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Què és País 
d’Aventura

Una nova iniciativa editorial

Teniu a les vostres mans 
una nova publicació: 
País d’Aventura. De la 
mà de Diaridelaneu.cat 
i amb el suport editorial 
de L’Esportiu i El Punt 
Avui, neix amb l’objectiu 
de donar suport i difusió 
als esports d’aventura i 
el turisme actiu al nostre 
país.
País d’aventura no és 
una guia, ni tampoc una 
publicació més. País 
d’Aventura neix amb la 
vocació de ser una eina 
de comunicació útil i 
participativa amb i per 
als nostres lectors-prac-
ticants. Perquè a País 
d’Aventura combinem 
la imprescindible feina 
dins l’oficina de redac-
ció amb la necessària 
exploració de l’entorn, 
sigui a la muntanya, a 
la platja, al cel, o al riu. 
El nostre objectiu: des 
del territori, sigui amb la 
nostra visita o mitjançant 
el testimoni dels nostres 
col·laboradors, volem 
que ens ho expliquin en 
primera persona. Només 
així té sentit una publica-
ció amb aquest nom.

A País d’Aventura, a 
més, volem fer costat de 
manera activa i partici-
pativa als emprenedors 
locals, donant-los su-

port i difusió, i ho volem 
fer de la forma més ho-
nesta i respectuosa que 
ens sigui possible amb 
l’entorn. I així ho volem 
transmetre als practi-
cants que volen gaudir 
de la natura i el territori.

La pandèmia i la impos-
sibilitat de viatjar a se-
gons quins destins, ens 
ha donat l’oportunitat de 
fixar-nos de nou en un 
rerepaís que sempre ha 
estat ric en paisatges 
i activitats, però sovint 
hem anat a buscar lluny 
de casa aquella oferta 
que, de fet, la teníem a la 
cantonada de casa.

Malauradament també 
hem comprovat que calia 
fer-ho amb respecte per 
una natura i una fauna 
que no pot veure’s per-
manentment molestada 
ni turistificada. Algunes 
imatges del passat estiu 
ens conviden a tenir-ho 
molt present i a actuar en 
conseqüència.

L’aventura, viscuda en 
el seu estat més natu-
ral, té tot el sentit quan 
se superen les fronteres 
territorials i físiques amb 
racionalitat, ens recarre-
guem d’emocions i un 
benestar amb els quals 

podem encarar nous rep-
tes amb més experipèn-
cia, major informació i 
amb expectatives a mida 
de les nostres possibili-
tats. Ens seguiu?

País d’Aventura és 
una publicació gratuïta 
de periodicitat anual 
que s’encarta dins el 
diari El Punt Avui del 
dia 1 de juliol (difusió 
OJD 18.000 exem-
plars) i una audiència 
EGM de 98.000 
lectors.
També se n’editen 
5.000 exemplars de 
distribució gratuïta 
entre els establiments 
associats.

Impressió total: 23.000 
exemplars
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Barranc avall
Esports d’aventura. El descens de barrancs, un clàssic d’aventura que ressorgeix

Baixar per un riu engor-
jat que combina salts 
d’aigua i gorgues i fer-ho 
rapelant, a trams lliscant 
igual que ho faríem per 
un tobogan i en deter-
minats punts caminant 
o nedant. Molt en resum 
aquesta podria ser la de-
finició de què és el ba-
rranquisme, una moda-
litat que combina esport 
i lleure que va arribar al 
Pirineu a mitjans dels 
anys 70 del segle passat.

Des d’aleshores el ba-
rranquisme ha viscut 
èpoques de tota mena, 
des de l’expectació que 
va provocar la seva pràc-
tica inicial, restringida 
a uns pocs pioners que 
s’arriscaven a baixar 
trams de rius que abans 
no havien estat trepitjats 
per ningú, passant per 
èpoques en què els prac-
ticants del barranquisme 
van quedar reduïts a un 
grup d’incondicionals, 
fins a l’actualitat, un 
moment en el qual es 
considera una modalitat 
consolidada o, fins i tot, 
en lleuger creixement.

La pràctica dels anome-
nats esports d’aventura, 
entre els quals el ràfting, 
el barranquisme o el 
parapent entre els més 
populars, no ha parat 
de créixer en els darrers 
anys, arribant a un punt 

de certa estabilització.
El Pirineu és considerat 
com un bon territori per 
a la pràctica del barran-
quisme. També ho són 
la serra de Tramuntana 
a Mallorca, el Pirineu 
d’Osca i el Pirineu de 
la Catalunya del Nord. 
Són zones molt valora-
des perquè reuneixen 
totes les condicions per 
adaptar-se a mida dels 
qui s’hi volen iniciar, per 
als qui es poden consi-
derar practicants de ni-
vell mitjà i també per als 
que es poden considerar 
practicants de nivell alt o 
experts.

Com iniciar-s’hi?

Com passa amb tots els 
esports d’aventura, el 
barranquisme requereix 
tenir unes prevencions i 
coneixements mínims si 
es vol posar en pràctica 
per primera vegada, ja 
que és considerada una 
activitat que pot implicar 
risc. A més, cal tenir pre-
sent que per practicar el 
barranquisme és neces-
sari material específic, 
com ara casc, un neoprè 
complet, talabard amb 
bagues de seguretat, 
mosquetó i davallador, 
cordes i, molt important, 
una assegurança. A ban-
da de cordes, motxilles, 
botes o una farmaciola, 
entre altre material.
Així doncs el més con-
venient per a la nostra 
primera experiència serà 

contractar un guia per tal 
que ens pugui facilitar 
el material i a la vegada 
minimitzar els riscos per 
manca de preparació bà-
sica i tècnica. Això sí, en 
els esports d’aventura el 
risc zero no existeix, més 
encara quan es tracta 
d’una activitat que pot 
venir condicionada per 
la meteorologia. Cal evi-
tar els barrancs en dies 
de pluja o de previsió de 
tempestes a la capçalera 
del barranc.
S’ha de tenir assumit que 
un cop ens endinsem 
en un engorjat cal es-
tar conscienciat en què 
potser experimentarem 
situacions que poden ge-
nerar pressió psicològica 
i requerir certa forma físi-
ca. Això sí, les emocions 
intenses estan garanti-
des, més encara si tenim 
present que l’activitat es 
desenvolupa en espais 
feréstecs, poc concorre-
guts, sovint ombrívols 
i d’aigües fredes, però 
sempre de gran bellesa.

El millor moment

El quan sempre vindrà 
condicionat pel nostre 
nivell i pel cabal d’aigua 
que porti el riu o torrent. 
El més habitual, però, és 
que els practicants no-
vells ho facin els mesos 
de ple estiu, mentre que 
els més avançats ho po-
den fer tot l’any, fins i tot 
en barrancs glaçats.
Quines tècniques?

En els seus inicis el ba-
rranquisme combinava 
tècniques que prove-
nien de l’espeleologia, 
l’escalada i l’alpinisme. 
Actualment ja s’apliquen 
tècniques i materials 
propis.
A Catalunya l’organisme 
de referència per a la 
formació i informació 
és la FEEC (Federació 
d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya).

Més informació

Quant a bibliografia es 
considera un referent el 
llibre “Guia pràctica del 
descens de Barrancs i 
engorjats de Catalunya”, 
publicat per Pere Mira-
lles i editat per l’Institut 
d’Estudis Espeleològics 
Sabadell l’any 1994. En 
els darrers anys, però, 
s’han editat altres guies 
de barrancs i de tècni-
ques que podreu trobar 
en llibreries especialitza-
des.

Doncs bé, ja ho sabeu, 
si esteu interessats a 
iniciar-vos en el ba-
rranquisme ja disposeu 
d’algunes pautes bàsi-
ques per fer-ho. A Ca-
talunya hi ha diverses 
entitats excursionistes o 
empreses de guies que 
us permetran fer-ho amb 
garanties. I ja només em 
queda dir-vos que, un 
cop al barranc gaudiu 
de l’aigua i respecteu 
l’entorn.
Som-hi?

En descens per les Fonts del Llobregat, a l’Alt Berguedà (Foto: Joan Huertos).

Ivan Sanz
Puigcerdà
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Després d’anys de se-
quera als Andes centrals 
de Xile, enguany la neu 
hi ha arribat d’hora i en 
abundància. I malgrat la 
neu que des d’inicis de 
juny hi ha als Andes de 
la rodalia de Santiago de 
Xile, tot just la setmana 
passada van obrir dues 
de les nou estacions 
d’esquí més importants 
amb què compta el país. 
Ni tan sols estacions de 
renom internacional com 
Portillo i Valle Nevado 
s’han plantejat obrir mal-
grat la quantitat de neu 
que encara avui lluei-

xen les seves webcams. 
Ambdues depenen en un 
80% del client brasiler 
per als quals l’entrada 
al país és impossible. 
Després de setmanes 
amb la pandèmia de la 
Covid-19 continguda, tot 
just el dilluns 17 d’agost 
es van posar en marxa 
els remuntadors al Co-
lorado i La Parva, dues 
estacions d’esquí situa-
des a 40 km de la capital 
xilena. Ja s’han perdut 
2/3 terceres parts de la 
temporada i l’obertura no 
és continuada; tanquen 
els caps de setmana i 
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Telecadira amunt i 
descens en BTT

Bikeparks amb remuntadors. A l’estiu les estacions d’esquí s’adapten a les bicicletes

Una imatge del bikepark de Vallnord (Foto: Vallnord).

L’any 1999 l’estació ca-
nadenca de Whistler-
Blackcomb va adaptar 
les pistes d’esquí a la 
pràctica de la bicicleta de 
descens (DH). La inicia-
tiva d’obrir els remunta-
dors a l’estiu, perquè els 
ciclistes pugessin amb 
les bicicletes adaptades 
i, tot seguit, rodessin 
muntanya avall per di-
ferents circuits, va ser 
un èxit. Vint anys més 
tard Whistler ofereix 200 
km de rutes i s’ha con-
vertit en una meca del 
descens (DH down hill). 
La iniciativa canadenca 
aviat es va estendre per 
casa nostra i al Pirineu, 
especialment el d’àmbit 
català, també s’han 
creat tres bikeparks que 
són referència al sud 
d’Europa: La Molina, Pal 
i Els Angles.
El bikepark de Pal (An-
dorra) es va obrir l’any 
2001. Actualment és 
considerat, per diverses 
revistes especialitzades, 
com un dels deu millors 
del món. Ofereix 1.000 m 
de desnivell, 1 telecabina 
i dos telecadires que do-
nen accés a 40 quilòme-
tres d’itineraris.
La Molina (Cerdanya) va 
ser pionera a Catalunya i 
a l’Estat espanyol. L’any 
2004 va adaptar la mun-

Ivan Sanz
Pirineus

tanya de la Tosa a la bi-
cicleta de muntanya amb 
diferents circuits. Ara 
com ara ofereix 700 m 
de desnivell i prop de 30 
quilòmetres d’itineraris 
de descens accessibles 
amb dos remuntadors (el 
telecabina Cadí-Moixeró 
i el telecadira Cap de Co-
mella).
A la Catalunya del Nord, 
l’estació d’esquí d’Els 
Angles (Capcir) també 
va obrir l’any 2007 un 

bikepark que ofereix un 
desnivell de 500 m i 50 
quilòmetres de pistes.
La pràctica del DH és 
una modalitat de bicicle-
ta que pot comportar risc 
donada la velocitat que 
es pren en baixar per 
senders estrets. Segons 
dades de la Federació 
Catalana de Ciclisme, es 
creu que a Catalunya el 
DH és practicat per unes 
800 persones. No és un 
esport massa econòmic, 

ja que d’una banda l’ús 
de remuntadors reque-
reix forfet i, de l’altra, les 
bicicletes de descens no 
són massa comunes. 
També cal comptar amb 
proteccions, una asse-
gurança o llicència de fe-
derat i la visita a alguna 
escola de l’especialitat. 
Els paisatges d’alta 
muntanya i les tempe-
ratures fresques en ple 
estiu són, però, el millor 
reclam per a practicar-lo.

Geologia
baixant 
barrancs

Un descens de barrancs alternatiu

Fa quatre anys va co-
mençar una modalitat 
alternativa a la tradicio-
nal forma practicar el 
descens de barrancs. Es 
tracta de gaudir d’aquest 
esport d’aventura men-
tre es practica en com-
panyia d’un geòleg. 
L’experiència que ja su-
posa en si mateix el des-
cens de barrancs, queda 
complementada per la 
possibilitat de conèixer 
més i millor la geologia 
del Pirineu. La iniciati-
va l’organitza l’empresa 
Exploraguies.com, es-
pecialitzada en esports 
d’aventura. Un dels ba-
rrancs que permeten 

Descens per un barranc (Foto: Organyaxperience.cat).

aquesta nova combina-
ció de descens de ba-
rrancs i geologia és el de 
l’Infern, al Pallars Sobirà. 
Aquest engorjat permet 
interpretar de forma molt 
visual la modelació del 
paisatge fins als nostres 
dies i com es transfor-
marà en el futur. A banda 
del barranc interpretat, 
sovint l’activitat també in-
clou la visita a l’estany de 
Montcortès i la Mina Eu-
reka de Castell-Estaó. El 
patrimoni geològic, fòssil 
i un entorn propici per als 
esports d’aventura fan 
del Pirineu de Lleida un 
escenari privilegiat, com-
plementari i únic.
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El parapent, el vol 
més lliure

Pirineu i Pre-Pirineu. Unes de les millors zones del món per a la pràctica del parapent.

Va ser a mitjans dels 
anys 80, quan la pràcti-
ca de l’ala delta va tocar 
sostre, que molts dels 
seus practicants es van 
passar a una modalitat 
més còmoda i lleugera: 
el Parapent. Arribada 
com una tendència a 
l’alça pels practicants de 
muntanyisme i alpinisme 
dels Alps, aviat s’adopta 
amb força al vessant 
sud del Pirineu, gràcies 
a les bones condicions 
dels corrents tèrmics 
d’orientació vertical que 
ofereix la serralada.
A mitjans dels noranta 
el parapent arriba al seu 
màxim exponent en prac-
ticants, escoles i empre-
ses de vol, que proliferen 
pels municipis de diver-
ses valls i contraforts del 
Pirineu. Actualment el 
nombre de practicants 
i zones adients per a la 
seva pràctica està es-
tabilitzat (prop de 1.000 
federats).
Els vols en parapent són 
considerats una modali-
tat esportiva i aèria que 
pot implicar risc, motiu 
pel qual és del tot ne-
cessari iniciar-nos en 
una escola de vol per co-
mençar a practicar. Una 
bona opció són els “ba-
teig de vol” que oferei-
xen les escoles i, a partir 

d’aquestes, veure com 
podem progressar.
Els parapents d’avui per-
meten una progressió 
gradual, ja que tenen 
poc a veure amb els dels 
anys 80. Per mides, ca-
racterístiques i tècniques 
de vol, la seva evolució 
ha estat vital per a la 
seguretat. Les escoles 
de vol són les que ens 
informaran dels requisits 
físics o de material (roba, 
calçat, guants, etc.) que 
necessitem per a una 
primera sessió. Cal te-

Ivan Sanz
Organyà

nir present que amb el 
parapent podem fer vols 
d’uns pocs centeners de 
metres arran de terra o 
arribar a fregar altures 
properes als 3.000 m. 
Segons nivell, és clar. 
També de les condicions 
econòmiques i els condi-
cionants meteorològics, 
aquest darrer un factor 
clau per a la pràctica. 
Tot i que es pot volar tot 
l’any el cert és que la 
millor època per fer-ho 
són els mesos de juny a 
setembre. A Catalunya 

l’organisme que regula la 
pràctica, la formació i les 
llicències és la Federació 
Aèria Catalana (C/ Gui-
púscoa 23, Barcelona) i 
són 10 les escoles que 
podem trobar per iniciar-
nos en la seva pràctica.
I molt important: el para-
pent és un esport apte 
per a totes les edats -qui 
pot córrer, pot volar-, 
ecològic, silenciós, que 
no contamina i que per-
met veure i viure la natu-
ra d’una forma especta-
cular. Us hi animeu?

Enlairant el vol (Foto: Organyaxperience.cat).
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Excursions d’estiu amb 
un ‘toc’ esquiador

Estacions d’esquí i muntanya. Excursions a cims propers a La Molina, Espot, Port Ainé, Vall de Núria i Vallter

Excursionistes baixant del Puigmal diumenge passat (Foto: IST)

Les estacions d’esquí 
del Grup FGC ja fa uns 
quants anys que a l’estiu 
esdevenen estacions 
de muntanya ideals per 
a activitats a la natura. 
D’entre les moltes ac-
tivitats, les caminades 
són de les que més se-
guiment tenen. Al voltant 
de La Molina, Espot, 
Port Ainé, Vall de Núria i 
Vallter hi ha diversos iti-
neraris que tenen com a 
premi arribar a cims des 
dels quals gaudirem de 
bones panoràmiques i la 
satisfacció d’haver asso-
lit cims de més de 2.000 
metres.

Pirineu de Girona

A Vallter, el Pic de Bas-
timents (2.878 m) s’hi 
pot accedir seguint un 
sender de muntanya ben 
marcat sobre el terreny, 
ja que es tracta d’una 
ruta popular. L’itinerari 
passa pel mític coll de 
la Marrana (2.535 m) i a 
prop del naixement del 
riu Ter i de les runes del 
primer refugi de muntan-
ya de la península Ibèri-
ca. També permet obser-
var la morfologia que van 
deixar a la zona les gla-
ceres del circ de Morens.
A Vall de Núria la sorti-
da estrella és al Puigmal 

Ivan Sanz
La Molina

(2.913 m). L’ascensió 
des del Santuari és una 
de les clàssiques del Piri-
neu oriental que ens per-
met gaudir de panoràmi-
ques impressionants del 
Pirineu central i oriental. 
Com el Bastiments, el 
cim del Puigmal es troba 
dins el Parc Natural de 
les Capçaleres del Ter i 
Freser i tots dos formen 
part del llistat dels 100 

cims de Catalunya.
Pel que fa a La Molina 
la millor opció per a una 
excursió sense compli-
cacions, que ofereixi bo-
nes panoràmiques i que 
alhora no sigui un cim 
massa concorregut, és el 
Puigllançada (2.410 m), 
cim que compleix amb 
tots aquests requisits. 
També forma part del 
llistat dels 100 cims.

Pirineu de Lleida

Un cim relativament 
poc trepitjat del Pallars 
Sobirà és el de La Pala 
d’Eixe (2.660 m). Aquest 
és un cim ben conegut 
pels esquiadors d’Espot, 
ja que la seva silueta úni-
ca i ben identificativa per 
la forma de pala i mor-
fologia frontal d’embut, 
sempre acaba atraient 

totes les mirades dels qui 
visiten l’estació. La seva 
proximitat a les pistes fa 
perdre l’interès de molts 
per pujar-hi, però el cert 
és que dalt del pic gau-
direm d’unes bones pa-
noràmiques del Pirineu 
central i especialment 
de la Vall de Peguera 
amb els seus llacs. La 
Pala d’Eixe és al límit 
entre el Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Llac de 
Sant Maurici i la zona 
perifèrica de protecció. 
I finalment el Pic de la 
Torreta de l’Orri (2.439 
m), ben conegut per les 
seves característiques 
antenes de telecomuni-
cació gegants que coro-
nen el cim. Aquest fet, i la 
proximitat als telecadires 
de l’estació de Port Ainé, 
també fan que perdi 
l’atractiu de cim “salvat-
ge” i solitari. Per contra 
ofereix unes panoràmi-
ques de 360 graus úni-
ques. Una bona opció 
per pujar al cim, doncs, 
és fer-ho pel seu vessant 
de llevant, començant 
la caminada al poble de 
Rubió del cantó (1.687 
m), tot passant pel refugi 
de Comes de Rubió. Això 
sí, és una ruta més exi-
gent físicament que no 
pas la que surt des del 
peu de pistes de l’estació 
d’esquí de Port Ainé.
A més, si sou esquiadors 
us podreu fer una idea de 
la zona per la qual es vo-
lia ampliar, a mitjans dels 
anys noranta, l’estació 
d’esquí de Port Ainé.
La Torreta de l’Orri es 
troba dins el Parc Natu-
ral de l’Alt Pirineu. En els 
extensos boscos de pi 
negre que s’estenen a la 
seva falda s’hi conserva 
una població important 
del gall fer. Atenció doncs 
a fer l’ascensió amb el 
màxim silenci possible i 
portant les nostres mas-
cotes lligades. La proxi-
mitat d’aquests 5 cims 
a les estacions d’esquí, 
i per tant la facilitat 
d’aproximació, fa que en 
dies festius estiguin força 
freqüentats.

Després d’anys de se-
quera als Andes centrals 
de Xile, enguany la neu 
hi ha arribat d’hora i en 
abundància. I malgrat la 
neu que des d’inicis de 
juny hi ha als Andes de 
la rodalia de Santiago de 
Xile, tot just la setmana 
passada van obrir dues 
de les nou estacions 
d’esquí més importants 
amb què compta el país. 
Ni tan sols estacions de 
renom internacional com 
Portillo i Valle Nevado 
s’han plantejat obrir mal-
grat la quantitat de neu 
que encara avui lluei-

xen les seves webcams. 
Ambdues depenen en un 
80% del client brasiler 
per als quals l’entrada 
al país és impossible. 
Després de setmanes 
amb la pandèmia de la 
Covid-19 continguda, tot 
just el dilluns 17 d’agost 
es van posar en marxa 
els remuntadors al Co-
lorado i La Parva, dues 
estacions d’esquí situa-
des a 40 km de la capital 
xilena. Ja s’han perdut 
2/3 terceres parts de la 
temporada i l’obertura no 
és continuada; tanquen 
els caps de setmana i 
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Esports de muntanya
a Montserrat

Montserrat. Més enllà de la basílica i dins del Parc Natural.

Segur que molts de 
nosaltres hem estat a 
Montserrat i molt possi-
blement per motius que 
tenen poc a veure amb 
els esports de muntan-
ya. Potser ho hem fet per 
visites espirituals, místi-
ques o religioses. O per 
algun repte o promesa 
personal. Però, quantes 
visites hi hem fet pensat 
en les possibilitats es-
portives de la muntanya? 
Montserrat, sigui quina 
sigui la raó de la nostra 
visita, mai decep.
Montserrat és una desti-
nació ideal per a moltes 
activitats de muntanya. 
L’escalada i el sende-
risme possiblement en 
són les més populars 
i conegudes, però n’hi 
ha d’altres. Les vies fe-
rrades i l’espeleologia 
també són activitats que 
podem practicar a la 
muntanya de Montserrat, 
si bé hem de tenir pre-
sents que ens trobem en 
un Parc Natural i que cal 
fer-ho amb respecte per 
l’entorn.
Entre les possibilitats que 
ofereix aquesta muntan-
ya també hi ha la cace-
ra fotogràfica, una acti-
vitat més de lleure que 
esportiva i que es basa 
en la captació d’imatges 
d’animals. La cabra sal-

Escalant per Montserrat (Foto: Guies de Muntanya de Montserrat).

vatge va ser reintroduïda 
a Montserrat l’any 1995 i 
des d’aleshores la seva 
adaptació a l’entorn ha 
estat un èxit. Una bona 
manera d’observar-les 
és fer-ho des del sender 
que mena de la basílica 
fins al cim de Sant Je-
roni (1.236 m.). És un 
camí fàcil, de bon fer, 
perfectament senyalitzat 
i, un cop a dalt, -cabres 
salvatges i escaladors a 
banda- gaudirem d’unes 
molt bones panoràmi-
ques.

Ivan Sanz
Montserrat

Accés fàcil i còmode per 
pujar a Montserrat

La manera més fàcil de 
pujar a Montserrat és fer-
ho amb el cremallera. A 
Monistrol-vila, estació de 
sortida del cremallera, hi 
ha un aparcament gra-
tuït, amb capacitat fins a 
1.000 cotxes. En menys 
de 15 minuts arribarem a 
les portes del santuari i 
la basílica. La freqüència 
habitual del tren crema-
llera és de 20 minuts. Per 
cert, us recomanem fer 

una visita a l’exposició 
del tren cremallera, un 
espai d’alt valor emocio-
nal i històric. El trobareu 
a l’aparcament dels au-
tocars d’aquesta mateixa 
estació Monistrol-vila.
A Montserrat també hi 
trobem el Funicular de 
Sant Joan i de la Santa 
Cova, que ens perme-
trà accedir al pla de les 
taràntules (1.005 m), un 
bon punt de sortida per a 
excursions o per gaudir 
de les millors panoràmi-
ques del monestir.

Pel camí 
vell de 
Núria

Senderisme. Camins espectaculars

El de 2020 serà recordat, 
molt possiblement, com 
un dels estius en què el 
turisme actiu i de proxi-
mitat va assolir la màxi-
ma acceptació. I una de 
les activitats més prac-
ticades va ser el sende-
risme a l’alta muntanya. 
La proximitat a la natura, 
d’una banda, però també 
la recerca de paratges 
que ens allunyin de la 
calor, en van ser dues 
bones raons. Un bon 
exemple és la Vall de Nú-
ria, enclavada al bell mig 
del Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i Fre-
ser. Per als qui l’estiu no 
ha de ser un fre per con-
tinuar practicant el sen-
derisme, una bona opció 

El camí vell de Núria permet gaudir de racons bonics i fres-
cor en ple estiu  (Foto: Ivan Sanz).

és l’accés al santuari pel 
camí vell que uneix Que-
ralbs (1.236 m) amb el 
Santuari de Núria (1.964 
m). L’estretor i profunditat 
de la vall, que en limita la 
insolació per una banda, 
i el bosc que la cobreix 
amb ombra en àmplies 
franges a banda i ban-
da del riu, per l’altra, ens 
permeten gaudir d’una 
agradable caminada en 
ple estiu. A més, la re-
mor de les aigües fredes 
i braves del riu de Núria 
baixant pel fons de la vall 
ens recorden que una 
altra opció per gaudir de 
la fresca en ple estiu és 
el descens de barrancs. 
Núria, en això, torna a 
ser una magnífica opció.
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Esports, 
aventura
i rescats

Esports de muntanya

Després del confinament 
i la desescalada en fa-
ses era de preveure que 
hi hauria ganes d’esport 
i de muntanya. Milers 
d’aficionats als esports 
de muntanya, com ara 
el running, el senderis-
me o la bicicleta tot te-
rreny, han sortit a gaudir 
d’aquests esports arreu 
del Principat. Els esports 
de muntanya i aventura 
gaudeixen de molta po-
pularitat a casa nostra i 
cada any s’incrementa 
el nombre d’aficionats 
i inevitablement també 
el d’accidents. Segons 
dades dels Bombers 
GRAE de la Generalitat 

Rescat d’un excursionista a la serra del Cadí (Arxiu GRAE).

ja s’han fet més rescats 
de muntanya en els pri-
mers 7 mesos del 2020, 
dels quals un i mig en 
confinament, que en el 
mateix període del 2019. 
Si l’any passat s’havien 
rescatat 685 persones 
en rius, barrancs i rutes 
d’excursionisme, aquest 
any la xifra és de 726. 
Per aquest motiu des 
dels bombers es dema-
na fer-ho amb prudèn-
cia i que es practiquin 
aquests esports ben 
equipats, ben informats 
de la zona a visitar, de la 
previsió meteorològica i 
que es contracti una as-
segurança per accidents.

56 km per 
practicar 
ràfting al 
Pirineu

La Noguera Pallaresa, millor riu d’Europa?

El riu Noguera Palla-
resa està considerat el 
bressol del piragüisme 
d’aigües braves del país 
i un dels millors llocs del 
món per practicar-lo.
A principis dels anys 60, 
Josep Biosca Tomàs 
(1964-1978), aleshores 
un expert en piragüisme 
d’aigües braves i au-
tor de la primera carta 
nàutica esportiva fluvial 
d’Espanya, i amb l’ajuda 
d’Hernando Calleja, 
aleshores president de la 
Federació Espanyola de 
Piragüisme, van iniciar la 
recerca dels millors rius 
del Pirineu per a la pràc-
tica d’aquesta modalitat. 
Fruit d’aquella cerca i 
a proposta de Biosca, 
va néixer l’any 1964 el 
Ral·li Internacional de la 
Noguera Pallaresa. Co-
mençava així la projecció 
del riu en el seu vessant 
esportiu i competitiu en 
piragüisme, però també 
turístic en l’àmbit nacio-
nal.
A l’estiu de 1986 un grup 
de practicants de rafting 
format per francesos van 
conèixer el riu de Sort. 
De seguida en van veu-
re el potencial i en van 
destacar les possibilitats 
esportives en l’àmbit in-
ternacional. Empresaris 

Practicant el ràfting entre Llavorsí i Sort - (Foto: IST).

de Sort van obrir pocs 
anys més tard la prime-
ra empresa dedicada al 
ràfting i a poc a poc es 
va popularitzar la seva 
pràctica. Naixia el turis-
me d’esports d’aventura 
sobre la base d’un pira-
güisme sòlid i tradicional 
i un ràfting que hi aporta-
va l’experiència en grup. 
Era el complement per-
fecte.
L’any 2013 l’empresa 
nord-americana Moun-
tain Travel Sobek, pione-
ra en viatges d’aventura 
des de l’any 1969, va triar 
aquest riu del Pirineu per 
oferir-lo als seus clients. 
El reclam? Navegar en 
un tram de 40 quilòme-
tres que ja començava a 
ser reconegut en l’àmbit 
internacional.
Actualment la Noguera 
Pallaresa encara ha mi-
llorat més la seva nave-
gabilitat i des del passat 
estiu ofereix un recorre-
gut sense interrupcions 
de 56 km, entre Lla-
vorsí (Pallars Sobirà) i 
l’embassament de sant 
Antoni, a Tremp (Pallars 
Jussà). Això l’ha acabat 
de projectar com un dels 
millors rius europeus per 
al ràfting (IST).

El ràfting 
també 
torna al 
riu Segre

Ràfting al Parc del Segre

Des del primer de ju-
liol que s’han tornat a 
veure baixades de ràf-
ting al Parc del Segre, 
a La Seu d’Urgell. Les 
instal·lacions olímpi-
ques han estat tancades 
des de mitjans de març, 
fet que els ha suposat 
perdre un 75% dels in-
gressos que es generen 
durant la primavera. La 
temporada alta del ràf-
ting al Riu Segre es con-
sidera que va de març a 
agost. La crisi sanitària 
de la covid-19 va impedir 
començar la temporada 
a la primavera, com és 
habitual, i és precisa-
ment durant aquest pe-

Ràfting al Parc olímpic del Segre l’1 de juliol (Foto: ACN).

ríode quan es produeix 
la màxima afluència de 
practicants. Cal tenir pre-
sent que entre el gruix 
important dels clients hi 
ha escoles i instituts que 
hi programen estades 
durant el tercer trimestre.
El Parc Olímpic de la 
Seu és considerat en 
l’àmbit de les aigües bra-
ves com un lloc idoni per 
a iniciar-se en la modali-
tat d’esports de riu, motiu 
pel qual és habitual que, 
a part d’escoles, també 
sigui visitat per als qui es 
volen batejar en aquest 
esport, ja sigui com una 
activitat de lleure, o com 
un esport a testejar.



Després d’anys de se-
quera als Andes centrals 
de Xile, enguany la neu 
hi ha arribat d’hora i en 
abundància. I malgrat la 
neu que des d’inicis de 
juny hi ha als Andes de 
la rodalia de Santiago de 
Xile, tot just la setmana 
passada van obrir dues 
de les nou estacions 
d’esquí més importants 
amb què compta el país. 
Ni tan sols estacions de 
renom internacional com 
Portillo i Valle Nevado 
s’han plantejat obrir mal-
grat la quantitat de neu 
que encara avui lluei-

xen les seves webcams. 
Ambdues depenen en un 
80% del client brasiler 
per als quals l’entrada 
al país és impossible. 
Després de setmanes 
amb la pandèmia de la 
Covid-19 continguda, tot 
just el dilluns 17 d’agost 
es van posar en marxa 
els remuntadors al Co-
lorado i La Parva, dues 
estacions d’esquí situa-
des a 40 km de la capital 
xilena. Ja s’han perdut 
2/3 terceres parts de la 
temporada i l’obertura no 
és continuada; tanquen 
els caps de setmana i 
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Esports de risc controlat. Una activitat esportiva i lúdica en creixement

Via Ferrada Cala del Molí, a Sant Feliu de Guíxols  (Foto: Catalunya Experience).

Més de 50 vies ferrades 
és el que avui en dia po-
dem trobar a Catalunya. 
L’adrenalina que genera 
la seva pràctica i el risc 
controlat que en garan-
teix el ser una via equi-
pada amb elements de 
seguretat, és el que ha 
ajudat en la seva prolife-
ració per diversos racons 
del país. Si a la pràctica 
esportiva hi afegim els 
paratges on trobem vies 
ferrades, sovint solitaris, 

Ivan Sanz
Sant Feli de Guíxols

espectaculars i en plena 
natura, és el que explica 
que s’hagin anat popula-
ritzant.
La primera via ferrada 
es va traçar l’any 1843 
a Àustria i va permetre 
un accés més segur fins 
al pic Hoher Dacstein. 
La iniciativa es va anar 
estenent per tot el món, 
amb especial proliferació 
a Europa i als Alps ita-
lians. Durant la Primera 
Guerra Mundial l’exèrcit 
italià en va equipar di-
verses vies per accedir i 
controlar cims de la seva 

frontera amb Àustria. 
Passat el seu ús militar, 
amb els anys, hi arriba-
ria l’ús esportiu i turístic. 
A Catalunya la primera 
via ferrada es va equi-
par als anys noranta a la 
muntanya de Montserrat. 
Actualment aquesta via 
està tancada per motius 
de seguretat.

Les vies ferrades ens 
permeten practicar una 
modalitat “germana” de 
l’escalada de forma se-
gura, ja que, a la pràcti-
ca, són vies d’escalada 

que van equipades amb 
cables d’acer, cadenes i 
altres dispositius al llarg 
de la via. Normalment 
són vies d’orientació 
vertical, o en diagonal, 
sobre cingleres i parets 
de roca d’altura conside-
rable i que, sovint, es po-
den complementar amb 
tirolines, ponts penjants i 
escales penjades al buit.
Sovint hi ha algun club o 
centre excursionista que 
cuida de l’estat de con-
servació i que en garan-
teixen un mínim mante-
niment, però no sempre 

Vies ferrades de 
somni

és així i per tant cal con-
sultar amb els coneixe-
dors de la zona, o portals 
especialitzats (deandar.
com o rocjumper.com) 
l’estat de conservació de 
la via ferrada que es vul-
gui fer.
La FEEC (Federació 
d’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya) és 
l’organisme que en re-
gula la pràctica i les lli-
cències. Arreu del terri-
tori podem trobar guies 
o clubs per iniciar-nos en 
la pràctica de les vies fe-
rrades.

Andorra

El país de les 
vies ferrades
El país dels Pirineus 
és a l’estiu un pa-
radís vestit de verd. 
Les seves muntan-
yes l’escenari perfec-
te per a una infinitat 
d’activitats, d’entre 
les quals el sende-
risme, circuits en bi-
cicleta o els itineraris 
segurs d’escalada en 
vies ferrades. Dins el 
Principat d’Andorra 
hi ha itineraris de tota 
mena i amb bon man-
teniment. D’entre les 
de nivell K1 podem 
destacar el Coll dels 
Isards, al Pas de la 
Casa. De nivell K2, 
el Roc de la Coma 
d’Erts, el K3 Canal 
del Grau, a Canillo o 
el mític K4 de Roc del 
Quer també a Canillo. 
En total, 14 itineraris 
que venen referen-
ciats i recomanades 
pels portals Deanadar.
com i rocjumper.com, 
tots dos referents al 
nostre país. Dins An-
dorra podeu contactar 
els guies de  naturaia-
ventura.ad



Després d’anys de se-
quera als Andes centrals 
de Xile, enguany la neu 
hi ha arribat d’hora i en 
abundància. I malgrat la 
neu que des d’inicis de 
juny hi ha als Andes de 
la rodalia de Santiago de 
Xile, tot just la setmana 
passada van obrir dues 
de les nou estacions 
d’esquí més importants 
amb què compta el país. 
Ni tan sols estacions de 
renom internacional com 
Portillo i Valle Nevado 
s’han plantejat obrir mal-
grat la quantitat de neu 
que encara avui lluei-

xen les seves webcams. 
Ambdues depenen en un 
80% del client brasiler 
per als quals l’entrada 
al país és impossible. 
Després de setmanes 
amb la pandèmia de la 
Covid-19 continguda, tot 
just el dilluns 17 d’agost 
es van posar en marxa 
els remuntadors al Co-
lorado i La Parva, dues 
estacions d’esquí situa-
des a 40 km de la capital 
xilena. Ja s’han perdut 
2/3 terceres parts de la 
temporada i l’obertura no 
és continuada; tanquen 
els caps de setmana i 
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Ull de Ter, bressol 
de l’excursionisme

Ull de Ter. Una de les joies del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser

El setembre de 2015 el 
Govern de la Generalitat 
de Catalunya declarava 
Parc Natural les Capça-
leres del Ter i del Freser. 
Amb aquesta declaració, 
a banda de conservar els 
valors naturals i garantir 
la ramaderia tradicional 
a la zona, també hi ha-
via el desig de potenciar 
el turisme de muntanya 
i donar continuïtat terri-
torial al veí del nord, el 
Parc Natural Regional 
dels Pirineus Catalans, a 
la Catalunya del Nord. A 
ningú se li escapa, però, 
que la capçalera del riu 
Ter és també un territori 
amb història dins el mun-
tanyisme, i és que es 
tracta d’un dels bressols 
de l’excursionisme a Ca-
talunya.

Un refugi històric

A tocar del naixement 
del riu Ter, a la falda del 
pic de Bastiments (2.881 
m) encara s’hi poden 
localitzar les restes del 
que queda de l’antic re-
fugi d’Ull de Ter. Aquest 
refugi d’estil modernista 
i voltes gòtiques va ser 
inaugurat el 25 de juliol 
de 1909, però la seva 
història com a tal va cau-
re en desgràcia. El que 
va ser el primer refugi 

D’excursió per l’Alta Vall del Ter. Al fons a la dreta, el Gra de Fajol (2.714 m) (Foto: I. Sanz).

de muntanya de la pe-
nínsula Ibèrica, i segon 
del Pirineu després del 
de Cortalets al massís 
del Canigó, va esdevenir 
una ruïna en pocs anys.

Natura i paisatges

Activitats com el sende-
risme o les travesses de 
muntanya tenen a Ull 
de Ter molts al·licients 
per fer-se visitar, entre 
els quals l’observació 
dels antics circs gla-
cials de Morens i Ull de 
Ter, amb tarteres ori-
ginades fa dotze mil 
anys. La zona també 

Ivan Sanz
Setcases

Refugi del Centre Excursionista de Catalunya (Foto: CEC).

permet l’observació fà-
cil d’isards, marmotes, 
àligues i, des de fa rela-

tivament pocs anys, la 
presència esporàdica i 
fugissera del llop.

La vall 
que ho 
posa fàcil

Vall de Núria i els esports de muntanya

L’estació de muntanya de 
Vall de Núria va obrir al 
públic el 19 de juny. Des 
d’aleshores estan en fun-
cionament el Cremallera, 
el Telefèric, l’hotel, el 
restaurant d’autoservei i 
la botiga. Enguany s’ha 
posat en marxa un ser-
vei d’àudio-guia gratuït 
a través d’una app mòbil 
que permet al visitant, en 
poc més d’una hora, des-
cobrir els punts d’interès 
de la vall durant la seva 
visita.
D’altra banda es vol con-
tinuar amb la renovació 
de la proposta i oferta 
pel públic esportista. En 
aquest sentit es torna 

Renovació del telefèric de Vall de Núria (Foto: VdN).

a apostar pel Tren de 
l’Excursionista, per al 
qual s’ofereixen diverses 
promocions en el preu 
del bitllet del tren crema-
llera que fa la 1a circula-
ció de pujada.
També s’activen serveis 
especialitzats per a es-
portistes a l’Hotel Vall 
de Núria, amb cabina de 
massatges i una dieta 
“esportista”. Igualment 
s’han millorat les rutes i 
senders, s’ha confeccio-
nat un nou mapa 3D de 
la vall amb rutes, s’han 
creat nous perfils a wi-
kiloc i Strava i es manté 
la zona d’acampada amb 
els serveis habituals.
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Activitats d’estiu i esport 
en família a La Molina

De juny a setembre La Molina permet practicar diferents esports propis de muntanya

El bikepark de La Molina ofereix circuits de descens i de cros (Foto: IST)

Visitar la Molina a l’estiu 
és com fer-ho a un parc 
temàtic d’activitats d’alta 
muntanya. El paisatge 
sempre verd, la tempe-
ratura agradable i les 
moltes activitats que s’hi 
ofereixen la converteixen 
en un reclam per passar-
hi tot un dia. O més.
Per això cada estiu més 
estiuejants la visiten, i 
entre aquests esportis-
tes de diferents discipli-
nes. Però, quins són els 
esports que hi tenen més 
cabuda o més demanda? 
Us relacionem alguns 
dels esports a practicar 
més populars.

1 • Senderisme
L’excursió fins al Puig-
llançada (2.410m) es pot 
fer en un parell d’hores. 
És un cim que ofereix 
bones panoràmiques i 
que forma part del llistat 
dels 100 cims. Ideal per 
iniciar-se en el món del 
senderisme.

2 • El Nordic Walking
Es tracta de caminar amb 
terrenys més planers que 
costeruts amb l’ajuda de 
bastons telescòpics. Re-
quereix una tècnica fàcil 
i ràpida d’aprendre i La 
Molina ofereix senders 
traçats entre prats i bos-
cos d’alta muntanya.

Ivan Sanz
La Molina

3 • Descens en bicicleta
El descens en bicicle-
ta per la muntanya de 
la Tosa és una activitat 
que cada any guanya 
adeptes. Es puja amb 
telecabina fins als 2.350 
m i es baixa per corriols 
especialment adaptats. 
Cal tenir bons reflexos i 
força a braços i cames 
per maniobrar amb les 
bicicletes pendents avall.

4 • Bicicleta tot terreny
A banda dels caminets 
adaptats per al descens, 
a La Molina hi trobem un 
circuit d’11 quilòmetres 
especialment adaptat a 
la pràctica de la bicicleta 
de muntanya en la mo-
dalitat enduro. A més de 
posar-nos en forma tam-
bé hi ha l’opció de parti-
cipar en reptes i guanyar 
premis.

5 • Circuit d’aventura als 
arbres
Situat a la cota 1700 de 
La Molina, hi ha un cir-
cuit muntat a la part alta 
dels troncs d’un bosc de 
pi negre. Està enfocat a 
combinar lleure i esport. 
Ens permet posar a pro-
va els nostres sentits 
d’equilibri i destresa mo-
triu de braços i cames.
A banda d’aquests 5 es-

Alt Conflent

Les gorges de 
Carançà
Les Gorges de Ca-
rançà és un congost 
espectacular del Piri-
neu de la Catalunya 
del Nord. La ruta co-
mença al petit poblet 
de Toès Entrevalls 
(840 m), a la comarca 
del Capcir, on trobem 
l’aparcament de paga-
ment, però econòmic 
(3,50 € per tot el dia) 
i el punt d’informació i 
recepció.
La zona de les Gor-
ges de Carançà és un 
reclam turístic de la 
zona i, per tant, està 
molt freqüentada els 
mesos d’estiu, i més 
encara els caps de 
setmana, però no es 
pot dir en cap cas que 
sigui un paratge mas-
sificat. La ruta de les 
Gorges de Carançà 
és circular (uns 7 km 
de recorregut i 300 m 
de desnivell) i té una 
durada de 3,5 hores 
(anar i tornar) a pas 
tranquil. La ruta no és 
gens complicada i de 
fet és apta per a pràc-
ticament tothom (ex-
cepte els qui tinguin 
vertigen).

ports més populars, re-
cordar que a La Molina 
també podrem practicar 
amb altres activitats com 
ara les excursions amb 
Segways, el Tubbing, un 
circuit d’interpretació de 
fauna, navegació a rem 
pel llac en piragua, Fris-
bee, conducció de Karts 
elèctrics, sala de fitness 
o fer-nos un bany a la 
piscina climatitzada.
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Aventura i 
viatges en tren

Trens turístics. 4 opcions per practicar un turisme més eco-responsable

Tren dels Llacs  (Foto: Ivan Sanz).

Heu sentit a parlar mai 
del flygskam? Segur 
que si feu una mica de 
memòria la trobareu en-
tre els arxius neuronals 
d’abans de la pandèmia. 
I convé, més que mai, 
que en tornem a parlar.
El flygskam és, en sín-
tesi, una actitud o cons-
ciència en creixement 
en la qual la predispo-
sició dels seus segui-
dors és deixar de volar 
en avió per moure’s i, 
en el seu lloc, fer ús del 
tren. L’objectiu és clar: 
reduir les emissions de 
Co2 en els nostres des-
plaçaments, però sense 
renunciar-hi.
La nova tendència, nas-
cuda a Suècia fa cinc 
anys, i encara minori-
tària, va sumant practi-
cants a tot el món. Ara els 
suecs ja parlen del tags-
kryt, o orgull de viatjar en 
tren. Sigui per viatjar, per 
anar a la feina, per sortir 
el cap de setmana o, per-
què no, per anar a prac-
ticar un tipus de turisme 
més aventurer.
A casa nostra el tagskryt 
comença a veure’s amb 
simpatia i a tenir els seus 
practicants. Hi ha cons-
ciència, però molt im-
portant, eines i maneres 
per posar-lo en pràctica. 

Ivan Sanz
La Pobla de Segur

Al capdavall tenim una 
bona xarxa de comuni-
cacions via tren per sortir 
o arribar al país, i un cop 
dins, i des de dins, també 
per gaudir-lo. En aquest 
sentit, línies de rodalia o 
d’alta velocitat a banda, 
val la pensa fixar-nos en 
4 opcions de tren que 
ens permeten fer turis-
me a prop de casa, gau-
dir de bons paisatges, 
de propostes culturals 
o, perquè no, d’accedir 
a espais d’esports de 
muntanya amb aquestes 
4 propostes: el tren del 

Ciment, el Cremallera de 
Núria, el Cremallera i fu-
niculars de Montserrat i 
el Tren dels Llacs.
El tren del ciment deu 
ser, possiblement, el de 
caràcter més cultural de 
tots 4. Uneix La Pobla 
de Lillet amb l’antiga fà-
brica de Ciment del Clot 
del Moro, ben a prop de 
Castellar de n’Hug. Amb 
ell tenim l’opció de conèi-
xer la història industrial i 
la vida social de l’Alt Ber-
guedà, a la vegada que 
conèixer els paisatges 
de muntanya d’aquesta 

part del Prepirineu.
El tren cremallera de Vall 
de Núria ens permet ac-
cedir fàcilment al Pirineu 
gironí. Ens puja fins als 
gairebé 2.000 m i ens 
situa entre els paisatges 
típics d’alta muntanya, a 
la vegada que ens apro-
pa a la pràctica d’esports 
com el senderisme, 
l’esquí a l’hivern, o el 
descens de barrancs, 
entre altres.
El cremallera de Montse-
rrat no només permet 
un accés sostenible a 
la basílica i el parc natu-

ral, sinó que ens permet 
l’accés ràpid i còmode 
a la pràctica d’activitats 
com l’escalada, les vies 
ferrades o l’espeleologia.
El Tren dels Llacs, amb 
origen a Lleida i final de 
trajecte a la Pobla de 
Segur, s’ha acabat pro-
jectant com una de les 
propostes turístiques 
emergents a les terres 
de l’interior de Catalun-
ya. Amb ell coneixerem 
paisatges de llacs, bos-
cos i congostos que ob-
servarem des de les fi-
nestres d’un tren històric 
restaurat i posat de nou 
en circulació. A més, ens 
permet arribar a les por-

tes del Pirineu i a la base 
d’un dels millors rius 
d’Europa per a la pràcti-
ca del ràfting: el Nogue-
ra Pallaresa, actualment 
navegable en modalitat 
d’aigües braves des de 
Llavorsí fins a la capital 
del Pallars Jussà.
Són 4 trens que, excep-
te en el cas del tren del 
Ciment, estan connec-
tats a la xarxa de trens 
Rodalies de Catalunya 
per les línies R3, R5 i 
R14. Gaudir-los abans 
que la seva existència i 
facilitat d’accés arribi a 
les orelles dels “tagskryt” 
del nord d’Europa, és un 
privilegi. Fins quan?

Tren dels Llacs  (Foto: Ivan Sanz).

Cal saber

El tren dels llacs
El viatge en el tren històric dels llacs es pot fer els 
dissabtes dels mesos de maig, juny, juliol, agost, 
setembre i octubre. 
Per reservar: www.trendelsllacs.cat 
Oficina d’Informació i Reserves
Correu electrònic: trendelsllacs@fgc.cat
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Escapada al Congost
de Mont Rebei

Senderisme i fotografia. Un sender de vistes espectaculars no apte per qui pateix vèrtig

Congost de Mont-rebei, un paratge únic i espectacular (Foto: IST).

El congost de Mont-
Rebei deu ser un dels 
paratges més especta-
culars del Prepirineu. La 
Noguera Ribagorçana 
es fa pas entre parets 
de pedra impressionants 
a la vegada que marca 
el límit entre Catalunya 
i Aragó, entre el Pallars 
Jussà i la Ribagorça. És 
una excursió fàcil ideal 
per a fer una escapada 
de natura i fotogràfica, 
però també té el seu in-
gredient de sortida atre-
vida. Per què? Doncs 
perquè no és massa re-
comanable per als qui 
pateixen vertigen.

Fins fa relativament pocs 
anys el congost era un 
dels paratges menys fre-
qüentats Catalunya, però 
d’uns vint anys cap aquí 
ha passat de ser un es-
pai solitari a patir massifi-
cació en alguns períodes 
concrets, especialment 
els caps de setmana.

Arribar-hi és fàcil: se se-
gueix la carretera C-1311 
de Tremp a Pont de 
Montanyana i poc abans 
d’arribar aquesta pobla-
ció, trobem els indicadors 
per arribar al Congost de 
Mont-rebei i al centre de 
recepció de La Masieta. 
Aquest centre és gestio-
nat per la Fundació Ca-
talunya-La Pedrera des 
de 1999 i entre els seus 
propòsits hi ha el fet de 
preservar-ne els valors 
naturals, paisatgístics i 
històrics del paratge.

Tot i que al congost s’hi 
pot accedir des de diver-
sos punts, el cert és que 
el caminet excavat a la 
roca que mena des de 
La Masieta és el més po-
pular. Es tracta d’un camí 
o sender que forma part 
del GR-1 el qual es pot 
fer, anada i tornada des 
de La Masieta, en unes 
tres hores.

Ivan Sanz
Sant Esteve de la Sarga

Paratge únic

Pel congost de Mont-
rebei, el riu discorre pel 
fons d’un canó de fins a 
500 metres d’altitud amb 
llocs on l’amplada no 
passa dels vint. És l’únic 
gran congost de Cata-
lunya que es manté ver-
ge sense que el travessi 
cap carretera, ferrocarril 
o línia elèctrica.

Congost de Mont-rebei, 
un pas obligat

Fins no pas tants anys el 
Congost de Mont-rebei 
era pas obligat entre el 
Pirineu i Lleida seguint la 
vall de la Noguera Riba-
gorçana. Se l’anomenava 
el Portell del Montsec o 
amb l’abreviatura d’”El 
Portell”.
Va restar intransitable 
fins al 1924 quan, per 
iniciativa de la Manco-
munitat s’hi construí un 
camí de bast pel marge 
esquerre o paret catala-
na (l’altra paret és Ara-
gó), excavant-lo a la roca 
viva.

Aquest camí va permetre 
a partir d’aleshores una 
continuació a peu, ràpi-

da i senzilla entre Pont 
de Montanyana i Àger. 
Però amb la construcció 
de l’embassament de 
Canelles l’any 1959 les 
relacions van quedar, en 
certa manera, interrom-
pudes.

L’any 1977 amb 
l’augment de la capacitat 
del Pantà de Canelles, el 
camí de la Mancomunitat 
quedà sota les aigües. 
Aquest caminet encara 
avui es pot veure quan 
les aigües del pantà es 
troben en el seu nivell 
més baix.

El camí actual

Gràcies a les gestions 
impulsades per una co-
missió d’entitats excur-

sionistes de Catalunya, 
l’empresa elèctrica En-
hio, va construir a princi-
pis dels anys 80 un nou 
camí també a la roca 
però uns 30 o 50 metres 
per sobre de l’antic. No 
es va enllestir fins al no-
vembre de 1982 quan va 
concloure la instal·lació 
de la palanca sobre el 
barranc de Sant Jaume. 
És aquest camí el que 
ara ens permet fer la tra-
vessa del congost a cer-
ta alçada, i per això les 
vistes i panoràmiques 
que ens ofereix són sem-
pre espectaculars.

Al llarg del sender, i coin-
cidint en els trams més 
espectaculars, hi ha ubi-
cats uns punts de parada 
o panoràmics equipats 

amb un banc que perme-
ten el descans una bona 
estona mentre s’observa 
del vol dels rapinyaires, 
les parets de pedra o 
veure com pel fons del 
riu hi naveguen plàcida-
ment els caiacs.

Un bon moment per 
fer el camí és quan 
l’embassament de Ca-
nelles es troba a la màxi-
ma capacitat i per tant la 
làmina d’aigua es troba 
en el seu màxim calat i 
extensió. Fotografies es-
pectaculars garantides.

Geologia i natura

A banda de l’atractiu geo-
lògic del congost cal tenir 
present que ens trobem 
en ple Prepirineu i això 
és sinònim d’una flora de 
gran atractiu pel contrast 
que ofereix el vessant 
sud i nord del massís del 
Montsec d’Ares. Entre la 
fauna que podem trobar 

al mateix congost i les 
ribes del riu hi ha la Ilú-
driga i rapinyaires com el 
trencalòs.

Espai solitari i ben con-
servat

EI Congost de Mont-
rebei, constitueix, sense 
cap mena de dubte, un 
espai natural singular, en 
ser l’únic gran congost 
lliure d’infraestructures. A 
més de la reserva natural 
de la fundació de prop de 
600 hectàrees, cal recor-
dar que l’any 1987 es va 
declarar el Congost de 
Mont-rebei Reserva Na-
tural, per a la conserva-
ció de la Ilúdriga, o que 
des de l’any 1992 es va 
incloure al PEIN de la 
Serra del Montsec o que 
des de l’any 2004 s’ha 
incorporat a la Xarxa 
Natura i Zona Especial 
de Protecció d’Aus de la 
UE.

Cal saber

Accessos controlats i recomanacions
El novembre de 2020 es va produir una esllavis-
sada al camí del congost de Mont-Rebei. Des 
d’aleshores estan tancades totes les vies que hi 
accedeixen.
Cada any el visiten prop de 200.000 persones i per 
tan és recomanable eviatr els caps de setmana i 
períodes festius per evitar contribuir a la massifi-
cació i a la vegada tenir-ne una millor experiència.
• Els gossos s’han de portar controlats en tot mo-
ment, pel que es recomana portar-los subjectats 
(veure normatives dels Parcs Naturals de Cata-
lunya), ja que poden provocar molèsties a la fauna 
salvatge i als ramats de vaques.
• I com sempre, porteu el mòbil carregat, aigua, 
roba d’abrigar, ulleres de sol, crema protectora, 
una assegurança per a activitats a la muntanya i 
el material propi que es correspon per a qualsevol 
sortida de muntanya d’acord amb les condicions i 
previsions meteorològiques.

Més informació
Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
http://www.santesteve.cat/

Oficina Comarcal de Turisme del Pallars Jussà
Horari d’estiu: Del 24 de juny a l’11 de setembre: 
de dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 i de 17.00 
a 20.00 hores: diumenge i festius de 9.30 a 13.30 
hores.
Horari d’hivern: Del 12 de setembre al 23 de juny: 
de dilluns a dijous de 10.00 a 14.00 hores; diven-
dres i dissabte de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 
hores; diumenge i festius de 9.30 a 13.30 hores.

Serra del Montsec
https://www.serradelmontsec.com/congost-mont-
rebei-montsec/

Caiacs navegant entre les parets del congost (Foto: IST).

Tren dels Llacs  (Foto: Ivan Sanz).
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A tots els qui sempre ens seguiu,
gràcies, salut i muntanya!

Posar ordre a 
la untanya
Ja ningú dubta que l’estiu de 2020 
passarà a la història per ser el més 
atípic dels darrers quaranta o cin-
quanta anys. I a la muntanya i al 
Pirineu, encara més.
Després de l’amenaça de contagi 
per la Covid-19 i els tres mesos de 
confinament estricte, es veia a venir 
que el turisme de muntanya funcio-
naria com mai abans.
El fet que els entorns de muntan-
ya tradicionament s’hagin vincu-
lat a una vida sana i una imatge 
d’autenticitat, i que a tot això s’hi 
hagi afegit la bona promoció turís-
tica que s’ha fet per part de les co-
rresponents autoritats i que, a més, 
el món dels viatges de turisme de 
llarga distància  o a l’estranger tal 
com els coneixem fins ara anirien 
a la baixa, ja feia preveure que la 
muntanya actuaria com un refugi 
d’èxit per als qui buscaven un tu-
risme tranquil i de proximitat. Però 
l’estratègia ha estat tan encertada 
com explosiva.
L’afició sobrevinguda per molts per 
fer activitats a l’aire lliure no treu 
que, en el fons, és una bona cosa 
per a la nostra societat. Cada dia 
són més les persones que valoren 
l’entorn natural i amb ell  els cen-
tenars de camins, senders, vies i 
espais naturals fantàstics al llarg i 
ample del Pirineu. Però tot plegat 
té les seves conseqüències i s’ha 
vist, en les darreres setmanes, que 
la massificació de la muntanya ha 
estat una evidència. Això ha gene-
rat més accidents i un accés a de-
terminada tipologia de visitant que 
no entén de la delicadesa dels eco-
sistemes de la natura. I en un tres i 
no res ens hem carregat la imatge 
de la muntanya vinculada al turisme 

tranquil, familiar i no massificat.
A més, en aquestes setmanes esti-
vals s’ha pogut veure com en molts 
dels nous practicants d’esports o ac-
tivitats a la muntanya hi mancava un 
mínim de preparació i consciència.
Hem vist excursionistes amb xan-
cles o nàutiques i jerseiet lligat a les 
espatlles en senders d’accés a llacs 
d’alta muntanya.
Hem retratat runners equipats única-
ment amb poc més que una sama-
rreta tècnica, uns pantalons curts, un 
rellotge amb GPS, unes sabatilles 
“kilian jornet” i una botelleta d’aigua 
en cims de 2.900 metres com el 
Puigmal. I arribar-hi demanant aigua 
a la resta d’excursionistes. Sense por 
de contagi.
També hem llegit sobre aglomera-
cions a cims com el Pedraforca o la 
pica d’Estats.
Ens hem apartat per deixar pas a uns  
runners que posaven la seva vida en 
perill, i les dels altres, al camí excavat 
a la roca del Congost de Mont-Rebei.
Excursionistes que es banyaven en 
llacs d’alta muntanya en ple Parc Na-
tural de l’Alt Pirineu.
Hem fotografiat camins de la Cerdan-
ya literalment massificats per practi-
cants del senderisme, de l’hípica, del 
ciclisme btt i de quads sorollosos.
El cercle ben bé que es podria tancar 
afegint-hi els gossos d’excursionistes 
cap a algun cim que molestaven ra-
mats d’egües i vaques, els qui no 
saben que quan ens creuem per la 
muntanya sempre ens desitgem un 
‘bon dia’, o els qui aparquen el ve-
hicle de qualsevol manera pensant 
que ningú més els vindrà darrere 
seu. Egoisme pur i dur en un ambient 
en el que sempre hi havíem vist com-
panyonia i solidaritat.

Opinió

La guia
El Ripollès

Guis Nord-Sud - Camprodon
Activitats d’estiu a muntanya, Btt, ex-
cursionisme, escalada i Quads pel 
Ripollès i la Garrotxa. 
Adreça: C/ Maragall, 1
17867 Camprodon
605227978 / 636 121 505
info@guiesnordsud.cat
www.guiesnordsud.cat

Pallars Sobirà

Roc Roi
Biuse,8
25595, Llavorsí
Web: www.rocroi.com
Email: activitats@rocroi.com
973 622035

Rafting Llavorsí
Camí de Riberies s/n
25595, Llavorsí
Web: www.raftingllavorsi.cat
Email: aventura@raftingllavorsi.com
973 622158

Ràfting Sort Rubber River
Diputació, 14
25560, Sort
Web: www.rubber-river.com
Email: rafting@rubber-river.com
973 620220

Alta Ruta Aventura
Major s/n, Ed. Agulles de les Ares, 
local 4
25580, Esterri d’’Àneu
Web: www.altaruta.com
Email: info@altaruta.com
973 626513
619 931768

Empreses d’esports d’aventura

Alt Urgell

Kayaks & Summits
25700, La Seu d’’Urgell
Web: kayaksandsummits.com
Email: info@kayaksandsummits.com
630 112660 

Alta Ribagorça

Toni Guia Pirineu. Guia d’alta mun-
tanya
Passeig de Sant Feliu, 51 - Intersport
25527, Barruera
Email: guiaworld@gmx.es
696 084852 

El Solsonès

Obrint Via
Càmping Morunys - Ctra. de la Coma 
km 1,5
25282, St Llorenç de Morunys
Web: www.obrintvia.cat
Email: info@obrintvia.cat
933 190895
670 218339

La Cerdanya

Hípica Prats II
Camí del Molí, s/n
25721, Prats i Sansor
Web:
Email: hipicaprats@gmail.com
667 522671
667 522672
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“No hi pot haver 
aventura sense 
emoció ni passió”

Bernat Baylina. Guia i monitor d’esports d’aventura al Pallars

Bernat, des de quan ets 
el responsable comer-
cial d’Skipallars?
De responsable comer-
cial a Espot hi porto dues 
temporades, però abans 
havia estat a Barcelona 
portant el màrqueting 
corporatiu de Turisme i 
Muntanya, dins el Grup 
FGC. En realitat el de-
partament comercial 
d’Skipallars el portem 
entre tres persones: la 
Mònica Cantieri, que 
porta el receptiu, el co-
mercial, el contacte amb 
proveïdors, les escoles 
d’esquí, etc, a Port Ainé, 
i la Sònia Saurat que fa 
el mateix que la Mònica 
però en el seu cas a Es-
pot. Jo coordino les dues 
estacions des de les ofi-
cines de Rialp. A més, 
també porto el tema es-
deveniments a les dues 
estacions.

Quines són les priori-
tats per a Espot?
Volem consolidar el tu-
risme familiar i és que 
des de 2013 disposem 
del certificat d’estació 
de turisme familiar i això 
passa per donar més 
continguts i programar 
mes activitats per a les 
famílies que ens visiten. 
Hem de donar més co-
moditats. Per exemple, 
el fet que des de que es 
va instal·lar el telecadira 
del Bosc, ara l’estació 
ja és apta per a esquia-
dors de nivell mig en tot 
el seu desnivell. Per-
què? Doncs perquè un 
esquiador de nivell mig 

i tota una família podrà 
pujar en telecadira des 
de la cota 1.500 a la 
2.500 i tot seguit fer tota 
la baixada per una pista 
blava. Això les famílies 
ho valoren molt. A més, a 
Espot totes les activitats 
o concursos, com ara el 
Snow World Day, la Ma-
rató de TV3 o la gastro-
nomia de km 0, sempre 
s’organitzen des del punt 
de vista de les famílies. 
Tot això és un valor afegit 
per a aquestes.
Però també vull afegir 
que Espot és una esta-
ció alpina, que està molt 
ben posicionada en com-
peticions, acollint curses 
d’alt nivell i això és co-
negut pels qui venen a 
competir i entrenar, però 
es complementa bé amb 
el fet de ser un destí fa-
miliar, que a la vegada 
també saben d’aquest 
vessant més esportiu 
que fa que Espot també 
sigui una estació des-
tinada a esquiadors de 
nivell.

Quina és la tipologia de 
client i el seu origen?
Hi ha diversos grups de 
clients: el de família de 
cap de setmana, el dels 
escolars d’entre-setma-
na i, després, els caps 
de setmana també ens 
ve un client amb un nivell 
alt d’esquí que valora 
molt el fet que tenim tres 
pistes de competició ho-
mologades per la FIS. En 
tema competicions aquí 
acollim moltes curses a 
nivell català, espanyol 
i internacional, com la 
Copa Telemark, i cam-

pionats d’Europa IPC.
En quan a la procedèn-
cia tenim molt de públic 
de Barcelona i àrea me-
tropolitana, i ara inten-
tem posicionar Espot 
cap a un públic familiar 
de proximitat: Lleida, 
Mollerussa, Balaguer... 
Vam començar l’any 
passat amb una sèrie de 
campanyes en centres 
comercials, clubs espor-
tius, de gimnàs, tots de 
la zona del Pla de Lleida. 
Penso que a vegades 
mirem en excés més  en-
llà del que és el nostre 
client de proximitat.

Això vol dir que 
l’esquiador de Lleida 
no és massa habitual 
d’Espot?
Sí que és un esquiador 
que té present Espot, i 
ens visita, però no tant 
com ens agradaria. Ens 
trobem amb esquiadors 
de Lleida que l’havien 
visitat fa molts anys, que 
sabem que havien après 
a esquiar en aques-
ta estació i que, des 
d’aleshores, no ens han 
tornat a visitar. Han pas-
sat els anys, l’estació ha 
evolucionat i sabem que 
ara mateix els sorpren-
dria l’estat de l’estació.

Amb qui està compe-
tint a dia d’avui Espot 
com a estació d’esquí?
Tenim estacions prope-
res que tenen un altre 
tipologia de client i nosal-
tres lluitem per arribar a 
un tipus objectiu de pú-
blic diferent.
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