però sense 
fer-hi res de nou, només amb la idea 
d’anar-la mantenint.

Un diumenge d'hivern, amb el meu fill, 
juntament amb una neboda i un cosí, 
ajudant a posar troncs.
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érem joves, teníem 20 o 25 anys i quan 
érem a la cabana, ja no ens recordàvem 
de la pujada. També s’ha de dir que les 
eines de l’hort del pare, ja no van baixar 
mai més de la cinglera i el pare en va haver 
de comprar unes altres.  
Mentre treballàvem, cantàvem sempre 
o escoltàvem amb una ràdio petita que 
teníem, un programa que es deia: “L’hora 
de la sardana” i no cal dir que ens ho pas-
sàvem la mar de bé. També solíem portar 
gairebé sempre els dos gossos que teníem 
a casa i mentre nosaltres treballàvem ells 
caçaven per la muntanya. Si algun dia es 
presentaven a la cabana amb algun conill 
que havíem agafat, allò ja era la felicitat 
complerta.
La cabana anava millorant, però amb el 
pas dels anys, com que les parets de dintre 
eren de fusta i es van anar podrint, vam 
decidir fer-les de pedra. Però en aquell 

turó de la Pastera del Pou, les pedres més 
bones i planes eren al vessant del darrere a 
uns 200 o 300 metres de la cabana; era un 
gran problema, però aixó no ens va pas 
aturar. Cada diumenge fèiem 4, 5 o fins 
i tot 6 viatges portant pedres a la cabana 
i aprofitàvem també cada festa per pujar 
des de Sant Hipòlit uns quants sacs de 
sorra i ciment amb el carretó que alguns 
dies pesava cap a 80 kg. Al cap de quatre 
mesos, ja teníem una bona quantitat de 
material que guardàvem per l’hivern, 
temporada en la qual hi treballàvem més. 
A l’estiu, no hi pujàvem tant i aprofitàvem 
per anar a caminar pels cims propers de 
Cabrera, Els Munts, Sant Salvador, Santa 
Perpètua o fer alguna escapada al Pirineu 
fins a la tardor i a l’hivern quan arribava la 
temporada de la cacera i els bolets.
Però quan portàvem treballant gairebé 40 
anys en aquell refugi, l’any 2004, el meu 
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La cabana durant la nevada de l'any 1993.



10

germà va morir sobtadament a la edat de 
54 anys i jo ja no vaig sortir a caçar mai 
més i vaig alentir l’activitat. Pujant-hi sol 
la majoria de les vegades, vaig continuar 
treballant a la cabana, acabant de posar 
tota la pedra per dintre i també les de 
sobre la teulada. 
Ara, hi continuo pujant, però sense fer-hi 
res de nou, només amb la idea d’anar-la 
mantenint i arreglar-hi les bretolades que 
hi trobo de tant en  tant. Durant els últims 
anys, es va construir la pista forestal que 
va fins a Santa Llúcia i ara amb cotxe ma-
teix, ja s’hi pot arribar fins ben a la vora.
Actualment, és un lloc molt visitat i així 
ho demostra la llibreta de signatures que 
deixo en el seu interior, amb missatges 
de gent de tot arreu. Molts, solen deixar 
el vehicle vora la casa de Serratosa i fan 

la ruta fins a Sant Martí Xic passant per 
la cabana on hi solen esmorzar. Si avui 
tinguéssim en un pilot tota la carn i la 
botifarra que s’ha cuit a les graelles de 
la cabana, segurament n'ompliríem un 
camió. 
Nosaltres, em refereixo al meu germà i jo, 
no havíem signat mai res amb el nostre 
nom a la cabana; al començament hi vaig 
posar un cartell que deia “Refugi de la 
Pastera”, però quan aquest va desapa-
rèixer, la gent en va començar a dir po-
pularment: “La cabana dels Rabionet” .
Per molts anys hi pugui ser!

Josep Rabionet - Sant Hipòlit de 
Voltregà
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L'any 1990, la revista "0,97 km2" de Sant 
Hipòlit, va dedicar un reportatge a la 
cabana dels germans Rabionet.

En Josep, davant la cabana, orgullós amb 
els seus nets.
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La cursa de 21,5 km s’ha convertit en un re-
ferent mundial i en una prova molt cobdiciada, 
d’aquelles que s’han de fer una vegada a la vida. 
El seu recorregut, els seus paisatges i la seva alça-
da són tan únics que provoquen que els seus 500 
dorsals “volin” cada any en un parell d’hores.

Cada any, els cinc-cents dorsals de l’Olla 
de Núria solen esgotar-se en poc més 
de dues hores. De fet, entra tanta gent 
a inscriure’s que sol ser habitual que la 
pàgina web de la cursa es col·lapsi. Per 
què? Què té l’Olla que la faci tan diferent 
a altres curses? Hi ha molts motius, però 
bàsicament perquè és una de les curses 
més boniques i espectaculars del món 
a nivell de paisatge i recorregut. Us ho 
expliquem des de dins.
Tot el que envolta l’Olla de Núria és 
especial. Començant pel seu emplaça-

ment: el preciós Santuari de Núria situat 
al peu d’un llac a 1.967 metres d’altitud. 
Per accedir-hi, només ho pots fer a peu 
o amb el tren cremallera que després de 
travessar un túnel excavat a la roca, dóna 
pas a un paisatge que et deixa sense alè. 
Aquesta preciosa esplanada de gespa 
voltada de les monumentals muntanyes 
que conformen l’Olla. Hi ha qui podria 
pensar que la bogeria per aquesta carrera 
ve de l’edició del 2021, quan va formar 
part de les Golden Trail World Series que 
es van transmetre a tot el món. Però l’Olla 
ja era mediàtica abans. “Sí que hem notat 
un major percentatge de corredors de 
fora d’Espanya”, ens explicava l’Edu Solé 
abans de la carrera; “però les inscripcions 
es van esgotar tan de pressa com altres 
anys”. Per què?  Per començar, perquè és 
una cursa històrica que ja compta amb 15 

_CURSES

AIXÍ ÉS CÓRRER L’OLLA DE  
NÚRIA, UN FESTÍ DE CRESTES I 
PAISATGES A MÉS DE 2.000 m. 
D’ ALTITUD
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edicions a l’esquena.  Per aquí han passat 
els millors del trail català i estatal, però 
també corredors d’arreu del món, arrel 
de la seva inclusió en les Skyrunner World 
Series en un any, el 2010, en el qual van 
guanyar en Kilian Jornet i la Laura Orgué. 
De fet, la concepció i el disseny de la 
cursa responen perfectament als cànons 
de l’Skyrunning: sortir, pujar a un cim, 
crestejar i tornar a baixar en el mínim de 
temps possible. Sembla fàcil, eh?
Però no ho és. Ni molt menys. Sense 
ser una cursa super-tècnica i amb una 
distància relativam ent curta (21,5 km), 
l’Olla suposa un repte monumental pel 
seu desnivell (+1.950 m. positius), per 
desenvolupar-se en la seva major part 
a la vora dels 3.000 m. d’alçada i pel fet 
de ser en complerta autosufi ciència, atès 
que no hi ha avituallaments. La Unió 

Excursionista de Vic, el club organitza-
dor, vetlla escrupolosament per l’impacte 
sobre un medi natural fràgil, implantant 
mesures com la de marcar tots els “gels” 
amb el número de dorsal. L’altre material 
obligatori, és un paravent  amb caputxa, 
manta tèrmica i telèfon, sent recomanable 
portar una bona càrrega d’aigua.

La cursa, com us comentàvem, és pur 
“Skyrunning”. Un sortida conjunta de 
totes les distàncies (també es disputa 
la ReOlla i l’Olla Junior , més curtes), 
enfila directament la primera pujada 
cap a l’icònic Puigmal. Aquí, si no estàs 
situat al davant, és molt probable que et 

La cursa, com us comentàvem, és pur 

Tot el que envolta l’Olla de Núria 
és especial, començant pel seu 
emplaçament.

L'alçada, l'autosuficiència i el terreny, tres factors a tenir en compte.
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quedis “embussat”, ja que els primers 
senderols no donen l’abast per encabir 
a tanta gent. A partir del km 2 el camí 
s’obre i ja és possible pujar més a fons, tot 
i que serà difícil perquè ens encaminem 
cap a un cim de 2.913 m d’altitud. És a 
dir, un vertader “Quilòmetre Vertical” 
en poc més de 4 km per a començar a 
escalfar. La recompensa és l’espectacular 
ambient que hi sol haver dalt del cim, una 
“mini-Zegama” amb desenes de persones 
animant i fent sonar les esquelles. Brutal!
Si has pogut superar l’exigent temps de 
tall (1h 30 min) dalt el Puigmal i aixe-
ques la vista, et trobaràs amb una línia 
interminable de cims connectats per una 
cresta que et deixarà sense alè. Benvingut 

a l’Olla de Núria! A partir d’aquest punt, 
comencen uns 13 km de pur festival vi-
sual, tot fent un semi-cercle aeri al voltant 
del Santuari  de Núria. Trams alterns de 
pla, baixades tècniques i pujades a altres 
cims com el Pic del Segre (2.809 m), 
Pic de Finestrelles (2.827 m), Pic d’Eina 
(2.789 m), Pic de Nou Fonts (2.861 m), 
Coll de Noucreus (2.799 m) i Puig del 
Fontnegre (2.727 m). Aquí, hi ha tres 
factors complicats a tenir en compte: 
l’alçada, la manca d’avituallament i el 
terreny. Respecte al primer, cada corredor 
és un món, però hi ha moments en els 
quals es nota la falta d’aire i si no estàs 
prou aclimatat, ho pots pagar car. També 
s’ha de vigilar amb el possible fred, el mal 

L'ambient dalt el Puigmal converteix la cursa en una "mini Zegama".
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temps o la forta calor que ens podem 
trobar en aquestes alçades. En quan als 
avituallaments, l’Olla és una prova en 
format d’autosufi ciència total i és habitual 
tenir a familiars o amics amb quelcom 
d’aigua dalt el Coll de Finestrelles (km 
8) o en el Coll de Noufonts (km 14). Si 
no és així, s’ha d’anar molt amb compte 
amb el tema de la hidratació, ja que un 
litre d’aigua és molt just per una cursa 
en la qual hi estarem més de 3 hores per 
acabar-la. Per últim, el terreny no és d’una 
tecnicitat extrema, però sí que hi ha molta 
pedra solta, crestes i baixades escarpades 
en les quals s’han de vigilar les relliscades 
i els turmells. Això sí, el marcatge amb 
més de 1.500 banderoles és impecable i 
és impossible perdre’s en cap moment. A 
més, una altra de les grans característiques 
de la carrera, és que està plena de gent 
animant durant el recorregut, creant un 
ambient molt agradable i festiu.

La pujada al Puigmal pot semblar esgota-
dora, però encara ens queden 1.000 me-
tres més positius repartits en varis cims 
prou exigents. Les últimes rampes, tot i 
que són curtes, es converteixen en molt 
dures amb el cansament, l’alçada i la falta 
d’aigua.  Això sí, les vistes en un dia clar 
i assolellat com en l’edició del 2022 són 
absolutament increïbles, permetent albi-
rar fi leres de petits corredors crestejant 
pels diferents cims. Una vegada superat 

Si has pogut superar l’exigent temps 
de tall dalt el Puigmal i aixeques 
la vista, et trobaràs amb una línia 
interminable de cims connectats per 
una cresta que et deixarà sense alè.

l’últim cim, el Puig del Fontnegre, en el 
km 17, ja només queda una baixada d’uns 
800 m. negatius fi ns a Núria per a gaudir 
de l’arribada i de tota la beguda fresca i 
menjar que tant hem trobat a faltar allà 
dalt. En defi nitiva, una cursa amb un 
ambient espectacular, organitzada per 
una entitat sense ànim de lucre que hi 
posa molt d’amor i emotivitat a l’esdeve-
niment i a l’espai on es desenvolupa, amb 
un recorregut increïble. He tingut la sort 
de córrer en molts països del món i en 
algunes de les curses més boniques, però 
en cap he viscut un recorregut en el qual 
no hi ha ni un sol metre d’asfalt i en el 
qual les vistes, des del primer quilòmetre 
fi ns a l’últim, siguin tan esglaiadores.     

Albert Jorquera - Vilanova i la Geltrú

Publicat a: Runedia – Mundo Deportivo
Fotos: Gerard Cordeiro, Jordi Isasa, Ivan 
González i "xarxes socials"
Traducció al català: Joan Conill

2866 curses
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Amb 15 anys d’història, l’Olla de Núria es 
consolida com una cursa de referència a 
nivell esportiu, per les seves característi-
ques tècniques amb un recorregut d’alta 
muntanya de 21,5 km, majoritàriament 
per sobre dels 2.700 m d’altitud i un 
desnivell acumulat de 3.880 m; i també 
per l’entorn de gran bellesa i singularitat 
per on transcorre, concretament pel Parc 
Natural de les capçaleres del Ter i del 
Freser. A més, és un esdeveniment molt 
arrelat al territori, doncs l’organització 
esportiva i tota la logística associada 
és possible gràcies a l’equip humà de 

voluntaris i voluntàries de la Unió Ex-
cursionista de Vic, juntament amb la 
complicitat de Vall de Núria, Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, TV3 i les 
empreses patrocinadores. Tres àmbits de 
col·laboració (voluntariat, sector públic i 
privat) que aconsegueixen un encaix que 
no sempre és fàcil. 
Com a entitat excursionista, més enllà 
de la fi ta esportiva, hi ha un interès ferm 
en minimitzar l’impacte que una cursa 
d’aquestes característiques pot tenir sobre 
l’entorn natural, i més, tenint en compte 
el seu emplaçament ja de per si protegit, 

_CURSES

curses 2867

LA PETJADA VERDA DE 
L'OLLA DE NÚRIA
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de les aglomeracions i les emissions deri-
vades de la mobilitat, gràcies a la limitació 
d’accés que només permet arribar-hi a 
peu o amb cremallera. Un motiu més per 
a contribuir a organitzar-hi activitats amb 
el màxim respecte. 
Any rere any, l’organització de l’Olla tre-
balla per reduir i eliminar aquells aspectes 
que poden ser negatius pel medi ambient; 
i es busquen solucions i alternatives via-
bles per millorar a nivell de sostenibilitat 
d’una manera transversal en tot el procés 
de desenvolupament de l’esdeveniment. 
L’objectiu és aconseguir que la petjada de 
l’Olla sigui zero!
L’any 2021 la Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya – FEEC va crear el 
“Segell Petjada Verda”. Un distintiu que 
pretén reconèixer i incentivar les bones 
pràctiques ambientals en caminades i 
curses de muntanya. Per obtenir el segell 
cal assolir una puntuació mínima en 

diferents àmbits relacionats amb el medi 
ambient, com per exemple els residus, 
els productes de la bossa del corredor, 
la sostenibilitat dels avituallaments, la 
cooperació amb entitats del territori i la 
mobilitat; així com manifestar el com-
promís de la millora contínua d’aquests 
aspectes en les diferents edicions.
L’Olla de Núria ha estat pionera en acon-
seguir el distintiu Petjada Verda per la 
bona feina feta per reduir el seu impacte i 
millorar la sensibilització i respecte de les 
persones participants i el públic assistent 
cap al medi. Entre les mesures adoptades i 
que ja formen part del caràcter sostenible 
de l’Olla hi ha:
El respecte per l’entorn, amb l’adaptació 
del calendari al període de nidificació 
d’espècies protegides, la limitació del 
número de persones participants, la 
recomanació de circular pels senders i 
camins per evitar-ne l'obertura de nous, 
la prohibició de participar acompanyats 
de gossos i l’obligació del públic de portar 
les mascotes sempre lligades.
La comunicació i sensibilització, infor-
mant i difonent les mesures ambientals 
implantades a la web i a les xarxes socials 
de l’Olla, i el marcatge dels consumibles 
de les persones participants amb el 
número de dorsal per evitar l’abandó 
d’envasos al medi.
La prevenció i correcta gestió de residus, 
amb l’eliminació d’envasos d’un sol ús a 
l’avituallament: substitució de l’aigua en 
envasos de plàstic per aigua embotellada 
en vidre (edició 2021), eliminació dels re-
frescos ensucrats individuals per envasos 
reciclables i retornables de gran format, 
eliminació dels brics de suc de fruita per 

2868 curses

Elements clau. Envasos d'aigua amb vidre 
retornable, autodispensadors de servei i 
vasos retornables.
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fruita fresca i tallada (edició 2022), i la 
disposició de diferents contenidors per 
a la recollida selectiva de tots els residus 
generats.
El foment de materials reutilitzables, amb 
l’ús de gots retornables en l’avituallament 
fi nal, el marcatge del traçat amb les ban-
deroles de la Unió i la prova pilot d’una 
cinta de marcatge reutilitzable i confecci-
onada amb material tèxtil 100% reciclat.
La priorització de productes sostenibles 
i de proximitat, amb la contractació de 
serveis locals, el menú incloïa carn de ve-
della ecològica i de proximitat, la samar-
reta dissenyada i elaborada íntegrament 
per una empresa catalana amb material 
reciclat i utilitzant tintes biodegradables 
com a aposta per l’economia circular i 
sostenible, i la col·laboració amb el Cen-
tre Ocupacional de Sant Tomàs per a la 
neteja dels gots reutilitzables.

Totes aquestes accions i mesures reque-
reixen un esforç organitzatiu i econòmic 
important, però creiem que aquestes són 
necessàries i al mateix temps ens defi nei-
xen com a entitat compromesa amb el 
territori i la natura.
D’altra banda, també cal fer autocrítica 
per corregir aspectes que no acaben de 
funcionar. Per exemple, cal millorar la 
sensibilització i implicació dels partici-
pants, doncs aquest any s’ha detectat un 
malbaratament alimentari per quantitats 

que no s’acaben ingerint; gots reutilitza-
bles que no es dipositen al contenidor 
corresponent per ser recuperats. I s’han 
vist possibles millores de cara a l’Olla 
2023, com per exemple, tenir un únic 
punt de recollida de residus amablement 
vigilat per ajudar a les persones a fer un 
bon triatge; minimitzar els obsequis de 
la bossa del corredor/a; fer opcional la 
samarreta per evitar generar materials que 
acaben desaprofi tats a l’armari. 
Creiem que és important visibilitzar la 
gran feina i esforç que s’està fent en 
termes de sostenibilitat, per aconseguir 
sumar la complicitat de tothom, partici-
pants i organització per arribar a tancar 
el cercle. 
Des de l’organització de l’Olla es seguirà 
treballant perquè la Petjada de l’Olla sigui 
més Verda i més Sostenible. Seguim!

Montse Vila i Lluís Santanach - Vic

Any rere any, l’organització de l’Olla 
treballa per reduir i eliminar aquells 
aspectes que poden ser negatius per 
al medi ambient.

curses 2869

La samarreta del 2022, fabricada per una 
empresa catalana amb material 100% 
reciclat.
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Roca o núvol
Amb l’estiu i la calor, deixo els llibres i fujo cap a les muntanyes. Busco l’ombra 
geliua dels arbres alts. M’enfi lo amunt per les crestes fi ns que l’aire és prou fresc 
per eixugar-me les gotes de suor. Ara el sol ja no m’emprenya; ara l’agraeixo sota 
la pell suau del meu jersei. Aquí, només l’astre sol afl uixa una mica: les estrelles 
s’espavilen per fer-se veure i, només amb una mica de temps, en pots veure caure 
quatre o cinc. Si la nit és pelada, sense lluna, s’obre davant meu un camí de pols 
que creua el cel i m’atrapa una estona, fi ns que la fresca de la nit es torna humida, 
i em desperto del somni dels estels i només desitjo la manta. 
Dalt dels cims em faig formiga, repasso 
l’horitzó, que es perd entre muntanyes 
i més muntanyes. No és tan diferent de 
llegir una història i perdre-t’hi, i sentir 
que el món que tens al davant —tan 
inabastable però tan a la vora— et 
pertany. Tot el paisatge, tot el món, tot el teu voltant i tota la seva immensitat és 
només per a tu. Ara que hi ets al davant, ara que ets aquí tot sol sembla que et 
pertanyi. I et sents com en Lluís d’Incerta glòria, que diu així: «Els primers dies 
m’hi perdia fins que vaig descobrir que aquests paisatges no pertanyen a l’espai, 
sinó al temps; no són, doncs, paisatges, sinó instants. Cal saber-los mirar com 
qui mira un instant; com qui mira l’instant fugaç cara a cara» (Joan Sales: 1971, 
18). Els instants que tinc al davant, que s’arrepleguen i s’arruguen i ara formen 
muntanyes i, a voltes, són coberts per un grapat de núvols com flors de nata. El 
Matterhorn (4.478 m) —o el Cerví— sempre és al fons, quan fa bo, i sempre 
acompanyat del seu nuvolet, que no el vol deixar sol dins d’aquest cel blau tan 
gran. El Finsteraarhorn (4.274 m) és sempre roca i només roca, i si s’hi enfila algun 

2870 muntanyes de lletres

Dalt dels cims em faig formiga i 
repasso l’horitzó, que es perd entre 
muntanyes.
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núvol llavors esdevé boira i desapareix el cim rere la cortina blanca. De la mateixa 
manera, el Galenstock (3.586 m) és alt i ben plantat, sol al bell mig del cel blau, sense 
cap núvol però, això sí, sempre maquillat amb la seva llengua blanca, la neu perenne 
de la cara oest. I aquí, lluny dels llibres, torno a pensar en en Lluís d’Incerta glòria, 
que perd els pensaments en el dilema de la roca i el núvol. 
«Al fons, unes muntanyes de roca pelada tanquen el terme. De vegades tenen un nú-
vol damunt: la roca i el núvol, la permanència i l’evanescència. El núvol passa, però 
que esplèndid en el seu aspecte canviant a l’hora de la posta; la roca és sempre igual. 
¿Què és la roca i què és el núvol en la nostra vida; què val més dels dos? ¿Quina és la 
part de nosaltres que ha de quedar immutable? ¿I és gaire segur que valguin més que 
l’altra, la que ens fuig a cada instant? ¿O és que som íntegrament fantasmes, núvols 
sense més esperança que conèixer un moment gloriós, un sol moment, i esvair-nos?» 
(Joan Sales: 1971, 33). I aquí, al Sidelhorn (2.764 m), lluny dels llibres i des d’on veig 
roques i muntanyes i núvols i boires que pugen, em perdo en aquests dies d’estiu que 
tenen l’evanescència dels núvols i que guardaran la permanència del record. 

Jana Lüscher - Vic

muntanyes de lletres 2871
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El temps no s’atura i el butlletí tampoc. L’apartat 
“Els excursionistes fa 100 anys” ha complert ja 
deu anys amb quaranta petits articles que amb 
més o menys encert han mantingut l’essència 
d’explicar en paral·lel la història dels excursio-
nistes vigatans i catalans de fa un segle, amb 
el temps actual que anem construint a la Unió 
Excursionista de Vic. Sovint és una feina de 
formigueta   que necessita cercar i processar un 
encaix  en un mateix grup social de voluntaris 
distanciats en el temps. Una feina enriquidora a 
nivell personal que manté l’energia per continuar 
escrivint quelcom pel butlletí. 
Anant ja al tema del present espai, l’estiu del 1922 
va ser lleuger en les conferències. Una, al juliol 
que va presentar un missioner tractant la civilit-
zació xinesa i una altra  a l’agost,  que introduí els 
esports a càrrec del periodista Josep Elies Jun-
cosa, apassionat de l’activitat física, catalanista 
i cofundador del Barça. Però les excursions foren 
nombroses. Anaren al castell de Centelles i a Sant 
Miquel del Fai, també al Monestir de Casserres,  a 
Sant Julià de Vilatorta amb carruatge; a l’entrada 
de Manlleu per explorar les restes de la necròpolis 
Ibero-Romana que tenien en curs i a Núria el dia 
de l’aplec. Una en especial, sortí publicada a la 
“Gazeta de Vich” en dues parts. Fou una travessa 
de tres dies que començà al Collsacabra, anome-
nada com la “suïssa catalana” en aquella època i 
que va finalitzar a la ciutat de Vic, tot travessant 
les Guilleries. Així doncs, el darrer diumenge 
de juliol del 1922, quinze excursionistes entre 
xics i grans pujaren a l’auto ple a vessar que els 
portaria cap a l’Esquirol. Un xofer, que era tot un 
mecànic, governava la màquina de carrosseria 
avariada. Abans d’arribar a Corcó es produïren un 
parell d’aturades tècniques. Una perquè s’havia 
afluixat la càrrega i una altra per un incident en 
una roda. Al poble de l’Esquirol baixaren tots els 
passatgers menys els quinze excursionistes que 

2872 els excursionistes fa 100 anys

_100 ANYS
“Els excursionistes 
fa 100 anys”

continuaren amb l’auto fins al límit de la província 
de Barcelona prop del Coll del Bac. Ja a peu, 
iniciaren l’excursió cap a la Salut on una espessa 
boira separà el grup que es retrobà de nou en 
el santuari. Allí, van dinar a l’aire lliure amb el 
capellà del lloc que es lamenta de l’augment del 
tràfec de turistes durant l’estiu en aquelles con-
trades. Semblaria que les compatibilitats entre 
entorns naturals i la pressió humana als estius ja 
venen de lluny. Tocades les tres de la tarda, els 
excursionistes continuaren direcció al Far fins la 
casa d’ Armadans, on l’ermità Mossèn Serrat els 
esperava amb una somereta per acostar-los fins al 
santuari del Far. A coll de Condreu, Mossèn Gudiol  
pujà damunt de l’animal per apaivagar el seu 
cansament. Amb marxa lenta arribaren a destí 
encara amb claror de dia. Tingueren temps de 
resar el rosari abans de sopar i de fer un concert 
de cant improvisat sota les estrelles fins entomar 
la son. L’endemà, tres dels quinze es quedaren 
al Far per treballar uns dies en la restauració de 
la Mare de Déu. La resta continuaren la ruta cap 
a Rupit en un dia que s’aixecà tèrbol enmig de la 
verdor. Caminaren sempre per sobre la cinglera 
fins que cap al migdia davallaren a Rupit. El van 
descriure com a “poble típic, on les cases hi son 
germanívolament aplegades”. Dinaren a Rupit i 
reprengueren la marxa costa amunt fins a trobar 
les boires per situar-se de nou sobre la cinglera. 
Passaren la casa de l’Avenc i sortint dels núvols, 
arribaren a Tavertet amb cases aïllades sense 
mica de simetria. Deixaren el poble per cercar la 
punta del cingle on baixa el camí que els obrí les 
portes a la vall de Sau i les Guilleries. Defineixen 
aquest tram com a “camí que serpenteja llisquivo-
lament entre conglomerats vermells i sangonents 
que semblarien la davallada a l’infern, si no fos, 
per la verdor exuberant de sobre els roquetams”. 
Arribaren a Sant Romà de Sau a entrada de fosc i 
s’afanyaren a buscar allotjament al Molí. Malaura-
dament només hi pogueren sopar perquè el poble 
era ple de forasters, així que els tocà escampar-se 
per diferents cases del mateix per a dormir. Cent 
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_AQUÍ, ARA I AHIR
CONCESIONARIS

Elèctric, híbrid, híbrid endolla-ble, amb gas o amb 
carburant convencional?  Quin dilema se’ns presenta 
avui a l’hora de triar un cotxe. Per força hem de fer un 
canvi de xip, però cap a on va el futur?
Avui, quan surts d’un concessionari de vehicles, de 
ben segur que en surts amb més dubtes que quan hi 
has entrat i són tantes les opcions que hi ha al mercat 
que fan que decidir sigui ben difícil. A més, amb les 
circumstàncies actuals (pandèmies, crisis, falta de 
components, conflictes internacionals...) gairebé ningú 
et pot assegurar el dia que podràs gaudir del nou vehicle 
que has demanat.
Segurament no tenien aquests problemes cent anys 
enrere, tot i que, els quatre afortunats que es podien 
permetre el luxe de comprar-se un “auto”, es veu que 
també els feien esperar. Aquest cartell editat al 1931 
per un concessionari vigatà, contrasta amb la imatge 
que ens donen les publicitats actuals.

Joan Conill – Vic  

burgesos de Barcelona. Un dels seus butlletins, 
el del juliol del 1922 és gairebé un monogràfic 
sobre la conquesta de l’Everest. És un document 
que generà “The Mount Everest Committee” de 
Londres traduït de l’anglès al català on s’hi detalla 
el primer intent amb possibilitats reals d’assolir 
el cim durant la primavera del 1922 després de 
què les anteriors  expedicions només havien servit 
per reconèixer el terreny. Cent anys després, les 
dues ascensions al Mont Blanc i l’Everest, estan al 
límit del col·lapse. El canvi climàtic desestabilitza 
els itineraris; la massificació  i la brutícia fan cua 
al sostre del món. Senyals inequívocs de què 
no anem bé.

Lluís Santanach - Vic

El poble torna a ser ple de forasters 
i tafaners, aprofi tant una sequera 
històrica que l’ha fet emergir de 
l’aigua que sovint malgastem.

anys després el mateix poble, ara en runes, torna 
a ser ple de forasters i tafaners, aprofitant una 
sequera històrica que l’ha fet emergir de l’aigua 
que sovint malgastem. L’endemà es llevaren 
amb el bon dia dels sorolls del Ter, el cant dels 
ocells i la remor dels pollancres. Anaren a missa 
de dotze i després de dinar reprenent l’excursió 
cap a Vilanova, poble format per una tirallonga de 
cases a banda i banda del camí. Un tros amunt 
anaren a trobar la carretera fins a passar el túnel 
i ja de baixada berenaren en un bosquet de pins. 
Seguiren la carretera fins a trobar la plana i arri-
baren a Vic de fosc passades les deu del vespre.
Del butlletí de la Secció d’Exploracions m’ha 
cridat l’atenció un petit article titulat “Crisi de 
nostàlgia” on comencen a aflorar les friccions 
internes que hi havia entre aquesta secció sorgida 
de la colla de Gurb i el nucli dur del propi Centre 
Excursionista de Vic.
Com sempre els excursionistes del CEC anaven 
més endavant i relataven grans travesses als Alps 
amb ascensions al Mont Blanc realitzades per 

aquí, ara i ahir 2873
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Corrien els any 80, quan el genial escala-
dor alemany Wolfgang Gullich, pintava 
un punt vermell (“Rot Punkt” en ale-
many), a l’inici de totes les vies que, per 
primera vegada, aconseguia escalar sense 
ajudes artifi cials. Quan tothom utilitzava 
estreps i trigava vàries jornades en esca-
lar-les, ell les encarava en lliure, trans-
gredint i demostrant que, en el terreny 
vertical, gairebé tot també era possible. 
D’aquestes històries d’escalada, ens va 
venir la inspiració a en Fer i a mi, quan per 
tercera vegada ens varen recomanar que 
no ho féssim, que encara hi havia massa 
neu i que allà dalt feia molt fred. També 
ens van advertir,  que si no coneixíem el 
recorregut era impossible, ja que no tenia 
res a veure amb els “ Carros de Foc” ni 
amb els “Cavalls del Vent”, que fi ns ara 

ningú ho havia aconseguit en menys de 
24 hores i que sense un reconeixement 
previ, no teníem res al cap. 
Ah si? doncs ja ens tens ben equipadets 
i conscients del que estem a punt de co-
mençar (o al menys això ens pensàvem), 
plantats al refugi de Graus, a tres quarts 
de nou del vespre, per començar la nova 
travessa circular de “La porta del Cel” al 
Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
El nostre plantejament és fer la travessa 
en el sentit contrari a les agulles del rellot-
ge i començant de nit per poder acabar 
de dia, però amb l’inconvenient de què 
la primera etapa de nit entre Graus i el 
refugi de Vallferrera és la més llarga i 
complicada de totes amb diferència. Així 
doncs, “obrim la Porta del Cel”, sortint 
del refugi de Graus. 

_TRAVESSES

“ROT PUNKT” A “LA PORTA DEL 
CEL” 

2874 travesses
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Primer baixem cap al poble de Tavascan, 
mig per pista mig per carretera, la qual 
cosa ens serveix per escalfar motors i 
agafar ànims. Travessem el poble i con-
tinuem per un tram de GR que s’enfila 
de dret amunt. A mitja pujada deixem 
les marques de GR i ens desviem cap a 
l’esquerra. A partir d’aquest punt i durant 
les pròximes hores, el camí és confús i 
molt tècnic. A mesura que va passant el 
temps ens adonem que l’orientació és clau 
en aquesta primera etapa i per sort, de 
tant en tant, anem trobant senyals que ens 
confirmen que anem bé, fins que arribem 
a la preuada cabanya de Boldís. 
En aquest punt, marquem la tarja de pas 
i continuem amb la mateixa tònica unes 
hores més, això sí, en aquest tram, hi 
afegim unes quantes congestes de neu 
per fer-lo més interessant, fins que final-
ment arribem al petit refugi de Baborte. 
Després de fer-hi una ullada i d’espantar, 
sense voler, uns excursionistes que dor-
mien, continuem camí avall fins a trobar 
la pista que finalment ens portarà al co-
negut refugi de Vallferrera. L’eufòria per 
haver aconseguit fer aquest primer tram 
nocturn amb èxit, se’ns aplaca una mica 
quan veiem que han passat vuit hores i 
només hem fet 22 quilòmetres i 2.500 
metres de desnivell. Fem càlculs i ens 
adonem que per poder acabar en menys 
de 24 hores, caldrà “apretar” i de valent. 
Evidentment, els que ens recomanaven 
de no venir, sabien de què parlaven, però 
no ens coneixien: som molt tossuts! 
Sense pensar-nos-hi gaire, continuem 
en direcció cap a la Pica d’Estats i abans 
d’arribar al primer llac ja es comença a fer 
de dia. Aprofitem una parada per desar 
els frontals dins la motxilla i treure els 

grampons per passar amb més seguretat 
les continues congestes de neu que hi 
ha fins al coll de Sotllo. En aquest punt 
havíem planejat tirar amunt per la cresta 
del Pic Verdaguer, però les condicions i 
l’experiència ens diuen que anem a donar 
la volta per darrere, per allà on passa el 
camí normal; això sí, amb neu fins al cim 
de la Pica i amb la pèrdua de temps que 
això ens suposa. 
Tornem a fer números i ens animem; 
hem trigat tres hores del refugi al cim de 
la Pica d’Estats i ara només ens queda 
baixar cap al refugi de Pinet a tot drap, on 
hem encarregat un bon dinar, de forquilla 
i ganivet, que ens cruspirem quan encara 
no són ni les deu del matí. Finalment de 
forquilla i ganivet, res de res, però entre 
mossegada i mossegada i xarrup de sopa 
fastigosa, xerrem amb el guarda i ens es-
panta al dir-nos que la següent etapa fins 
al refugi de Certescan és molt dura i té 
unes vuit hores de durada. Per sort se’ns 
acut demanar-li, segons el seu punt de 
vista, quantes hores té l’etapa que acabem 
de fer, i també ens diu que unes vuit ho-
res. Així doncs, fem el compte de la vella 
i calculem que si de Vallferrera a Pinet hi 
hem estat 5 hores, de Pinet a Certescan, 
segurament n’hi estarem 5 més. 
Carreguem d’aigua i continuem. La pri-
mera meitat d’aquesta etapa sembla més 
una prova d’orientació que qualsevol altra 
cosa. No seré pas jo qui us en desvetlli 
l’entrellat. Per sort al final acaba enllaçant 
amb l’Alta Ruta Pirinenca que ja no dei-
xarem fins al mateix refugi de Certescan. 
Quan arribem al refugi, ja fa gairebé 
dinou hores que hem començat i en 
aquest moment veiem que tenim moltes 
possibilitats d’aconseguir-ho. L’Alejandro 
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vespre vàrem començar. Uns quilòme-
tres abans d’arribar ens venen a rebre en 
“Tito” i un seu col·lega per donar-nos 
ànims. Per quan acabem, ens conviden a 
un jacuzzi per refer-nos i després a sortir 
de marxa per celebrar-ho. Tot i que de 
moral no ens en falta, tenim la maquinària 
que fa fi ga i ajornem la festassa per un 
altre dia que puguem donar la talla. Al 
cap de vint-i-tres hores i quinze minuts 
entrem al refugi de Graus i “tanquem la 
Porta del Cel”. Tothom es gira i ens ve a 
felicitar, fi ns i tot ha sortit el cuiner que 
ja ens comença a fer el sopar. Ho hem 
aconseguit !!!

Hi hem gaudit, hi hem patit i també hi 
hem rigut i us podem dir, sense cap mena 
de dubte, que haver passat per “La Porta 
del Cel” ha estat un viatge inoblidable. 
Estem segurs que ben aviat aquesta nova 
travessa serà tot un referent al Pirineu. 
Té tots els ingredients per triomfar per-
què és maca, molt dura i té el seu punt 
d’aventura. Aquest estiu, mentre escrivia 
aquestes quatre ratlles, ja hi ha hagut 
més repeticions de la travessa, però ben 
poques en menys de 24 hores. Alguna 
d’elles ha estat més ràpida que la nostra, 
però en aquesta ocasió, el ‘Rot Punkt’ el 
vàrem pintar nosaltres. 

Ramon Rierola - Manlleu

Ramon i Fer, juny del 2006

"Com moltes altres travesses, la "Porta del Cel" ha 
agafat popularitat i renom, tal com ja pronosticaven 
els protagonistes de l'aventura a l'estiu del 2006"

Gamarra, el guarda del refugi, ens diu que, 
anant ràpids, podem fer aquesta última 
etapa en unes cinc hores, que és exacta-
ment les que ens queden per acabar tot 
el recorregut en menys de vint-i-quatre.
Així doncs, amb els ànims desbordats i 
“apretant” les dents, enfi lem la pujada 
cap al coll de Certescan. Per casualitat, 
ens creuem amb uns que ens varen 
veure sortir la nit abans. Mentre parlem 
una mica, ens miren amb admiració i 
perplexitat a la vegada, no entenen com 
pot ser que encara no haguem parat ni 
un moment des de l’última vegada que 
ens varen veure, i en tot moment ens 
van donant ànims, assegurant-nos que 
ho aconseguirem. 
Ens acomiadem i continuem, ara sí, fent 
l’última pujada de totes cap al Pic de Cer-
tescan. Mentre anem pujant, els núvols 
comencen a fer de les seves i quan ens 
n’adonem, ens trobem al mig d’un mar 
de boira que no ens deixa trobar el cim. 
Només ens faltava això, a punt d’acon-
seguir-ho i no som capaços de trobar el 
cim del Pic de Certescan. Per sort o per 
desgràcia, hem anat a parar en un avant 
cim que ens ha confós, però la intuïció 
ens porta al mateix cim que celebrem amb 
una forta abraçada i vint-i-una hores a les 
nostres cames.
Comencem una llarguíssima baixada 
que ens tornarà al mateix punt on ahir al 

La primera etapa de nit entre Graus 
i el refugi de Vallferrera és la més 
llarga.
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_LA FOTO

la foto 2877

DES DEL COLL DE PASSARELLA

Aquest estiu, mentre remarcàvem el petit recorregut de Sant Pere de Casserres, vam quedar parats 
de la trista imatge que mostrava el riu Ter en el meandre que fa sota el coll de Passarella. De seguida 
em van venir al cap altres fotografies d’arxiu que tenia del mateix lloc i em va semblar oportú com-
parar-les. La imatge del riu amb un cabdal considerable feta al mes de març de 2021, contrasta amb 
la que vaig fer el mes de  juliol d’aquest any, on el riu ens mostra només un insignificant fil d’aigua. 
El campanar del pantà de Sau, que sempre ha estat un dels mesuradors visibles més coneguts de 
l’estat de l’embassament, per desgràcia ens ensenya massa sovint la imatge que es repeteix de la seva 
església al descobert. Alguns gravats antics ja ens mostraven que anys enrere, a l’entorn de Sant Pere 
de Casserres, ja s’hi feien processons i rogatives per demanar pluja per les collites. Sigui com sigui, 
la història es repeteix una i altra vegada amb l’agreujant de què aquestes situacions sovintegen cada 
vegada més per culpa del canvi climàtic, del qual encara hi ha inexplicablement alguns negacionistes 
acèrrims. Esperem que la propera fotografia del meandre de Passarella, ens il·lusioni una mica més. 

Cap de Redacció 
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_EL LLIBRE

Jordi Anglada_Llibreria Anglada - Vic

ELOGI DELS CAMINS 

Torbjorn Ekelund. Editorial Símbol.

2878 el llibre

L’autor diu “El camí va ser la primera 
via de comunicació i la forma sobre 
la qual es produeix el desplaçament 
per un paratge” També ens explica 
un aspecte fundacional dels humans 
que en el seu moment es van preo-
cupar d’obrir-los.

Un llibre sobre el valor dels camins. 
Aquell traçat obert enmig de la 
natura per transitar a peu d’un lloc 
a l’altre.

Les idees que vol compartir l’autor 
amb el lector han nascut mentre 
caminava. Una experiència marcada 
per una distància, un temps i un re-
corregut concret que ens relliga amb 
el que som i amb el lloc d’on venim.

Un llibre que ens fa més savis i més 
respectuosos amb l’entorn.
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_NOTÍCIES

notícies 2879

ACTIVITATS

OLLA DE NÚRIA 2022
El diumenge, 12 de juny de 2022 A les 9:00h 
del matí va arrencar des del Santuari de la Vall 
de Núria, la XVa edició de l’Olla de Núria amb 
gairebé 600 corredors. Per davant, 21,5 quilò-
metres i un desnivell positiu de 1.900 metres 
d’un recorregut sense ni un metre d’asfalt. 
Una cursa organitzada gràcies a una direcció 
liderada per voluntaris i que compta amb el 
suport de més de 100 persones.
L’edició d’enguany va transcórrer amb sol i una 
mica de vent a les zones altes on també hi 
havia algunes plaques de neu. La clau va estar 
en saber hidratar-se bé i adaptar-se a l’altura, 
ja que més del 70% del recorregut està per 
sobre dels 2.700 metres. 
En la classificació general homes el guanya-
dor va ser Oriol Cardona i en dones l’Oihana 
Kortazar.
Enguany també es van celebrar l’Olla Júnior, 
l’Olleta, l’Olla Nocturna (en la seva primera 
edició) i l’Olla Vertical.

UNA CURSA CADA COP MÉS SOSTENIBLE
Aquest any s’ha continuat amb la recollida 
selectiva dels residus i l’ús d’envasos retor-
nables. Com a noves mesures s’ha fet servir 
cinta de marcatge tèxtil reutilitzable i s’ha 
donat als participants una samarreta fabricada 
a Mataró amb un teixit a base d’ampolles de 
plàstic, una aposta de l’organització per pro-
ductes sostenibles i de proximitat, que valoren 
l’economia circular.

CURS DE PROGRESSIÓ EN CRESTES
Aquesta activitat formativa va tenir lloc els dies 
2 i 3 de juliol. A la presentació prèvia es va fer 
un repàs del material implicat, nusos i certes 
maniobres bàsiques que entrarien en joc. Les 
sortides pràctiques van tenir lloc a la zona d’Ull 
de ter i a la Cresta de Peguera. En aquestes 
dues jornades es van realitzar en primer lloc 
diverses pràctiques i maniobres de progressió 

Foto dels voluntaris de l'Olla de Núria (2022)
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en cresta com per poder finalitzar la jornada 
escalant 2 llargs de corda i fer 2 ràpels en 
terreny fàcil, però real i en segon lloc es van 
practicar llargs, ensambles a mitja distància, 
ensambles en curt, diversos ràpels i la presa 
de decisions segons les exigències del terreny, 
actuant amb criteri, seguretat i autonomia.

9A CRONOESCALADA SOLIDÀRIA A LA CREU 
DE GURB
El 17 de juny va tenir lloc la 9a edició de la 
Cronoescalada a la Creu de Gurb. En aquesta 
ocasió la prova va comptar amb més de 130 
inscrits/es que van realitzar el recorregut de 
gairebé 2 kms i 300 m de desnivell sortint de 
l’Església de Sant Andreu de Gurb. Enguany la 
prova formava part de la Copa Osoning Trail Run 
en la modalitat de curses en pujada. 

ESCAMPANT LA BOIRA AL PARC NATURAL 
DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC I A 
LA RIERA DE LES GORGUES
Amb el Coll d’Estenalles com a punt de sortida 
el grup Escampant la Boira va enfilar una nova 
sortida per conèixer l’entorn del parc natural 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. La sortida 
comprenia l’ascensió al Montcau (1.056 m.) un 
punt elevat que ofereix unes vistes privilegiades 
de la zona. La ruta va prosseguir entre corriols 
passant per la Roca Encavallada, un prodigi ca-
priciós de la natura, els Òbits, la roca del Morral 
del Drac, La Mola (1.103 m.), el monestir de 
Sant Llorenç del Munt i la cova de Sescorts.  
Una altra sortida d’aquest grup infatigable els 
va portar a la Riera de les Gorgues. Aquesta 
ruta va transcórrer resseguint la riera des de 

tots els seus nivells, per trams acompanyant 
la seva riba, d’altres passant per damunt de 
les grans roques que li fan de llit, i no menys 
interessant la seva cinglera amb parets de 
pedra majestuosa que van marcant el camí 
a banda i banda. Es va fer parada a l’església 
de St. Bartomeu Sesgorgues i el pont del Molí 
de la Bertrana. De tornada es van aturar a la 
Barra de Ferro, un salt de 80 metres que fa de 
mirador amb unes vistes esplèndides de tot el 
recorregut de la riera.

CURSA DELS 7 PORTALS
El dijous 30 de juny, dins els actes de la Festa 
Major, es va celebrar a Vic la sisena edició de 
la Cursa Nocturna “Els 7 portals”. La prova 
va arrencar a 2/4 de 10 del vespre en la seva 
modalitat infantil i a les 10 en punt  per les 
modalitats júnior, adaptada i absoluta. La cursa 
presentava 3 recorreguts: Infantil amb una 
volta al recorregut pel casc antic, l’adaptada 
en la què es podia escollir una o dues voltes 
al recorregut (adaptant els trams) i les júnior 
i absoluta, que constaven de dues voltes al 
recorregut, la primera incorporant el tram del 
carrer del Doctor Junyent, avinguda dels Països 
Catalans i carrer de Sant Pere i la segona el 
recorregut pel casc antic.
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pas al sopar, que es servia a la barra. La nit va 
continuar amb un bingo musical i es va tancar 
amb el concert del grup “Sicuta”. 

notícies 2881

RESULTATS ESPORTIUS

ÈXIT INTERNACIONAL DE BERNAT SELVA 
ALS EYOC
Els dies 2, 3 i 4 de juliol es va celebrar l’EYOC 
(European Youth Orienteering Championships) 
2022 a Salgótarján (Hongria). Tres dies de 
curses que es van celebrar les modalitats de: 
llarga distància, esprint urbà i relleus clàssics 
on els corredors competien amb les millors 
seleccions d’Europa. Bernat Silva va finalitzar 
la prova en 5a posició, accedint així al podi 
internacional.

LA UNIÓ EXCURSIONISTA DE VIC ES FA AMB 
4 ORS, 4 PLATES I TRES DIPLOMES AL CAM-
PIONAT D’ESPANYA MTBO. TRIPLET D’OR PER 
ARLET SALES (F15) 
El primer cap de setmana de juliol s’ha celebrat 
al Campionat d’España de MTBO a la ciutat 
de Logronyo, disputant-se el campionat en 
modalitat de mitja distància, sprint i llarga 
distància. Cal destacar el triomf en les tres 
proves de l’atleta Arlet Sales a la categoria 
de F15. D’altra banda, Jordi Sales va fer dues 
segones posicions en mitja i llarga distància i 
Airina Sales va fer-se amb una plata en l’sprint.
També en categoría èlit, Jana Lüscher, va 
obtenir diplomes, quedant-se a la portes del 
podi fent dues 4artes posicions en mitja i llarga 
distància i 5ena en l’sprint.

ENTITAT

FESTA D’ESTIU DE LA UNIÓ
El 18 de juny va tenir lloc a la Zona esportiva 
de Vic (Mas de Bigues) la Festa d’Estiu de 
la Unió amb una assistència de més de 
250 persones. Aquesta va ser la primera 
vegada que tenia lloc amb aquest format i 
cal destacar la implicació dels/les joves de 
l’entitat que van liderar-ne l’organització. 
L’acte va començar a 2/4 de 7 de la tarda 
amb activitats diverses com Orientació, vòlei i 
slacklines entre d’altres. Tot seguit va tenir lloc 
la xerrada de l’Ona Castellsagué que va donar 
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NOU MAPA PER A CONÈIXER LES REGU-
LACIONS D’ACCÉS ALS PARCS I ENTORNS 
NATURALS DE CATALUNYA
Aquest mes d’agost la pàgina web de la Fe-
deració d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
ha estrenat un nou mapa interactiu amb les 
regulacions d’accés motoritzat dels principals 
Parcs Naturals a Catalunya. El mapa es pot 
trobar dins de l’apartat de Natura del web de 
la FEEC (www.feec.cat/natura/parcs-naturals) 
i porta el títol de “Parcs Naturals“. 
Aquesta nova eina pretén unificar i ordenar 
la informació i facilitar que les persones 
que vulguin visitar aquests entorns puguin 
informar-se’n prèviament i així ajudar que es 
compleixin les regulacions. El mapa enllaça 
amb les diferents pàgines web que gestionen 
les reserves de plaça o informen sobre les 
limitacions d’accés per a cada espai. Com a 
exemple, podem trobar els dies i horaris en què 
l’accés a la carretera de Fontalba està restringit 
i cal fer reserva o la normativa i ordenança que 
regula l’accés a La Foradada de Cantonigròs, 
entre altres.
En els darrers anys s’ha observat una tendència 
creixent en el nombre de persones que gaudei-

xen dels espais naturals i que ha derivat amb 
l’aplicació de diferents regulacions en aquests 
espais.  Els espais naturals són llocs molt atrac-
tius per a la pràctica d’activitats esportives i de 
lleure, però la seva massificació té impactes 
molt negatius sobre el medi natural. Alguns 
dels impactes més destacats són la pèrdua de 
biodiversitat, la pèrdua de la qualitat ambiental, 
la degradació del sòl o la mateixa tranquil·litat 
de l’entorn. Cal tenir en compte que, com més 
gran és la pressió menys resiliència tenen els 
espais per a recuperar-se dels impactes.
Actualment el mapa recull 28 parcs o entorns 
naturals de 10 comarques diferents. L’aplicació 
és dinàmica i permet que es puguin aportar 
dades per incorporar altres espais naturals 
que tenen un accés regulat. Malauradament 
hem de dir que aquesta serà una mesura que 
cada vegada veurem més, però que al mateix 
temps es fa necessària perquè puguem seguir 
gaudint dels espais naturals tal i com ens 
agrada trobar-los.  

Montse Vila - Vic
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_AGENDA octubre/desembre_22 gener_23

agenda 2883

_VAL LA PENA ANAR-HI!

+INFORMACIÓ 
93 885 51 20            www.unioexcursionistavic.org          secretaria@unioexcursionistavic.org

MONT SAINT-MICHEL (França)

“I haver d'aturar-se de nou, encara que ahir vaig estar visitant-lo, perquè no em 
puc deslliurar de la seva imatge” - Pere Martínez-Cerdanyola 

Des d’aquest espai ens agra-
daria que ens enviéssiu alguna 
foto d’aquell racó on us agrada 
anar a badar una estona; aquella 
ciutat que us va encantar en 
aquell viatge o aquell paisatge 
que un dia us va embadalir. 
Us agrairem ens acompanyeu 
la foto amb un parell de ratlles 
amb el vostre comentari. Espe-
rem les vostres imatges!

Podeu enviar-ho amb el vostre nom i població al 
correu electrònic:
secretaria@unioexcursionistavic.org
indicant que és per aquest espai de El Butlletí.

Formació:
15 i 16 d'octubre  Curs d’Escalada Esportiva
22 i 23 d'octubre  Curs de Barranquisme
3 al 13 de novembre  Curs d’orientació amb GPS, mapes digitals i gestió de dades
5 de novembre  Curs de Primers Aixilis a Muntanya (Fira de Muntanya)
12 i 13 de novembre  Curs d’Autorescat
18 de desembre  Curs d’Allaus i Seguretat
12 i 15 de gener (2023)  Curs progressió amb piolet i grampons

Activitats: 
17 i 18 de setembre  Sortida de la SAM a la Tuca Blanca de Pomero
25 de setembre  Sortida “Escampant la Boira” a La Covil
4-5 i 6 de novembre  Fira de la Muntanya
6 de novembre  41ª Caminada Matagalls – Vic
17 de desembre  Torronada i Pujada del Pesebre a Turó de la Creu de Gurb
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