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DILLUNS 26: 
Iron-bike: “The hardest mountain bike race”
Presentat per Jordi Masip

DIMECRES 28: 
Del Balaitús a la Pica d’Estats
Presentat per Josep Antoni. Audiovisual de 28 minuts

DIJOUS 29: 
Espeleologia: Dos travesses del Pirineu
Presentat per Secció d’Espeleologia de la U.E.C. de Tortosa. 
2 audiovisuals de 37 minuts

DIMARTS 27: 
Trepitjant muntanyes, recuperant identitats 
(Trekking per l’Himàlaia)
Presentat per Isabel Feliu. Audiovisual de 55 minuts

Efectivament, les xifres justifi quen que aquesta es tracta de la cursa amb bici de 
muntanya més dura del món: més de 700 km i més de 30.000 m de desnivell. Una 
barreja de senderisme, alpinisme i de totes les modalitats existents amb la bici en tan 
sols 8 dies. On tothom intenta sobreviure a cada etapa, tractant de superar les difi cultats 
d’una organització despiadada i ajudant-nos a descobrir on estan els límits humans en 
un escenari com els Alps del Piemont (Itàlia), amb una simple ferramenta, la nostra 
bicicleta.

El títol de la xerrada ve donat  per la pròpia vivència. Conta l’ascensió al Mera Peak 
(6.476 m), que es troba a l’Himàlaia nepalí, a la regió de l’Everest, a la vall de l’Hinku. 
Des del cim es poden veure les magnífi ques muntanyes: l’Everest, l’Hotse, el Cho Oyu, 
el Makalu, l’Ama Dablam i el Kangchenjunga.

De tornada, creuen per un dels passos més espectaculars i de més difi cultat de 
l’Himàlaia, l’AMPHU LABSTA (5.845 m) amb grans seracs que cal escalar.

La baixada és en direcció a Lukla por Namche Bazar (la ruta normal del trek de 
l’Everest), amb la companyia de l’AMA DABLAM.

Possiblement l’origen d’aquesta travessa es remunta a setembre de 1989 quan vaig 
intentar fer l’Eix dels Tres mils. Aquesta denominació es dona a l’eix imaginari que uneix el 
Balaitús amb la Punta Alta. La travessa transcorre per l’HRP (Haute Randonnée Pyrénéen-
ne) per la qual cosa no està senyalitzada. Posteriorment començaríem a pujar tres mils, 
encadenant-los per les crestes, em paregué el més ràpid i sense dubte el més “muntan-
yenc” intentar encadenar els tres mils un rere l’altre pel camí més curt.

Al setembre de 2011 no es tractava d’anar per l’HRP, sinó d’encadenar els tres mils 
entre el Balaitús i la Pica d’Estats. Realment és un somni complert, gràcies sens dubte a 
molta gent i a les condicions de la muntanya que em permetrien portar-ho a terme. Un 
total de 235 cims, entre pics censats, repetits i no censats en quaranta dies i 706 km reco-
rreguts. Una mitjana de 5 pics per dia, amb deu hores de marxa diària, un màxim de vint 
pics coronats en un dia i amb la jornada més llarga de 16:40 hores (23) d’Orus a Estós. 

Evidentment el més important no són les dades numèriques, sinó l’experiència 
d’aquestos quaranta dies inoblidables.

- Sistema Tête - Sauvage Sala Verna (Sistema de la Piedra de San Martin) o PSM 
Saint Engrace (França). Durada: 27 minuts. Aquesta pel·lícula mostra l’exploració que 
van portar a terme membres de la Secció d’Espeleologia de la U.E.C. de Tortosa des de 
l’entrada al sistema anomenada de la Tête Sauvage o D-9 fi ns a la Sala Verna, al sistema 
de la Piedra de San Martin (França/Espanya). És en aquesta sala (una de les més grans 
del mon) i mitjançant un túnel artifi cial fet per l’empresa elèctrica Francesa E.D.F. que 
surt a la superfície. La part del sistema que surt a la pel·lícula té un desnivell d’uns 800 
m i una distància de 8 km aproximadament. Aquesta pel·lícula es l’última inacabada que 
va fer el nostre company Joan Sabaté que ens deixà ara fa un any en un accident de 
barrancs quan estava fent el descens de la cascada de Gavarnie.

- Sistema T1 - Santa Elena (Sistema Aranyonera). Valle de Bujaruelo (Osca). Durada: 
10 minuts. Aquesta és la fi lmació d’una part del sistema Aranyonera. Es mostra des de 
l’entrada pel Turbon o T1 fi ns a la surgència de Santa Helena on se surt a l’exterior. Es 
una exploració curta però de molta difi cultat ja que després de la zona més vertical, es 
progressa per un riu cabalós, el que obliga a utilitzar el sistema de passamans per evitar 
haver de nadar pel riu obligant-nos a un esforç complementari, encara que mitigat per 
la gran bellesa de la cavitat.


