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Revista bimestral en paper de 
distribució gratuïta al Bages. La 
trobaràs en la bossa del corredor 
de curses, en expositors a botigues 
d’esport, centres de salut, polies-
portius municipals i entitats esporti-
ves privades (clubs, gimnasos, 
piscines, etc.) 

Present a les xarxes socials i al web 
www.araesport.cat 

Si vols publicar un esdevenement 
esportiu a l’agenda envia’ns la 
informació a: hola@araesport.cat 

ARAESPORT no es fa responsable 
ni comparteix necessàriament les 
opinions dels seus col·laboradors 
ni dels seus anunciants.

Dipòsit Legal B24346-2015
Edició i disseny: ARAESPORT 

Vols rebre la 
revista per WhatsApp? 
SUBSCRIU-TE enviant
un missatge amb el teu 
el nom i cognoms, edat i 
mail al 662 07 94 00.

M A R Ç  /  A B R I L  2 0 2 2

PUBLICITAT : 662 07 94 00. 

AVANTATGES SUBSCRIPTORS

E D I T O R I A L

En aquesta edició tornem amb una mica de motor,  
podreu llegir l’entrevista que vam fer a la Laia Sanz, 
pionera en l’esport del motor i reconeguda mundial-
ment, una dona que ha arribat a sumar fins a vint títols 
mundials en el seu palmarès.

I com en cada número, descobrirem el territori: l’Albert 
Mendoza, ens portarà al Coll d’en Xandri, a la munta-
nya màgica; amb la Roser Oliveras ens desplaçarem 
fins la Vall de Castellbò per viure una autèntica experi-
ència sobre rodes en un paratge de boscos centenaris, 
on es troba l’estació d’esquí de fons pionera a Catalu-
nya. Al seu torn el David Palmada “Pelut” ens recomana 
alguns indrets a prop de casa per provar el nou calçat 
d’aproximació...I no ens oblidem de la Transéquia, que 
es celebrarà el diumenge 6 de març, entre aquestes 
pàgines hi trobareu també un petit reportatge. 

Bé, tenim per davant uns mesos amb molta activitat, 
feu una ullada a l’agenda que us hem preparat! I per tal 
d’estar bé físicament caldrà que us cuideu i que recu-
pereu forces després de tanta cursa i entrenaments... 
Per això us suggerim que seguiu la recepta de l’Ariad-
na, la veureu al Rebost de l’Esportista, un boníssim pas-
tís recuperador de remolatxa. Ja ens ho explicareu!

Per acabar, si voleu col·leccionar els autògrafs dels ju-
gadors del Bàsquet Manresa, a partir d’aquest número 
i en cada nova edició, publicarem una pàgina amb 
el jugador i les seves principals característiques que 
podreu demanar que us signi, retallar i guardar!!

Salut i esport! 

Berta Giralt

botigues d’esport a manresa que distribueixen la revista impresa:
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tot són avantatges!

escanejant aquest codi, o bé
per whatsapp, mail o al web, indicant el 
teu nom i cognoms, edat, telèfon i 
adreça electrònica.

SUBS
CRIU
TE!!

Ensenya el carnet de subscriptor i gaudeix  de descomptes,
promocions i avantatges de tot tipus! 

FARMÀCIA
MAYOR

com subscriure’t?

SEGUEIX-NOS!
@araesport

gratuïtamentSUBSCRIU-TE
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La Reina del desert
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Entrevistem a l’esportista 
catalana amb més títols 
mundials just després 
de disputar el seu dot-
zè Ral·li Dakar, la prova 

de resistència més dura i 
exigent del món del motor 
fora dels circuits, a Arabia 
Saudita.

En aquesta última edició de 
la cursa s’ha estrenat a les 
quatre rodes, complint així 
un dels seus somnis, córrer 
el Dakar en cotxe. Ho ha fet 
acompanyada del copilot 
Maurizio Gerini, amb una 
brillant actuació al volant del 
Mini ALL4 Racing. El resultat 
assolit ha estat una meritòria 
23ª posició absoluta, 13ª en 
la categoria 4x4 i la victòria 
en categoria femenina.

Superats els problemes 
de salut relacionats amb la 
mononucleosis, la febre Q i 
la Lyme que li van fer passar 
dos anys molt complicats, 
el 2021 la Laia va tornar a 
competir i va guanyar el 
Campionat del Món de Trial 
(no hi participava des del 
2013) i el Campionat del 
Món d’Enduro, sumant un 
total de 20 títols mundials al 
seu extens palmarès, només 
superada per un altre espor-
tista excepcional, en Toni 
Bou (amb 30 títols mundials 
de trial).

La Laia és tota una llegenda 
en l’esport del motor feme-
ní, pionera i un important 
referent per a altres dones. 
Les seves fites són impres-
sionants: És l’únic pilot de 
l’estat espanyol en comple-
tar onze edicions seguides 
del Ral·li Dakar en moto i 
una en cotxe. En aquesta 
cursa, a més, s’ha procla-
mat campiona en categoria 
femenina del 2012 al 2017 i 
ha obtingut les millors clas-
sificacions d’un pilot femení 
en la classificació absoluta 
(novena el 2015, quinzena 
el 2016 i setzena el 2014 i el 
2017).

La passió pel motor li ve 
de família. De molt petita 
el seu pare la duia en moto 
i amb quatre anys ja aga-
fava d’amagat la Montesa 
Cota25 del seu germà. La 

mare la va inscriure a la seva 
primera cursa (l’any 1992) 
que va disputar a Corbera 
de Llobregat. Va quedar 
última, però va gaudir tant 
i va arribar tant emociona-
da que a l’any següent va 
disputar el campionat de 
Catalunya sencer.

La seva primera victòria, 
en categoria masculina, li 
arribà el 1997, pilotant una 
moto de trial de 80 cc. i 
l’any 2000 tot i que ningú la 
veia com una rival (perquè 
era l’única noia competint 
en categories fetes per nois) 
va guanyar el Campionat 
d’Espanya de trial de la seva 
categoria, aquesta victòria 
va ser l’inici d’una carrera 
esportiva excepcional, per 
la que és reconeguda muni-
dalment.

La seva prioritat per aquesta 
temporada serà córrer l’Ex-
trem E, automobilística amb 
Carlos Sanz, mentre parti-
cipa en altres proves amb 
l’equip oficial Gas Gas.

Pionera 
 en l’esport 
  de motor 
femení
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Algunes dades de la seva 
trajectòria esportiva:

anat creixent en cadascuna 
d’elles, més experiència més 
coses diferents i més adap-
tació, tot això m’ha fet més 
complerta.

Creus que el motor i la 
gasolina es porten a la 
sang i això fa que qualse-
vol vehicle de competició 
t’atregui?

Si, la majoria de gent que 
ens dediquem al motor ho 
portem a la sang, ens agra-
den les diferents especiali-
tats, potser també perquè 
ho hem mamat una mica a 
casa. Hi ha poques coses 
del mon del motor que no 
m’agradin i crec que tots 
som una mica així o t’agrada 
molt o no t’agrada gens.

Com passes del trial, on la 
velocitat no és una carac-
terística essencial a la resta 
de modalitats en que si ho 
és? 

Va ser una mica estrany 
perquè no és el pas natural 

Has competit o competei-
xes en Trial, Enduro, Raids 
en moto (Dakar), circuits 
en cotxe, Extreme E en 
cotxe i Dakar en cotxe. 
Explica’ns l’evolució d’una 
disciplina a l’altra i el que 
t’ha aportat i t’aporta cada 
una d’elles.

És cert que he competit en 
modalitats molt diferents i 
el trial és una mica la base 
de tot plegat, si saps fer trial 
saps fer qualsevol esport 
de motor, fins i tot anar en 
cotxe. La base del trial m’ha 
ajudat molt, després òbvi-
ament l’enduro i al Dakar 
em faltava la velocitat, però 
tenint la tècnica en moto, 
parteixes d’una base molt 
bona per treballar els altres 
aspectes. El trial també és 
un esport molt psicològic, 
d’analitzar i pensar... això 
m’ha ajudat moltíssim al 
Dakar i a l’enduro i també 
ara, en el camí que estic 
prenent en cotxe. 

De cada disciplina he 
après coses positives i he 

14 Títols mundials 
trial femení (2000-2013, 2021)

6 Títols mundials 
d’enduro femení (2012-2016, 2021)

10 Títols Europeus 
trial femení (2002-2011)

7 Títols 
Trial de les Nacions
(2000, 2002, 2008 2010-2012, 2021)

11 Victòries 
Trofeig femení  Ral·li Dakar
(2011-2022)

4 medalles d’or 
enduro X femení  X GAMES

1 Medalla de plata 
d’enduro X femení X GAMES

9ª posició absoluta
Ral·li Dakar del 2015

Campiona d’espanya 
trial femení (2003-2010)

CAMPIONA D’ESPANYA 
trial masculí (2000)

Altres reconeixements: 

Creu de Sant Jordi 
per carrera esportiva (2020)

Millor Esportista Catalana
(2014)

Medalla d’or mèrit esportiu 
d’Espanya (2002)

“LAIA SANZ. Qui té la 
voluntat té la força”

Editorial
RBA La Magrana, 2016

Autors
Laia Sanz i Eloi Vila

Per saber-ne més:
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anar del trial al Dakar, la ma-
joria de pilots ho fan des del 
motocròs o l’enduro, men-
tre que jo ho vaig fer des 
d’una especialitat totalment 
diferent com és el trial. Tot i 
que aquest fet em va ajudar 
molt a afrontar les dunes i 
els llocs tècnics, és cert que 
em faltava velocitat. Per 
aquest motiu vaig començar 
a fer enduro, per guanyar 
velocitat, i m’hi vaig engan-
xar, em va agradar molt, tant 
que vaig posar-me l’objectiu 
de guanyar el mundial. El 
primer any els altres pilots 
em treien moltíssim però 
després vaig acabar gua-
nyant-lo. Així va ser com 
amb la feina ben feta i molt 
de treball vaig aconseguir la 
velocitat que buscava.

Què és el més exigent des 
del punt de vista físic?

Depèn, al trial he fet cur-
ses molt dures i en enduro 
també, tot i ser un esforç 
diferent. El trial és súper 
explosiu, treballes com si 
fessis sèries. Estàs un minut 
i mig o el temps que duri 
la zona amb les pulsacions 

molt altes i arribes totalment 
ofegat al final de la zona. En 
canvi l’enduro no ho és tant, 
les curses són de vuit hores 
per la muntanya tot i que 
també hi ha les especials, 
que són de sis o set minuts 
i també vas a tope. El Dakar 
òbviament és molt dur, so-
bretot perquè s’acumula el 
cansament d’una etapa rere 
l’altre. Hi ha hagut edicions 
de la cursa en les quals hem 
patit molt, sobretot quan es 
feia el Dakar a sudamerica 
i era molt més físic, però 
segurament si haguessis de 
fer l’etapa sola, estant fresca 
i descansada la podries fer 
bé, el problema és el cúmul 
d’etapes de cansament, de 
dormir poc, la calor, el fred i 
les condicions extremes en 
les que et trobes.

El trial és la millor base 
per dedicar-te després a 
altres disciplines del món 
de la moto?

Sí, és una base súper bona, 
un pilot de trial t’agafarà 
una moto de cross, un cotxe 
de competició o qualsevol 
altre vehicle i li trobarà ràpid 

el feeling, no per guanyar 
un mundial òbviament, però 
de seguida anirà més o 
menys bé. En canvi, si a un 
pilot de motocròs el poses 
al trial, li costarà més fer-ho 
bé. Es podria dir que si saps 
fer trial, saps fer qualsevol 
cosa a les competicions de 
motor.

Com ha estat això de créi-
xer i triomfar sent dona en 
uns esports que, fins fa no 
gaire, eren marcadament 
atribuïts als homes?

A base de resultats m’he 
anat guanyat el meu lloc i el 
respecte. Per mi és total-
ment natural, potser és a 
l’altre gent que la sorprèn 
més. 

Vaig començar a fer trial 
de molt petita i era la única 
nena però per mi era ben 
normal perquè corria amb 
els meus amics, que eren 
nens. Potser em va sem-
blar més estrany quan vaig 
començar a competir amb 
noies perquè al principi no 
hi havia ni categoria femeni-
na i va ser una novetat. 

(...) un pilot de trial t’agafarà una moto de 
cross, un cotxe de competició o qualsevol altre 
vehicle i li trobarà ràpid el “feeling” (...)
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Una pel·lícula? 

“Brave Heart”, “La Vida 
es Bella”, per exemple.

Una lectura? 

M’agraden bastant els lli-
bres de Ken Follet, me’ls 
he llegit tots... M’agrada 
el tipus de lectura que et 
manté enganxat perquè 
m’ajuda a desconnectar 
del dia a dia.

Un grup de música o 
una cançó?

Va molt a èpoques, 
m’agrada molt Cold Play, 
però m’és complicat triar 
només un grup o una 
cançó.

Un costum o una 
superstició? 

Porto una medalla de 
Sant Antoni que em 
va regalar la meva 
àvia abans del primer 
Dakar. La duc sempre 
perquè em protegeixi, 
no sóc gens superstici-
osa però aquest penjoll 
psicològicament em fa 
estar tranquil·la, no per 
aconseguir un resultat 
concret, sinó perquè em 
protegeixi de les caigu-
des lletges i els acci-
dents, sobretot al Dakar, 
que és potser la cursa 
més perillosa.

Ho he portat sempre molt 
bé, he tingut molts amics i 
m’han tractat com un més. 
També és cert que en el 
món del motor, igual que en 
altres àmbits de la societat 
hi ha masclisme malgrat 
que, per sort, en els últims 
temps estan canviant les 
coses. 

Seguiràs combinant curses 
de motos i de cotxes?

En principi aquest any serà 
complicat combinar-ho 
perquè amb el calendari 
que hi ha, tot coincideix. La 
prioritat serà l’Extrem E la 
cursa amb cotxe que corro 
amb el Carlos Sainz i segura-
ment continuaré fent coses 
lligades a Gas Gas.

Has de fer una preparació 
física diferent?

Aquest any, el Dakar amb 
cotxe se m’ha fet molt 
menys dur comparat amb 
quan el feia sobre dues ro-
des. La preparació física per 
anar en moto és el més exi-
gent i per tant, si et mantens 
en bones condicions amb la 

moto, estàs bé per pilotar el 
cotxe. Potser has de prepa-
rar aspectes concrets com 
reforçar el coll o l’esquena, 
però jo igualment ho he 
treballat molt en moto per 
evitar lesions. No canvia 
res en la preparació física a 
més, corri o no en moto hi 
continuo anant molt perquè 
m’encanta i no podria viure 
sense fer-ho.

Com d’important resulta 
estar en plena natura, a 
Coll de Nargó per exem-
ple, treballant més el físic 
amb activitats a l’aire 
lliure?

Em costa molt menys entre-
nar a l’aire lliure que tanca-
da en un gimnàs. Són llocs 
perfectes per complementar 
l’entrenament de la moto.
M’agrada la tranquil·litat 
dels pobles i tant Seva com 
Coll de Nargó són llocs ge-
nials per sortir en bicicleta o 
a peu i fer activitats diverses 
en plena natura. 

Moltes gràcies Laia!!!

Per altra banda...
(...) competeixi o no en moto hi con-
tinuo anant molt perquè m’encanta i 
no podria viure sense fer-ho (...)
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CENTENARI DEL
CENTRE 
EXCURSIONISTA 
MONTSERRAT
Fotografia: 
Centre Excursionista Montserrat

@centreexcursionistamontserrat
El Xalet Refugi dels Rasos 
de Peguera va ser inagurat 
el 1933 a la vall de Calders, 
en el mateix indret on van 
començar els esports de 
neu a Catalunya. El 2012 
es va haver de tancar a 
causa d’un incendi a la 
teulada però amb l’esforç 
dels socis va ser restaurat 
i reinagurat el 2014. A dia 
d’avui és un lloc per a tots 
els excursionistes que van 
al massís dels Rasos i volen 
sopar a la vora de la llar de 
foc i dormir abans de sortir 
d’excursió. 

El 9 d’abril del 1922 va 
néixer una entitat que  
ha acompanyat al llarg 
de la seva història a so-

cis, famílies, joves i infants en 
el coneixement i gaudi del 
medi natural, social i cultu-
ral del país. Al llarg de tots 
aquests anys el Centre Ex-
cursionista Montserrat (CEM) 
ha viscut èpoques de tot, 
anys d’esplendor i èpoques 

més fosques, ha sobreviscut 
una guerra i s’ha refet de 
cops molt durs com l’incendi 
del Xalet Refugi dels Rasos 
de Peguera.

Per motiu d’espai aquí no-
més farem un breu repàs de 
la història del CEM, però si 
la voleu conèixer amb detall, 
ho podreu fer en el llibre 
que es publicarà a finals 
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d’any, a càrrec de l’historia-
dor Francesc Roma .  

El que sí podem explicar és 
que ha tingut seccions cultu-
rals i científiques amb molt 
de pes en la vida social i 
cultural de la ciutat, sobretot 
durant els anys trenta amb 
l’organització d’exposicions i 
conferències.

Durant els primers anys, el 
CEM es va distingir per fer 
excavacions en sepultures, 
especialment importants les 
del jaciment ibèric-romà de 
Boades, fetes entre 1927 i 
el 1933. Els objectes proce-
dents d’aquestes excavaci-
ons es poden veure ara al 
Museu de Manresa.

Després de la guerra civil el 
CEM va tornar a activar i en 
ple franquisme, com tants 
altres centres excursionistes, 
va ser aixopluc de la llengua 
i identitat catalanes i un es-
pai a través del qual conèixer 
la natura, la geografia i el 
patrimoni del país.

Als anys seixanta i setanta, 
van destacar les activitats 
d’espeleologia, escalada i 
esquí, més tard va tenir mol-
ta rellevància l’alpinisme.

Amb l’objectiu de facilitar la 
pràctica de l’esquí el 1933 
el CEM va construir el Xalet 
Refugi. És el més antic de tot 

Secció femenina SECEM, 1976

Operació espeleologica Lrra, 1977

Curs de monitors per la Federació, 1974
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el Pirineu que continua en 
funcionament, i el patrimoni 
més important de l’entitat.

Després de la guerra civil 
la propietat del Xalet-Re-
fugi es va traspassar a una 
societat limitada per evitar 
que fos expropiat pel règim 
de Franco. Tot i intentar-ho 
moltes vegades, no va ser 
fins el 2007 que al CEM li va 
ser reconeguda la legítima 
propietat. Des d’aleshores i 
malgrat moltes dificultats i 
diners invertits, la Junta ha 
lluitat per mantenir obert 
aquest refugi al món excur-
sionista.  

Durant els últims vint anys 
l’entitat ha dut a terme nous 
programes d’activitats: Ca-
miners: Sortides en família. 
CEM Senders i caminades: 
Senderisme i baixa munta-
nya.CAM: Sortides d’alta 
muntanya.EDER: Escalada. 
SECEM: Espeleologia. 

Al damunt d’ aquestes línies, 
noticies sobre el CEM publicades 

en la Gazeta de Manresa
(1979,1981 i 1984)

Operació Budoguia, 1980

Inicis, 1975
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E
l CEM compta amb uns 
tres-cents socis, lluny 
dels set-cents que havia 

registrat, alguns d’ells molt 
especials i és que, aquest 
any, entregarà cinquanta in-
sígnies de plata pels 25 anys 
de soci, i deu d’or, pels 50 
anys. És cert que els temps 
han canviat i és difícil que es 
produeixi el relleu genera-
cional, però l’entitat és ben 
viva i cada any programa un 
grapat de sortides per a tots 
els gustos i nivells. 

Què hi ha millor per com-
batre l’estrès, mantenir-se 
en forma, conèixer el terri-
tori i socialitzar-se que sortir 
d’excursió? Què millor que 
compartir una passió? 

Si voleu informació de les 
sortides i com ho heu de 
fer per ser-ne socis, podeu 
enviar un correu a l’adreça: 
secretaria@centreexcursi-
onistamontserrat.cat o bé 
trucar al 623 611 366. 

Per celebrar el seu centenari 
s’han programat diversos 
actes durant tot l’any, com  
un Cicle de projeccions 

sobre alpinisme, curses de 
muntanya i espeleologia, i un 
Cicle de conferències sobre 
l’Excursionisme a la Catalunya 
Central, entre d’altres. No us 
els perdeu!!
+ info: centreescursionistamontserrat.cat

Roser Rojo, presidenta del CEM, Núria Picas i David Palmada “Pelut”
Segon acte de cel·lebració Centenari CEM Manresa, 17 de febrer del 2022. 

Pic Saboredo, 2021

Tirapits, 2017
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U N A  L E C T U R A 

TÍTOL:  “Boles de Paper”
AUTOR: Rafel Donat Roca
EDITORIAL: Parcir Edicions Selectes
Primera edició: novembre 2021

En sortegem un exemplar a través 
del nostre instagram, participeu-hi! 
Només heu de seguir els perfils de 
@llibresparcir i @araesport i deixar-nos 
un comentari a la publicació.
El sorteig el farem el 23 d’abril, dia de 
SANT JORDI i donarem a conèixer el 
guanyador al mateix Instagram.

US RECOMANEM...

Vint relats en què el seu 
autor, amb l’afany de dissec-
cionar les emocions i els 
sentiments que impregnen 
les relacions personals, ens 
introdueix en uns escenaris 
espirituals, alegres, sòrdids, 
durs... Les històries ens 
apropen sempre a l’amor i 
al desamor, al sexe primari 
i espontani, a la solitud, el 
desig o la frustració.

Cada episodi és com un 
full escrit que, una vegada 
amortitzat, acaba en forma 
de bola dins d’una papere-
ra..

Rafel Donat, fisioterapeuta 
i professor dels Estudis de 
Fisioteràpia a la UManresa i 

la Universitat de Girona ens 
explica com va sorgir aques-
ta novel·la: 

“La meva primera novel·la 
neix en el confinament quan 
parar no va ser una opció i 
transformar-se una necessi-
tat.

Recuperar una antiga passió, 
escriure, i vincular-hi anys 
de contacte com a sanitari 
i docent amb persones que 
viuen, pateixen, senten, 
s’emocionen, fracassen, 
s’il·lusionen, i volen reviure 
de nou, va portar a ajuntar 
paraules, redactar paràgrafs 
i de cop tenia un munt de 
relats ficticis, però que tots 
ells poden ser ben reals”
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Exercici recomanat per Esteve Camps 
#PetitsExercicisGransBeneficis

Treball:  
En posició de planxa lateral anem canviant cada 20’’ a un costat i l’altre. 
Posem bé l’espatlla del braç que tenim al terra, ben separada de l’orella.

Beneficis: 
Enfortim el core i els músculs abdominals.

FEM 2 SÈRIES DE 10 REPETICIONS de 20” PER CADA COSTAT

7.  PLANXA LATERAL SIDE TO SIDE

@esteve_campswww.estevecampstrainning.com
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La Regió dels Frares Encantats, igual que la 
regió veïna de les Agulles, és una de les zones 
montserratines on hi ha més concentració de 
monòlits i parets. Agulles amb noms i formes 
que fan despertar l’imaginació de tot aquell 
que s´hi apropa. 

El Coll d´en Xandri es troba al mig del camí 
que travessa els Frares, sent com una petita 
plaça que separa tres clàssiques agulles, El Bis-
be, El Lloro i la Monja  (aquesta, escalada per 
primera vegada per Andreu Xandri el novem-
bre del 1933).

racons de 
montserrat
EL COLL 
D’EN XANDRI

Text i Fotografia: 
Albert Mendoza Torrents
      @albert_mendoza_torrents
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gulla ja veiem als arbres 
de la dreta, unes marques 
blaves que no deixem 
fins al Coll d´en Xandri 
(1 hora i 10 minuts). Tot i 

que fins aquest indret no 
es necessita material ni 
experiència, aquest camí 
de marques blaves és la 
Travessa de Frares, un 

ITINERARI

S
ortim de Can Maça-
na i pugem pel GR 
(marques blanques 
i vermelles), i no el 

deixem fins que trobem 
un corriol a la dreta on hi 
ha senyalitzat el Refugi 
Vicenç Barbé (nom d´un 
escalador mort l´any 1942 
precisament a Frares). Se-
guim aquest PR (marques 
blanques i grogues), pas-
sant pel Pas de la Portella 
i pel Refugi (45 minuts), i 
no el deixem fins al segon 
torrent que ens trobem 
passat el Refugi. 

Aquest torrent està senya-
litzat com a Canal Ampla. 
Prenem aquesta canal se-
guint el camí més evident 
i en poc més de 10 minuts 
arribem al peu d´una 
rampa inclinada de roca. 
Aquesta es diu Agulla 
Sense Nom, i a peu d´a-

R A C O N S  D E  M O N T S E R R A T
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camí tècnic amb trams 
equipats. Si algú vol 
anar més enllà i seguir la 
travessa, ha de saber que 
és una excursió exigent 

on es recomana l´ús de 
casc, arnés i material per 
assegurar-se.

Des d´aquest coll podem 
veure l´Agulla del Bisbe 
i el seu vessant sud, que 
és per on va pujar el Lluis 
Estasen (pioner de l´esca-
lada i l´alpinisme català) 
i el seus companys, el 27 
Novembre de 1932. Tam-
bé podem veure el Lloro, 
que tot i que des del 
Coll d´en Xandri només li 
veiem l´esquena, és una 
agulla fàcil de reconèixer 
per la seva forma de lloro, 
amb el seu bec i la seva 
ala. Aquesta és una de les 
agulles que es va escalar 
fent servir la tècnica del 
tronc, l´any 1936. L´altre 
agulla és la Monja, on hi 
ha una placa en memòria 
a Andreu Xandri que va 
morir a la Guerra Civil.

LA LLEGENDA 
DELS FRARES 
ENCANTATS 

Diuen que els Fra-
res Encantats són 
religiosos conver-
tits en pedra.  La 
llegenda diu que 
Déu els va castigar 
d’aquesta manera, 
perquè  no vivien 
d´acord amb els 
principis religi-
osos i així els va 
fer pagar els seus 
pecats. Aquests 
frares en forma 
d´agulles, ara vet-
llen per tot aquell 
excursionista que 
s´aventura pels 
camins de Mont-
serrat.

Continúa a la pàgina seguent

AMB EL SUPORT DE:



28 MARÇ/ABRIL 2022

 
Aquest indret està envol-
tat de roques i abismes. 
És un increïble mirador 
per a postes de sol entre 
agulles, com la del Cente-
nar, la Boleta Foradada i 
d’una de les agulles més 
boniques de Montserrat, 
la Nina. Un bon lloc per 
els amants dels timelaps 
en dies on els núvols són 
arrossegats pel vent, en-
tre aquest conjunt d´agu-
lles.

La tornada la podem 
fer desfent el camí, que 
seria el més senzill o una 
vegada arribats a l´Agulla 
Sense Nom, seguir pujant 
per la Canal Ampla fins 
al Portell Estret i baixar 
(amb precaució, tram 
gastat i relliscós que cal 
evitar en dies de pluja ) 
pel camí que ens tornarà 
a Can Maçana.

R A C O N S  D E  M O N T S E R R A T

Text i Fotografia: 
Albert Mendoza Torrents

      @albert_mendoza_torrents

AMB EL SUPORT DE:
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març/abril 2022
Agenda

RUTA
PISTA · ASFALT · TERRA · CROSS 
CANICROSS · CURSA D’OBSTACLES 

CICLISME
BTT · CARRETERA · DESCENS BTT · CICLOCROSS

XATHLONS
DUATLÓ · TRIATLÓ · AQUATLÓ

TRAIL · TRAVESSA · CAMINADA · MARXA NÒRDICA 
MUNTANYA

 

VALL D’ARAN
PALLARS
SOBIRÀ

ANDORRA

CERDANYA

BERGUEDÀ

BAGES

MOIANÈS

VALLÈS
OCC.

VALLÈS ORIENTAL

MARESME

BARCELONÈSBAIX LLOBR.

GARRAF

TARRAGONÈS
BAIX
CAMP

PRIORATRIBERA
D’EBRE

BAIX
EBRE

MONTSIÀ

TERRA
D’EBRE

BAIX
PENEDÈS

ALT PENEDÈS

ANOIA

RIPOLLÈS
ALT EMPORDÀ

PLA DE L’ESTANY
GARROTXA

OSONA

LA SELVA
GIRONÈS

BAIX
EMPORDÀ

ALT CAMP

CONCA BARBERÀLES GARRIGUES

SEGRIÀ
PLA
D’URGELL

URGELL

SEGARRA

SOLSONÈS

ALT URGELL

NOGUERA

PALLARS
JUSSÀ

ALTA
RIBAGORÇA

RUTA

CANICROSS
CAMPIONAT CATALUNYA 
MUSHING SOBRE NEU
| 4,5 km | 
DIUMENGE 05·03·22
SANT JOAN DE L’ERM (Alt Urgell)
www.gosesport.cat

TERRA
MARXA SOLIDÀRIA 
DE LA DONA
| 9 km | 5 km | 
DIUMENGE 06·03·22
SANT VICENÇ DE CASTELLET (Bages)
www.ceaccastellet

ASFALT
MARATÓ VIES VERDES
| 42 km | 30 km | 21 km |
| 10 km | 1 km | 
DIUMENGE 13·03·22
PLATJA D’ARO (BaixEmpordà)
www.maratonviasverdes.com

TERRA
CURSA LES VETES
| 10 km | 5 km | 
DISSABTE 12·03·22
SALT (Gironès)
www.lesvetes.cat

ASFALT
CORRE EN GRAN!
| 1 0 km | 5 km| 1 km | 
DIUMENGE 20·03·22
SANT ESTEVE SES ROVIRES
 (Maresme)
www.correengran.cat

ASFALT
CURSA DE LA DONA
| 5 km | 
DIUMENGE 20·03·22
MANRESA (Bages)
www.cursadonamanresa.com

|

+Info: www..araesport.cat - Publica a l’agenda:hola@araesport.cat
Araesport no es fa responsable dels canvis en les programacions que es publiquen.
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A G E N D A

MUNTANYA

TERRA
CURSA-CAMINADA-
CANICROS BRÀFIM
| 13 km | 11 km | 9 km | 
DIUMENGE 20·03·22
BRÀFIM (Alt Camp)
www. cursabrafim.cat

CROS
MITJA DE MONTORNÈS
| 21 km | 6 km | 
DIUMENGE 27·03·22
MONTORNÈS DEL VALLÈS
(Vallès Oriental)
www.mitjamontornes.com

CURSA D’OBSTACLES
ALMOGÀVERS RACE
| 6 km | 10 km | 
DIUMENGE 27·03·22
MATADEPERA (Vallès Occidental)

www.lamaasaiada.cat

TERRA
TRANSÉQUIA
| 23 km |17 km | 9,5 km |
A peu o corrent  
DIUMENGE 06·03·22
BALSARENY/SALLENT/SANTPEDOR
(Bages)
www.transequia.cat

TRAIL
UTTGN
|320 km|112 km|68 km|45 km|21 km 
DIJOUS 10 - DIUMENGE 13 
10/13·03·22
TARRAGONA (Tarragonès)
www.uttgn.cat/tarraconensis

www.almogaversrace.com

ASFALT
MITJA MARATÓ DE 
BARCELONA
| 21 km |  
DIUMENGE 03·04·22
BARCELONA(Barcelonès)
www.edreamsmitjabarcelona.com

ASFALT
CALDES D’ESTRAC 
TRES VILES 
Circuit Maresmenc 
| 10 km | 
DIUMENGE 10·04·22
CALDES D’ESTRAC (Maresme)
www.gesport.cat/cursa-caldes-
3-viles-10k

TERRA
LA GRAN FOLLADA.FINAL
| 7km |Amb diferents proves 
DIUMENGE 24·04·22
IGUALADA
(Anoia)
https://www.indisfolls.cat/la-gran-
follada/gran-follada/

MUNTANYA 
SALTAMARRADES
|21 km|11 km|6 km|Infantil
DIUMENGE 06·03·22
SANTA MARIA D’OLÓ (Moianès)
www.saltamarrades.cat

CAMINADA
MARXA DEL SETGE DE 
CARDONA
|50,5 km|29,5 km|
 DIUMENGE 13·03·22
CARDONA (Bages)
www.inscripcio.feec.cat

TERRA
SERRALAVELLA,
CURSA DE MUNTANYA 
D’ULLASTRELL
|CURSA 10 km|
|CAMINADA 5 km|
DIUMENGE 20·03·22
ULLASTRELL (Vallès occidental)
www.curamsd.org/serralavella
CAMINADA
XI ALMOGÀVER 
MUNTANYES DE PRADES
| 55,5 km | Circuit Català 
Caminades de resistència
DIUMENGE 26·03·22
VILAPLANA (Baix Camp)
www.aamp.cat/wp-content/
uploads/2022/01/xi-almogaver.jpg

TERRA
MARXA DEL PELEGRÍ
|26 km | 15 km | 8 km |  
DIUMENGE 03·04·22
MANRESA (Bages)
www.manresa2022.cat/cat/
menu/13463-marxa-del-pelegri

TRAIL
PUGO REGIS
|24 km | 14 km | 
DIUMENGE 27·03·22
PUIG REIG (Berguedà)
www.pugoregistrail.cat

MUNTANYA 
LA MAASAIDA
|31 km|18 km|
DIUMENGE 06·03·22
CAMPINS (Vallès  Oriental)



31N.25 -



32 MARÇ/ABRIL 2022

CICLISME

BTT
HIVERNAL DE CERVERA
| 70 km | 43 km | 25 km |
DIUMENGE 13·03·22
CERVERA(Segarra)
www.hivernal.penyaciclistacervera

BTT
LA TRANSRABOSENCA
Circuit Xallenger BTT
| 41,5 km |25 km |
DIUMENGE 03·04·22
La Torre de l’Espanyol 
(Ribera d’Ebre)
www.xallengerbtt.net

BTT 
LA PORTALS
VOLTA A MONTSERRAT
| 60 km | 42 km |12 km |
DISSABTE-DIUMENGE 9/10·04·22
COLLBATÓ
(Baix Llobregat)
www.laportals.cat

BTT 
3H DE RESISTÈNCIA
EL FILADOR
| Circuit ple d’obstacles | 
DIUMENGE 30·04·22
CALLÚS (Bages)
http://www.cecallus.cat

XATHLONS

DUATLÓ MUNTANYA
DUATLÓ DE GARCIA
| 23 km BTT + 10Km RUN |
| 10 km BTT + 6Km RUN |
 DIUMENGE 06·03·22
GARCIA (Ribera d’Ebre)
www.duatlogarcia.wixsite.com/
garcia

BTT 
LIMITS LAND BIKE
| 191 km |116 km | 72 km | 22 km | 
191 km | 
DISSABTE 30·04·22
CALAF (ANOIA)
https://www.limitslandbike.com/

TRAIL
PELS CAMINS DELS 
MATXOS
|63 km | 56 km | 53 km | 48 km |23km 
DIUMENGE 09·04·22
TORELLÓ (Osona)
www.matxos.cat

TRAIL
TRAIL TRES COMARQUES
|26 km | 12 km | 
DIUMENGE 24·04·22
ALPENS (Lluçanès)
https://trail3comarques.com

TRAIL
MITJA DESVERN
|21 km | Infantil | 
DIUMENGE 30·04·22
SANT JUST DESVERN (Baix Llobregat)
www.mitjadesvern.cat

DUATLÓ CARRETERA - OLÍMPIC
DUATLÓ CIUTAT DE VIC
|6,5 km RUN + 33 km Ciclisme + 
3,2 km RUN |
DIUMENGE 26·03·22
VIC (Osona)
www.triatlo.org

DUATLÓ CARRETERA - OLÍMPIC
DUATLÓ CERDANYOLA DEL 
VALLÈS
|5km RUN + 20km Ciclisme +
2km RUN|
DIUMENGE 02·04·22
CERDANYOLA DEL VALLÈS 
(Vallès Occidental)
www.triatlo.org

DUATLÓ MUNTANYA
LA BIGUETANA
|6,5km RUN+17km BTT+2km RUN|
DIUMENGE 03·04·22
BIGUES I RIELLS DEL FAI
(Vallès ORIENTAL)
www.labiguetana.com
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C A M I N S  D E  L A
S É Q U I A
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Cada any per aquestes 
dates s’organitza la 
Transéquia, un esdeve-
niment esportiu, patri-

monial i cultural que porta a 
resseguir el canal medieval 
a milers de persones. Però 
la Séquia es pot recórrer tot 
l’any per descobrir-ne els co-
lors i el pas de les estacions  
tot fent esport.

LA SÉQUIA DE 
MANRESA,
ON L’AIGUA 
ÉS EL CAMÍ

Text i Fotografia: 
Parc de la Séquia      

@parcdelasequia
@caminsdelasequia

 
És un camí planer, que 
segueix l’aigua del canal i 
separat del transit rodat, on 
anar-hi a caminar o passejar, 
tant si és per lleure com per 
fer esport. Aquest ús actual 
s’afegeix a l’original, que 
tenia una funció de gestió 
i vigilància: facilitar la feina 
dels guardes de la Séquia, 
els sequiaires, que l’utilit-
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car la construcció d’un canal 
que permetés regar el seu 
terme. Amb la concessió 
d’un permís per part del rei 
Pere III, l’any 1339 començà 
la història de la construcció 
de la Séquia i després de 
patir uns quants entrebancs, 
van concloure 44 anys més 
tard. Des de fa quasi 700 
anys l’aigua no ha parat 

zaven per controlar el seu 
estat, evitar el furt de l’aigua 
al llarg del canal, i controlar 
el bon ús del regadiu, entre 
d’altres feines.
 
La Séquia es va construir a 
mitjans del segle XIV, quan 
després d’un episodi de se-
quera i fam el Consell de la 
ciutat de Manresa va planifi-

de circular per la Séquia i 
segueix portant l’aigua del 
riu Llobregat, que es capta 
a la resclosa dels manresans 
a sota mateix del turó del 
castell de Balsareny.

El recorregut comença a Bal-
sareny, per un primer tram 
que alterna el bosc de ribera 
amb petites hortes. Segueix 
pel costat d’antigues fàbri-
ques tèxtils, com la fàbrica 
del Molí o de Can Vinyes  i 
més endavant, la fàbrica de 
Vilafruns. Un cop la Sèquia 
entra al municipi de Sallent, 
degut a la inestabilitat del 
terreny i pels efectes de les 
subsidències causades per 
les extraccions de sals, hi 
han trams on l’aigua circu-
la soterrada. El pont del 
Vilar és testimoni d’aquests 
canvis i no serà fins passa-
da l’estació abandonada 
del ferrocarril de Sallent 
que retrobem el canal a cel 
descobert. La muntanya de 



C A M I N S  D E  L A
S É Q U I A

36 MARÇ/ABRIL 2022

residus 
salins de la 
Botjosa, marca el canvi, 
de les activitats mineres a 
l’agrícola i forestal.  
Uns primers tombs i la Sé-
quia passa per la mina del 
Mas de les Coves, a partir 
del que s’endinsa a la plana, 
primer la que domina l’ermi-
ta de Santa Magdalena de 
Bell-lloc i posteriorment el 
Pla de la Sala, alternant un 
mosaic de camps i boscos. 
No serà fins als Plans de 
Santa Anna on l’amplitud de 
l’horitzó prendrà tota la seva 
magnificència. 
Ara, mentre la Séquia va 
resseguint les ondulacions 
acompanyada pels terrenys 
agrícoles, concentra, en 
aquesta part, les millors 
panoràmiques de Montser-
rat. Un cop es deixa enrere 
la casa dels Sequaires i el riu 
d’Or, la Séquia supera el coll 

de l’Om i enfila cap 
a Sant Iscle, llogarret 
ja a les portes de l’Agu-
lla, el final del recorregut 
del canal principal. 

El Parc de l’Agulla amb el seu 
llac dona la benvinguda a la 
ciutat de Manresa, a la que 
s’accedeix pel camí de les 
aigües fins a la Masia de Can 
Font i els dipòsits nous des 
d’on es pot baixar al centre 
de la ciutat.  Però també, és el 
lloc d’on parteixen dos grans 
braçals, el de Viladordis i el 
del Poal, que alimenten la xar-
xa de recs que porta l’aigua 
per tot el regadiu de Manresa.
 
Camins de la Séquia són les 
propostes que el Parc de la 
Séquia ha elaborat per posar 
en valor el camí de servei del 
canal que recorre la part cen-
tral del Pla de Bages, connec-
tant el riu Llobregat amb la 

ciutat 
de Manresa. 

La Séquia és oberta a tot-
hom, gent gran, parelles, 
grupets i famílies i, com 
que és un recorregut lineal, 
per evitar anar i tornar pel 
mateix camí podem utilit-
zar transport públic que 
connecta els pobles per on 
passa la Séquia i tenir una 
experiència el més autèntica 
possible.  

I si volem que ens ho 
organitzin tot, Camins de 
la Séquia www.caminsde-
lasequia.cat es la proposta 
de turisme tranquil que hem 
creat des del Parc de la Sé-
quia per a gaudir d’aquest 
canal sense preocupacions. 
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E L  R E B O S T  D E
L’ E S P O R T I S T A

PASTÍS 
RECUPERADOR 
DE REMOLATXA 
I CACAU 

Ariadna Hernandez

Farmacèutica especialista 
en Anàlisis Clíniques. 
Psiconeuroimmunòloga 
Clínica i experta en Nutrició 
Esportiva.

@ariadnasalutirendiment Pastís ideal per menjar durant 
una activitat de llarga durada o 
com a recuperador perquè és 
ric en nitrats gràcies a la remo-
latxa i antioxidants del cacau.

Secció amb pautes i consells so-
bre alimentació, concretament 
snacks i begudes que et pots pre-
parar fàcilment, perquè tinguis 
sempre a mà el que el teu cos 
necessita durant, abans i després 
de l’entrenament o la competició.
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Per què els nitrats són 
bons aliats dels espor-
tistes?

Els nitrats provinents de 
l’alimentació (vegetals o 
suplements) s’absorbei-
xen i passen a la circula-
ció sistèmica, un 70% són 
eliminats per l’orina i un 
25% passen a la circula-
ció enterosalivar, on la 
microbiota oral redueix 
el nitrat a nitrit. Aquest 
nitrit arriba a l’estómac 
i és reduït a òxid nítric, 
el qual té funcions molt 
importants a nivell car-
diovascular, cerebral, 
muscular,... actuant de la 
següent manera:

- Relaxa els vasos sangui-
nis amb la consegüent 
reducció de la pressió 
sanguínia i millora de la 
circulació i oxigenació de 
l’organisme afavorint la 
recuperació muscular.
 
- Protegint els cèl·lules 
contra l’estrès.

- Contribueix a reduir el 
colesterol cLDL

Dit això, cal tenir en 
compte que és molt 
important tenir una bona 
microbiota oral perquè 
els bacteris puguin fer la 
conversió de nitrat a nitrit 
i també un pH de l’estó-
mac àcid perquè el nitrit 
es pugui reduir a òxid 
nítric.

E L  R E B O S T  D E
L’ E S P O R T I S T A

Recepta 
a la pàgina següent!
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- 4 remolatxes grans 
(preferiblement cuites, 
les pots comprar 
envasades al buit)

- 4 ous

- 4 c.s. farina de coco 
(pots posar un altre tipus 
de farina, les mides poden 
variar)

- 2 c.s. midó de tapioca

- 3 c.s. cacau 100% en pols

- 4 dàtils medjool

- 1 c.c. bicarbonat

- 1 c.c. vinagre de poma o 
suc de llimona

INGREDIENTS

    
Consells...

Si no s’ha d’acabar en 3 dies, 
pots tallar racions més petites i 

embolicar-les amb un paper vegetal 
per guardar-les al congelador. Vas 
traient racions cada vegada que 

en vulguis menjar, entra molt 
bé després d’un bon entre-

nament o d’una bona 
sortida!

- Muntar les clares d’ou 
al punt de neu (és perquè 
quedi més esponjós. Si et 
fa mandra, no ho facis i 
quedarà més tupit).

- Barrejar la resta d’ingre-
dients.

- Afegir les clares d’ou 
muntades a la barreja, poc 
a poc.

- Posar-ho al forn a 150ºC 
durant uns 40 minuts o 
fins que el ganivet punxat 
surti net.

COM CUINAR?
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Q
uantes vegades sortim a la 
muntanya i en algun pas-
satge difícil o aeri caminem 
encongits amb més por 

que un adolescent veient una 
pel·lícula de Freddy Krueger?? 
Això és perquè el calçat no ens 
transmet prou seguretat i el grip 
necessari per caminar o trepar. 
Doncs bé, avui us desvetllaré 
un dels meus secrets, que no és 
altre que saber triar bé el calçat 
i ja de passada explicaré també 
algun dels meus llocs preferits 
per utilitzar-lo.

Parlaré dels models de sabatilles 
que conec de primera mà, dels 
que utilitzo actualment i que són 
de la casa italiana La Sportiva i 
més concretament, l’anomenat 
calçat d’aproximació.

Deixeu-me destacar primer de 
tot la gran polivalència d’aquest 
calçat que, com el seu nom 
indica, està pensat per apro-
ximacions llargues i qualsevol 
tipus de passatges, essent molt 
polivalents per a petites escala-
des i amb un grip boníssim en 
les grimpades i destrepes difícils 
o relliscosos que solem trobar a 
les excursions a la muntanya.

TREPITJANT
FORT I SEGUR
David Palmada “Pelut”
Expert en escalada artificial, 
ha obert vies arreu del món.

Per altra banda, una sabatilla 
de córrer pot ser una mica més 
còmoda i esmorteïda però us 
asseguro que arribats a llocs 
“difícils” la seguretat i estabi-
litat que ens dóna la sabatilla 
d’aproximació no la té una 
sabatilla runner.

Doncs bé, us parlaré dels tres 
models que jo utilitzo: En 
primer lloc, el model amb més 
amplada de puntera i ventilat, 
per a l’estiu és el model hyper, 
que també podem trobar amb 
goretex per a l’hivern o per a ús 
en llocs humits. Aquesta saba-
tilla és molt còmoda i ens anirà 
molt bé si se’ns solen inflar els 
peus, ja que la puntera ampla 
permet que els dits tinguin 
bona mobilitat, sense renunciar 
al tacte quan estem en llocs 
difícils. En segon lloc, tenim la 

TX4 amb un perfil una mica més 
baixet davanter i amb puntera a 
manera peu de gat anomenada 
climbing zone que ens ser-
veix en tot tipus de passos de 
precisió en qualsevol punt del 
camí que estiguem fent, amb 
moltíssim grip tant en sec com 
en mullat i un ajust de cordons 
semblant a un model llegendari 
de la marca, anomenat Myt-
hos. Amb aquesta sabatilla he 
realitzat infinitat de activitats 
d’alt nivell sense haver d’arribar 
a posar-me uns peus de gat per 
a res, donant un resultat llarg i 
durador. I per últim, la joia de 
la corona, la TX guide un hibrid 
perfecte entre sabatilla/peu de 
gat, molt estreta de la punta 
amb una precisió força sem-
blant a un peu de gat d’inici-
ació. Això sí, aquí el confort ja 
no és tan alt, com més precisió 
a la roca més ajustada serà la 
sabatilla, per això jo agafo sem-

Secció amb tot un calidoscopi 
d’experiències, mogudes, i alguns 
consells explicats en primera perso-
na per l’escalador David Palmada, el 
Pelut. @pelutwall

E L  R A C Ó  D E L  P E L U T

TX4 Tx Guide
Hyper
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pre mig número més del que 
solc usar, perquè sempre tinc 
en compte la inflor dels peus en 
activitats de llarga durada.

Si no heu provat mai aquest ti-
pus de sabatilla doneu una volta 
per les botigues o simplement 
per internet i investigueu i llegiu 
sobre les sabatilles d’aproxima-
ció, potser se us obrirà un món 
nou!

Ara, com us he dit al principi, 
us donaré feina per als caps de 
setmana que sortiu a provar 
aquests calçat que, després de 
la ultra motivació que portareu 
havent llegint el raconet “del 
tito pelut” de segur que haureu 
anat a comprar jajajaja!. Potser 
molts de vosaltres ja conegueu 
aquests llocs, però per als que 
no, aquí us ho deixo: 

Vilanova de Meià

Paradís d’escaladors i revolu-
ció als anys noranta, va marcar 
una nova etapa a la meva vida, 
actualment un dels meus racons 

favorits el qual sempre visito per 
recarregar piles després d’algun 
viatge llarg o alguna activitat 
dura. Podeu passejar veient la 
majestuosa Roca dels Arcs, la 
Roca Alta o l’increïble i bonic Pi-
lar del Segre, i si teniu ganes de 
submergir-vos en un paisatge 
de misteri, visiteu la cova de les 
monges, per cercar i xopar-vos 
de les històries i llegendes que 
hi habiten.

Paret de Terradets

Una altra esplèndida paret de 
500m a la qual podem donar 
la volta per un GR gaudint 
alhora de les increïbles vistes 
de la seva veïna, la roca Regina. 
Aquí s’hi troben algunes de les 
escalades més dures de la nos-
tra estimada terra i precioses 
excursions pel coll de Terradets. 
Un cop finalitzada la jornada 
podem anar a degustar la gas-
tronomia típica del lloc, envoltat 
d’unes precioses vistes del llac a 
l’Hostal del Llac. Pregunteu per  
l’Alba, dieu-li que hi aneu de 
part meva, senzillament genial! 

MONT-REBEI

Espectacular i majestuós Con-
gost de Mont-rebei. Actualment 
hi podem accedir per diferents 
llocs gràcies al pont que s’hi ha 
aixecat i que connecta les dues 
grans parets, la de Catalunya i 
la d’Aragó, separades ambdu-
es pel pantà de Canelles. Si hi 
accediu pel Pont de Montanya 
podreu anar descobrint a poc a 
poc aquest lloc màgic i colpidor. 
A l’estiu també s’hi poden llogar 
canoes i gaudir d´un dia inobli-
dable de rem.
 
En totes aquestes excursions 
us asseguro que si porteu una 
bona sabatilla d’aproximació 
entendreu perfectament el 
significat de grip i veureu com 
molta de la gent que us creua-
reu amb calçat normal fa el pas 
de l’escarabat mentre vosaltres 
passeu completament drets pel 
seu costat amb un “bon dia, 
alerta que rellisca!”

Gaudiu i experimenteu, ens 
veiem a la muntanya!
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Text i Fotografia: 
Roser Oliveras

DESCOBRIM 
LA VALL DE CASTELLBÒ 

www.campertecnologies.com
campertecnologies@sanfeliu.com

T. 93 874 93 87 / 648 219 837

D O R M I N T  S O B R E  R O D E S

Poble de Castellbò

E
ns desplacem fins la vall 
de Castellbò per viure 
una autèntica experièn-
cia sobre rodes en un 

paratge de boscos cente-
naris on es troba l’estació 
d’esquí de fons pionera a 
Catalunya.
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E
stem a Sant Joan de 
l’Erm, a 1.700m d’altitud 
i davant del refugi de 
la Basseta. Aquest serà 

el nostre camp base per fer 
activitats durant totes les 
estacions de l’any i per gau-
dir una vegada més d’uns 

dies de calma, envoltats de 
natura i fent allò que ens 
agrada.

És un lloc que no ve de pas, 
però la carretera que ens hi 
porta ens regala unes vistes 
panoràmiques que ens faran 
gaudir al màxim del trajec-
te. És recomanable fer-la 
durant el dia perquè des del 
trencall situat al poble de 
Montferrer (a punt d’arribar 
a la Seu d’Urgell), són uns 
28 quilòmetres de curves 
que a la nit se’ns poden fer 
llargs però de dia els farem 
amb molt de gust. A pocs 
quilòmetres abans d’arribar 
a l’estació de Sant Joan de 
l’Erm, trobarem el mirador 
de la Collada de Pubill, 
un fantàstic punt on parar, 
descansar, gaudir de les 
vistes i aprofitar per menjar 
alguna cosa.  Des d’aquí 
veurem la Rabassa (Andor-
ra), el Monturull, la Tossa 
d’Alp, el Puigllançada, la 
Serra del Cadí, entre molts 
altres cims. Ja sabeu que no 
només importa el destí, sinó 
també el viatge! 

Ens trobem a l’Alt Urgell, la 
comarca més gran del Pi-
rineu català, en un indret de 
muntanya acollidor, tranquil, 
sense massificacions i on 
ens hi sentirem com a casa.

Esquí de fons Sant Joan de l’Erm
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ACTIVITATS

A l’hivern, l’activitat estrella 
és l’esquí de fons. Si les 
condicions meteorològiques 
ho permeten i hi ha bona 
neu, l’estació disposa de 
40 quilòmetres de circuit 

d’esquí de fons i 10 qui-
lòmetres d’itineraris per a 
raquetes. És una estació on 
gran part del circuit és per 
bosc, però arriba un punt en 
què es destapa i tenim una 
bona panoràmica. Les pistes 
arriben fins a Port Ainé i les 

Mirador de la Collada de Pubill Mirador de la Collada de Pubill

Refugi de la Basseta

comes de Rubió, i la cota 
màxima és de 2.050 metres. 

Si preferim caminar, tenim 
nombroses excursions 
senyalitzades amb cartells 
que surten des del mateix 
pàrquing. Depenent de 

Esquí de fons Sant Joan de l’Erm
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l’època de l’any i de les con-
dicions meteorològiques, 
les podrem fer a peu o amb 
raquetes de neu.

Des del pàrquing del refugi 
de la Basseta surt una volta 
circular de 9,6 km de distàn-
cia amb 440 m de desnivell 
que podem fer caminant. 
Aproximadament són unes 
3h d’excursió. Aquesta ruta 
ens permetrà veure alguns 
dels punts d’interès de la 
zona.

Des d’aquí també podem 
fer d’altres excursions fins el 
Pont del Barranc dels For-
cats (uns 43 minuts), el san-
tuari de Sant Joan de l’Erm 
(1h 36minuts) o anar fins a 
Romadiu (1h 21minuts).

Des del mateix pàrquing, 
surt una passarel·la de fusta 
adaptada per tot tipus de 
públic. Té un quilòmetre 
de distància i només 5m 
de desnivell, transcorre per 
dins el bosc i arriba fins un 
mirador. És ideal per fer 
amb nens, sobretot si van 
amb bicicleta o patinet. El 
camí segueix, però a partir 
d’aquest mirador es conver-
teix en un sender. 

Si tenim ganes de fer una 
bona ruta amb bicicleta de 
carretera, podem aparcar 
el nostre vehicle a l’entra-
da de l’urbanització Golf 
Aravell, en un pàrquing de 
terra que hi ha al costat de la 
carretera. Aquest pot ser un 
bon punt d’inici fins arribar 
a l’estació de Sant Joan de 
l’Erm. És una ruta amb força 
desnivell i amb una distància 

Passarel·la i mirador

d’uns 30 quilòmetres només 
anar que són principalment 
de pujada.  

Si aparquem el vehicle al 
poble de Castellbó, tam-
bé hi ha una volta circular 
marcada amb una dificultat 
mitja-alta, que té 13,8km de 
distància, un desnivell de 
590m, la qual podrem fer 
amb poc més de 4h.

Passarel·la i mirador

Passarel·la
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Pàrquing Golf Urb. Aravell

Pàrquing Refugi la Basseta

Per la zona on estem, hi 
passen algunes travesses 
de muntanya, com el Camí 
de l’Últim Càtar (www.
camidelsbonsbomes.com), 
Terra Incògnita (www.cata-
lonia-trekking.com), Ramat 
de Camins (www.ramatde-
camins.cat) i Lo Pallars Fer 
(www.guiesdemuntanyaen-
ruta.com/lo-pallars-salvat-
ge).

ON DORMIR

Pàrquing de Sant Joan de 
l’Erm (refugi de la Basseta)

És un aparcament compartit 
amb tots els visitants de dia, 
tot i que és un lloc tranquil 
i poca gent es queda a 
dormir.
És asfaltat i està situat entre-
mig del bosc, per tant i toca 
força l’ombra. És possible 
que necessitem alguna falca 
per anivellar el nostre vehi-
cle i dormir perfectament 
plans. És el punt on s’acaba 
la carretera.
No disposa de cap servei 
addicional, tot i que està a 
tocar del refugi de la Basse-
ta i allà hi trobarem tots els 
serveis que garanteixen una 

Mirador de la Collada de Pubill
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estada acollidora i agrada-
ble, com ara cafeteria, res-
taurant, lavabos, allotjament, 
lloguer de material o escola 
d’esquí. A més, l’estació dis-
posa de parc de neu infantil i 
servei de primers auxilis.

Pàrquing de terra abans 
d’arribar al refugi de la 
Basseta

A poc més d’un quilòmetre 
abans d’arribar al pàrquing 
del refugi de la Besseta hi 
ha un descampat de terra 
on també hi podem dormir. 
Està a tocar de la carretera 
principal, hi podem accedir 
fàcilment, és un espai obert 
i des d’aquí tenim bones 
vistes.

Mirador de la Collada de 
Pubill

Aquí hi ha un aparcament 
pla i asfaltat que està just al 

costat de la carretera, on hi 
ha unes taules de pícnic de 
fusta per poder menjar. A 
l’altra banda de la carretera 
també hi trobarem més tau-
les. Si el dia ens acompanya, 
és ideal per menjar a fora i 
gaudir de les vistes pano-
ràmiques que ens ofereix 
aquest lloc. També hi ha al-
guns arbres que ens poden 
fer una mica d’ombra.

Càmping Castellbò

Si preferim anar de càmping 
per tenir tots els serveis i 
comoditats, al poble de 
Castellbò hi ha el càmping 
Buchaca, un petit establi-
ment d’ambient familiar 
amb 45 parcel·les. 
La majoria són ombrejades 
i totes disposen d’aigua ca-
lenta i corrent elèctrica. Les 
instal·lacions de l’establi-
ment inclouen una piscina 

a l’aire lliure, una botiga de 
productes de la zona i un 
restaurant de cuina casolana.
També podem aprofitar per 
visitar el poble i fer alguna 
excursió. 

H
em conegut una altra 
zona de Catalunya on 
hem pogut contem-
plar el paisatge que 

ens ofereix aquest indret 
de l’Alt Urgell i viure una 
experiència que ens fa créi-
xer com a persones. Una 
vegada més, ho hem viscut 
amb la nostra fidel i insepa-
rable companya de viatge, 
la nostra casa sobre rodes!
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