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Situació 

Els Pirineus formen una unitat de relleu que 
defineix les terres nordorientals peninsulars, 
des d'Hendaya fins al Cap de Creus, superant 
els 450 Km de !largada. Si ens redu"im a les 
terres catalanes que formen la serralada, 
escurcem aquesta distancia a 250 Km i 
concretant a les terres gironines, retallem fins 
als 120 Km en línia recta. 

Les altes terres de la serralada visqueren una 
serie de períodes glacials, tradu"fts en un seguit 
d'empremtes i modelatges. 

L'acció glacial rejovení totalment les formes 
topografiques definidores deis paisatges. Valls 
en U, circs glacials, estanys, ... , són les 
evidencies més significatives de la seva acció. 
Si observem més al detall, descobrim pedres 
llepades, morenes terminals, morenes de peu 
de circ, ... , confirmant que cal recórrer i visitar 
l'espai en qüestió, per copsar la magnitud de 
l'activitat glacial remota. 

Aquest quadern ens aproxima a la dina.mica 
glacial, presentada a nivell mundial, regional 
i local, concretant l'analisi al sector meridional 
del Pirineu oriental. Es comenten els principals 
testimonis de l'activitat glacial, detectats pels 
estudiosos de la materia, i es proposen 20 
itineraris per visitar la zona. També analitza 
l'activitat periglacial que resta activa a les 
arees supraforestals de les nostres terres. El 
Montf algars i el Comanegra, representen el 
nexe d'unió entre la zona axial pirinenca i la 
zona prepirinenca i es modelaren a través de 
mecanismes propis de la morfogenesi 
periglacial quan l'alt Pirineu acollia els glac;:os 
quaternaris. Cal ressaltar que s'inclouen una 
serie de textos tradu"its, molt suggerents, que 
ens permeten aprofundir en aquesta tematica 
tan apassionant. 
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Crono logia 

40 - 15 M.a. Plegaments alpins. Formació 
deis Pirineus durant l'eoce, 
l'oligocé i part del miocé. 

3 M.a. Període glacial Biber. S'inclou dins 
el plioce. La seva datació no és 
exacta. 

2'1 - 1 '7 M.a. Període glacial Donau. 

1 '2 - 700000 Període glacial Günz. 

650000 -300000 Període glacial Mindel. 

250000-120000 Període glacial Riss. 
Unanimitat de datació 
entre els científics. 

80000 -12000 Període glacial Würm. 
Consta de diverses fases 
fredes i l'última s'anomena 
tardiglacial 
(15000-12000 aC.) 

38400 -10000 Retrocés glacial als 
Pirineus. 

10000 lnici de l'holoce. 

10000 -9000 Epoca postglacial 
caracteritzada perqué Europa 

gaudia d'un clima preboreal 
(frese). 

9000 - 7000 Epoca postglacial 
caracteritzada perque Europa 
gaudia d'un clima boreal 
(temperat). 

7000 - 4500 Epoca postglacial 
caracteritzada perqué Europa 
gaudia d'un clima atlantic 
(humit). 

4 00 - 2800 Epoca postglacial 
caracteritzada perqué Europa 
gaudia d'un clima subboreal 
(frese). 

2800 ac. Época postglacial 
caracteritzada perqué Europa 
gaudia d'un clima subatlantic 
(actual). 

1600 - 1610 Petita edat glacial. 

1750 - 1880 Petita edat glacial. 

Chevalier publica un estudi sobre 
els glacials a la zona d'Andorra, 
titulat: "Les glaciers pleistocenes 
dans les vallées d'Andorre et dans 
les hautes vallées espagnoles 
environnantes". 



Aparició, a Benasc, del cada.ver 
d'un guia mort en 1823 quan 
caminava per la gelera de la 
Maladeta. 

1934 Publicació d'un estudi referit a les 
morenes terminals de Puigcerda, 
elaborat pel geoleg alemany 
Wolfgang Panzer. 

1951 Solé Sabarís publica una obra de 
caracter general titulada: "Los 
Pirineos. El medio, el hombre". 
És d'un interés especial el capítol 3 
d'aquesta obra. 

Georges Viers publica un 
estudi sobre la glaciació 
quaternaria que afecta el massís del 
Canigó. 

1968 Duret publica a Génova una nota 
preliminar sobre els diposits 
glacials de la regió de 
Puigcerda. 

1977 

1985 

1992 

Antonio Gómez Ortiz comen<;a a 
publicar articles i estudis relacionats 
amb la dinamica i modelats glacial 
i periglacial, concretament sobre el 
sector meridional del Pirineu Oriental 
(centrant-se principalment en l'estudi 
de la Cerdanya i Andorra). 

David Serrat publica l'estudi 
geomorfologic del Pirineu Oriental 
(Puigmal-Costabona). Tesi doctoral 
presentada a la facultat de Ciencias 
Geologiques de la Universitat de 
Barcelona. 

Salvador Franch publica un estudi 
nivoclimatic de la zona del Pirineu 
Oriental. 

Publicació de la Hª Natural deis 
Pa"isos Catalans (15 vol. i elaborada 
per diversos autors) on, en el segon 
volum, apareix un capítol referit al 
glacialisme, recollint les principals 
conclusions a qué s'ha arribat 
darrerament en aquesta materia. 

Vista del Poser�- des de 
l'A11ero (agost 1982). 
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Q
uan emprem els termes 
glacial i periglacial per a 
definir un paisatge, hom 

ho associa automaticament 
amb les terres que 
caracteritzen les regions 
fredes. 

Des del punt de vista climatic, 
disposem de dos parametres 
comuns per explicar-los: les 
temperatures baixes i el regim 
pluviometric anual inferior als 
350 mm. (exceptuant les zones 
muntanyoses, que per causes 
topografiques i altitudinals 
recullen un volum de 
precipitació més elevat). 
D'aquesta manera, no totes les 
zones fredes del planeta 
evolucionen seguint la 
dinamica glacial o periglacial 

(per exemple, els deserts freds 
tenen unes temperatures 
mitjanes mensuals realment 
baixes, peró si mirem el ritme 
anual de precipitació podem 
observar que és sensiblement 
inferior). 

En aquestes condicions, els 
vegetals troben dificultats per al 
seu arrelament 
i desenvolupament. Llavors, la 
coberta vegetal propia d'aquests 
ambits és herbada o molsosa, 
quedant sempre amplies arees 
de sól despullat o nu. 

Etimologicament, els adjectius 
glacial i periglacial qualifiquen 
les zones que contenen 
masses gelades de forma 
permanent i de forma 

L' ac1111111lació de 11e11, superior a la seva [mió, 
és la causa del ma11te11iment de masses 

glm;ades sobre els paisatges (mar¡; 1991 ). 

estacional, respectivament. 
D'aquesta manera, el paisatge 
periglacial s'estableix als 
marges de les zones glacials 
(formant una mena d'aureola). 

Si ens fixem en el mapa adjunt, 
podem apreciar la distribució 
actual deis dominis freds sobre 
el planeta, determinada a partir 
de la latitud i !'altitud. Distingeix 
els tres dominis on és possible 
localitzar aquests tipus de 
paisatge. Vegi's que no 
engloben els deserts freds, ja 
que són uns espais 
diferenciables a partir de la 
quantificació de la variable 
precipitació. Exemples de 
deserts freds sobre el planeta 
són: el Touran (Kazakistan), el 



Gobi (Xina) i la Patagonia 
(Argentina). Les zones de 
muntanya inclouen les arees 
glacials i/o periglacials. 

No es pot parlar de paisatge 
glacial a les terres gironines en 
sentit estricte. Les terres de 
l'alt Pirineu Oriental no 
acompleixen tots els requisits 
indispensables. De totes 
maneres, durant el període 
quaternari, han existit zones 
afectades per la presencia de 
gel durant un cert temps. Per 
tant, és possible parlar d'un 
paisatge glacial heretat que 
mostra unes evidencies de 
l'activitat del glac; com agent 
erosiu preponderant. 

Actualment, dones, aquestes 
zones glacials llegades s'estan 
modelant sota una dina.mica 
erosiva que es deriva de l'acció 
periglacial (encara que no 
tinguin una zona glacial als 
seus límits). 

Analitzant el paisatge i les 
morfologies que defineixen 
aquests cims, és possible 
descobrir relictes d'antigues 
morenes, roques aborregadas, 
detalls de conjunt d'antics circs 
glacials, congestes que 
resisteixen blanques fins ben 
entrada l'estació estival, llacs 
d'origen glacial, etc. Tots 
aquests testimonis, ens 
permeten afirmar que aquestes 

Distribució actual deis dominis freds del planeta 

FREOS 

■ Glacial

m Periglacial
�Muntanya

Les riguroses condicions climatiques i 
ambientals dific11lte11 /' arrelament vegetal. 

zones havien suportat (temps 
enrera) la presencia de gel i la 
seva acció s'ha plasmat en el 
paisatge actual. 

De bell antuvi, cal distingir 
entre els termes: períodes 
freds, glaciacions i fases 
fredes. Un període fred 
correspon a un lapse de temps 
durant el qual el clima era més 
fred que !'actual. El terme 
glaciació defineix la formació 
de glacials en una regió 
i epoca determinades i es 
produeix dintre deis períodes 
freds. Una fase freda es traba 
inclosa dins una glaciació 
i indica un moment de fred més 
intens dintre de la glaciació on 
pertany. 

Els dominis freds del planeta", modelats pe/ 
gel permanent ilo estacional es red11eixe11 a 
les a/tes /atituds i a/tifllds del globus 
terraqui. 
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E
s diu que el planeta 
Terra fa uns 4.500 
milions d'anys que 

existeix. Durant la seva 
existencia, s'ha anat formant 
i modelant fins tenir l'aspecte 
actual. És essencial que 
considerem el món on vivim 
com un organisme viu ja que 
les mutacions i transformacions 
que sofreix -siguin derivades 
de causes naturals o 
antropiques- tendeixen a crear 
o destruir les morfologies que
presenta l'escor9a terrestre. Els
estudis recents -basats en les
formes d'erosió i alteració deis
granits de les morenes
demostren que ha viscut sis
períodes freds. Durant l'últim
període fred -localitzat dins del
quaternari-, s'han detectat sis

glaciacions a la zona deis Alps: 
Biber, Donau, Günz, Mindel, 

· Riss i Würm, amb les
corresponents fases
interglacials, temporalitzades
tal i com representa !'esquema
adjunt

En 1.905, A. Penk demostra
que durant el període
quaternari, a Europa, existiren
quatre glaciacions i les va
reconeixer amb el nom de
quatre afluents del riu Danubi
-situats entre les ciutats de
Ulm i München-. Per a
recordar les glaciacions segons
l'ordre d'antiguitat, només cal
seguir l'ordre de l'abecedari:
Günz, Mindel, Riss i Würm. Al
llarg del nostre segle s'han
reconegut dues fases de

El glacial de /' A111'1V des del 
PorriliiÍ Superior 

(agosl /')8? ). 

refredament més antigues 
i s'han anomenat Donau 
-Danubi- i Biber -la més
antiga i mal coneguda-,
respectant l'ordre alfabetic.

Aquestes fases glacials tenen 
la seva equivalencia amb les 
reconegudes al continent 
america: Nebraska, Kansas, 
lllinois i Wisconsin. Vegi's que 
corresponen a diferents noms 
d'estats americans, i a la 
vegada indiquen els punts on 
les fases glacials incidiren de 
manera important. 

Mentre les latituds mitjanes de 
l'hemisferi nord eren afectades 
per la presencia de gel, al nord 



del Sahara s'hi donaren cinc 
fases pluvials: Kagueria I i 11, 
Kamasia I i 11 i Gamblia. 

Així dones, el període 
quaternari esta caracteritzat 
per dos esdeveniments 
importants i significatius: 
l'hominització -aparició de 
l'home- i les fases glacials de 
l'últim període fred enregistrat 
al planeta Terra -que 
marquen l'inici del 
quaternari-. 

No és prudent assegurar que, 
per la zona del Pirineu, les 
restes erosives, d'acumulació 
i sedimentació derivades de 

l'activitat glacial hagin estat 
modelades, inicialment, per 
glaciacions antigues. Tan sois 
es pot assegurar que 
corresponen al resultat final de 
la darrera glaciació. 
Actualment, vivim dins un 
període interglacial i sembla 
que ens dirigim cap a un nou 
període fred. De totes 
maneres, els efectes de les 
activitats humanes sobre el 
clima arriben a causar 
alteracions en l'evolució normal 
deis climes terraqüis -forats 
detectats en la capa d'ozó, 
efecte d'hivernacle, ... - i és 
possible que es detectin 
modificacions. 

Fases glacials 
quaternaries 
(H. de Lumley) 

Actual 

10.000 WÜRM 

80.000 
Late lact"1 

120.000 RISS 

250.000 
tuiorglnc-Jnl 

300.000 MINDEL 

650.000 
lnl"')llw:iDl 

700.000 GtlNZ 

l.200.000 
lntc- foclal 

1.700.000 DONAU 

2.100.000 
J.uu,rglactal 

(?) BIBER 

3.000.000 

Detalf de crevasses 
(a.�ost 1982). 
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V 
alis en forma de 
bressol, roques 
aborregades, estanys 

glacials, etc ... , són empremtes 
visibles en el paisatge que 
deriven de la presencia de gel 
sobre un territori -durant un 
període més.o menys dilatat 
de temps-. Són el que avui es 
considera com els efectes del 
glacialisme. Aquestes 
marques són subceptibles 
d'ésser estudiades en les 
zones que, avui en dia, no 
contenen gel de forma 
permanent. 

L'organigrama anterior 
esquematitza els efectes del 
glacialisme sobre els 
paisatges. El modelat glacial 
s'origina a partir de l'acció 

d'uns agents erosius -gel 
i vent-, que actuen a través 
d'uns mecanismes d'erosió 
i transport. La gelifracció o 
crioclastia, el poliment i el 
rescletat són els processos que 
es manifesten i esculpeixen el 
rocam, a la vegada que 
proporcionen uns materials. 
Aquests productes s'evaqüen 
gracies al flux del gel i a les 
aigües de fusió, generant uns 
diposits que es reconeixen com 
les morenas. 

El gel és l'agent meteoric 
i evacuador preponderant 
durant el procés mecanic. 
Esdevé un cos plastic que 
s'adapta a la morfología de 
l'escorc;:a terrestre, resultat de 
la consolidació de la neu. 

El perillós pas de Mahoma, 
a la cima de /' Aneto 

(agost 1982). 

Els processos i les accions 
que tendeixen a destruir els 
relleus preestablerts són 
responsables deis mecanismes 
d'erosió. N'existeixen tres de 
principals, segons la seva 
acció: 

La gelifracció o crioclastia és 
un procés de disgregació de 
les roques. Es produeix quan 
les esquerdes s'emplenen 
d'aigua i el líquid element es 
glac;a. Aquest fenomen genera 
una pressió que es deriva de 
l'augment de volum que 
experimenta la massa aquosa, 
permetent la fractura de les 
masses rocoses. 



El poliment s'origina a partir de 
la pressió que efectua la 
massa gelada carregada de 
materials sobre el substrat. 
Forma les anomenades roques 
aborregad es. 

El rescletat o solcat és el 
resultat de l'acció d'uns blocs 
de pedra transportats pel 
glacial i que freguen 
directament sobre roques de la 
superfície terrestre que no són 
transportades. Generen les 
acanalades, estríes i els soles. 

Per altra banda, els 
mecanismes de transport 
s'associen al moviment 
i admeten a través deis 
elements del paisatge que 
experimenta un cert moviment 
o desplagament. L'aigua, en

estat líquid, es desplaga sobre 
els terrenys que dr�na obeint la 
torga de gravetat. Es la 
responsable de l'evacuació 
deis materials que ha generat 
i transportat inicialment el gel. 
Fonamentalment, elabora uns 
dipósits d'acumulació de 
materials on traba algun 
obstacle que impedeix o 
dificulta el seu transport o per 
manca de torga per transportar
los. 

En funció de la magnitud 
i extensió de les masses 
gelades, les seves formes 
d'erosió i acumulació són més 
o menys importants. Reben
noms diferents segons el tipus
d'aparell glacial que les ha
generades.

-

Els efectes del 
glacialisme sobre els 

paisatges 

EROSIÓ 

AGENTS EROSrus 

(Gel/Ven!) 

M . .ECANJSMES 

TRANSPORT 

La presé11cia de gel sobre els 
paisatges es trad11eix en una 

modijicació ilo alteració de les 
formes que els defineixen i

caracteritzen. 

El 1;el que forma e/s 
g/acials pmvé de la 
compactació de la 
neu (man; 1991). 
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o tot els autor coincidei en quan e.
refereixen a la manera en que treballa un 
glacial Uns opinen que pot excavar, altres que 
només transporta materials i, a cavall d'aquests 
do , alguns creuen que nomé · retoca les 
antigues topografies fluvial on s insta!· len. El 
dictamen són variats. 

''Tres escoles aprecien de forma d(fere11t el 
treball d'u11 glacial. Els ultraglaciafistes (llobbs, 
escola de Grenoble) cre11e11 que el gel és el mé ·
actiu de tot el agen.ts ero iu : el gel pot exct1Mr 
prof1111dame11t i i11depe11de11tme11t de la 
topografía preglacial. Pero 110111és s'e11te11e11 els 
asvectes causats per aquesta erosió co111porm1I 
l'espai recobert pe/ gel amb el l(ilfluvial (ma.for 
o menor); l.e llei d'excaw1ci6 ·ón, a gran· trets,
comunes a l'erosió.f1u1'iti/ i a l'ero ió glacial,
pero /'escala varia,ja que en un riu rarament
sobrepassen el 30 m els baixo més projilfld:,¡,
mentre que les cubetes glacial· poden
obrepassar els 1500 metres de pril1t11ditat. És la

teoría del llit glacial.
Els antiglacialiste reconeixen que els 

glacials protegeixe11 el relle11 que recobreixe11. 
Com a maxim tm11sporte11 els dern1bis 
supe,jicials. S'ha arriba! a dir que aque ta 
escota és 1111a mica arcaica i, efectiJ 1ame11t, la 
majoria del.\' seus partidari.� no eren mmjoleg 11i 

J1are11 saber l'ew·e les empremte de l'ero ió 

El lreba/1 d' un glacial s' aprecia de 
formes diferents. Glacial de Bionesay, 
Mont Blanc. 

glacial. Tam11ateix. s'ha modemitzat amb els 
trel)alls de Boyé sobre Groenlandia. Segons 
aque,\·t autor, el glacial és, com a mlrxim, un 
agent de tra11sport. /'ero la.fragme11tació 
e.feclllada pe[ gel ti prepara el 111aterials que
ú11ica111e11t transportara. Aquesta fmgmentació té
lloc al costats del glacial; i ja lwuria comell(;at
aban de la progressiá del glacial sobre l'espai
ou aquest hauria d'exle11dre's. L'avam; del
glacial arrossega el material e ·queixat per la
geliPació d11ra11t el període .fred de la congelació.
A aquesta teoria s'ano111e11a hipote is del
desfonda! periglílcíal.

Els fransaccio11istes, com l. o/ch, E. de 
Mart01111e o R.F.Flint, reco11eixe11 que el glacial 
poi excm 1ar, pero 110 poi crear 1111a topografía 
nova, totalment d(fere11t de la upe,:fície 
preglacial. Sego11s de Martomze, cxclusirament 
retoca la topogrnfia flm 1i.al, lrn11sfmma11t les 
conques de recepcíó torreucials e11 circs i le ·
w1ll Jlu,,ials en arteses. Segons Flint, l'estat 
fitologic de la supe1:fície preglacial té 1111a gran 
importancia; el glacial separa en gra11s bloc le· 
pedres fragmeutade per diadas e , obrelOI en 
les s11perfícies i11cli11ades aigiies ai•all. 
Co11trariame11t, ac/11(1 {lmb 1111 fregame11t me11y ·
eficru;, l'abrasió, en superfícies a co11trnpe11de11I i 
en les roques 110 diaclassades. Aquesta abrasi6 
uomé. és intensa q11a11 el gel tra11 porta derrubis. 



Molle d'aqrtestes teories són conciliables, 
principalmeut perque la forma de lliscar el gel 
no és u11(forme. També l'erosió glacial actua 
amb i11te11sitats diferentx segons els p1mts 011 es 
dóna. ( ... ) L'ero ió gl-ltcial és, dones, molt 
desigual: en línies generals, és més intensa, a 
igualtat de condicions en les parts inferiors que 
en les superior.\' del glacial, pen1 aquesta regla 
110 ha de implificar una realitat basfa11t més 
complexa. 

El relleu glacial arigi11afomzes mol! diverses
a les mu11ta11yes i a les regions deis antics 
inlandsis o de peu de mont. A vegades, encara ho 
compliquen més les i11te1:fere11cies d'altres 
sistemes d'erosiá. En co11j1111t, /esformes 
associade.1· a l'acció del propi glacial són 
caotiqnes (roques abol'l'egades, pe,:f'ils en /Jressol, 
morenes). 

,, 
AHTÁATID/t. 

Formes causades pe/ sistema el' erosió glacial 
deformades per /' erosió fluvial. Ge/era del 

Gomergat, Mont Rosa. 

Les formes causades pel sistema glc,cflll 
í flm1ioglacial es deformen riipidament durant els
pertode interglacials i postglacials. L'ero.l'i<Í 
.f1u1 1ial treballa per destruir-les, reompliut les
cubetes i retallant els forts penden Is. La frescor 
de les formes del Wiirm es de11 <i que són molt 
receuts." 

DERRUAU, Max: Geomorfología. Barcelona, 
Ariel, 1983 (lª edició), ps. 177-178. 

Mapa de /' Antarrida. 
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A ctualment hi ha glacials 
de tots els tamanys 
i, tots ells, són el resultat 

d'un mateix fenomen: 
l'acumulació de neu any rera 
any. La neu es conserva a 
partir d'un cert límit, determinat 
per l'altitud, la latitud i factors 
locals: 

A les terres emergides, la cota 
del nivell de les neus 
permanents coincideix amb la 
isoterma dels OQC, de 
temperatura mitja anual. 

Els inlandsis són inmenses 
extensions de gel continental 
en forma de lents biconvexes. 

Dades actuals sobre el nivell de les neus permanents 
Rel!;ió Lat. Nivell neus per manents 
I. Spitzberg 78°N 500 metres 
Groenlàndia 66°N 1.000 metres 
Al ps 46°N 2.900 metres 
Càucas 40°N 3.800 metres 
Himàlaia 28°N 5.200 metres 
Andes (Perú) 10°N 4.500 metres 
Kilimaniaro ¡sos 5.200 metres 
Aconcagua 33°S 3.700 metres 
Terra de foc 58°S 500 metres 
Antàrtida 66°S O metres 

Visra del glacial Periro Moreno 
(llrgemina) (febrer 1994). 

N'existeix un a cada hemisferi: 
I'Antàrtida (13 milions de Km2) 
i Groenlàndia (1 ,65 milions de 
Km2). Tots dos tenen un 
espessor mig de gel d'uns 
2.000 m. 

Aquestes enormes extensions 
de gel s'expliquen per l'escassa 
ablació en uns climes molt 
freds, més que per la seva 
abundant alimentació -molt 
petita, a causa de la saturació 
de l'aire-. A pesar de ser un 
cos sòlid, l'enorme pressió 
hidrostàtica del gel provoca 
transformacions físiques de la 
massa gelada, provocant 
moviments de lliscament. 
D'aquesta forma, grans 
superfícies de gel es mouen 
cap a les zones més 



deprimides. A l'Antartida la seva 
velocitat és molt petita, xifrada 
en 1 m/any i a Groenlandia, 
aquesta mateixa velocitat arriba 
a ser de 20 m/dia. 

Les interpretacions més 
antigues (Derruau, 1966) 
consideraven que la illa de 
Groenlandia contenía un 
casquet polar de relíquia (és a 
dir, si fonessin els gels, 
aquests no es tornarien a 
reproduir) i que es conservava 
a partir del fenomen de 
l'autocatalisi glacial. Aquest 
fenomen és simple i logic: 
l'acumulació de neu i gel al 
centre de Groenlandia es 
remunta per sobre del nivell de 
les neus permanents i aixo 
facilita la seva alimentació. 
Explicacions més recents 
(Demangeot, 1989) justifiquen 
el manteniment de l'inlandsis a 
través de dos factors; per una 
banda el fred, molt intens 
i profund, que propicia el 
manteniment de les neus 
glac;:ades i el fotoperiodisme 
particular que caracteritza les 
altes latituds, difícil d'entendre 
pels habitants de les latituds 
mitjanes: l'aurora o sortida del 
sol dura 1 mes, el dia 5 mesas, 
el crepuscle o posta de sol 
també es produeix durant 
1 mes i finalment, la nit dura 5 
mesas, completant d'aquesta 
manera el cicle anual. 

Gracies a aquests factors i a la 
notable inestabilitat atmosférica 

que caracteritza la part 
meridional de l'illa, sobretot, és 
possible el manteniment deis 
gels. 

Si ens fixem en el dibuix, es 
reconeixen algunes formes 
típiques d'aquests glacials. Els 
nunataks es corresponen als 
pies muntanyosos que estan per 
sobre de les neus permanents i 
que no es traben recoberts de 
gel, a causa del seu elevat 
pendent. Sobre els gels deis 
inlandsis, les aigües de fusió 
provoquen que cada estiu es 
formin uns canons d'alguns 
metres de profunditat. Són els 
bediéres. Aquests canons 
tendeixen a desaparéixer en 
pous o molins. Al mateix temps, 
algunes llengües glacials arriben 
al mar, arribant a crear la 
banquisa -mar gelat- que 
finalment es fracciona i dóna lloc 
als icebergs -masses de gel 
que floten i que poden viatjar, 
arrossegades pels corrents 
marins, fins a latituds forc;:a 
baixes. 

Mapa de Groenlandia. Aquesta 
il/a és el casquet glacial de 

/' hemi�fe,·i Nord. 

Perfil transversal esquematic d'un casquet glaciar 

Si 

seccionéssim 
1111 casquet 

glacial, 
aquest 

presenta ria 
una 

mo1fologia 
intema 

similar a la 
del dib11ix. 
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Q
uan els glacials tenen 
unes dimensions més 
redu'fdes que els 

inlandsis, aquests tenen una 
importancia local i formen el 
segon gran grup de glacials 
que es distingeixen. 
N'existeixen de tres tipus 
principals: de circ, de vall i de 
peu de mont. 

La gelera de circ es 
caracteritza perqué no té 
!lengua de glag. També
s'anomenen de tipus pirinenc
(un exemple significatiu és la
de !'Aneto). A la serralada
Pirinenca es localitzen en
conques que es traben sobre
del nivel! de les neus
permanents (3.000/3.100
metres). Es diu que el seu

origen prové d'un refredament 
del clima i en les conques de 
recepció localitzades a aquesta 
altitud, es forma una congesta 
de neu que ana creixent de 
dimensions i, progressivament, 
ana gratant el terreny. Aquest 

Act11alment, trobem glacials de val/ als 
Alps. Per exemple el glacial de Bos�'Ofm-

(.juliol 1995). 

moviment són les esquerdes 
de gel (crevasses). Presenten 
uns estrats, a bandes blanques 
i negres. Sembla que senyalen 
les estacions astronomiques 
d'hivern i estiu, respectivament. 

glacial esta franquejat Esquema d'un glacial de circ 
per parets rocalloses 
quasi verticals que 
provoquen allaus de 
neu i faciliten la seva 
alimentació. Entre la 
paret rocallosa i el 
glacial existeix un 
espai buit de 
separació que 
s'anomena rimaia 
i és un ciar símptoma 
del moviment del 
glacial. Una altra 
manifestació d'aquest les parrs d'1111 glacial de circ. 



El glacial de vall també 
s'anomena de tipus alpí. Es 
compasa de dues parts 
diferenciades: el circ i la 
llengua de glac;:. Als Alps, les 
llengües de glac;: arriben a 
baixar fins als 1 .800/1 .200 
metres d'altura (gelera 
d'Aletsch, 1.500 m./gelera de 
Bossoms, 1.200m.). Si ens 
fixem en el dibuix 
corresponent, apreciarem la 
seva fesomia. Quan el pendent 
és molt fort, el glacial forma 
com una mena d'escala de gel 
(cascada de gel).Si el pendent 
és extremadament fort, es 
poden arribar a formar geleres 
discontfnues (ex: Mer de 
glace). El gel es troba penjat 
i es va precipitant al buit, a 
mida que aquest avanc;:a. Són 

subceptibles de fondre's més 
facilment que les de perfil 
continuat. 

Quan molts glacials de vall 
estan suficientment alimentats, 
poden sortir deis límits de la 
muntanya, arriben a formar 
lobuls de peu de mont (que, a 
vegades, entren en 
coalescencia). Aquest era el 
cas deis glacials alpins durant 
les époques fredes. Avui en 
dia, es traben exemples a 
Alaska (ex: el glacial de 
Malaspina). Poden arribar a 
zones constantment 
temperades. Destaca !'extrema 
importancia deis fenomens de 
fusió i formen, majoritariament, 
mantells d'al-luvions. Es parla 
que no originen morenes 

propiament dites, pero quan 
s'ajunten dues morenes 
laterals, poden donar lloc a les 
morenes intermitges. 

Evidentment, un glacial 
acciona dos tipus de 
mecanismes morfologics: 
l'erosió del terreny per on 
circula i el transport deis 
materials que arrossega. 
Aquest transport de materials 
forma uns diposits que 
s'anomenen morenes. Segons 
la posició que ocupen en el 
glacial, existeixen diferents 
tipus de morenes. Si 
considerem el tipus de glacial 
que els ha creat, existeixen 
morenas exclusives que reben 
uns noms diferents 
i concrets. 

Esquema d'un glacial de vall Dibuix esquematic d'un 
glacial de peu de mont 

Secció t.-ansver al 

Sec;ars i mc)lfologies reconegudes en un glacial de val/. 
Morenes intermitgcs 

Un glacial de 
peude mo11t 
es forma 
qmm e11tre11 
en 
coalesce11cia 
diversos 
glacia/s de 
val/. 

19 



Com es formen i com avancen els glacials? 
Aquestes són dues preguntes que molles 
vegades ens hem formulat i que tenen una 
explicació ben logica. Aquest fragment de text 
pot ajudar-nos a formar la nostra propia opinió 
sobre aquests enigmes. 

"Nor111alme11t, w1 glacial es forma qua11, 
d11ra11t wi període d'anys, cau més 1ie11 de la que 
es /011, Jormant-se 1111a massa de 11e11 que es 
co11verteix en gel de glacial. Aquest circula 
pe11de11t avall, impulsat pel se11 mateix pes. la 
part superior d'un glacial s'a11ome11a zona 
d'alimentació, ja que e11 ella el glacial acumula 
11eu. En la part inferior, rota la 11e11 caiguda 
d11ra11t /'a11y es perd e11 fo11dre's, moure's 
i evaporar-se, exposa11t tot el gel localitzat en 
1111a posició iliferior. El límit entre aque�tes dues
zones s'a110111e11a com línia d'equilibri. Es un 
ef'l'or creure que, perque es formi un glacial, s'ha 
d'acumular u11a gran qua11titat de neu; de Jet, la 
major capa de gel del món és virtualment un 
gran desert, ja que l'inlandsis a11tartic té wza 
acumulació de 11eu menor de mig metre per any 
( e11 més del 80 % de la seva supe,fície). E11 altres 
zo11es succeeix el contrari: cauen gra11s nevades 
al /larg de l'any i es fone11 del tot a causa d'1ms 
estius molt calurosos i, per ta11t, 110 poden existir 
glacials. 

Un glacial de val/ o de circ, de tipus temperat, 
que rep tanta 11eu com la que perd a11ualme11t, es 
ma11té en estatfix. En acumular-se la neu a la 

El moviment de 
les ge/eres, en 
·.rnpe1fície, el' 
mesura a 

través d' 1111es 

lxmderel· 
e/avades al 
glacial. 
Ge/era de 
Grenz, 
Mont Rosa. 

zona d'alime11taci6, l'avall(; 
net d'un cristall de glac; es 
produeix dins del glacial i
en direcció descendent. En 
fondre's el gel en la part 
frontal del glacial, aflorant 
a superfície el gel d'anys 
anteriors, el moviment 11et 
segueix el pendent, pero 
Jora del glacial. Aquesta 
alternanc;a inmersió
emersió explica el seu 

ma11te11iment. Si s'acumula una quantitat de 11eu 
molt major que la normal, el seu pes 
i, co11seqüe11tme11t, la seva forr;a impulsora, 
s'1meixe11 al sistema del glacial, pero poden 
11ecessitar-se molts anys perque aquesta 
aportació es reflexi (si és que ho fa) en la posició 
de la llengua: e11tre de11 i cent anys per un 
glacial de vall temperat ifins a mils d'anys per 
wt inlandsis. 

El gel es pot co11siderar un material plastic 
que, sota una te11sió aplicada, flueix o avaw;a e11 
virtud del moviment de capes dins de la retícula 
de gel i, per lliscament deis gra11s de gel u11s a 
sobre deis a/tres. L'arrossegame11t és l'únic mitja 
a través del qual un glacial pot avanr;ar sobre el 
lloc 011 esta insta/.lat. L 'í11dex de def ormació del 
gel es relacio,ia amb la temperatura i augme,ita 
a mesura que aquest s'aproxima al seu punt de 
fusió. El gel es fractura si la tensió o la velocitat 
resulten excessives, forma11t esquerdes que 
s'anome11e11 crevasses. Un glacial que tingui w1 
gel basal que es trobi en el p1mt de pressió i 
fusió, avanc;a llisca11t sobre 1m llit, així com per 
arrossegament del propi gel. Per tant, la velocitat 
del gel es mesura a la superfície del glacial i és 
igual a la suma de les velocitats de lliscame11t 
i d'arrossegament. La deformació d'1m glacial 
i el seu Ílldex de lliscament esta11 regulats per 
forces de fricció associades amb el sol i els 
vessants de les valls. Les velocitats s'increme11te11 
des deis costats a la base del glacial, fins assolir 



La rinwia és un ciar indid 
del moviment glacial. 

Glacial de /' Aneto. 

els valors maxims a la superfície del gel 
o prop d'ella.

Les velocitats totals del gel d'un
glacial es solen mesurar amb una xarxa 
d'estaques plantades a la superfície. De 
toles maneres, aquest procediment no 
ofereix informació referida a les 
velocitats internes. Aquestes poden 
mesurar-se lllilitzant instruments 
anomenats inclinometres, que es fixen 
enforats practicats en el gel. En fluir el 
glacial, en direcció descendent, elforat 
(que abans era vertical) s'illclina, i es 
pot detenninar l'índex de moviment 
total. Cal obten.ir una medició directa de les 
velocitats basals de lliscament, instal-lant cms 
aparells alfons del glacial, alla on l'accés sigui 
possible, encara que sempre es tracta d'una tasca 
períllosa. Quan elforat arriba al llit rocós, es pot 
utilitzar una cambra de control remot per 
enregistrar el moviment, jzmtament a la roca. 

Pero, com es despla,;a realment im glacial 
sobre un llit rocós aspre? Es creu que existeixen 
dos mecanismes basics. Primer, el gel avam;a a 
través d'irregularitats en el llit rocós, fonent-se 

- ·-�-

en la part superior de l'obstacle, a causa de 
l'augment de pressió i recongelant-se a sotavent 
gracies a la reducció de pressió, i també per la 
sevajluidesa plastica. En segon lloc, l'aigua 
subglacial, a més de la produii:la per la 
recongelació, sembla que pot actuar com a 
lubricant, afectant l'índex de lliscament. Si en la 
base del glacial, el gel arrossega molla grava 
ifragments de roca, lafricció augmenta i la seva 
velocitat de lliscament disminueix. Els diferents 
processos que succeeixen a la base del glacial es 
reflecteixen en la diversitat de les formes del 

terreny, ocasio11ades per l'erosió i la 
sedimentació, que són exposades quan 
es fo nen els gels. Els in vestigadors deis 
nostres dies, aplicant aspectes de la 
física, les matemiitiques, la geología i la 
glaciologia, tracten d'interpretar aquests 
processos que han modelat i segueixen 
modelant una gran part de la superfície 
del 110stre món." 

AA.VV. (l.985): El gran libro de la
Tierra, Ed. Nauta, S.A., Barcelona, pp.

110-111.

Les formes que adopta el gel arriben a 
generar veritables "escllltures natura Is". 
Fas de la Cam (Andorra). 
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E
Is nivells culminants de 
les serralades 
mediterranies han 

conegut, d'una forma més o 
menys intensa, uns processos 
morfogenetics derivats de 
l'acció del gel. Trobem 
testimonis visibles en el 
paisatge i, fins i tot, presents 
en la toponímia deis mapes 
topografics del sector. El terme 
coma, des del punt de vista 
geomorfológic, significa 
depressió més o menys 
pregona i planera situada en 
terrenys de muntanya. Així 
dones, una coma és un punt 
que normalment es traba 
localitzat en els circs glacials 
on l'acumulació de gel és 
maxima, característica derivada 
de l'enfonsament deis terrenys 

que la formen, presumiblement 
generat per causa de la pressió 
hidrostatica que hi exercia la 
mateixa massa gelada. 

Una congesta és una placa de 
neu resistent, capa<;: d'adquirir 
unes propietats que l'acosten 
més al fet glacial que al 
simplement nival. 

Els glacials rocallosos 
normalment adornen els 
interiors deis antics circs 
glacials. Es tracta d'una 
modalitat de dipósits morenics 
que es refugien a les parts més 
altes deis circs i conformen 
l'últim testimoni glacial visible 
als Pirineus. A mida que el 
nivell de les neus permanents 
va pujant de cota, el gel es va 

E!s gmi.ws de neu de 
les congestes so/en 
osci!-!ar entre I i 2

metres (agost 1994). 

refugiant a !'interior deis circs 
i encara s'hi detecta un cert 
dinamisme (els ares rocallosos 
salen tenir dues bandes 
inclinades, en direcció a 
!'interior deis circs una i l'altra 
cap a l'antiga !lengua glacial). 
Es tracta d'un conjunt de 
dipósit inmobilitzat, certificat 
per la presencia de vegetals 
colonitzadors pioners. El 
dinamisme del gel a !'interior 
deis alveols glacials situats, 
aproximadament, per sobre 
deis 2.450 metres, va coneixer 
una morfogenesis particular 
que es pot englobar en la 
transició del glacialisme pur 
i els fenomens periglacials 
(J. Tricart i A. Cailleux, 1.962), 
donant origen als anomenats 
glacials rocallosos. La seva 



formació dins del conjunt 
pirinenc, se situa durant els 
últims episodis freds del 
quaternari (reconeguts com la 
fase tardiglacial). Actualment, 
la morfogénesi nival impedeix 
la colonització deis vegetals i la 
formació de sois és molt difícil, 
pero les aigües de fusió nival 
arrosseguen materials a 
!'interior del diposit i permeten 
l'arrelament de plantes 
pioneres a les parts més 
inferiors d'aquests diposits. 

S'han mesurat notables 
diferencies en el glacialisme 
que caracteritza els Pirineus. 
F. Taillefer (1982) senyala una
serie d'aspectes referits a les
condicions locals de la
glaciació pirinenca destacant,
en primer lloc, variacions
ebservades en la zona
d'equilibri glacial (nivel! de les
neus permanents): 1100
metres als Pirineus occidentals
franceses (Larrau i Sainte
Engrace) que contrasten amb
els 2000 metres als Pirineus
orientals franceses (massís del
Carlit). Aquesta diferencia
altimétrica s'explica per la
influencia deis vents humits de
compenent O que afavoreixen
l'alimentació deis aparells
glacials situats a la zona
occidental de la serralada.
D. Serrat i altres autors han
analitzat les dissimetries de la
dina.mica glacial �ntre els
vessants nord i sud definits a
la carena muntanyosa

pirinenca. D'entrada s'estableix 
una dissimetria característica, 
per insolació diferencial, a le� 
latituds mitges i altes, afavonnt 
el desenvolupament del 
glacialisme als vessants 
encarats al nerd. De tetes 
maneres, el Pirineu catala es 
caracteritza perqué el seu 
nivel! de cims té una 
mortologia melt planera i s'ha 
confirmat !'existencia d'una 
dissimetria especial que 
tendeix a afavorir els vessants 
meridienals de la serralada. 
Als vessants sud, 
l'emmagatzemament de neu 
i gel feu derivat deis tluxos 
humits del mediterrani i també, 
gracies a !'escombrada eolica 
(efectuada pels vents d_el quart
i primer quadrant -NO I N-). A 
pesar d'aquesta 
sobrealimentació nival, la 

La conf{esta de la Llosa des 
de la població de Setcases 

(maig 1994). 

longitud deis aparells glacials 
fou més gran en els vessants 
nord que en els sud: el glacial 
de l'Ariege -Franc;a- va tenir 
una !lengua glacial de 52 km 
i el glacial de Querol 
-Catalui:iya Nerd- tan s�ls de
27 km. Es important mat1tzar
que aquests dos aparells 
glacials neixen a les 
estribacions del massís del 
Carlit i prenen erientaciens 
diferents (septentrional 
i meridional, respectivament). 
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Durant el segle XIX, el moviment 
excw·sionista a oivell d'Europa fou 
extraordinari. Tradicionalment, és possible 
distingir dues vessants: l'alpinisme i 
l'excursionisme. La primera representa la línia 
esportiva i aventurera mentre que la segona 
posa l'emfasi en l'estudi del que es visita. Es pot 
afirmar que existí una veritable "passió per la 
muntanya" i l'estudi de !'origen i la dinamica 
de les grans masses de gel que recobrien zones 
d'alla muntanya preocupa especialment 
científics i exploradors. 

"El CAS (Club Alpi11 Suisse), ( ... ), no va ésser 
co11cebut com una societat científica classica ( ... ). 
Els dirigents més lúcids de l'associació pretenien 
instruir 1m «exercit de científics» que aportaría 
el material empíric 11ecessari per als estudis de 
co11j1111t. En aquest sentit, el Comite Central va 
i11sfit11ir el 1.863 les excursio11s col•lectives i en 
1•a trat;ar els objectitts principals: 

J. Adquirir un co11eixeme11t com més exacte
millor deis /loes i del terreny. 

11. Reproduir, amb dibuixos o a/tres mitja11s,
pobles, paisatges, perfils de muntanyes, 
formacions rocoses o glacials, etc. 

/JI. Recollir i11formacio11s de lota mena di11s 
l'ambit de les ciencies naturals, especialment en 
les 1,egile11ts: /) física, química i fisiologia; 2) 
geología i mineralogia; 3) botimica; 4) zaologia. 

U11afor111a per car/ografiar 
terrenyl· és establir .mrxes de 
1ria11gulació (agosl 1994 ). 

Aquests esfor<;os de les seccions s'i11tegrave11 
en una voluntat general del CAS per a  dirigir 
una ú1vestigació efica<; sobre les ge/eres. Ja en 
les normes publicades en 1.866 (. .. ) es dedica va 
una atenció especial a l'estudi de les ge/eres i la 
11e11. El 1.871, el Comité Central féu coneixer les 
Instruccions adre1rades als membres del CAS 
per a les excursions a les geleres i, al cap de poc 
temps, en col•laboració amb la SHSN (Société 
Helvétique des Sciences Naturelles), el CAS 
publica les Instruccions per a les persones que 
recorren les glaceres amb lafinalitat de reunir
ne una estadística completa a Sui'ssa que liavia 
de formar el Llibre de les glaceres. L 'empresa va 
ser dirigida per J.J, Siegfrie,l, arxi11ista del CAS, 
el qual coordina la iflf ormació que els alpi11istes 
li subministraven en una obra 11aluosa pero 
inacabada ( ... ). Dividí les regio11s glacials en 
vi11t-i-u11 grups i trat;a /'esquema d'estudi 
11ecessari per a cadascuna: 1) la ge/era e11 
conjwzt (desenvolttpament, lí11ia de zones 
d'acumulació i aflue11ts); 2) conca de les wnes 
d'aczmmlació; 3) la glacera (llengua, moviment, 
temperatura, .. .); 4) observacions 
meteorologiques; 5) variacions de la /lengua 
terminal; 6) observacions botit11iques 
i zoologiques; 7) vestigis de les glaceres 
prehistoriques; 8) observacio11s diverses 
( cavemes, roques deis cims alts ... ) La fi11alitat 



era arribar a coneixer la historia de cadasc1ma 
de les glaceres i les lleis que eu presideixen la 
formació i el desenvolupament" 

J. Martí Henneberg (1994): L'excursionisme
científic Ed. Altafulla, Barcelona, pp. 67-68,
72-73 i 92.

Aquestes pautes contrastaven amb 
interpretacions realitzade a Catalunya, de 
caire catastrofista ( p. exemple: en A.C. Costa 
i en Pere Alsius i Torrent): 

"A.C. Costa s'expressa en aquest sentit en 
cm manuscrit significatiu, Importancia 

' 

�-

L' excursior1isme permet obse111ar i reconeixer amb 
més t rm1quil·litat afio que es visita. 

(Punta Parrot, Mont Rosa). 

geológica de los materiales fósiles (1.869), per 
optar al grau de doctor a la Universitat de 
Barcelona. Quan Costa parla de «la creación 
contemporánea de cada edad respectiva», es 
refereix a les successives creacions divilles, 
argrmient que explica l'aparició i l'extinció de 
diferents especies a la Terra, i combat d'aquesta 
manera l'evolucionisme." 

"De tot lo dit, pot deduhirse una co11clrtsió 
molt important qua/ és que 'l H orne fou a11terior 
al gran cataclisme designat per Moisés y perla 
ciencia ab lo nom de Diluvi y que aquestfou 
universal o que cubrí tota La terra,fets que'm 
complau apuntarlos pera que's veja la armonia 
ah que corren, com no pot ser menos, los llibres 
sagrats y la geologia." 

P. Alsius Torrent (1871): "Breu ensaig
geológich de la conca de Banyoles" a La
Renaixensa p. 281.

L' alpínísme representa la /ínía 
esportiva i aventurera deis 
aimams de la 1111111tanya. 
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E
I terme estany defineix 
una massa d'aigua 
d'extensió redu'ida, 

continguda i acumulada en una 
depressió del terreny. Quan la 
seva existencia esta 
directament relacionada amb la 
proximitat d'una massa de gel 
que encara existeix o que existí 
en temps remots, es 
qualifiquen com glacials. 

A la serralada pirinenca, els 
estanys abunden 
extraordinariament. S'hi troben 
a centenars, entre grans 
i petits, embellint el paisatge. 
Aquestes conques lacustres 
han estat excavades per 
antigues glaceres, i han pres 
vida en fondre's el glag. 
Generalment, en el fons de 

cada depressió o circ -que la 
gent de la contrada anomena 
coma- hi ha un o més llacs. La 
superfície deis mateixos és 
redu'ida i la seva profunditat 
notable. La topografía 
submergida sol tenir forma 
d'embut i durant bona part de 
l'any apareixen glagats -a 
causa que suporten unes 
temperatures molt fredes-. Es 
localitzen entre els 2.000 i els 
2.500 metres d'altitud. L'aigua, 
d'un color blau negrenc, perqué 
la llum hi és absorbida, és 
d'una gran puresa. Hi abunden 
les truites, molt apreciades pels 
pescadors. 

El Dr. David Serrat proposa 
una classificació d'aquestes 
superfícies d'aigua 

Els estanys de Corones (agost 1982). 

continentals, distingint 
encertadament entre: 

-Estanys subglacials: Situats al
peu de les glaceres. Estan
alimentats per les aigües de
fusió del propi glacial,
i logicament, el seu régim
hidrografic esta controlat per
les mateixes.

-Estanys supraglacials: Situats
en depressions localitzades
sobre els aparells glacials.
Solen estar alimentats per les
precipitacions -tant líquides
com solides-, que solen ser
elevades.

-Estanys juxtaglacials: També
s'anomenen laterals. Es formen



quan una glacera obtura, per 
rnitja d'una glacera lateral, una 
vall tributaria. 

-Estanys proglacials: Ocupen
una posició frontal arnb
respecte a la glacera i la seva
cubeta es forma per
sobreexcavació o que gracies a
l'arc morenic terminal es crea
una petita depressió. Es poden
trabar a les valls glacials o als
circs -depenent de la posició
de la morena terminal-.

Al Pirineu, durant el quaternari, 
els més freqüents taren els de 
posició juxtaglacial i proglacial. 
Si concretem a les terres 
gironines, destaquen els 
conjunts lacustres deis 
Engorgs, Malniu-Guils i els 
estanyols de Concrós. Altres 
conjunts lacustres que també 
apareixen ressenyats en 
aquest quadern són els de 
Llanós i Campquerdós 
-relacionats amb la glacera de
Querol- i el de Caran9a
-próxim a nosaltres-,
localitzats tots dins l'estat
francés.

Són molt importants els 
sediments glacio-fluvials, que 
es corresponen amb els 
sediments transportats 
i dipositats per les aigües 
corrents d'una glacera. La 
característica més peculiar 
d'aquest tipus de sediments és 
la seva relació amb les 
morenes terminals -que 

canvien de posició-. En un cas 
ideal, es poden establir 
correlacions temporals entre 
els nivells glacio-fluvials i les 
diferents fases glacials dins 
d'una mateixa canea. Els 
sediments glacio-lacustres més 
importants són les 
anomenades varves glacials. 
Formades per lamines d'argiles 
que s'alternen repetidament 
amb sorres, sobreposant-se 
unes amb les altres. Cada 
parella de lamines correspon a 
una periodicitat concreta 
-1 any, normalment-.

Actualment, es reserva el nom 
de varva per definir una 
ritmicitat glacio-lacustre anual. 
De tates maneras, la 
comprovació d'aquest ritme de 
sedimentació esdevé gairebé 
impossible. 

Vista parcial de 
/' es1m1y de Malniu 

(agost 1994). 
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E
Is Pirineus gironins 
representen l'extrem 
oriental d'aquesta 

serralada. Més concretament, 
ocupen el vessant meridional o 
mediterrani. El volum 
muntanyós en la zona axial és 
suficientment important com 
per contenir, en el seu interior, 
uns clars testimonis de l'acció 
glacial que acollí durant els 
temps del quaternari. 

L'ambit geografic que es tracta 
en aquest quadern es redueix 
a les terres gironines i es fa 
menció a dues arees que, 
actualment, pertanyen a l'estat 
francés: la glacera de Querol 
i el sector deis estanys de 
Caranga. No es tracten les 
glaceres contingudes al 

massís de la Tossa Plana de 
Lles -administrativament 
incloses dins les terres de la 
Cerdanya lleidatana-, perqué 
les similituds amb els glacials 
de Malniu-Guils són notables. 
En canvi, és interessant parlar 
de la glacera de Querol, ja que 
representa el testimoni glacial 
més important d'aquest sector 
-sempre referint-nos a
llengües glacials que s'estenen
per les valls meridionals-. El
conjunt lacustre de Caranga, a
pesar de la seva orientació N
i que es traba localitzat
íntegrament dins les terres
franceses, és un bon exemple
per il·lustrar la dissimetria del
glacialisme pirinenc N/S
-generalment més important al
vessant N-.

Els 1e.,1i111cmis de r actirilal glada/ 
svhre les 11os11-es 1111mt,111yrs més 

l'iC'l'ades só11 e,·idems i \'C/rials 
(agasr /994 ). 

El mapa general del sector 
facilita la localització de les 
zones estudiades, i les dues 
arees tractades que queden 
tora del seu radi d'acció, 
inclouen un mapa parcial dins 
el seu capítol corresponent. 
Tanmateix també s'inclouen 
mapes parcials, ressenyant els 
diferents itineraris que es 
propasen en aquest quadern. 

Seg o ns exposa el Dr. Antonio 
Gómez Ortiz en un estudi, els 
factors principals que expliquen 
el glacialisme als vessants 
meridionals del Pirineu oriental 
són tres: 

a) El relleu preglacial, que va
imposar la ubicació deis



principals circs i va determinar 
el flux de les masses gelades, 

b) L'orientació i la influencia del
Mediterrani, que possibilitaren
que aquests glacials rebessin
el qualificatiu de muntanyes
seques. Es va crear una
desproporció entre la for<;:a
d'arrossegament i el volum deis
clasts immersos en les masses
gelades -per doble causa; la
rapida fusió deis gels i la
influencia del Mediterrani en
quan a l'aportació de fluxos
humits, limitant el nivell de les
neus permanents als 2.100
metres que queden
relativament curts davant els
1.650 metres del vessant N de
la serralada-, i

c) Les condicions
litoestructurals deis edificis
cristal·lins, que presentaven

Els hlocs de 
pedres 
transportades 
per les rnasses 
glar;ade�· han 
arriba! a formar 
acumulacio11s 
notables 
(more11es) 
(agost 1994). 

un grau de descomposició 
inicial molt elevat, explicant 
d'aquesta manera el gran 
volum de material morenic 
evacuat -per unes geleres 
petites i sense massa 
energía-. 

Els itineraris proposats són 
relativament curts, i solament 
valen representar un punt de 
referencia per la gent 
interessada en aquest tema. 
Recorren unes zones que 
contenen relictes de l'activitat 
i modelat glacial i que, moltes 
vegades, passen 
desapercebuts per la gent que 
ho visita. Actualment el 
glacialisme s'ha acabat, 
i aquestes zones de l'alt Pirineu 
gironí s'estan modelant a partir 
d'una dina.mica periglacial 
i fluvial -que encara no ha 
arribat a esborrar tates les 
empremtes del glacialisme 
remot-. 

El rel/eu preglacial, /' orientació i la 
injl11e11cia del Mediterrani i /e,f 

condicions /itoestructurals del terreny 
expliquen el glacialisrne. Grade Fajol. 
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El paisatge glacial que caracteritza el 
Pirineu oriental s'estudia des de molt antic. Un 
deis primers estudis sobre la gelera més 
important d'aquesta zona el realit1,ú l'alemany 
Wolfgang Panzer. Coma introducció d'aquest 
estudi, Lluis Solé i Sabarís hi adjunta un article 
que parla de la globalitat del paisatge glacial 
deis Pirineus llevantins. 

"Els cimalls pirenencs més enlairnts Jan de 
s11port a geleres i congestes, la neu de les q11als 
blanqueja tot l'a11y. Al vessant migjome11c, ben 
assolellat, les geleres s'este11e11 entre Les crestes 
més a/tes i els 3.000 metres, mentre que al 
pe11de11tfrances, e11carat al Nord, arriben a 
al<;ades menors. Les geleres septe11trio11a/s han 
tingut sempre, a causa de l'orientació, una major 
importancia, car dura11t el període glacial 
arribave11 uns 400 metres més aval/ que els del 
pe11dent catalit. Amb tot, pero, ni les geleres 
pire11e11ques més desenvolupades no arriben a 
constituir veritab/es llengiies glacials de tipus 
alpí, e11caixades entre les parets aplomades de les 
valls de perfil tra11sversal en forma de U. Les 
geleres ocupe11 solame11t les concm•itats o els 
pla11el/s més e11/airats, pero se11se <Jrribar mai a 
la fonda lada de les valls, só11 de tipus de geleres 
sospeses conegudes també per pirenenques. 
Dura11t Les osci/-lacio11s termiques deis temps 

Va/Is que avui 
conserven la seva 
Jewnomia glacial 
foren va/Is jluvials 
(\la// del Freser). 

quatemaris les ge/eres s'ense11yorire11, e11 
l'aiguavés migjome11c, deis massissos de més de 
1.000 meh·es d'alr¡ada, és a dir, ocuparen la 
major part de la zona axial pirenenca (Cadí, 
Puigmal, Ca11igó, Carlit, valls d'Aran, Andorra, 
etc.). Ensems, geleres de tipus sembla11ts 
recobreixen la major part de les serralades 
liisplmiques. No obstant i aixo, les geleres 
pirene11q11es f oren sempre basta ni limitades 
i hom és f on;at ll creure que llur acció erosiva 110 
ha pogut ésser mai gaire intensa; adl111c s'admet 
que la major part o almeuys moltes de les valls 
que al'lti co11sene11 Llur feso110111ia glacial fore11 
de bell a11tuvi valls fluvials que posteriorme11t les 
ge/eres quaternltries s'encarregllren de riboteja,· 
tot adapfllnt-se al relleu creat primitivame11t per 
l'aigua. 

Les geleres quatemaries deixare11 a diverses 
lll{ades acu11111fllcio11s delrítiques a moreues, que 
els geografs ha11 11tilitwt per a reconstruir el 
quadre del glacialisme iberic durant els temps 
quatemaris. Per a aquesta finalitat sóu 
especialment 1ítils les 111ore11es termi11als 
dipositlldes a l'acabament de la gelern, allí 011 la 

fosa del gel per mor de la temperatura obliga lll 
gelera a deixar e/s material.\· que amb el seu 
movime11t pausat ha anal arrossegant en la 
dllvallada. Rece11t111e11t lw estat possible 



d'establir un valor aproximat 
d'aquest despla<;ament per a la 
gelera de la Maladeta, gracies 
que fa poc més d'un any que 
aparegué a Benasc, al peu de la 
ge/era, el cadaver d',m guia 
que morí en 1823 enterrat per 
la neu e1úre les esc/etxes del 
gel, el qua[ finalment l'ha treta 
la superfície després de 107 
anys.D'un temps e,u;ii les 
nostres coneixem;es sobre les 
geleres quatemaries Izan 
avam;at considerablement. 

Un geoleg alema11y, 
Wolfgang Panzer, professor 
a,1ui de la Universitat de 
Can/011 i bon coneixedor de les 
terres catalanes s'ha ocupat en 
diversos treballs del g/acialisme 
pirenenc. En 1926 publicava el Mapa de /' exrensió de les morenes 

darrera de la g/aciació als 
Pirineus Llevamins (Nussbaum). 

seu primer estudi sobrefisiografia peninsular 
ifeia una analisi detinguda del curs mitja 
i inferior de l'Ebre i del.s seus afluents pirenencs. 
Més tard publica, també, alb·es treballs 
relacionats amb el mateix tema 
i, finalment, aquest any darrer s'ha ocupat de les 
formacions glacials de la Cerdanya. ( ... ) 

SOLÉ SABARÍS, Ll.(1934): "Geleres 
quaternaries deis Pirineus IJevantins" a Butlletí 
del Centre Excursionista de Catahmya (vol. 

XLIV), Barcelona ps. 153-155. 

Lluis Solé i Sabarís (1964 ). 
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L
a vall del Querol esta 
situada a les terres de la 
Cerdanya francesa. 

Comen9a als vessants nord i 
nord-oest del massís del Carlit 
i el curs d'aigua efectua el seu 
drenatge en direcció 
meridional, convertint-se en un 
riu tributari del Segre. 

Es tracta d'una vall típicament 
glacial, desenvolupada sobre 
un substrat rocallós dur i 
variat, on destaquen roques 
granítiques -pertanyents al 
batolit d'Andorra-Carlit-, 
esquistosas -en zones més 
baixes, prop del nucli de 
Porté-Puymorens- i també hi 
trobem esquistos que 
contenen intrusions 
marmories. 

Topograficament destaca el pla 
subsomital, representant el 
punt d'acumulació de gel 
principal de la vall -incloent 
l'estany Llanós-. Mercas a la 
seva extensió, permeté un gran 
desenvolupament de la !lengua 
glacial que forma -la més 
significativa de la vessant 
meridional del Pirineu 
Oriental-. Els estudis del 
glacialisme que afecta aquesta 
zona, demostren que la 
longitud que tingué el glacial 
del Querol fou de 27 Km, una 
!largada ridícula si la
comparem amb el glacial de
l'Ariege: 52 Km, representant la
llengua glacial de la vall
septentrional. Aquesta
comparació permet comparar
la diferenciació del glacialisme

L' estany L/anós, actualment és 
artificial is' aproflta per obten ir 

e/ectricitat (abril 1995). 

en vessant nord i sud d'una 
mateixa serralada, xifrant la 
longitud de les respectives 
llengües glacials. De tates 
maneres, la magnitud 
d'aquesta glacera fou notable 
i els seus efectes sobre el 
modelat de la zona són visibles 
encara avui en dia -observant
se perfectament la típica vall 
en forma de bressol, ben 
diferent de la topografía d'una 
típica vall fluvial en forma 
de V-. 

Si a la capgalera de la vall cal 
destacar els llacs i els estanys 
glacials -generats a partir de 
l'acumulació de glag produ'ida 



durant les epoques remates, 
que enfonsa els terrenys-, a la 
seva part terminal és obligat 
ressaltar la presencia 
d'acumulacions de clasts. Els 
estudis efectuats sobre les 
morenes terminals, localitzades 
prop de la població de 
Puigcerda, confirmen la 
longitud d'aquesta glacera 
i permeten assegurar que tau 
una vall que visqué, com a 
mínim, dues glaciacions -Riss 
i Würm-, quedant una tercera 
epoca glacial -Mindel- una 
mica dubtosa. Reconeguda 
!'existencia de tres glaciacions, 
val a dir que durant els temps 
rissians i mindelians (?), la 
glacera del Querol s'estendria 
per la Cerdanya uns cinc 
quilometres més enlla que 
durant els temps würmians 
-segons cita Wolfgang
Panzer-. 

A efectes practics, vaig a 
indicar un itinerari pedrestre 
per visitar aquesta amplia 
zona. Per visitar la part més 
alta d'aquesta vall, podem 
deixar el vehicle de locomoció 
un cap passat el nucli de Porté
Puymorens, en un revolt a 
!'esquerra on hi ha un indicador 
referent a la regulació de la 
pesca, permesa i efectuada a 
l'estany Llanós. A partir 
d'aquest punt s'inicia un camí 
ben marcat, catalogat com de 
"Grande Randonnée" pels 
francesas, que puja de manera 
suau pero constant. Deixarem 

a sota nostre, al peu de la vall, 
un estany artificial (O h. 25 
min.) i, posteriorment, l'estany 
de la Font Vive (1 h. 05 min.) 
que és natural. Continuarem la 
nostra ascensió per un camí 
que, a voltes, es fa més inclinat 
en direcció a l'estany Llanós 
(3 h.). Aquest estany, 
actualment artificial, és explotat 
per la companyia d'electricitat 
francesa i durant forc;:a temps 
de l'any apareix completament 
glac;:at. A partir d'aquest punt, 
tenim diverses opcions: 

a) Donar una volta a l'estany,
circulant per un camí que
circula per la part esquerra del
mateix,

b) Dirigir-nos al
Pie Carlit (2.921
m.), travessant el
mur de contenció
de l'estany
i passant pel
refugi de la
Gimbarde (3 h.
1 O min.). Aquest
refugi és lliure
i tan sois
representa un lloc
per passar la nit
en cas
d'emergencia, ja
que no té porta i
les seves

T,w;at aproximar de la 
glacera de Quera/. 

N 

condicions higieniques són 
pessimes. Aixo ho destaco 
perque contrasta amb les 
edificacions existents a la vall, 
en motiu de l'explotació 
hidroelectrica. A partir d'aquest 
refugi, el camí que mena a la 
cima del Carlit és forc;:a inclinat 
i l'ascensió obliga a salvar un 
desnivel! superior als 500 
metres. 

c) Anar a veure la capc;:alera
del glacial de l'Ariege,
travessant el pla subsomital,
ocupat parcialment per l'estany
Llanós.

La Cerdanya 

CATALUNY,t,. 

FRAIHA 

' 

f 
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E 
I Puig Pedrós és la segona 
muntanya més alta del 
nostre Pirineu gironí. 

Aquesta elevació, inclosa en el 
massf s del Calmquerdós, es 
traba fraccionada per la línia 
fronterera -el vessant nord 
pertany a l'estat trances i el sud 
forma part de les terres 
gironines-. 

Des del punt de vista orografic, 
destaca la diferent configuració 
topografica que presenten els 
seus vessants; el nord 
sumament inclinat i abrupta, 
amb moltes cingleres i, el sud 
molt més planer i suau. 
Concretant i aprofundint 
l'analisi del vessant meridional, 
cal destacar que conté dues 
cubetes lacustres d'origen 

' 
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glacial ben significatives 
(Malniu-Guils), que fins i tot 
han donat nom a una glacera 
que ocupa aquests terrenys, en 
temps remots. 

La gelera de Malniu-Guils 
defineix un glacial de circs 
compostos, localitzats al talús 
separador de les esplanades 
somital i subsomital del massís, 
sempre parlant del vessant 
meridional. Aquest co_mpl�x 
glacial esta format per cinc 
cavitats i, les tres més 
occidentals entren en 
coalescencia (ésa dir, 
s'ajunten). Tot aquest conjunt 
pren l'orientació sud-est i té 

una longitud maxima que 
s'acosta als 3 km., salvant un 
desnivell total de 600 metres. 

Girona 

Traqat deis itinernris 
descrits a/s capítols JO i 11. 

Els testimonis de l'a.ctivitat 
glacial són nombrosos, 
destacant els circs 
d'acumulació, les morenes, els 
estanys glacials i els glacials 
rocallosos (últims testimonis de 
l'activitat glacial al nostre 
Pirineu), que es localitzen a 
!'interior deis antics circs 
glacials. 

A l'estiu, quan les neus no 
vesteixen aquesta muntanya, 
s'entén perfectament el perqué 
del seu nom: es tracta d'una 
·punta pedregosa que s'eleva
per sobre d'una esplanada
plena de padres. Les planes
rocalloses constitueixen el tret
morfologic més característic
deis espais supraforestals del
Pirineu oriental. En general,



són unes superfícies 
lleugerament desnivellades, 
d'extensió variable i que el seu 
origen no esta del tot ciar. El 
material que forma aquesta 
serralada en concret, és 
granític i s'inclou dins el batólit 
d'Andorra-Carlit. 

L'itinerari que vaig a propasar a 
continuació, es pot unir amb 
l'itinerari que descriu el capítol 
següent-segonslesganes 
que tinguem de caminar. La 
passejada resulta un xic més 
!larga peró, si el temps hi
acompanya, permet gaudir
d'unes vistes panoramiques
extraordinaries.

La caminada parteix del Refugi 
de Malniu (2.120 m.), indret al 
qual podem accedir a través 
d'una pista forestal que surt de 
la població de Meranges. Just. 
al costat del refugi, trobem el 
primer estany glacial; l'estany 
Sec. Els estanys glacials es 
formaren en unes zones 
relativament planes que, durant 
l'epoca glacial, la pressié del 
gel va enfonsar. Aquest estany 
és relativament petit, en 
comparació amb l'estany 
principal del conjunt lacustre. 

Ens enfilarem a la dreta del 
refugi de Malniu, seguint un 
camí indicat amb marques 
blanques i vermelles i, en 
20 minuts aproximadament, 
arribarem a l'estany de Malniu. 
Aquest estany, esta alimentat 

per un torrent que neix a les 
anomenades Mulleres de Puig 
Pedrés i, en bona part del seu 
recorregut, té una circulacié 
subterrania a voltes auditiva. 

Des d'aquí, prenent direcció 
sudest-nordoest, s'enfila un 
camí que mena fins l'anomenat 
Pedró de la Tossa (1 h. 50 
min.), remuntant un parell de 
circs. El circ definit per les 
parets rocoses més enlairades 
és perfectament reconeixedor, 
representant un deis testimonis 
més notables de !'epoca glacial 
que suportaren les nostres 
muntanyes pirinenques. La 
seva forma és abombada 
i destaca la inclinació de les 
parets que el formen. També 
es poden reconeixer els 
glacials rocallosos al seu fons 
i semblen indicar les diferents 
posicions que el gel adopta 
durant el seu retrocés 
progressiu. 

Situats sobre la plana que 
condueix al cim, la remuntarem 
seguint un paisatge monóton 
i avorrit, passant per les 
Mulleres de Puig Pedrés (2 h.) 
i finalment grimpant per les 
pedres que ens defineixen el 
pie de la muntanya (2 h. 45 
min.) Les Mulleres de Puig 
Pedrés sén unes zones 
humides dintre d'aquesta 
esplanada rocallosa 
representades per diversos fils 
d'aigua que empapen el terreny 
i finalment formen un torrent 
subterrani que es va 
incrementant mentre davalla, 
circulant just per sota deis circs 
penjats de Puig Pedrés fins a 
desguassar a l'estany de 
Malniu. 

él P11igpedrós és ww pu/1/a 
ped,·egosa que s' eleva per sobre 

d' una esplanada somiral 
(agost 1994). 
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L a capçalera i la vall del riu 
Duran, tributari de la riba 
dreta del riu Segre, 

representen una de les valls 
del nostre Pirineu oriental que 
presenta uns testimonis de 
l'activitat glacial més notables. 
Litològicament, el substrat 
rocallós es divideix en tres 
grans tipus de roques, roques 
granuloses, roques 
metamòrfiques i roques 
pissarroses. 

El conjunt que forma, 
s'estructura com un glacial de 
tipus alpí on s'hi distingeixen 
tres àrees -diferenciables per la 
seva dinàmica morfogenètica-: 

1) La zona d'acumulació o circ 
que correspon a l'indret 

reconegut com els Engorgs. El 
gruix de les masses gelades, 
acumulades en aquesta zona, 
esculpiren aquest indret format 
per roques magmàtiques i la 
seva corresponent aureola 
metamòrfica creant fins a 1 O 
conques lacustres -on 
destaquen les de l'Estany Llarg 
a 2.450 m. i Els Aparellats a 
2.550 m.-. Aquests llacs, 
d'origen glacial, són de 
dimensions reduïdes i algunes 
de les zones deprimides s'han 
transformat en turberes on hi 
predomina, majoritàriament, la 
gespa encoixinada. La 
disposició i la duresa diferencial 
dels materials que composen el 
substrat rocallós permet 
diferenciar una sèrie de llindars, 
conseqüència de la resistència 

Sector de la capçalera de la vall del 
Duran: els Engorgs 

(agost 1994). 

variable oferida pels granits, les 
pissarres i els esquistos a 
l'acció erosiva del gel. 

A l'interior dels circs es 
reconeixen dos tipologies de 
dipòsits diferents, com a 
resposta a la dinàmica 
particular de cadascun dels 
agents meteòrics que els ha 
format: 

a) Les morenes; dipòsits 
d'acumulació creats per les 
masses gelades i visibles a 
partir de la seva fusió. Es 
localitzen a l'interior dels circs 
i, en altres ocasions, les 
trobem obturant el drenatge de 
l'actual riu Duran. 



b) Les tarteres; diposits de
vessant formats per pedres
procedents de les mateixes
parets rocalloses del circ i que
formen cons de derrubis
acumulats per gravetat. De totes
maneres, al punt on s'uneixen el
circ glacial i la vall glacial, és on
es localitza la quantitat més
elevada de derrubis, cantells
i blocs de pedres.

2) La vall glacial correspon al
recorregut que tingué
l'esmentada glacera de vall, uns
3'6 Km. El seu origen se situa
just on finalitza el circ i s'estén
fins als 1.620 m., és a dir, al
punt on queda fixada la morena
terminal de la vall -a uns 700
m. de la població de Girult.

Atenyent al perfil longitudinal, 
és possible descobrir-hi dos 
llindars i dues cubetes -sempre 
sobre un substrat rocallós de 
pissarres i esquistos-. El 
primer !lindar es localitza uns 
metres després d'abandonar el 
circ glacial i a continuació, 
trobem una petita cubeta 
-reconeguda com el Pla de
Sallent. Es plena de blocs
angulosos i es troba limitada
per un cardó morénic que
tendeix a tancar-la. El segon
!lindar s'anomena Els Graus. Si
mirem en direcció a la part més
profunda de la vall, s'obre una
segona cubeta als nostres
peus que correspon als Prats
de Camp Llong, sobre la qual
s'hi han localitzat les morenes

més externas del glacial -així 
com diferents episodis que ens 
marquen el retrocés de les 
masses gelades. 

En aquesta vall, l'aspecte 
morfologic més rellevant és 
l'absencia de la morena lateral 
dretá -exactament al contrari 
que !'esquerra, que apareix 
molt ben definida. L'explicació 
d'aquest fenomen és senzilla 
-tal i com apunta el Dr. Antonio
Gómez Ortiz. La interpretació
de les fotografies aeries
i l'estudi minuciós sobre el
terreny, demostra que fou
esborrada quasi completament
pels derrubis transportats
i dipositats per les aigües de
fusió deis glacials penjats de la
riba dreta -que mai no
arribaren a connectar amb la
!lengua glacial principal que
ocupa la vall del riu Duran.

3) El domini proglacial se situa
sota la morena terminal de la
vall, entre els 1.620 m. i els
1.250-1.300 m. Aquest sector
de transició té uns 3 km. de
longitud i la seva f esonomia
desorienta !'observador.
Fonamentalment, la confusió
prové de la seva forma en
bressol que és ben diferent de
la forma en V típica deis llits
fluvials. Els estudiosos han
elaborat diferents hipótesis,
coincidint a assegurar que és
producte de l'acció combinada
deis fenomens glacials
i proglacials sobre una

disposició tectonica del 
substrat rocallós preexistent 
-és a dir, per processos
d'ompliment de materials de la
vall fluvial inicial-.

L'itinerari suggerit parteix de la 
poQlació de Girult i remunta el 
curs del riu Duran fins arribar al 
Refugi J. Folch i Girona 
(2 h. 30'). A partir d'aquí, 
vorejant el conjunt lacustre deis 
Engorgs, es dirigeix a la 
Portella de Can Colomer 
(3h. 45'), permetent visualitzar 
l'imponent circ glacial i les 
conques lacustres del seu 
interior. Des d'aquest punt es 
poden visualitzar unes 
magnífiques panoramiques de 
la Tossa Plana de Lles. Si es 
vol completar la sortida, podem 
dirigir-nos al Pie de Calm 
Colomer, resseguint la carena 
(4 h. 35'). 

El paisaf/!e que caracreritza la part 
superior de la Serra de Calmquerdós és 

típicament alpí ( agast 1994 ). 

37 



38 

La Tossa d'Alp (2.531 m.) 
representa el cim 
culminant de la serra de 

Moixeró. Aquesta serra forma 
la perllongació oriental de la 
pròpia serra del Cadí i separa 
les comarques de la Cerdanya 
i el Berguedà. A causa de la 
relativament baixa alçada 
d'aquesta muntanya, és obvi 
que fós afectada 
majoritàriament per fenòmens 
de modelatge causats per una 
dinàmica morfogènica 
periglacial. A pesar de tot, la 
vessant nord d'aquest cim -la 
que pertany, 
administrativament parlant a la 
comarca de la Cerdanya
permeté el desenvolupament 
de dos circs glacials que no 
generaren cap llengua de glaç. 

En la vessant sud, solament 
s'entreveu l'establiment d'un 
circ glacial de reduïdes 
dimensions. 

Litològicament, el massís de la 
Tossa d'Alp-Puig Llançada, 
està format per materials de 
naturalesa pissarrosa i calcària, 
no tan resistents a l'erosió 
glacial com els granits o els 
gneissos, definint sobre el 
terreny unes formes més o 
menys arrodonides. 

Les formes topogràfiques que 
caracteritzen la vessant 
septentrional són força 
ondulades i les de la vessant 
meridional són rhés 
escabroses. Gràcies a l'alta 
nivositat que s'hi recull, les 

El refugi del Niu de l'Àliga 
(juliol l 989) 

estacions d'esquí de La Molina
Masella han aprofitat 
l'avinentesa per traçar-hi pistes 
d'esquí que permeten practicar 
aquest esport hivernal -quan 
les condicions meteorològiques 
hi són favorables-. L'altre 
vessant conté diferents mines 
on es realitzaven activitats 
estractives. 

L'itinerari proposat parteix de la 
Masella (1.782 m.) i des d'aquí 
cal prendre una pista asfaltada 
que mena fins a un 
aparcament situat prop de la 
font Orriola, per tal de prendre 
un telecadira que arriba fins al 
cim de la Tossa d'Alp. Si volem 
seguir un camí pedestre, cal 



ltinerari del Cll/JÍlol 12 i loca/i1:ació 
deis circs pri11cipals. 

que agafem un camí ample 
que s'inicia a l'últim revolt 
pronunciat que trobem abans 
d'arribar a l'esmentat 
aparcament. Després de 
caminar uns 1 O minuts, 
planejant, trobarem un camí 
que s'enfila de dret -resseguint 
l'anomenat Serrat de les 
Pedrusques-. Salvarem un 
desnivel! aproximat de 500 
metres i, en poc més d'una 
hora i mitja, arribarem a la 
Tossa de Das (2.432 m.). 
Situats en aqu,est punt, veurem 
el Refugi de !'Aliga-justa sota 
de la Tossa d'Alp- i assolirem 
el cim si continuem la marxa 
ascendent durant 20 minuts 
més (2 h. 15 min.). 

Abans gel, ara neu 

Si durant els temps glacials del 
quaternari les zones de muntanya 
pirinenques contenien glacials, 
actualment alberguen quantitats 
i gruixos importants de neu. Tal 
i com indica F. Salvador Franch, 
en un estudi nivoclimatic que va 
efectuar (referit al Pirineu 
oriental), és de preveure un 
increment de la informació 
d'aquest hidrometeor (ja sigui per 
motius economics o culturals): 
"L'estudi de la dinamica actual 
del modelat i la seva relació amb 
la distribució del mosaic vegetal, 
en diverses arees del Pirineu, ens 
ha condu'it paulatinament a la 
necessitat de profunditzar en el 
coneixement de les bases morfo 
i bioclimatiques que regeixen 
aquests fenomens. Dins 
d'aquestes bases, els valors de 
nivositat (quantitat i regim de la 
precipitació de neu), d'innivació 
(permanencia i gruixudaria de la 
neu sobre el sol), així com la 
distiibució exacta de les arees 
cobertes perla capa nival, 
constitueixen un deis factors 
essencials per a la comprensió de 
la dinamica geomorfobiologica 
actual de !'alta muntanya 
pirinenca." 

Salvador Franch, F.: "Aportación al estudio 
nlvoclimático del Pirineo oriental" a Notes 
de Geografía Física n" 13-14 Barcelona, 
1985, pag. 67 

La Tossa d' Alp vista des del serrar de les 
Pedrusques. Fou ocupada per petits circs 
glacia/s que 110 dese11volupare11 cap 
1/engua. 
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La Cerdanya, comarca situada dins el nucli 
axial pirinenc, exhibeix en el seu modelat 
l'acció passada deis gels. El doctor Antonio 
Gómez Ortiz ha reaLitzat nombrosos estudis, 
investigacions i comunicacions d'aquest 
fenomen, publicats en forma d'articles i llibres. 
A continuació podeu llegir un fragment d'un 
deis primers, publicat l'any 1.977: 

"Si bé és cert, ( ... ), que l'acció glacial en 
aquest sector del Pirineu Oriental és mediocre si 
la comparem amb la deis Alps, hem d'afirmar, 
sens dubte, que a pesar de que la Cerdanya té 
una latitud de 42g i de que es troba a poques 
desenes de quilometres del Mediterra11i, 
l'extensió coberta pels dipi>sits morenics és 
important. Els aparells glacials varen estar 
co1ifinats a les superficies d'erosió summitals i a 
les valls més altes dels massissos més elevats. El 
límit de 11eus permane11ts, pe11sem que osci/.laria 
entre els 2.150 m. i els 2.200 metres d'altura. 

El volwn de les morenes és considerable, 
especialme11t a sobre d'aquells relleixos en que 
les llengiies gelades, privades de l'empe11ta 
glacial, varen haver de dipositar la seva carrega. 
Al llarg de les valls també hi trobem potents 
morenes laterals, com la de la vall de la Llosa 
i del Duran, en els seus trams finals. Per tíltim, 
hem d'asse11yalar el desenvolupame11t 
extraordinari que ofereixen els glacials rocosos 

Esquema de la superf[cie ocupada pe/s 11els 
quaternaris a la ves.m11111ord de la Cerdanya. 
(A111011io Gómez Ortiz). 

1. Divisoria d' aigiies.
2. Nivel/ d'erol·ió deis cims.
3. Nivel/ d' erosió del fons deis circs. 
4. Gire glacial.
5. Mmeria/ 111orenic.
6. Ares morenics ben definits.
7. G/acia/s rocallosos.

instal•lats a les parts més e/evades de les 
co11cavitats deis circs. 

Per la disposició que presenten els diversos 
aparells glacials, practicame11t i11dividualitzats a 
les valls, i la morfología i dime11sio11s que 
ofereixen les seves morenes, pensem que el 
volum de clastos elaborats pels ef ectes de la 
gelif racció seria molt superior al poder 
d'evacuació deis gels emmagatzemats. És per 
aixo que aquests glacials varen quedar relegats a 
la m1mtanya i el seu poder d'arrossegament no 
va arribar a les conques intramuntanes (jo11s de 
la depressió cerda11a). 

Pero si l'orientació meridional els va imposar 
un regim termic en el que la imolació fou 
considerable, la dejlació que varen motivar els 
vents de procedencia nord o nord-oest, amb la 
co,iseqiient sobrealimentació nival, compensaría, 
en gran manera, el deficit de 11eu sobre aquesta 
vessant sud. ( ... ) 

La varietat litologica que presenta aquesta 
vessa11t nord de la Cerdanya ( ... ), exerceix la seva 
influencia en el modelat deis diversos aparells 
glacials. L 'esculpit deis circs i de les valls, així 
com les dimensions i formes del material 
morenic, denoten un comportament desigual 
davant l'acció deis gel.s. 

L 'agressivitat i escabrositat del modelat e11 
medís granítics contrasta amb la suavitat de la 



topografia en ambits de 
pissarres o esqllistos. Aquesta 
última morfologia ofereix 
diferencies moti vades perla 
dissimilih,d de duresa 
i inclinació de les capes. 

Els diversos aparells 
glacials que actualment 
estem estudiant són 
susceptibles d'una 
classificació. Nosaltres 
opinem que ella es pot 
conjugar amb la morfología 
que presenten i amb les 
epoques cronogeologiques 
que existiren. Així ens 
resultarien: 

A, Glaciars de vall del 
Würm. 

B. Glaciars d'altipla del
Würm. 

C. Glaciars de circ
Tardiglacials.( ... ) 

Exposades unes consideracio11s ge11erals 
sobre l'acció deis gels quaternaris en el modelat 
de la vessant nord de la Cerdanya, és interessant 
esbossar u11es primeres conclusions que intentin 
sintetitzar les idees exposades al llarg deis 
apartats anteriors. 

1.-Els glacials quaternaris en la vessa11t 
meridional deis Pirineus Orientals varen tenir u,1 
dese,zvolupament mediocre, confiant la seva 
potencia a l'interior de la serralada. El rellert 
preglacial va dirigir, en tot moment, la dinamica 
deis gels. 

2.-La dualitat litologica i la disposició de les 
capes que ofereix el substrat en la vessant nord 
de la Cerdanya, va motivar un modelat diferent 
en les formes d'erosió i acumulació glacials. 

3.-La poca amplitud que cobriren els gels 
glacials contrasta amb l'e,zorme massa de 
gelifractes elaborada. Aixo fa pensar q1�e es 
tractaria de glacials amb caracter(stiques 

\lista parcial de la Cerdanya, 
pujan/ al P11igpedr6s. 

similars a/s de les muntallyes seques. 
4.-Les a/tes planícies summitals varen 11eure 

redu.üla. la capa de gel que hi havia sobre d'elles 
a causa de la deflació deis vents del nord o ,wrd
oesl. Aixo crea va un f e,wmen de 
sobrealimentació nival en els glacials de la 
vessant nord de la Cerdanya. 

5.-La disposició dels diposits morenics així 
com la morfología que presenten, sembla que 
respon a tres episodis glacials. Les morenes més 
externes podrien coincidir amb el maxim glacial 
del Wiirm, els ares interns, ( ... ), serien 
comparables a le fases de recessió glacial del 
Wiirm, mentre qúe els glacials rocallosos podrien 
correspondre a les fases tardiglacials." 

GÓMEZ, A. (1.977-78): "Consideraciones en 
torno a la morfogénesis glacial en la Cerdanya 
(Pirineo Oriental)" , a Geographica, (Madrid), 
(pp. 109-119), 
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E I Puigmal és la muntanya 
més alta del Pirineu 
gironí. S'eleva fins 2.913 

metres d'alçada i, antigament, 
havia estat considerada com la 
muntanya més alta de 
Catalunya. 

Els efectes del glacialisme han 
deixat empremtes encara 
visibles avui en dia. Ubicades 
en aquesta mole muntanyosa, 
hi destaquen dues glaceres 
principals: la glacera 
d'Estremera - orientada en 
direcció sud-oest- i la coma 
de l'Embut -que prengué 
direcció nord-est i fou més 
curta que l'anterior-. Això ens 
planteja una pregunta lògica: 
-No és veritat que les 
glaceres del Pirineu encarades 

al nord tenien una longitud 
major? Efectivament, només 
cal que comparem la 
localització de les morenes 
terminals dipositades per les 
antigues glaceres i mesurem 
la distància existent entre les 
seves respectives conques 
d'alimentació. Llavors, per què 
no es .compleix en aquest 
cas? Es possible que 
l'explicació resideixi en la 
pròpia configuració topogràfica 
de la zona. Mentre que la 
coma de l'Embut s'estén per 
una zona relativament oberta, 
la glacera d'Estremera circula 
per una vall relativament 
tancada i estreta -dificultant la 
fusió del gel i permetent el seu 
flux fins arribar a zones 
relativament més baixes-. 

L'acumulació de neu i Jiel fou 
important a la zona del Puigmal, una 
muntanya que frega els 3000 metres 

(2913 m) (agost 1994). 

Litològicament, el substrat 
rocallós d'aquesta zona ens ve 
definit per roques 
metamòrfiques -concretament 
catalogades com esquistos de 
Canavelles-. La poca duresa 
d'aquests materials -en 
comparació amb altres de la 
zona, de naturalesa granítica
impedí la formació de cubetes 
de sobreexcavació. Aquest 
fenomen contrasta amb el que 
passa a la vessant sud 
d'aquesta muntanya -ocupada 
per la glacera d'Estremera-. En 
aquest sector, la presència de 
nivells marmoris intercalats 
dins els esquistos citats, 
permeté la formació de llindars 



-originats a partir del contrast
estructural deis materials, que
manifestaren una resistencia
diferencial a l'acció erosiva de
les masses gelades-.

Per visitar aquest entorn, 
podem seguir dos itineraris 
diferents -fins i tot es poden fer 
conjunts-. D'aquesta manera, 
és possible veure un seguit de 
testimonis de l'activitat glacial. 
El primer parteix de la collada 
de Font Alba -indret on hom 
pot accedir a través d'una pista 
forestal- i proporciona unes 
vistes interessants de la 
glacera d'Estremera. Aquesta 
glacera naixia a l'anomenada 
coma de la Font Seca 
i comptava amb les aportacions 
de les glaceres que baixaven 
des del coll de Queralbs -situat 
entre el Puigmal i el Puig de 
Dórria- i pel propi torrent 
Borrut. Finalitzava prop de la 
població de Queralbs i el seu 
recorregut aproximat ens ve

determinat, actualment, per 
!'actual torrent de l'Estremera. 
ltinerari: Collada de Font Alba 
(O h) - Cim de l'Adou (2.485) 
(45 min) - Font Seca (2.660) 
(1 h 25 min) - Puigmal (2.913) 
(2 h 35 min) 

El segon itinerari s'inicia al 
Santuari de Núria (1.968 
metres), indret al qual podem 
accedir amb l'últim tren 
cremallera que funciona a 
l'estat espanyol. Recorre l'espai 
per on circula l'antiga glacera 

que ocupava la coma de 
l'Embut. Tenia el seu circ 
principal siutat entre el Puigmal 
i el Puig del Segre, i s'escolava 
pels terrenys actualment 
drenats pel torrent de l'Embut 
-afluent del torrent de
Finestrelles que aboca les
seves aigües a l'estany de
Núria, per després formar el riu
que duu el mateix nom i que
desguassa al riu Freser-.
ltinerari: Núria (1.968) (O h) -
Coll Verd (35 min) - Forat de
l'Embut (1 h 15 min) -
Pluviómetre (2 h) - Puigmal
(2.913) (3 h) - Núria
(4 h 30 min).

Aquest recorregut permet 
veure roques aborregades, és 
a dir, unes pedres que es 
troben en el propi terreny 
i mostren unes estríes i soles. 
Els soles segueixen la direcció 
que prenia el flux del gel, 
carregat amb altres pedres 
i materials que els origina. Prop 
del Coll Verd, ja se'n poden 
trabar. 

Remuntant el que devia ser la 
petita llengua glacial, trobem 
un forat que s'anomena el 
Forat de l'Embut, per la seva 
similitud amb l'esmentat 
artilugi. Es tracta d'un típic cas 
de perdua i ressorgencia. El 
torrent que baixa pels 
esquistos de la Coma 
d'Eugassers, desapareix quan 
arriba a un aforament de 
marbre -Forat de l'Embut-

i ressorgeix unes desenes de 
metres més aval! -Deu de 
l'Embut-. 

Pujant en direcció al cim del 
Puigmal, podem veure un circ 
ampli, perfectament definit, 
situat entre el propi Puigmal i el 
Puig del Segre. Aquesta canea 
d'alimentació es traba molt 
plena de derrubis que, en 
alguns casos, defineixen 
morenes de glacials rocallosos 
situats a !'interior d'aquest circ 
gegantí. 

Finalment, quan ens acostem 
al cim de la muntanya, circulem 
per una plana rocallosa. El 
color de les pedres és torga 
negrós. Aquests materials, 
situats en la zona axial 
pirinenca, estan fortament 
metamorfosats i practicament 
és impossible reconeixer les 
roques sedimentaries de que 
procedeixen. 

La pica del 
Puigmal és 
molt difícil 

de veure 
des de 

qua/sevol 
deh seus 

vessants, }a 
que queda 
amagada 

rera 
aquesta 

ac1mmlació 
rocallosa. 
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E I Puig de Finestrelles 
(2.829 m), clou la vall de 
Núria en sentit nord-oest. 

Aquesta elevació conté dos 
circs glacials (o punts on, 
antigament, es produí una 
acumulació important de glaç) 
als aiguavessos meridionals. 

El circ que ocupa una extensió 
més considerable és el circ de 
Finestrelles, situat sota el coll 
que rep el mateix nom i que es 
troba entre el Pic del Segre 
(2.884 m) i el Puig objecte 
d'estudi. El segon circ, de 
dimensions més reduïdes, 
s'obre íntegrament sota el cim 
del Puig de Finestrelles. 

Des del punt de vista litològic, 
el substrat de la zona està 

FRANÇA 
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format, única i exclusivament, 
per esquistos de Canavelles. 
Aquest és el motiu principal 
que no ha permès la formació 
de circs glacials perfectament 
definits. D'aquesta manera i a 
causa de la poca resistència 
d'aquests materials a l'erosió 
glacial, no s'han format 
veritables llindars que 
defineixin i concretin 
l'acabament dels circs. Tot 
i així, les acumulacions de 
materials morènics sí que són 
significatives i es troben 
localitzades a l'interior dels dos 
circs citats. 

Les masses gelades que 
s'acumulaven en aquests dos 
indrets, connectaven amb les 
que transportava el glacial que 

N 

Dos itineraris proposats per 
accedir a la cima del Puig mal 
(al capítol 13) i l'itinerari que 
ens acosta jïns al coll de 
Finestrelles. 

circulava per la coma de 
l'Embut, incrementant, així, el 
volum i gruix transportat. 

L'itinerari proposat parteix del 
Santuari de la Mare de Déu 
de Núria, a 1 .960 metres 
d'altitud, i segueix l'andana 
del tren cremallera en direcció 
al final de les vies. 
Posteriorment, cal travessar 
un pont sobre el riu Noucreus 
i dirigir-se vers un altre pont, 
aquest sobre el riu 
Finestrelles, prenent direcció 
oest (1 O min.). Travessarem 
aquest pont i continuarem 
caminant per un camí que 
circula per la riba dreta del riu 
i que cada vegada se'n 
separa més, en direcció al 
torrent de l'Embut (20 min.). 



Deixarem a !'esquerra la vall de 
l'Embut, per enfilar-nos per un 
camí que puja, en direcció 
nord-oest, cap al torrent de 
Finestrelles (45 min.). 
Travessarem el torrent 
i seguirem pujant per un camí, 
que pren direcció nord, i que 
mena fins un collet situat al 
nord del Roe de Maula 
(1 h. 1 O min.). El camí continua 
de baixada, pel mig d'un prat, 
fins arribar al fons de la Coma 
de Finestrelles. A partir d'aquí, 
travessarem dos fils d'aigua 
i ens dirigírem cap al Coll de. 
Finestrelles seguint un camí 
que puja, de manera 
sostinguda, pero suau (2 h.). 

Pluviometre /otalitzador situat al vessant 45 
meridional del Puigma/-Finestrelles 

(agost 1994). 

La val/ de /' Embut es caracteritza 
pe/sfenomens cclrstics. 
L' enigmátic foral de /' Embut 
(agost 1994). 
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A questes comes es 
localitzen a les valls que 
reben els mateixos noms 

i que es troben situades a la 
vessant meridional de les 
muntanyes que clouen la vall 
de Núria, en direcció nord. 

El santuari de la Mare de Déu 
de Núria es troba situat al 
marge d'una cubeta de 
sobreexcavació, ocupada 
parcialment per un llac artificial, 
on hi confluïen tres glacials de 
vall principals: el de la coma de 
l'Embut, el de Noucreus i el de 
l'Eina. Aquest darrer glacial 
rebia, per transfluència, el gel 
acumulat i provinent del glacial 
de Noufonts. A pesar d'això, el 
glacial de l'Eina, quedava 
penjat amb respecte als altres 

dos, que eren més importants 
i significatius. 

Si ens fixem en la litologia de 
la zona veiem que està 
definida per materials 
catalogats litoestratigràficament 
com esquistos de Canavelles. 
Llavors, a causa de la seva 
poca resistència a l'erosió 
glacial no han permès que es 
formessin llindars i, derivat 
d'això, no es pot precisar amb 
exactitud la magnitud i extensió 
que ocuparen els circs glacials 
sobre aquests terrenys. 

A la vall de l'Eina no hi 
apareixen morenes ben 
definides. S'aprecien dos circs 
glacials (un sota el coll de 
l'Eina i l'altre als aiguavessos 

\lis/a parcial del Sa/1/rwri de Núria 
des de la Coma de /' Embul 

(.j111iol l 985). 

occidentals del Pic de 
Noutonts) i es reconeix el collat 
de transfluència que permetia 
la comunicació entre els 
glacials de l'Eina i de Noufonts, 
essent aquest darrer el que hi 
aportava les masses gelades. 
S'observa la forma de bressol 
que defineixen els vessants 
d'aquesta vall. La vall de 
Noufonts és l'única que conté 
un petit llindar, situat prop del 
coll que es reconeix amb el 
mateix nom. El circ, de 
dimensions més reduïdes que 
l'anterior, ocupà els 
aiguavessos occidentals de la 
muntanya (sempre referint-nos 
al vessant meridional de la 
mateixa). En aquest punt sí 



que es localitza una 
acumulació morénica 
important, corresponent a un 
glacial rocallós que ocupa la 
part superior d'aquesta vall 
i ressegueix la direcció que 
tingueren els gels durant el 
Würm. La vall de Noucreus és 
l'altra vall glacial important que 
transporta els gels que 
contenia fins a Núr,ia. Forma un 
circ glacial gran i definit i que 
es trobava situat sobre el 
vessant sud-oest del Pie de la 
Fossa del Gegant. Conté una 
important acumulació de 
material morénic al seu interior 
i, just finalitzat aquest, trobem 
les restes d'un antic glacial 
rocallós. 

L'itinerari que vaig a descriure 
a continuació s'inicia al 
santuari de la Mare de Déu de 
Núria. Cal que seguim un camí 
assenyalat amb marques 
vermelles i blanques, 
indicadors d'una ruta de Gran 
Recorregut (nº 11), que 
comenga prop de l'observatori 
nivo-meteorologic. Deixarem a 
!'esquerra el camí que 
condueix a la vall de l'Eina 
i seguirem el que passa per un 
pont de pedra i que puja de 
manera suau. Entrarem al 
base, on el camí es fa més 
estret i continuarem pujant per 
una pista grossa i ampla, que 
puja per la riba esquerra del 
torrent de Noucreus, marcant
nos la direcció nord-est (25 
min). Més endavant, deixarem 

la pista i continuarem per un 
camí que planeja, amb el riu a 
la nostra esquerra. 
Posteriorment, trobarem la font 
d'en Lloreng que raja a través 
d'un tub petit, aguantat per 
unes pedres. Passada la font, 
trobem una palanca de fusta 
que ens permet travessar el 
torrent de Noucreus, 
anomenada com el Pont de 
l'Escuder (40 min). 
Continuarem la nostra 
ascensió fins arribar a una 
bifurcació de camins (50 min). 
Cal que seguim el camí que 
puja per !'esquerra i que es 
dirigeix al coll de Noucreus 
(GR nº 11). Aquest cam í puja 
seguint uns replans de la vall, 
quedant el riu enclotat 
respecte a nosaltres, fins 
arribar a la font d'en Guillem 
que raja a través d'un ferro 
rovellat (1 h 25 min). Continua 
cap a !'esquerra, pujant per les 
restes d'una antiga morena 
rocallosa. Cal que voregem 
uns lloms arrodonits i coberts 
d'herba, que clouen el circ de 
Noucreus, per entrar a 
!'interior del circ esmentat, on 
trobem restes de material 
morénic (1 h 50 min). La 
nostra ascensió continuara 
seguint direccions que, fins 
ara, no havíem pres; nord-est 
i nord, fins arribar al coll de 
Noucreus (2 h 15 min). Aquest 
coll es reconeix facilment 
perqué hi han 1 O creus 
clavades a la roca, motiu 
d'interpretacions diverses. 

Resseguirem la carena en 
direcció nord-oest arribant al 
pie de Noucreus (2 h 20 min). 
Continuarem en la mateixa 
direcció, pero baixant, arribant 
al coll de Noufonts, en menys 
de 15 minuts. El camí de 
baixada per aquesta vall és 
torga dreturer, perdent altitud 
mentre baixa per les ondulades 
morenas glacials (ciar 
símptoma del retrocés glacial). 
En mitja hora, 
aproximadament, arribarem a 
un punt on ja havíem passat: la 
bifurcació de camins. A partir 
d'aquí, arribar a Núria sera ben 
senzill i ha farem en uns 25 
minuts més (3 h 30 min). La 
vall de l'Eina no té massa 
atractiu, des del punt de vista 
glacial. Només és important 
destacar la seva forma de 
bressol, perfectament 
observable des del propi 
santuari. 

El col/ de Noucreus es reconeixfácilment 
perque té 1 O creus e/avades, motiu 

d' inte1pretaciom· diverses. 
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A 
Is contraforts meridional 
i oriental de la mole 
muntanyosa del 

Puigmal, hom hi pot trabar dos 
circs penjats ben significatius i 
reconeguts: el de Fontalba i el 
de Gombren. 

El primer és el més 
espectacular. El trobem situat 
al vessant sud-est del Puigmal, 
flanquejat per la callada de 
l'Embut. Aquest circ glacial, 
torga ampli, té un llindar que 
defineix en el seu interior uns 
terrenys que no presenten cap 
mena de sobreexcavació. Hi 
trobem també un altre circ 
glacial, associat a ell, no tan 
gran i obert de sud a nord. 
Aquest segon circ conté, al seu 
interior, una important 

N 

Rlpolles 

ltinernris que 
s' e.1pliq11en als capítols 
15 i 16, q11e visiren les 
zones de Noucreus. 

L_ __ .::::==:::::::::::::�------=���_____:'�'°:_º ........:••::•0m:.J No11fo111S i Fon/a/ha. 

acumulació de material 
morenic. Fins i tot s'hi ha 
reconegut un petit glacial 
rocós. El material morénic 
s'estén fins als 2.100 metres 
d'altura, ben a prop de la Jaga 
de Fontalba. 

Al vessant oriental d'aquesta 
muntanya, localitzem un altre 
glacial penjat: el de Gombren. 
Esta definit per un circ de 
dimensions redu'ides i, al seu 
interior, trobem una acumulació 
de material morénic. Aquest 
material assoleix la cota deis 
2.500 metres d'algada, 
aproxi madament. 

Litologicament, i com acostuma 
a passar en aquesta zona, els 
materials que defineixen el 

substrat rocós s'inclouen dins 
la formació deis esquistos de 
Canavelles (un material poc 
resistent a l'erosió glacial i que, 
a voltes, genera abundant 
material morenic). 

La visita d'aquesta zona es pot 
fer des de Fontalba, una 
callada a la que podem accedir 
seguint un camí forestal apte 
per a vehicles tot terreny i que 
s'inicia a la població de 
Queralbs. A partir de 
l'esmentada callada, parteix un 
camí que pren direcció nord
oest i que planejant, mena fins 
a la Jaga de Fontalba (20 min). 
A partir d'aquest punt, trobem 
una biturcació de camins. Cal 
que prenem el que puja, i que 
condueix fins a la callada de 



l'Embut. El camí és torga 
dreturer i ascendeix 
serpentejant, fins arribar als 
planells annexos a la pica del 
Puigmal. Arribats al caire 
veurem, a la banda esquerra, 
el circ penjat de Gombren 
(1 h 25 min). Per arribar a la 
collada de l'Embut, tan sois ens 
quedara pujar per un camí no 
massa pronunciat durant uns 
1 O minuts. Des d'aquí, podem 
planejar fins a visitar el circ 
annex de Fontalba, ja que el 
circ principal l'haurem vorejat 
per sobre (1 h 50 min). Per no 
embolicar la sortida, recomano 
que tornem a seguir el mateix 
camí i arribarem de nou a la 
collada de Fontalba en uns tres 
quarts d'hora, el nostre punt de 
partida (2 h 35 min). 

Darrera la carena que separa el circ de 
Fontalba i la coma de/' Embur (dreta), es 

localirza el circ de Gombren. 

L' espectacular circ penjat de 
Fontalba, amp/iame/11 popularitzar 
(vista am¡1/iada des del Balandra11) 
(octubre 1977). 
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E
n els vessants deis 
Torreneules i de 
Fontnegra, hom hi ha 

reconegut l'existéncia de dos 
punts d'acumulació glacial 
situats a la conca de recepció 
del torrent de Fontnegra, a l'est 
del Santuari de la Mare de Déu 
de Núria. El nivel! de cims se 
situa al voltant deis 2.730 
metres d'altura, essent el Puig 
de Tor.reneules (2.731 m) la 
cota culminant. Fontnegra acull 
un circ redu'it i obert en direcció 
sud, i el propi Torreneules té 
ocupat el seu vessant 
occidental pel circ de 
Fontnegra (bastant més gran 
que !'anterior). Els dos circs no 
manifesten una 
sobre'excavació, reflectida en la 
topografía, i no tenen cap 

mena de !lindar. El material 
morénic no hi és present i, per 
tant, passen gairebé 
desapercebuts en la disposició 
actual del relleu. 

Els estudis efectuats per David 
Serrat, confirmen !'existencia 
d'aquests dos circs i diu que 
formaven un afluent del glacial 
principal que circulava per la 
vall del riu Núria. De totes 
maneres afirma que, a !'igual 
que el circ de Fontalba, 
quedava penjat .1 que no arriba 
a connectar-hi. 

Els materials que defineixen el 
substrat rocallós d'aquesta 
elevació del terreny, s'inclouen 
dins el grup deis esquistos de 
Canavelles. 

D'esquerra a drera, el Torre11e11/es 
Gran, el col/ de Torreneules i el 

Torreneules petit. 
(Hivern 1985) 

L'itinerari proposat s'inicia al 
Santuari de la Mare de Déu de 
Núria i cal prendre el camí que 
condueix a l'alberg del Pie de 
!'Aliga, circulant pel camí
anomenat del Viacrucis. 
Arribarem a l'alberg en 25 
minuts i agafarem el camí que 
surt de la plaga que hi ha 
davant de la fagana sud de 
l'alberg. Aquest camí ens 
condueix molt a la vara del Pie 
de !'Aliga. Arribats al caire, 
deixarem aquest camí per 
prendre'n un altre que tira a ma 
dreta, un xic més estret pero 
ben marcat i que continua 
planejant (35 min). Un tros més 
enlla, després de baixar una 



mica, arribarem al torrent de 
Fontnegra (45 min). 
Travessarem el riuet i ens 
enfilarem pel vessant nord-oest 
del Puig de Torreneules 
i arribarem, en cinc minuts, a la 
Fontnegra (font molt 
abundosa). A partir d'aquí, la 
pujada es fa més forta 
i segueix l'orientació sud-est, 
fins arribar a la carena del 
propi Puig, a uns 2.550 metres 
d'altura (1 h 45 min). Passarem 
aquest planell de pedres 
blanquinoses i arribarem a un 
collet ample, for9a suau, i que 
apareix cobert d'herba. A partir 
d'aquí, seguirem un camí 

Ripoltes 
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planer que mena fins al 
coll de Torreneules (2.560 
m), deixant a sota nostre 
la coma de Llispet (antic 
punt d'acumulació glacial, 
minúscul, situat al vessant 
sud del Puig de 
Torreneules) (2 h 15 min). 
A partir d'aquí podem 
anar al Puig de 
Torreneules, en poc 
menys de 20 minuts, 
seguint el camí que pren 
la direcció nord-oest 
i, des d'aquí estant, 
arribar-nos al collet de 
Fontnegra en 1 O minuts 
més. Des d'aquest coll, 

hem de baixar per 
un camí fins a la 
Fontnegra 
(3 h 10 min) i per 
tornar al punt de 
sortida, només 
ens cal tornar pel 
camí per on 
havíem vingut. 

La caminada parleix del 
. Samuari de Núria i ens 

co11dueixfi11s al cim del 
Torreneules. 

El Puig de Fon/negra, vis/a 
ampliada des del Puig de 
Turreneules (maig 1982). 
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David errat, doctor de la niversitat de 
Barcelona a la facultat de Ciencies 
Geologique , va realitzar un e tudi d'aquesta 
zona pirinenca per optar al grau de Doctor i, 
al matei temp. per col·laborar a la 
realització d'un mapa geomorfologic d'aquest 
sector, a e"cala 1:25.000. L'e tudi es divideix 
en sis ;ipartats, que re umeixo de la següent 
manera: 

"La part de Pirineu Oriental estudiada 
correspo11 íntegrament a la zona axial de la 
serralada. Es caracteritza per la presencia quasi 
exclHsiva de materials preherci11ia11s (esquistos 
i gneisso ) afeclats per una tectouica de 
plegament lierciniana po/ifasica i per 1111 

aixecameut alpí qrte es tradueix eri una lectimica 
de fractures.( ... ) 

Aquesta part del Pirineu es caracteritza per la 
prese11cia d'apla11ame11ts que han estat motir, de 
nombrases i variades inte,pretacion (ja des de 
molt antic). La complexitat és notable al vessant 
eptentrio11al de la Cerda11ya. 

Sens dubte, / 1apla11ame11t mé genera/itzat és 
el que afecta a toles les part somitals d'aquesta 
zona de la erralada i que s'J,a anome11at "nivell 
de cims". La seva generalitat 110 exclou que 
presenti altures molt variades en zones 
relativament properes ( ex: al sector occidental 
del Puigmal es passa de 2.200 m a 2.900 111, en 
menys de 6 quilometres, pero de forma 
escalonada). ( ... ) 

Portaflt a terme un tractament estadístic de 
les altures del glacials interpreta! per les 

diferents valls del Piri11ea Oriental (Prúgmal
Costabona), segons el metode Lichtenecker, per 
l'última maxima pulsació glacial, podem obtenir 
1m nivel/ regional de 11ett permanents igual a: 

-2.125 m. pels ve sant septentrionals
-2.150 111. pels ve sants 111eridio11als
Situats en Lm relrocés general dels glacial ,

Llll cop finalitzat el maxim glacial estudiat a 
l'apartat a11terior, causat més per l'absencia de 
precipitacions que per l'augment de les 
temperatures, destaca una pulsació moltfreda 
i eca (tardiglacial), que es va caracteritzar en el 
Piri11eu Oriental, per laformació d'abu11da11ts 
glacials rocosos i de petit glacials de circ molt 
localitzats. ( ... ) 

La diniimica actual que afecta aqu.esta part 
de Pirineu Oriental, poi subdividir-se e11 
diferents apartats d'importancia desigual: 
di11amica nival periglacial ifluvio-torre11ciat, 
amb modificacio11s d'origen antropic que afecten 
pri11cipalme11t a l'extensió de les wnes afectades 
per cadascun d'ells. (. .. ) 

El modela/ respo11 a una xarxafluvial pre
glacialja molt e11caixada, sobre la qua/ els 
glocials varen deixar la seva empremta, retocada 
posteriormenf per la dinamica periglacial. Le 
zones més baixes han sofert un inte11s i 
perllongat predomi11i de les condicions 
periglacials que el ha proporcionat la típica 
morfologia regularitzada afavorida per la 
litologia esquistosa predo111i11ant en els ves ants 
meridionals. 



Els glacials, que varen ser de vall, 
obei'en a un nivell de neus permanents 
situat a 2.140 metres durant el maxim 
glacial, i varen arribar a assolir longituds 
de 6 a 8 km. en la vessant sud. 

La dinamica actual deis vessa,its més 
alts, superiors als 2.000 metres, obeeix a un 
clima típicament periglacial amb influencia 
mediterrania, que ha vist ampliat el seu 
radi d'acció per les modificacions 
antropiques que han tendit a eliminar el 
bosc protector. " 

SERRAT, D. (1.980): "Estudio
geomorfológico del Pirineo Oriental 
(Puigmal-Costabona)" a Notes de 
Geografia Física, 2 Un. de Barcelona, 
(Barcelona), (ps. 39-5S) 
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L
I activitat glacial que 

afecta aquestes terres, 
a una i altra banda de 

la línia fronterera ens 
transmeten, encara avui en dia, 
una dissimetria nord-sud 
evident. Els circs, localitzats a 
la part superior del torrent de la 
Coma de Vaca, són els 
exponents de l'activitat glacial 
que suporta el vessant 
meridional de la serralada 
pirinenca i, els circs de la zona 
de Caranc;;;a, la majoria deis 
quals contenen estanys i 
estanyols glacials, permeten 
reconstruir l'activitat glacial a 
les parts més enlairades del 
vessant septentrional trances. 

La vall de la Coma de Vaca se 
situa entre les valls de Núria 

i de Freser, ubicades a l'oest 
i est respectivament, i un nivel! 
de cims que sobrepassa els 
2.800 metres d'altura, la limita 
en direcció nord. Els cims del 
Torreneules la separen de la 
vall de Núria i una perllongació 
meridional deis cims de la 
Serra de la Vaca la separen de 
la vall del Freser. 

Litologicament, té un substrat 
rocallós definit per esquistos de 
Canavelles en capc;;;alera i per 
gneissos del Freser que 
ocupen el vessant nord-est del 
Torreneules petit. D'aquesta 
manera, els tres circs que es 
localitzen a la capc;;;alera de la 
vall no presenten 
sobreexcavació, llindars ni 
gairebé material morenic. 

L' estany Gran de les Trnites. 
La seva /(pica forma recorda el cap d' 1111 

cava// (agost 1983). 

Efectivament, a causa de la 
presencia de gneissos del 
Freser, la vall presenta una 
forma de bressol perfectament 
definida que es reconeix 
sobretot al vessant nord-est del 
Torreneules petit. 

Si ens fixem en els testimonis 
derivats del modelatge etectuat 
durant el tardiglacial en 
aquesta zona, només en 
trobem un de ciar: un petit 
glacial rocallós situat al circ 
que s'obre als peus del Coll de 
Caranga. 

El circ de Caranc;;;a, en canvi, 
ocupa el vessant septentrional 
d'aquesta mateixa serralada. 



La presencia de gneissos de 
Caranga és predorninant, 
quedant redurts els esquistos 
de Canavelles als cirns 
muntanyosos rnés elevats. La 
presencia d'aquestes roques 
més dures, justifica que els 
circs siguin perfectament 
definits i que continguin 
cubetes de sobreexcavació, 
ocupades per estanys 
i estanyols. 

L'itinerari proposat per visitar 
aquesta zona parteix de Núria 
i el trobem explicat, en part, al 
capítol 15 del !libre. Situats en 
el coll de Noucreus, prenem un 
camí que circwla a la dreta del 
Pie de la Fossa del Gegant 
(2.805 m) i que ens condueix, 
planejant, al coll de Caranga 
(20 min). A partir d'aquí, podem 
visitar els estanys de Caranca, 
decantant-nos cap a les terres 
franceses. Després de vint 
minuts de baixada, trobarem 
l'estany Blau. Aquest estany és 
gairebé circular i, al mateix 
temps, és estany localitzat al 
circ de Cararn;:a que esta a 
més altura. El camí segueix 
baixant, seguint el curs fluvial 
que s'origina a partir d'aquesta 
acumulació d'aigua. Quinze 
minuts més tard trobarem 
l'estany Negre, que rep aquest 
nom pel color de les seves 
aigües (derivat de la profunditat 
que té í de l'absorció deis raigs 
solars). Si volem arribar-nos a 
l'estany més gran d'aquest 
complex lacustre, cal que 

seguim baixant i que deixem a 
la nostra dreta el curs d'aigua 
general pels estanys superiors. 
Finalment, passada la mitja 
hora de camí, veurem l'estany 
Gran o de les Truites. Per 
tornar al nostre punt d'origen, 
el camí, que abans era de 
baixada, ara el trobarem de 
pujada. És important destacar 
que aquesta zona francesa 
contrasta amb les terres 
catalanes de l'altre vessant 
muntanyós. Aquí trobem molts 
derrubis i blocs angulosos de 
tamany considerable, producte 
de la meteorització física que 
s'hi produí. Arribats de nou al 
coll de Caran¡;a (2 h 30 min), 
copsem la diferencia 
paisatgística citada: el vessant 

muntanyós que s'obre cap al 
sud, és molt més arrodonit 
i suau, a causa de la diferent 
sensibilitat deis materials a 
l'erosió i acció glacial. Si volem 
visitar aquesta zona, existeix 
un camí que baixa en direcció 
a la confluencia del torrent de 
la Coma de Vaca i el riu 
Freser. lnicialment el pendent 
és molt pronunciat i el camí 
serpenteja molt, pero un cap 
arribem a l'algada del 
pluviometre que hi ha en 
aquesta vall, el camí es torna 
més planer, pero continua 
baixant de forma constant. De 
totes manares, els atractius 
glacials que ofereix aquesta 
vall, són ínfims, en comparació 
amb la vall de Caranga. 
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L
1a1ta vall del riu Freser, on 

neix el riu que adopta el 
mateix nom, conté 

nombrosos testimonis que ens 
confirmen la instal·lació 
d'aparells glacials durant el 
quaternari. Aquesta vall, 
separada de naixement del riu 
Ter a través del coll de la 
Marrana, s'estén sobre el 
vessant meridional del 
Pie de l'lnfern (2.860 m). 
Altres cims colindants que hi 
destaquen són: el Pie de 
Bastiments (2.874m), 
el Pie deis Gorgs (2. 786 m) 
i el Pie del Freser o 
de Vetes Blanques 
(2.723 m), permetent ajustar 
el nivel! mitja deis cims 
culminants en 
2.800 metres d'altitud. 

Litologicament, el substrat 
rocallós que defineix la 
capgalera d'aquesta vall, 
s'inclou dins deis esquistos de 
Canavelles, uns materials que 
defineixen un paisatge suau 
i gens abrupte. Tot i així, les 
nombroses línies de fractura 
que s'han reconegut a la zona, 
faciliten les intrussions deis 
ve'ins gneissos de Caranga 
i del Freser. La duresa 
diferencial d'aquests materials 
fa que arribin a aparéixer 
llindars, permetent alguna 
petita mostra de 
sobreexcavació, definint els 
circs. 

El circ principal s'obre al 
vessant nord-est del coll de 
Tirapits i continua al vessant 

El Pie del Fresero de les Vetes 
B/anques es reco11eix fiicilmelll quan 

no estii cobert de neu (juny 1995). 

meridional del Pie de l'lnfern 
i del Bastiments. El primer 
sector citat ha generat 
abundant material morenic que 
es localitza als peus d'aquest 
circ i el segon sector ens 
defineix una catifa plena de 
llindars (sense sobreexcavació 
i on també hi manca el material 
morénic). Just als peus del 
Puig de Tirapits, s'obre un circ 
de dimensions redu'i'des, acotat 
per un llindar que hi permeté la 
sobreexcavació deis materials 
que conformen la part interna 
del mateix. 

Aquesta vall presenta una típica 
morfologia glacial (en forma de 
bressol) al seu extrem superior, 
just a la sortida deis circs i on 



s'inicia la vall propiament dita. 
Al llarg de la seva extensió, 
presenta dues cubetes de 
sobreexcavació importants 
(actualment plenes de 
sediments), generades gracies 
a !'existencia de llindars. El 
primer permet definir 
l'anomenada Coma de Freser, 
localitzada justa l'aiguabarreig 
del curs fluvial estudiat amb el 
torrent de les Barraques. El 
segon, i més important, es 
reconeix com els planells de 
Coma de Vaca. La causa 
directa de l'establiment d'aquest 
segon llindar esta atribu"fda a 
una línia de fra,ctura que creua 
la vall del Freser en aquest 
punt i que facilita l'aforament 
deis gneissos dél Freser. 

L'extensió que ocuparen els 
gels durant el període de 
maxima extensió glacial del 
Würm fou considerable, tixant
se la morena terminal prop de 
la població de Queralbs, just on 
es traba l'aiguabarreig deis rius 
Núria i Freser. 

L'itinerari proposat per visitar 
aquesta zona parteix del xalet
refugi d'Ulldeter, indret situat a 
la ve"i"na vall del riu Ter. Podem 
deixar el nostre vehicle a la 
carretera que mena a l'estació 
d'esquí de Vallter 2.000, en un 
revolt a !'esquerra, després 
d'haver superat el Pla deis 
Hospitalets (on trobem les 
primeres instal ·lacions 
associades amb aquesta 

estació hivernal). En 20 minuts 
d'ascensió, primer suau 
i finalment dura, arribarem a 
aquest refugi. Posteriorment, 
cal prendre un camí que circula 
al costat de la pista nº 7 i que 
ens portara fins al pla que 
defineix el prapi circ d'Ulldeter 
(45 min). A partir d'aquí, 
prendrem un camí que es 
dirigeix al coll de la Marrana, 
situat a la nostra esquerra. 
lnicialment, el camí comenc;a 
planejant, pero a mesura que 
avancem, augmenta el seu 
pendent i es fa més carregós 
i cansat de pujar-hi. Situats en 
aquest coll (1 h 05 min), 
seguirem per l'altre caient 
circulant pel tradicional camí 
que uneix Núria amb Ulldeter. 
El primer tros el tenim de 
baixada, fins arribar a la part 
central de la vall (1 h 35 min) 
i, una vegada arribats a la zona 

coneguda com els Aigols 
podrits (on neix el riu Freser), 
el camí torna a ser de pujada 
i es dirigeix cap al coll de 
Tirapits. Durant la pujada, 
passarem per sota del refugi 
lliure del Freser (2 h 30 min). 
Un cop superat aquest punt, en 
aproximadament 15 minuts, 
arribarem a l'esmentat coll (2 h 
45 min). Quan hem circulat per 
aquest sector, ens adonem que 
la part superior del circ de 
Freser no conté acumulacions 
moreniques importants, 
contrastant amb la zona del 
Puig de Tirapits, on sí que n'hi 
ha. Si volem copsar aquesta 
vall des d'un punt d'observació 
privilegiat, val la pena d'arribar 
fins al Puig de Tirapits 
(assolible en 1 O minuts, des del 
mateix coll). Si el dia és ciar, 
gaudirem de vistes 
panoramiques impressionants. 

Co11strucci6, a /' alta val/ del Freser 
-prop del coll de Tirapits-, (juny 1995 ). 
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E
I Puig de Pastuira 
(2.689 m) és el pie 
culminant d'un conjunt de 

muntanyes que s'estenen a 
partir del Gra de Fajol fins al 
Puig de Balandrau (2.579 m), 
en direcció sud-oest. A pesar 
de la seva al9ada mediocre 
acollí, en el seu vessant sud
occidental, un circ glacial de 
dimensions considerables. 
Aquest circ es troba situat a la 
vertical del Planell de les 
Eugues, segons els estudis 
efectuats per David Serrat. La 
configuració topogratica actual 
indica que aquesta glacera fou 
tributaria d'una glacera 
principal que ocupa el curs de 
la vall del riu Freser. 
Efectivament, l'absencia de 
llindars i de morenes terminals 

1·· /

en l'espai immediat on s'obre 
aquest circ, ens confirma 
aquests suposits. 

L'esquema geologic de la zona 
indica que la litologia que 
detineix el substrat rocallós 
esta formada, exclusivament, 
per esquistos de Canavelles. 
Com ja hem dit anteriorment, el 
comportament d'aquests 
materials davant l'erosió glacial 
es caracteritza per la poca 
resistencia que ofereixen. A 
causa d'aixó, les roques i els 
materials que apareixen tenen 
formes molt arrodonides i el 
perfil topogratic que dibuixa la 
zona és molt suau. Les 
cubetes de sobreexcavació 
(que n'hi ha tres), apareixen 
plenes de sediments i no han 

Els cims del Pas111ira 
separen la val/ del 

Freser de la val/ del Ter. 
(hivem 1985). 

format estanys glacials 
importants. Dues d'aquestes 
cubetes es localitzen al fons de 
la vall: la ja9a de les Eugues 
i la del Racó. La tercera 
cubeta, de dimensions més 
redu'fdes, és la del Roe de 
l'Orri. Aquesta cubeta es 
localitza uns metres més 
enlaire, al nord del circ de 
Pastuira, formant part del 
vessant nord-occidental de la 
muntanya analitzada. 

L'itinerari proposat suggereix 
que es visiti el cim del Puig del 
Pastuira i es troba explicat, en 
part, al capítol anterior. Situats 
al coll de la Marrana, voltarem 
el Gra de Fajol en direcció a la 
callada de la Coma de l'Orri 



(15 min) i resseguirem la 
carena muntanyosa que forma 
el Puig del Pastuira, salvant un 
desnivel! d'uns 270 metres fins 
a culminar l'ascensió (1 h). Per 
completar la sortida, podem 
continuar caminant per la 
carena, passant per la callada 
del Catllar (1 h 25 min) i pel 
Puig de la Fontlletera 
(2 h. 15 min). Posteriorment, 
baixarem en direcció al col! 
deis Tres Pies (2 h 25 min) 
i ens dirigirem al fans de la vall, 
cap al planell de les Eugues 
(3 h). Una mica abans d'arribar 
al riu Freser, prendrem un camí 
que remunta la vall d'aquest 
curs d'aigua i que s'acosta a la 
vara del mateix. Passarem per 
la riba dreta del riu, en direcció 
a la Jaga del Roe de l'Orri 

(3 h 35 min) i continuarem 
el nostre recorregut fins a 
trabar el camí de la 
travessa Núria-Ulldeter, ja 
per sobre deis 
2.400 metres d'altura 
(4 h 25 min). D'aquest punt 
fins al nostre punt de 
partida, el coll de la 
Marrana, només ens resta 
pujar durant 5 minuts més, 
per així completar la nostra 
excursió. 

Itinemri que visita els cims del 
Pastuim,_de la Fontlletera, la }a<;a de

les Eugues, la }a<;a del Freser i el 
col/ ele la Marrana. 

N 

Aigcwbarreig deis torrellts 
del Coma de Vaca i el riu 
Freser. Dices de les cabanes 
que hi ha a la jaqa. 
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Per pujar a la Pica, cal realitzar una perita 
grimpada (xemeneia). A /' esquerra es veu el 

popular "gendarme" (octubre 1982). 

El Canigó és una muntanya que té una gran 
significació per tots els catalans, esdevenint 
gairebé simbolica. Administrativament, esta 
inclusa dins les terres franceses (pertany al 
departament deis Pyrénées-Orientales), pero és 
el punt de partida de la flama que encén tots els 
tradicionals focs de Sant Joan. Els estudis 
efectuats pel renombrat geomorfoleg frances, 
Georges Viers, ens aproximen a la realilat 
glacial quaternaria que ocupa aquest massís: 

"Entre les valls de la Tet i del Tec, él massís 
del Canigó (2.784 m) i deis Tretzevents (2.731 
m) són l'últim sector pirinenc, en direcció est,
que va contenir masses gelades durant el
Quaternari. Els glacials foren nombrosos,
encara que de dimensions redui'des. ( ... )
Limitant l'observació als pies continguts al
Canigó, Tretzevents i Pla Guillem, es
comptabilitzen 13 glacials durant la fase
d'expansió maxima i 18 o 19 durant els estadis
interglacials."

p !$(!@ 

Situat a 2.123 metres d'alturn, el refugi 
Aragó compta amb una si111aci6 esrrategica 

per ascendir al cim per la seva famosa 
xemeneia. 

És de suposar que durant les fases 
interglacials, també es deuen incloure els 
glacials rocallosos en la suma total. 

"De totes maneres, durant la fase de plena 
expansió deis gels, els petits glacials no 
superaven els 4 km. de longitud maxima deis 
seus aparells. 

Per tant, tots els cims que superen els 2.400 
metres d'altura han conegut, com a mínirn, una 
glaciació en algun deis seus vessants 
i, tanmateix, als contraforts del Pla Guillem 
(2.302 m), s'hi varea instal·lar quatre aparells 
glacials (que varen adoptar unes posicions que 
caldra examinar) beneficiats per una forta 
alimentació nivosa gracies a l'efecte 
d'escombrada efectual pel vent sobre les altes 
superficies aplanades, que superen els 2 km2 
d'extensió. La longitud mediocre deis glacials 
catalans s'explica, en part, per la redui'da 
altura i la minsa extensió de les zones 
d'alimentació. ( ... ) Una circumstancia 



Cap,;;alera de la val/ del riu Tec (a peus del Roca 
Co/am) abastida per un amic circ glacial elemental 

(novembre 1995). 

desfavorable és el fet que eJ sistema glacial del 
Canigó és divergent i no convergent. La major 
part deis glacials només 'alimenten amb 2 o 3 
circs elementals i, alguns, tan sois amb 1 (ex: 
La vall de Cambret, ... ) j les contluencies del 
talveg es produeixen a altituds molt baixes 
(entre els 600 i els 800 m), en llocs molt 
allunyats deis cims perque és evident la 
dificultat de les llengües glacials per alimentar 
aquestes zones. 

El nivell d'equilibri glacial és difícil de 
determinar aquí, ja que les morenes laterals no 
estan ben definides. Prenent com es fa sovinl, 
la mitjana entre l'altura deis cims més comuna 
(2.700 m) i la mitjana de !'altura on es 
localitzen les morenes terminals (1.700-1.800 
m), s'obté un valor acceptable de 2.200 metres 
per l'estadi maxim de la glaciació Riss, segons 
la nomenclatura alpina. En comparaciú amb el 
massís del Carlit, on aquest nivell ha estat fixat 
de forma més precisa es constata un 

Les quantitats de neu acumulades són molt 
imporllmts, arriban/ a cobrir totalment refugis. 

Refugi de Roja (novembre 1995). 

aixecament de 200 metres d'oest a est í 500 
metres si ho comparem amb la zona deis 
Pirineus centrals. ( ... ) 

Així, el modelat de les morenes quaternaries 
indica que el contrast existent, avui en día, 
entre els Pirineus Occidentals humits i els 
Pirineus Orientals secs era semblant al que 
existía durant els períodes glacials. Aixo permet 
afirmar que la circulació atmosferica era 
similar a l'actual,_confirmat perla disj:>osició 
deis circs glacials en fundó de l'orientació 
nord-sud." 

VIERS, G. (1.966): "La glaciation quatemaire 
dans le massi

f 

de Canigou (Pyrénées-Orientales, 
France)", a Pirineos, 81-82, Jaca (España), (pp. 
87-93)
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A
la part alta del riu Ter, 
es localitzen un seguit 
d'antics circs glacials 

i comes i congestes que avui 
en dia permeten reconeixer 
i identificar algunes contrades 
d'aquesta zona. 

El circ d'Ulldeter s'orienta de 
sud a nord i és un grandiós 
amfiteatre, perfectament definit, 
que s'estén a partir deis 2500-
2600 m fins als 2390 m. En 
direcció nord-oest esta 
flanquejat pel Pie de 
Bastiments (2874 m) i en 
direcció oest ocupa el vessant 
oriental del Coll de la Marrana 
(2529 m). Finalment, en 
direcció sud, es traba clos per 
l'emblematic Gra de Fajol de 
Dalt (2715 m). 

Aquest circ glacial conforma 
una extensa cubeta que es 
traba desenvolupada sobre una 
tipologia de materials 
gneissics, reconeguts com 
típics de la zona de Caranga. 
La majoria deis autors 
coincideixen a dir que es tracta 
de materials postglacials, 
transportats pel regim torrencial 
deis cursos d'aigua que 
actualment drenen la zona i 
que, a la vegada, estan 
generats a partir de la 
meteorització mecanica 
efectuada sobre les roques 
colindants, amb fissures 
definides. Les parets d'aquest 
complex glacial són molt 
verticals i constitueixen un 
veritable exemple de circ 
esglaonat, que conté un típic 

El circ escalonat d' Ulldeter s' obre entre el 
Grade Fajol de Dalt i el Bastiments -sota 

el col/ de la Marrana- (maig /994). 

collat de trasfluencia amb el veí 
circ de Morenc;. Els estudis 
geologics efectuats en aquest 
sector, en especial impulsats 
per David Serrat, han localitzat 
la morena terminal del riu Ter a 
1580 m. d'altura, permetent 
fixar la longitud de la llengua 
glacial en uns 6 km. Aquesta 
llengua travessava un tram 
d'engorjat fluvial (l'estret de 
Moreng), que gairabé no fou 
retocat per les masses 
gelades. De tates manares, a 
pesar que quasi no es varen 
remodelar els vessants 
d'aquest sector, sí es varen 
dipositar materials morenics a 
la confluencia de l'alta vall del 
riu Ter amb la vall ve'ina de la 
Coma d'Orri. 



Si bé tot fa pensar que aquests 
testimonis glacials corresponen 
a la glaciació Würm, no s'han 
pogut confirmar els testimonis 
de glaciacions anteriors a 
aquesta. A pesar de tot, sí que 
existeixen evidencies de 
!'última pulsació glacial 
(el tardiglacial}, localitzades en 
forma de glacials rocallosos 
dins els antics circs glacials 
i de morenes de boca de circ. 
És una de les causes que no 
es localitzin restes més 
antigues, ja que també 
esborraren efectes de la propia 
glaciació Würm. 

Per visitar aquesta zona 
i reconeixer la seva morfología 
glacial, hem de partir de 

Setcases (1279 m} i seguir una 
pista de muntanya 
-degudament asfaltada- que
mena fins l'estació de Vallter
2000. Just remuntat el Pla de
la Malina, es pot observar
sobre el nivel! actual del riu, les
restes de la morena terminal
de la vall del Ter. Uns metres
abans d'arribar a l'estació
d'esquí, deixarem el vehicle
i trobem un camí de ferradura
que mena fins al Refugi
d'Ulldeter -2220 m- (15'}. Ens
dirigirem després al Pla de
Moren9 -2320 m- (30'} on es
contempla la grandiositat del

A /' interior del circ d' U l/deter, trobem les 
nmes co11solidades del qr1efou el ler. 
refugi d' alta mw1tanya de !' estat espanyol 
(maig 1994). 

·10. - /(a1•1 d'ULL DE TER (2}25 m.) 1 
Pi< de Basllments (2881) 

L. floi1rn, fo\, llo-olP�II. 

A11tic xalet d' U/ldeter, amh el pie de 
Bastiments al fons ( any 1930). 

circ d'Ulldeter. Ens dirigirem 
cap a les Fonts del Ter -2345 
m- (45'} que marquen l'origen
d'aquest curs fluvial, per tornar
cap a !'esquerra en direcció al
Coll de la Marrana -2529 m-
( 1 h 10'}. Des d'aquí ens
dirigirem cap al Pie de
Bastiments o del Gegant -2874
m- (2h 55'}, des d'on podrem
contemplar una vista
panera.mica de l'esmentat circ.
Seguirem la carena fins arribar
al Coll de la Geganta -2604
m- (3h 20'} i baixarem en
direcció al xalet-refugi vell
d'Ulldeter -2325 m- (4h 20'}.
Continuarem baixant fins al
refugi nou d'Ulldeter -2220 m
(4h 35') i tornarem al punt on
hem deixat el nostre vehicle
(4h 45'}.
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E
I circ de Moreng 
representa, en magnitud, 
la segona area 

d'alimentació més important del 
glacial que es desenvolupa 
sobre la part alta de la conca 
del riu Ter. Ocupa el vessant 
meridional del conjunt de 
muntanyes que defineixen la 
línia fronterera entre les terres 
catalanes i el veí estat francés 
en aquesta zona, els cims de 
les quals freguen els 
2.700 metres d'altura (Puig de 
l'Ombriaga, 2.634 - Pie de la 
Dona, 2.702). Per donar un 
punt de referencia, se situa just 
darrere de l'estació d'esquí de 
Vallter 2.000. 

Litologicament, l'aparell glacial 
s'establí damunt d'un substrat 

rocós integrat, única 
i exclusivament, per roques de 
naturalesa intrussiva 
(específicament reconegudes 
com a gneissos de Caranga). 
El seu comportament davant 
d'erosió glacial i periglacial ha 
demostrat que es tracta de 
roques resistents, contrastant 
amb altres formacions 
esquistoses que defineixen 
valls i vessants colindants. 

Aquest circ glacial esta 
flanquejat per un extens pla 
summital, el Pla de l'Ombriaga, 
lleugerament basculat en 
direcció nord i recobert de 
pedres. Si baixem en algada; al 
peu del circ, s'hi localitza el pla 
subsomital, que apareix 
profundament humanitzat. Val 

El P11ig deis L/adres separa e/s circs 
d' Ulldeter i de Moren, (maig 1994). 

la pena destacar que aquesta 
esplanada la trobem 
fraccionada en dos nivells 
diferents: el Pla Gran, a la part 
superior (on hi ha l'estació 
d'esquí) i el Pla deis 
Hospitalets, a la part de sota 
(definint l'esglaó inferior). 

A !'interior del circ, s'hi localitza 
abundant material morenic de 
tamany variable. Una part 
d'aquest material conformava 
un glacial rocallós. 

També és important destacar 
que, just en el punt on 
s'uneixen tot un seguit de 
rierols que actualment drenen 
aquesta porció d'espai, hi 
existeix una petita cubeta de 
sobreexcavació (actualment 



plena de sediments). Aquesta 
depressió del terreny es troba 
acotada per un llindar ben 
definit, situat en direcció sud. 

El Puig deis Lladres separa els 
ve'ins circs d'Ulldeter i de 
Morenc_;:. Tot i així, existí una 
típica collada de transfluéncia 
que comunica aquests dos 
circs i que permeté que les 
masses gelades acumulades 
en aquestes dues zones 
entressin en coalescéncia. 
Mentre pugem en direcció al 
Coll de la Geganta, es pot 
observar perfectament aquesta 
zona més deprimida. 

L'itinerari que segueix a 
continuació propasa una volta 
que ressegueix el límit del circ 
de Moreng. Parteix de l'estació 

d'esquí de Vallter 2.000 
i es dirigeix cap al Coll 
de la Geganta 
(2.620 m.), prenent 
direcció nord i seguint 
un camí que puja 
rapidament mentre es 
circula per !'interior del 
circ esmentat 
(1 h. 35 min.). Un cop 
arribats a l'esmentat 
coll, cal seguir un camí 
que segueix la carena 
en direcció est, per 
dirigir-nos cap al Puig 
de l'Ombriaga 
(2.634 m.) 
(1 h. 45 min.). 
Posteriorment, 
continuant en la 
mateixa direcció, es 
dirigeix al Pie de la 
Dona (2. 702 m.), 

Ripolles 

A - Circ d"UI I de T�r 

3-Cl,.c de.: Mor«ns 

C- Pul9 d�l..:; Lladnz.s 

1 oRef. Ye.11 UII d« T�r 

2 •Xal.?:t nouUII de Ttr 

3 • Est. e:squí Valcte:r 2000 

o 500 100 o 2090 

N 

3000 m 

Els iti11eraris descrits 
als capítols 21 i 22.

atravessant el pla (2 h.) Des 
d'aquest punt, ens dirigirem a 
la Portella de Mantet 
(2 h. 15 min.), seguint la 
mateixa direcció. Finalment, 
baixarem en direcció a l'estació 
d'esquí de Vallter 2.000 
(2 h. 40 min.), completant la 
passejada. 

lo xemeneia de Morenr; se 
situa a /' est del circ 
d'Ulldeter (any 1930). 
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E
Is cims del Gra de Fajol 
(2706 i 2562 m), 
dominen la vall del 

Querlat, toponim que identifica 
una porció de la vall del riu Ter, 
situada als anomenats Plans 
de la Molina. Aquesta cresta 
muntanyosa s'estén en direcció 
oest-est i separa el grandiós 
circ escalonat d'Ulldeter, al 
nord, del circ que s'obre a la 
part superior de la Coma d'Orri, 
al sud. Existeix un altre punt 
significatiu que alberga masses 
gelades durant el quaternari, 
situat just davant per davant 
del xalet-refugi d'Ulldeter, entre 
els dos Grans de Fajol 
reconeguts. 

Litologicament, l'area 
considerada esta formada per 

gneissos catalogats com del 
Freser, Cararn;:a i Canigó. 
Només apareix una petita veta 
d'esquistos de Canavelles prop 
de la collada de la Coma d'Orri. 
Aquesta intrussió de materials 
de diferent morfologia, sorgeix 
gracies a una línia de fractura 
que recorre paral·lela al curs 
del torrent de la Coma d'Orri 
i que travessa la vall del 
Querlat ran del riu Ter. 

Les troballes de materials 
morenics (efectuades 
i analitzades per David Serrat) 
demostren que els gels, durant 
el Würm, superaven l'estret de 
Morens i arribaven fins al Pla 
de la Molina. Els materials 
fluvio-glacials, trobats prop de 
la població de Setcases, 

El Gro de Fajol de Dalt, 
enfarina/ (maig 1994). 

confirmen aquesta hipótesi. 
Finalment, la localització d'un 
diposit del tipus "kame" a la 
mateixa collada, uns 150 
metres per sobre el curs actual 
del riu, permet parlar d'un 
espessor de la massa gelada 
superior als 150 metres de 
profunditat (al moment que 
sobrepassava l'estret). 

La vall de la Coma d'Orri 
presenta una típica forma de 
bressol i la duresa deis 
materials que conformen el 
substrat rocallós de la zona, ha 
permes que el circ glacial que 
s'hi instal·la, es pugui delimitar 
perfectament avui en dia a 
través d'un !lindar que el clou 
per sota. Al mateix temps, la 
cresta que formen els nivells 



culminants de la corda 
muntanyosa deis Grans de 
Fajol exemplifica la topografía 
deis "horns" (o pies), excav.ats 
en materials subceptibles 
d'ésser erosionats per 
mecanismes de fracció 
mecanica sobre el rocam dur. 

L'itinerari proposat s'inicia als 
Plans de la Malina, d'on en surt 
un camí que remunta el torrent 
de la Coma d'Orri, just al punt 
an la carretera que mena fins a 
l'estació d'esquí de Vallter 2000 
tamba a ma dreta bruscament. 
Travessarem el riu Ter just 
abans que conflueixi amb el 
torrent que drena la vall de 
l'Orri i seguirem per un camí 
que circula paral·lel al tarrent 
esmentat. Primer puja de 
manera suau i va accentuant el 
pendent a mesura que guanya 
altura, quedant-nos sempre els 
cims del Grade Fajol a la 
nostra dreta. Arribarem al punt 
reconegut cam la Jaga deis 
Marrans en 25 minuts 
i continuarem fins a la Jaga del 
Mig (indret que assolirem 
després de 50 minuts de marxa 
efectiva). El camí ens conduira 
a l'algada de la Jac;a de Dalt (1 
h 30 min) i, arribats en aquest 
punt, ens trobarem just a sobre 
del !lindar que defineix el circ 
de la Coma d'Orri. Fins arribar 
a la callada, caminarem per 
sobre del material morenic que 
recobreix el fans del circ, 
durant un interval que no 
superara la mitja hora. La 

meva propasta per completar 
l'itinerari suggereix que es 
culmini el cim del Gra de Fajol 
de Dalt, seguint el camí que 
s'inicia en aquesta callada 
i que ens hi condueix en uns 
tres quarts d'hora. Un cop 
arribats a dalt, recomano que 
tarnem a la mateixa callada 
des d'an venim i, ens dirigim 
fins al coll de la Marrana (3 h) 

Els iti11eraris deis capítols 23 i 24 
permeten visitar e/s circs existe111s 

al Grade Fajol, Bastiments i 
Bassibers. 

i des d'aquí 
passem pel 
xalet-refugi 
d'Ulldeter (3 h 
20 min). Perno 
tornar al punt 
d'origen per la 
carretera 
principal, 
padem prendre 
el camí de la 
Partella que 
s'inicia al Pla 
deis 
Haspitalets 
i que condueix 
fins als Plans 
de la Malina 
(3 h 50 min). 

Clms d• la Coma d'qrri 
2679m• 

.. 2689m 

Cims d•I Pastuira 

Ripolles (GIRONA) 

A-Circ d• 3astim•nts 

3-Circ de la Coma d'Orri 

a- Ja�a de Dal l 

b- Jaca del Mig 

e- Jaca deis Marrans 

d- Est. de 3assi bers 

O 500 1000 2000 3000 m 
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E 
I Pie de Bastiments o del 
Gegant, de 2874 metres, 
domina aquest sector del 

Pirineu oriental. El coll de la 
Marrana representa el seu 
nexe d'unió amb el Gra de 
Fajol de Dalt, situat al sudest 
d'aquest pie. Si ens fixem en la 
seva vessant meridional, notem 
que es distingeix perqué la 
seva topografia esta definida 
per unes formes forc;a 
arrodonides, ben al contrari de 
la seva vessant septentrional, 
més enérgica i rejovenida per 
l'acció deis glagos quaternaris. 
Es troba envoltat per terrenys 
que albergaren antigues 
glaceres, destacant la 
proximitat del circ d'UlldeTer 
(que ocupa una part inferior del 
seu vessant sudorienta!), del 

Al cim del Bastiments, qua11 hi ha malta ne 11, el ven/ genera/' ano111e11ada 
esquena d' ase, dijicu//0111 el pas deis 11111111011ye11cs (abril 1982). 

circ de Bassibers (que es 
localitza al vessant nord 
francés, sota el puig que rep el 
mateix nom), la vall glacial de 
la Coma Mitjana (situada 
i orientada al nord, entre el circ 
citat i el circ de Caranga) i les 
ve'ines acumulacions glacials 
que es situaren a l'alta vall del 
riu Freser (al sudoest de la 
muntanya en qüestió). A part 
d'aquests circs citats, conté un 
circ que se situa per sobre del 
circ d'UlldeTer, limitat per un 
llindar {encara que no es 
produí sobreexcavació deis 
terrenys localitzats a !'interior). 

Litologicament, la muntanya 
esta formada per gneissos del 
Freser, Caranga i Canigó. 
L'esquema geologic de la zona 

indica que aquesta gran mole 
muntanyosa esta travessada 
per una veta de quars, en 
forma de filó, localitzada a la 
seva vessant nord. 

El circ de Bassibers, situat al 
nord del Pie de Bastiments, 
conté un petit estany glacial de 
forma allargada al seu interior. 
Aixo confirma que els terrenys 
on se situa, foren 
sobreexcavats i amb la fusió de 
les neus permanents, s'origina 
l'estany. La vall glacial que 
dibuixa té una típica forma de 
bressol, característica de les 
valls d'aquesta mena. 

Per iniciar aquest itinerari, 
convé que ens arribem fins al 
Coll de la Marrana (indret que 



assolirem seguint, en part, 
l'itinerari descrit al capítol nº 

19). El camí que es dirigeix fins 
al Pie de Bastiments, parteix 
d'aquest coll i s'enfila en 
direcció al cim de la 
muntanya serpentejant i pujant 
de manera constant. Situats al 
pie (1 h 1 O min), observarem la 
magnitud del circ i la capgalera 
de la vall de Bassibers als 
nostres peus (mirant en 
direcció nord). El camí més 
logic per arribar a l'estany de· 
Bassibers segueix la carena 
que s'estén al nord, fins a 
arribar al Coll de Bassibers (1 h 
40 min), perdent uns 300 
metres d'algada. Situats en 
aquest punt, podem acostar
nos fins a l'estany seguint un 
filet d'aigua que neix vara 
aquest coll (2 h). A partir 
d'aquí, cal prendre un camí 
que recorre per la vall on ens 
trobem situats i que, un 
quilómetre més enlla, es 
bifurca. Si prenem el camí que 
s'enfila a la nostra dreta, 
arribarem al Coll de la Geganta 

El circ de Bassibers conté 1111 petit 
esta11y glacial al seu interior que es 

forma quan es fon en les neus.

(2 h 35 min) i des d'aquí, sera 
molt facil tornar al nostre punt 
d'origen (passant pel costat de 
l'estació hivernal de Vallter 
2000) (3 h 20 min). 

J 
J 
� 

Cims pirinencs: 
Panoramiques 
espectaculars 

Val la pena p1+jar a qualsevol 
cim del Pirineu per contemplar i 
admirar el panorama que s 'obre 
als nostres peus. Aquí en teniu un 
exemple, extret del llibre de 
Caries Bosch de la Trinxeria 
"Records d'un excursionista": 

"Segtúrem riu amunt i a les deu 
arribarem a les seves fonts, al peu 
del Bassibés, on dinarem. Les 
foots del Ter són 
abundantíssimes; la temperatura 
de les seves aigües és de 2,5 
graus centígrads sobre zero; és 
l'aigua més freda de totes les 
fonts d'aquelles muntanyes fins a 
Puigmal. Després d'haver dinat 
emprenguérem l'ascensió al puig 
de Bassibés, que té 2.850 metres 
d'altitud (1). Travessarem una 
gran congesta i a les dotze 
arribayem al cim (un grau sota 
zero). Panorama admirable: el 
Rosselló, la Cerdanya, Co,nflent, 
el golf de Roses i el del Lleó, el 
Canigó, l'Emporda, Montseny, 
Montserrat, les muntanyes 
nevades del Capcir. .. " 

( 1) Aquestes altituds són donades,
aproximativament, pel meu barometre 
aneroide, que portava a la butxaca.

Bosch de la Trinxeria, C.: Rewrds d' un 
exmrsíonista. Biblioteca Selecta, Barcelona. 
3' ed. 1983 (p. 145) 

El 11011 xalet-refugi d' Ulldeter, co11strui't en 1111 /loe 
més protegit de les i11c/e111e11cies meteorológiques 
(iuny 1995 ). 
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El fet glacial afecta diferents zones 
terrestres de forma diversa. Logicament, si 
parlem de terrenys muntanyosos, la diversitat 
glacial s'explica a partir de les característiques 
particulars que configuren els indrets. En 
l'article que trobareu resumit a continuació, 
s'apunten les principals causes que 
condicionaren l'establiment de les masses 
gelades als Pirineus: 

"Les característiques de la g/aciaci6 
pirine11ca depe11en, abans de res, de les 
condicio11s locals: 

a) Variacions de la zona d'eq1tilibri glacial.
Referint-nos als Pirineus, l'equilibri glacial 
assoleix /'altura més baixa a l'extrem oest de la 
serralada. Al País Base, arriba fins als 1100 
metres a Larrau i Sainte Engruce i s'aixeca 
fills als 2000 metres al massís del Carlit 
( exemple de la vessant mediterritnia). 
L 'eq1tilibri assoleix cotes inferiors als vessants 
e11carats al ,wrd, en comparaci6 amb els 

La zona d' equilibri glacial ,i'oixeco j7ns els 2.000 me tres a la zona del 
Carlit. El Pie Peric des de /' estany de les Bu/loses. 

vessants sud. De lotes maneres, els glacials més 
grans es localitzave11 a les regions incloses al 
Pirineu Central, 011 !ti ha les 11m11tanyes més 
e/evades i o,i les zones d'alimentació eren més 
gra11s. (. .. ) 

b) Paper del relleu preglacial. El relleu
preglacial ha estat, sovint, determinant pels trets 
de la glaciació. Un re/leu massís, compacte, 
afavorei� el desenvolupament de les masses 
ge/ades, mentre que 1111 relle1t profundament 
disgregat lw dificulta. 

La naturalesa litologica deis materials, a 
escala regional, 11omés té una importancia 
significativa quan parlem de wnes que es 
desenvolupen sobre materials granítics. Per 
exemple les calcaries fissurades, que són u11es 
roques molt permeables, tenen 1m paper 
insignificant .quan defineixer, el subsol d'un pta. 
Les aigiies de fusió, que s'inflltren a través 
d'elles, gairebé no transporten materials 
morenics. 



e) Paper del vent i de l'exposició. L'orientació
dels accidents topogriifics, en relació al vent, a 
l'exposició i al sol, es consideren rms factors que 
són importa11ts a diferent escala. ( ... ) 

L 'orientació i l'exposició itzjlueixen sobre les 
formes generades en zones d'amplitud variable; 
des d'un centenar de metres fins a diversos 
quilometres. Els seus efectes no es distingeixen 
plenament per separat, sovint es combinen. 

La sobrealime11tació efectuada pel vent 
explica una anomalía aparent: l'important 
modelat glacial d'algrmes vessants orientades al 
sud, qua11 les corresponeuts vessa11ts 
septe11trio11als quasi no presenten testiinonis 
d'aquesta activitat. ( ... ) 

Si ens fixem detalladament e11 el modelat deis 
circs glacials, s'aprecien els efectes de l'exposició 
deis vessa,its ( ... ); els vessants orierztats al nord
oest, presenten mza acció glacial més energica, 
en comparació amb els vessants orientats al 
nord-est. 

� 

. -�,.,._
"41 

- -

La lfnia de cims que defi11eix els pies de 
l'i11fem, Freser i Bastiments. 

d) Paper variable en els temps de Les
co11dicions locals. El paper de les condiciom 
locals varia segons si el glacial s'acosta a l'estat 
d'equilibri i e11 Junció del tamany del glacial. ( ... ) 
Cal destacar, també, el paper variable de les 
condicions locals a través del temps, ja que hi ha 
dil'erses glaciacions: neoglacial 
i tardiglacial, glaciacions de morenes internes 
i glaciacions de morenes externes. ( ... ) 

Les morenes externes han estat creades qua11 
el glacial tenia la seva maxima vitalitat, ja que 
les crmdicions afavorien el desenvolupament de 
l'aparell glacial. ( ... ) 

Les morenes internes corresp,men, e11 efecte, 
o llengiies glacials que quedaren ta11cades dins
les valls 011 es varen desenvolupar, o inslal-lades,
ta11 sois, en rm altiplii" ( ... )

TAJLLEFER, F. (1982): "Les conditions locales 
de la glaciation Pyrénéenne", a Pirineos, 116 
Jaca (España), (pp. 5-12) 
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A
quest sector muntanyós 
situat a l'est del circ de 
Moren9 es caracteritza 

perqué presenta un nivell de 
cims aplanat, morfologia 
comuna i torga repetida a altres 
indrets de l'alt Pirine.ú gironí 
i que ha estat interpretada com 
a restes de les superfícies 
d'erosió postmiocéniques (final 
del Terciari), que no foren 
massa afectades per la 
dina.mica deis glagos 
quaternaris i que són el resultat 
del desgast efectuat per 
l'erosió sobre el relleu. L'alc_;;ada 
relativa d'aquest ampli pla 
somital oscil·la entre els 2.400 i 
els 2.500 metres, es troba 
lleugerament basculat en 
direcció nord i es perllonga fins 
prop del massís del Canigó, 

connectant amb l'anomenat 
i reconegut Pla Guillem. 

Observant l'esquema geologic 
de la zona, es veu que aquest 
sector esta f9rmat per gneissos 
del Canigó. Unicament hi 
existeix una línia de-fractura, 
que s'orienta de nord a sud, 
pero no s'observa cap filó de 
quars ni l'aparició de materials 
esquistosos. 

Si sospesem la dina.mica 
glacial, tardiglacial i periglacial, 
és important senyalar que les 
zones determinades per les 
capgaleres deis torrents 
i rierais del sector foren els 
punts més favorables a 
l'acumulació de masses de gel. 
Podem assegurar, també, que 

Les pedres i els camells que 
1ra11spor1e11 les aigiies, efect11e11 

importants incisions lineals al terreny. 

s'observa una clara dissimetria 
glacial: !'existencia de dos circs 
glacials orientats al sud 
(alimentant el glacial de vall 
que ocupava la part superior 
de l'actual canea del riu Ter), 
contrasten amb les valls 
periglacials desenvolupades a 
la vessant nord d'aquest altipla. 

El primer circ glacial reconegut 
s'obre just a sota de 
l'anomenada Portella de 
Mantet i l'altre se situa a la 
capc_;;alera del torrent de la 
Coma Ermada. En cap deis 
dos circs hi veiem 
acumulacions importants de 
material morenic, per la qual 
cosa es descarta la possible 



formació de glacials rocosos 
durant els temps propis del 
Tardiglacial. 

Els mecanismes derivats de la 
dina.mica morfogenetica 
periglacial, vigents en 
l'actualitat en aquests cims 
muntanyosos tendeixen a 
esborrar els efectes derivats de 
la dina.mica glacial que modela 
aquestes muntanyes. Hem de 
destacar que els processos 
de gelifluxió acumulen masses 
de terra i pedres sobre les 
antigues formes glacials, 
l'acumulació de cantells al tons 
deis circs (generats a partir de 
la meteorització mecanica de 
les roques adjacents) i els 
afectes derivats de les aigües 
torrencials (que transporten 
pedres i cantells i efectuen 

importants incisions lineals al 
terreny on circulen, 
distorsionant el típic perfil 
glacial en forma de bressol). 

L'itinerari proposat s'inicia a 
la carretera que condueix a 
l'estació hivernal de Vallter 
2.000, una vegada superat 
l'aparcament del xalet-refugi 
d'Ulldeter. Després d'uns 50 
minuts, arribarem al Pla de 
Mantet i ens dirigirem al 
sudest, circulant per sobre 
del Plaque s'obre al cim. 
Quan arribem a la Portella de 
Moren9 (1 h 05 min), el camí 
ascendeix un xic i ens 
condueix fins al Pie de la Coma 
Ermada (2.496 m), situat a 
l'oest del veí Pie de la Llosa 
(1 h 25 min). És important 
adonar-se de la magnitud del 

7. - Cami d'Ull DE TER 

Pk de les Laares i Coma 1\rmada 
L. HOUI-. fol. 81rnl111 

O 10. 1MO llOD JIMIO ,. 

ltineraris descrits als capítols 25, 26 i 
27, per visitar les zones de la Coma 

Ermada, Co11crós, la Llosa i el 
Costa bona. 

pla somital per on caminem 
i observar la visible diferencia 
existent entre les valls 
orientades al sud (antigament 
glacials) i les valls que s'obren 
al nord, de morfología 
típicament fluvial. 

L'opció més valida, per no 
complicar l'itinerari, és tornar 
per les nostres passes i dirigir
nos al punt d'origen 
(2 h 10 min). 

La coma Ermada, al fo11s. E11 primer 
te,me, el Puig deis Lladres (anys 30). 
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E
I circ de Concrós 
nomena un indret 
muntanyós que s'ubica 

als peus del Roca Colom. 
Representa un punt 
d'acumulació de glac; que la 
configuració topografica actual 
defineix perfectament, situat 
sobre els 2.200 metres d'altura. 

Es tracta d'un deis sectors del 
Pirineu oriental que assoleix 
una altura relativament baixa 
i el nivell de cims se situa tan 
sois sobre els 2.400-2.500 
metres. Litologicament, la zona 
s'engloba dins els gneissos 
que defineixen els sectors del 
Freser, Caranc;a i Canigó. 

Aquí, la dissimetria glacial es fa 
molt evident: a la vessant sud 

s'hi situen petits circs glacials 
que contrasten amb valls 
periglacials que es localitzen a 
la vessant nord -ex: la vall de 
Salilles, a l'oest del Puigmal-. 
Aquest fenomen estrany 
només té una explicació 
possible -tal i com raonen els 
principals estudiosos de la 
materia-: la sobrealimentació 
nival que efectuaren els vents 
del Nord, escombrant la neu 
que estava dipositada en els 
amplis relleixos d'aplanament 
que s'estenien sobre la línia de 
carenes circumdants. 
Finalment, aquesta neu 
transportada pel vent, 
s'acumulava i es refugiava a 
indrets de la vessant 
meridional, on l'acció eólica no 
hi actuava. Mercés a les baixes 

Al circ de Concrós amb la fosa de 
les neus. es forma 1111 petit estany 

(primavera 1988). 

temperatures, s'hi mantenía 
i podia experimentar un petit 
flux de descens en direcció a 
cotes inferiors. 

Actualment, sota del Puig de la 
Llosa i dins del seu vessant 
meridional, s'hi localitza la 
congesta, que rep el mateix 
nom -perfectament visible des 
del nucli de Setcases-. Si l'any 
és de neus abundants, reman 
blanca des de les primeres 
precipitacions nivals -octubre
fins als mesas de juny o julio!. 
És un altre exemple ciar de la 
sobrealimentació nival per 
causa de l'efecte eolic, present 
encara avui en dia. 



L'itinerari proposat s'inicia al 
nucli de Setcases. Cal prendre 
la carretera que mena a 
l'estació hivernal de Vallter 
2000 i, al cap d'uns deu 
minuts, seguir la pista forestal 
que uneix els nuclis 
d'Espinavell i Malló. Aquesta 
pista, apta per a tata classe de 
vehicles, ens condueix gairebé 
al refugi Jaume Farré, després 
de deixar el nostre medi de 
transport mecanic i caminar 
durant uns 5 minuts. Partint 
d'aquest refugi, seguirem un 
camí que s'enfila en direcció 
nord, en direcció a la callada 
de Dalt de la Balmeta lloc que 
assolirem després de 20 
minuts d'iniciar la nostra 
caminada. En aquest punt, 
trobarem una bifurcació de 
camins per si ens volem dirigir 
vers l'anomenada Font de Fra 
Joan o el refugi de Costabona. 
Nosaltres seguirem el camí que 
puja en direcció nord fins 
arribar al Coll de Pal 
(50 minuts). Arribats en aquest 
punt resseguirem la carena en 
direcció oest, deixant a la 
nostra dreta el mític 
Costabona, per atansar-nos 
fins al Roca Colom (2503 m) 
(1 h 15 min). Des d'aquí, la 
vista és magnífica, si el dia és 
ciar. Sense deixar de mirar a 
l'oest, contemplarem als 
nostres peus un ampli pla 
summital, que si no esta cobert 
de neu, el trobarem recobert de 
pedres. Des d'aquest punt, ens 
dirigirem cap a la Portella de 

Concrós (1 h 30 min). Arribats 
en aquest punt, és important 
que tombem a la nostra 
esquerra seguint per uns 
planells que, topograficament, 
poden fer-nos dubtar que 
amaguen un circ glacial 
impressionant: el Circ de 
Concrós (1 h 35 min). A 
!'interior d'aquest circ, hi 
trobarem uns estanyols 
generats a partir del desglag de 
les neus hivernals (1 h 40 min). 
Desplagar-nos fins a la famosa 
congesta de la Llosa, suposa 
un passeig d'uns dos 
quilometres, sense perdre 
algada i en direcció oest, 
resseguint el vessant 
meridional del Puig que rep el 
mateix norn. Si per contra el 
que volern fer és tornar al 
nostre punt d'origen, només 

caldra que seguim el curs 
d'aigua que neix a partir deis 
estanyols i decantant-nos cap a 
l'est, cada vegada ens 
allunyarem més d'aquest 
incipient curs fluvial, fins arribar 
a l'anomenada Cambra Fosca 
(2 h 20 min). Arribats en aquest 
indret, clourem la nostra 
passejada seguint la pista 
forestal fins arribar de nou al 
refugi Jaume Farré 
(2 h 40 min) i al nostre vehicle 
(2 h. 45 min). 

Elsforts venrs de c:ompone11t Nord 
arnmulen neu a la congesta de 

la Llosa (agost, 1992). 
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E
I Costabona és el primer 
massís localitzat a la 
zona axial del Pirineu 

que supera els 2.000 metres 
d'al9ada (si ens dirigim a 
!'interior del país des del 
Mediterrani, en direcció oest). 

Els materials que defineixen 
aquesta elevació pertanyen a 
dos grups diferents: gneissos 
de Freser, Caran9a i Canigó 
formant la vessant meridional 
i granit del Costabona 
configurant la vessant 
septentrional, dins les terres 
franceses del Vallespir. 

En la vessant sud, destaquen 
dos circs glacials 
perfectament definits; l'un 
ubicat a la cap9alera del 

Aquest refugi forestal estii en condicions optimes i ens 
poi acollir per realitzar 11110 sonido en 

aquest sector (octubre 1995). 

torrent que es forma a partir 
de la font de Fra Joan i l'altre 
s'obre just a sota del Coll de 
Pal. Les restes moreniques 
generadas a partir de l'acció 
glacial que afecta aquesta 
zona, són les més orientals 
que s'han trobat a la vessant 
meridional de la serralada 
pirinenca. 

Entre el Coll de Pal i el cim del 
Roca Colom, també dintre la 
vessant sud, s'hi localitza un 
altre circ glacial de petites 
dimensions. 

Si parlem de la vessant nord 
d'aquesta muntanya, hem de 
mencionar que la glacera del 
Tec, que neix a la vessant 
nord del Roca Colom, frega la 

vessant septentrional de la 
muntanya que estudiem. 

Es curiós que es 
desenvolupessin glacials de 
vall a la part meridional d'una 
muntanya que quasi no supera 
el nivell de les neus 
permanents (2.464 m.). El 
glacial que ocupa la Vall
Llobre, és el glacial qüestionat. 
L'explicació possible a aquest 
fet és la barrera orografica que 
efectuava el massís del 
Costabona als fronts associats 
a les borrasques mediterranies 
(de fet, ja hem dit que el 
Costabona és la primera 
muntanya d'altura considerable 
en direcció oest). Actualment, 
els pluviometres instal·lats en 
aquesta muntanya, segueixen 



comptabilitzant els maxims 
valors pluviometrics del sector 
del Pirineu oriental, aportant 
credibilitat a aquesta teoría. 

L'itinerari parteix de la població 
de Setcases (O h. O min.), 
seguint una pista forestal que 
posteriorment es converteix en 
un camí més estret, i que es 
dirigeix a la Collada Fonda 
(1 h. 20 min.). Des d'aquí ens 
dirigirem a les Roques d'en 
Marcer (1 h. 30 min.) 
i posteriorment cap a la Font 
de Fra Joan (2 h. 05 min.). 
Aquí, ja situats a sota el cim 
del Costabona, enmig d'un circ 
glacial i ben a la vara del 
Refugi del Costabona, 
seguirem cap al Coll del Pal, 
que assolirem en 20 minuts 
més d'ascensió (2 h. 25 min.). 

• Tan sois faltara pujar al
Costabona, per coronar una
muntanya emblematica de les
nostras terres pirinenques
(2 h. 45 min.).

El Costabona. vist des de coll de Pal. 

Refugi de Costabona 

El Costahona s' eleva fins als 2464 metres sobre 
el nivel/ del mar (novembre 1995). 

El refugi de Costabona, bastit l'any 1958, aprofitant 1a galeria d'una 
mina abandonada, havia estat fet malbé per les humitats, malgrat el 
recobriment interior de material idoni. Deu anys després, el Comite Catala 
de Refugis, ha construil un nou refugi uns metres més amunt de l'anterior, 
servint-se del model facilitat peJ C.A.F. del seu refugj al Port de Benasc, 
en el que s'han efectuat unes modificacions per adaptar-lo a la nostra 
geografia. 

EJ 27 d'octubre (1968), una munió d'excursíonistes de tot Catalunya, 
ens hem aplegat sota del Costabona per assistir a J'acte inaugural. ( ... ) 

Fitxa tecnica 
Refugi lliure: 18 places. 
Itinerarjs d'accés al refu2i:
MoUó: 3,30 hores Setcases: 3 hores 
un de Ter: 4,30 hores Marialles: 5,30 bores 
Pla Guillern: 4 hores Comanegra: 9,30 hores 

Ramon, Jaume (1968): "Refugi de Costabona", a Vertex, 13 (F.C.M.) 
(lr trim. 1969). Barcelona (p. 16). 
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Q
uan ens referim als 
terrenys que ocupen el 
T aga i la Serra 

Cavallera, estem parlant d'un 
massís que s'eleva fins als 
2.000 metres i escaig, orientat 
d'oest a est i situat entre les 
valls deis rius Ter i Freser. La 
seva longitud supera els 8 
quilometres destacant dues 
collades (Portella d'Ogassa 
i Coll de Pal, a l'oest i est 
respectivament) que defineixen 
tres cims culminants dins la 
mateixa serralada; Taga 
-2.035 m-, Puig Estela -2.007
m- i Pal -1.891 m- sense
variar la orientació anteriorment
senyalada.

Estructuralment el sector 
meridional del Pirineu esta 

constitu"it per un conjunt de 
mantells de corriment que han 
estat despla9ats cap al S, tal 
i com apunten els estudis 
geologics del sector. A partir de 
les característiques estructurals 
i estratigrafiques, els mantells 
de corriment meridionals poden 
dividir-se en dos grans 
conjunts: els matells superiors 
i els inferiors. Els primers en 
despla9ar-se foren els 
superiors i els inferiors varen 
despla9ar-se posteriorment. El 
Taga i la Serra Cavallera 
formen part de l'anomenat 
mantel! del Cadí, que s'estén 
des de la vall del Segre fins a 
la Mediterrania, ocupant gran 
part de la superfície 
cartografica del sector 
meridional del Pirineu Oriental. 

Aquesta m1111ta11ya represema 
/' iíltim 2000, en direcció es/, del 

Pirineu (abril 1996). 

Hi destaquen una serie de 
massissos i entre ells hi trobem 
l'alineació muntanyosa a que 
ens referim. La Serra Cavallera 
forma l'encavalcament inferior 
del mantel! del Cadí, limitant el 
Pirineu axial per la part S. El 
terme "zona axial" és confús 
des del punt de vista geologic. 
No es tracta ni d'una unitat 
estructural ni representa l'eix 
de la serralada. Actualment cal 
considerar-lo com un terme 
sense cap significació 
estructural, útil només per a 
designar els materials 
paleozoics que, amb continu"itat 
d'aflorament, es troben al 
centre de la serralada, al llarg 
deis Pirineus centrals i orientals 
(Serrat, 1.992). 



Si ens fixem en el relleu, 
queden perfectament delimitats 
aquests dos espais contrastats: 
al vessant septentrional 
predominen els amplis relleixos 
plans o semiplans, típics d'uns 
materials antics i en canvi, al 
vessant meridional, el relleu és 
més juvenil (la cima del Taga, 
sobre calisses del devónic, n'és 
l'exemple més signiticatiu). 

Centrant-nos en el tema 
glacial, hem de comentar que 
la glaciació quaternaria només 
va retocar molt poc el massís. 
Tan sois va permetre la 
instal·lació d'alguns nínxols de 
nivació i alguns petits circs 
que, actualment, trobem 
ocupats per petits estanys (ex: 
Estany del Gorg, Estany Roes 
i Estany de la Llagona -prop 
de la Portella d'Ogassa-), tots 
ells situats a la vessant nord. 
Etectivament, tota aquesta 
zona se situava tora deis 

250 soo ,so 'ººº ffl 

dominis glacials que 
caracteritzaren les parts més 
altes del Pirineu oriental durant 
els períodes freds del 
quaternari i va ser remodelada, 
majoritariament, a través de 
mecanismes d'acció periglacial. 

L'itinerari proposat suggereix 
visitar la cima del Taga, 
muntanya accessible des de 
diversos punts. Si iniciem la 
nostra sortida des de Ribes de 
Freser, prendrem el camí que 
s'enfila per la Costa d'Ardenes 
i que mena fins als Plans de la 
Ma9ana (1 h). Un cop arribats 
en. aquest punt, ens dirigirem 
cap al Serrat de la Ma9ana 
( 1.914 m) i continuarem 
ascendint fins assolir el cim 
(2.035 m), quan portem dues 
hores i mitja -aproximades- de 
marxa efectiva. Si hem decidit 
escollir el camí que parteix des 
de Sant Martí d'Ogassa, 
seguirem un camí que 

P. Estela JOOTm. 

..

'l.'• 

serpenteja i que condueix a la 
Portella d'Ogassa, passant pel 
costat de l'anomenada Font del 
Freixe. La pujada és forc;:a 
dreturera i assolirem aquest 
punt una hora i mitja després 
d'haver iniciat la nostra marxa. 
A partir d'aquest punt, la nostra 
ascensió se suavitza 
notablement i, seguint la 
carena muntanyosa en direcció 
oest, assolirem la cima del 
Taga al cap d'uns 25 minuts, 
aproximadament, un cop 
superat el coll de la 
Comallonga. 

Situats en el cim, podem 
comprovar el contrast existent 
entre la zona axial -situada al 
nord- i la zona prepirinenca -al 
sud-. El Taga enlla9a amb la 
Serra de Sant Amane;: 
(1.854 m) a través del Coll de 
Jau, serralada formada per 
roques sedimenta.ríes 
-calcaries i margues,
principalment-.

També val la pena esmentar 
que, a la vessant meridional de 
la serralada estudiada, 
existeixen unes mines 
carboníferes situades prop de 
la població d'Ogassa (antic 
poble miner, que s'ha hagut de 
reconvertir cap al turisme de 
muntanya, a causa de la baixa 
rendibilitat de les seves mines). 

ltinerari que proposa el capitol 28 per 
accedir al Taga, pas.iant per 
fa Fo111 del Freixe. 
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Fonamentat en els estudis del glacialisme a 
la zona pirinenca, els diferents erudit de la 
materia han col-laborat amb les eves 
investigacion , en l'establiment d'una 
cronologia referida a l'últim e tadi glacial que 
han viscul aque tes muntanye i erralades 
(vegeu !'esquema adjunt): 

"En primer lloc, una fase d 'estabilització 
(pre-rna:xim), anterior a la maxima extensió del 
glaciali me. ( ... ) Durant la fase de maxima 
extensió del glacialisme que ve a continuació, 
una part important deis Pirineu e trobava 
coberla perles glacere , les qual formaven 
extense plataformes de gel i grans circs a les 
capc_;aleres d'on sortien llengües de glac_; que 
recorrien les valls fins a una trentena de 
quilometre al vessant Si una seixantena al N; 
el grnix de les glaceres de vall oscil·lava entre 
els 400 i el 600 m ( ... ). Durant aque ta fase ( ... ) 
és quan es produeix el modelatge erosiu deis 
circs. cubetes de sobreexcavació, paret.s 
rocallo es de valls en con glacial i coll de 
transfluencia i quan les glaceres desembocaven 
a les plane ( ... ) edifiquen els grans ares 
morenics terminals ( ... ). Els sediments 
corresponents a aquesta fase de ma ima 
extensió del glacialisme que han quedat a 
!'interior de le valls són «tills» subglacials o 
basals que a ui hom troba empa tat en 
vessants i fons de vaJL. 

El Pirineu acollí 
masses de gel, de 
forma permanent, 
duran/ a/guns 
períodes de 
qua/ernari 
(abril 1996). 

Després d'aquest període de maxima 
extensió glacial s'inicia el desgla�ament deis 
Pirineus. Aquest període de retrocés comenc_;a 
fa 38400 aoys i acaba fa uns 10000 anys. ( ... ) 

La fase d'estabilitzaci6 és la primera que es 
produeix despré del maxim, en que hi ha un 
retrocés de ]es llengües glacials d'uns 2 a S km, 
i tot seguit s'estabílitzen durant un període 
Uarg; ( ... ) Durant la fa e següent, anomenada 
fase de glaceres de vall, el retrocés i les glacere 
queden a !'interior de le valls, perque hi ha 
una disminució de la llargaria i el gruix deis 
aparells glacial ; hi ha restes d'acumulacion 
moreniques que ens indiquen epoques 
d'estancament de la glacera i, en algún cas una 
petita pulsació. ( ... ) 

La fase de les glaceres d'altura correspon a 
tot un seguit de po icions d'estancament que les 
glaceres rnés important van ocupar entre el 
1300 i els 1700 m, durant un episodi 
relativament tarda; e tracta de petites glacere 
de vall, de poc més de S km de recorregut, de 
les quals es conserven cordons laterals i ares 
morenics terminals ( ... ) 

Durant la fase de glaceres de circ, en la gran 
majoria de circs de la serralada pirinenca 
ituats a poc més del 2000 metres d'altitud, 

petits aparelJs glacial varen edificar morene 
de boca de circ, que en molts casos semblen 
indicar que hi bagué una petita pulsació; hom 



pensa que al final d'aquesta fase, si més no en 
una part important de les cap\aleres 
pirinenques, el gla\ va desapareixer totalment. 

Amb el nom de pulsacions del tardiglacial 
hom designa el període durant el qual es 
formaren les glaceres rocalloses en bona part 
deis circs pirinencs, especialment en els de la 
vessant S i en les parets orientades al N, a 
cavall entre la dina.mica glacial i la periglacial. 
De morenes d'aquest tipus, n'hi ha més d'una 
generació, i es troben recobrint les de la fase 
anterior. Hom els atribueix a una edat final del 
Pleistoce, i es considera que es formaren sota 
unes condicions climatiques fredes i d'aridesa 
extrema. 

A partir d'aquest moment s'inicia un 
perfode climaticament considerat interglacial, 
que rep el nom de Postglacial o Holoce. De 
I 'activitat glacial ( ... ) se'n coneix poca cosa, 
pero sembla que a l'alta muntanya deis 
Pirineus centrals s'han mantingut glaceres de 
circ, ( ... ). No hi ha dades de pulsacions o 
aven\OS ocorreguts en epoques históriques, 
i solament es pot parlar de cordons morenics 
hen desenvolupats en relació als situats a uns 
quants centenars de metres deis fronts glacials 
actuals. Els registres que hom podria atribuir 
al refredament de l'anomenada «petita edat de 
gel» que ha estat ben datada als Alps, durant 
els segles XVIII i XIX, són encara una 
incógnita als Pirineos." 

SERRAT, D. et al. (1992): W Natural deis

PP.CC (vol. 11), E. Catalana, S.A., Barcelona, 
(pp. 455-459). 

H 
o 
L 
o 
e 
E 

p 

L 
E 
1 

s 
T 
o 
e 

t 

Fases glacials pirinenques 

Postglacial historie 

.., d' 1 . 1 !Fases de glaceres -B�
D ,ar 1g ac1a 

I 11 a -
---

�·- roca oses A 

r 

e D 
r e 

s 

g e 
1 

e a 

g � 

1 a 
m 
e 

" 
n 

t 

G 

G. de circ
Fases d'altitud 

G. devall

Fase .glaceres de vall 

Estabilització posterior al 
maxim glacial 

Maxim glacial 

Fases previes al maxim glacial 

e 1 A Registre insuficient per a 

coneixer la dinamica i 
l'extensió del glacialisme 

i • 

e e 
1 1 
. .

(s) 1 
1 (,) 

e 

(,) 

David Serrat va elaborar una cronología 
de les fases glacials pirinenques. 

David Serrat i Congos/ 
(gener 1996). 
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E
I significat del terme 
periglacial -a la periferia 
deis glacials- permet 

localitzar, aproximadament, els 
indrets on se situen els 
paisatges caracteritzats per 
morfologies propies d'aquest 
sistema erosiu. 
Fonamentalment s'ubiquen a 
les altes latituds i a les 
muntanyes de les latituds 
mitjanes (formant com una 
mena d'aureola a l'entorn de 
les zones glacials propiament 
dites). Cal destacar alguns 
espais de muntanya de les 
latituds mitges que, 
antigament, eren ocupats per 
glacials i actualment s'estan 
modelant a través d'uns 
mecanismes clarament 
periglacials. 

A les nostres muntanyes, 
durant les apoques glacials, hi 
va haver gel estacional en un 
regim crionival. Al Pirineu i al 
Prepirineu, sobretot, entre els 
2000 i els 1400 m d'alc;ada 
trobem torces vessants 
muntanyosos modelats gracies 
als etectes derivats de la 
dina.mica periglacial. 

És important destacar la 
presencia d'importants 
acumulacions de derrubis als 
vessants muntanyosos i al fans 
de les valls. Aquestes 
acumulacions de clasts es 
generen a través de dos 
processos que actuen 
conjuntament: el primer és la 
gelifracció, que fractura les 
parets d'on procedeixen els 

Les acu11111/acions de hlocs, 
ordenats per gravetat, són un 
testimoni de /' activitat 
periglacia/. Guirarri11 (Aira 
Garrotxa) (gener 1982). 

tragments de roca, i el segon ta 
referencia a la mobilització deis 
mateixos, causada per 
tenomens gravitacionals i de 
lliscament. 

Tanmateix, actualment, tal 
i com hem assenyalat 
anteriorment, els mecanismes 
periglacials es produeixen als 
nivells supratorestals de la 
serralada pirinenca. Si els 
espais són plans (vegeu els 
plans summitals de la majoria 
deis massissos continguts a la 
zona del Pirineu axial) 
localitzen camps de pedres 
disposats segons figures 
geometriques poligonals o en 
cercles. Afavoreix la formació 
d'aquestes curioses formes, 
l'absencia de gel permanent 



sobre la supertície del terreny 
i els intensos processos de 
fracció i selecció de les roques 
subjacents. 

Referint-nos als processos que 
permeten la creació de les 
formes periglacials més 
típiques, destaquem i distingim 
entre: 

a) La gelifracció es produeix
sobre les roques que contenen
diaclasses o fisures. Aquestes
escletxes s'empapen d'aigua
líquida que, quan es gla<,;:a,
augmenta de tamany. Aixo
genera un augment de volum a
l'aigua continguda i origina una
pressió important, arribant a
fracturar les pedres.

b) La paraula crioturbació
defineix qualsevol alteració de
la disposició de les capes que
formen el sol, a causa de la
presencia de gel.

e) L'acció del vent no és
despreciable, ni a nivell deis
vegetals ni a nivell deis
minerals. Pot tallar l'herbi:l
gelada i pot erosionar les
roques del terreny, tant si són
dures (polint-les i accentuant
les seves fisures) com si són
toves (excavant-hi petites
cubetes). De totes maneres,
sempre és necessari que
arrossegui petites partícules
i són aquestes les causants de
la seva erosió.

La mobilització deis Jragments de roca esta 
causada per fe11iJme11s gravitacionals i de 

lliscamenr. Bassegoda, Alta Garrotxa. 

De tates manares la intensitat 
i la periodicitat d'aquests 
fenomens, en definitiva la seva 
importancia, depén en primera 
instancia de la configuració 
topografica deis terrenys i de la 
climatologia que els afecta. 

Si els espais són pla,rs, localitzen 
camps de pedres disposats segons 
figures geometriques poligonals. 
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E 
I Montfalgars és una 
muntanya que s'eleva per 
sobre els 1 .600 metres 

i que esta situada a la línia 
fronterera entre Catalunya 
i Franc;a, a l'est del control 
duaner de Coll d'Ares. 
Representa la perllongació de 
la cadena muntanyosa 
pirinenca en direcció sud-oest 
i la podem englobar dins la 
zona prepirinenca. 

Els fenómens de modelatge 
propis de la dinamica 
morfogenetica glacial no hi 
actuaren durant les epoques 
fredes del quaternari i fou 
afectada per mecanismes 
típics del periglacialisme 
( a causa de la seva algada 
reduTda). 

Si ascendim fins al cim ens 
adonem del canvi paisatgístic 
evident: muntanyes elevadas 
al nordoest, definint la zona del 
Pirineu Axial, apareixen 
recobertes de vegetació propia 
d'indrets freds (pins, prats 
alpins, ... ) i muntanyes d'altura 
mitjana al sudest, on la 
vegetació es fa més variada 
i tendeix a convertir-se en un 
base d'alzinár muntanyenc o 
de caducifolis (fagedes 
i rouredes) a les zones més 
humides. 

La litologia propia de la zona 
s'engloba dins les roques 
sedimentaries, destacant les 
formacions margases i les 
roques calcaries. 

El San1uari 

del Coral. 

L'itinerari no es pot limitar, 
únicament i exclusiva, a pujar 
al Montfalgars (1 O min. des de 
Coll d'Ares). Recomano que 
ens arribem fins al Santuari del 
Coral (en terres franceses). 
Baixarem per la carena 
contraria per on hem pujat 
i ens dirigirem fins al Coll de 
Vernadell (20 min). 
Posteriorment seguirem per un 
camí que segueix per uns 
plans que s'obren al nord-est. 
lnicialment el camí planeja, 
més endavant baixa suaument 
fins arribar al Santuari 
(1.075 m) (1 h). El camí de 
tornada sera senzill, ja que 
recorrera el camí seguit en 
sentit contrari (2 h 1 O min). 
Descobrirem tarteres 
(acumulacions de pedres de 



mida variable, amuntegades 
i apilonades per gravetat); 
testimonis de l'activitat 
periglacial que afecta aquestes 
muntanyes (confirmant els 
efectes de la gelifracció sobre 
les roques amb fisures). 

Comanegra i Monars 

El Comanegra (1558 m.) forma 
part de l'Alta Garrotxa i 
connecta les terres garrotxines 
amb el veí estat francés. 
Recorda vagament els ve'ins 
cims pirinencs si ens fixem en 
la part superior del seu vessant 
meridional, recobert d'herba 
alta. És un contrast ciar i 
evident amb la vegetació típica 
del sector. L'aspecte pelat del 
cim és producte d'una tala 
abusiva deis roures qué vestien 
la muntanya (gruixuts i ben 
desenvolupats). Foren 
aprofitats per a la fabricació de 
travesses de les vies de tren a 
Espanya. Actualment sembla 
que aquests terrenys es 
recuperen tímidament, 
comen<;:ant a brotar roures 
petits, en alguna zona puntual. 

Si durant els períodes freds del 
quaternari, el modelat 
d'aquesta muntanya va seguir 
les directrius de la dina.mica 
periglacial (nombrases tarteres 
recobreixen terrenys de la 
vessant nord), actualment, la 
meteorització biológica és el 
sistema erosiu dominant. 

L'itinerari proposat parteix de 
les Basses de Monars, 
accessible en vehícle tot 
terreny a través d'una pista 
forestal que s'inicia prop de 
Rocabruna (en direcció a 
Beget). Una acumulació 
acuosa (abans natural, ara 
artificial) ens recorda els 
estanys glacials pirinencs. El 
seu origen cal justificar-lo c1 
través de les forces 
tectoniques que generaren 
plegaments en tot el Prepirineu 
gironí. L'alta pluviometria del 
sector garantitza la seva 
permanencia i l'aigua 
l'aprofiten els caps de bestiar 
que pasturen per la zona. Si 
seguim un camí que s'enfila en 

direcció nord-est, assolirem la 
carena muntanyosa en poc 
més d'una hora. Situats al Pla 
de la Serra (toponim que 
identifica els punts culminants 
de la Ser-ra de Monars), 
seguirem un camí que s'enfila 
a la nostra esquerra, 
serpentejant per la fageda que 
cobreix el vessant 
septentrional. Cal que 
continuem resseguint la 
carena, que sembla no tenir 
ganes d'acabar-se mai, fins 
que trobem una creu de ferro 
que ens indicara el cim 
(1 h. 30 min.). Per retornar al 
nostre punt d'origen caldra que 
retornem per les nostres 
passes (2 h. 35 min.). 
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El Dr. Antonio Gómez Ortiz, un autor 
destacat en l'estudi de les arees ocupades pel 
Pirineu oriental, va interessar-se, també, per la 
dinamica actual que es produeix sobre aquests 
espais -sabedor que tendia a modificar i a 
remodelar les formes derivades de la dinamica 
glacial que encara hom hi pot reconeixer. Aquí 
teniu la traducció d'un fragment, redactat 
l'any 1984, publicat a Notes de Geografia Física 
n2 11: 

"Actualment la franja supra.forestal del 
Pirineu Oriental posseeix w1 grau d' equilibri 
geomo,fologic precari, especialme11t la seva 
vessant meridional, en bona mesura causal per 
la seva irregularitat climatica. Els períodes 
posteriors a l'Óptim Climt}tic Atlimtic (± 5500 
a11ys BP), es vare11 caracteritzar per una major 
sequedat ed4fica, pro11oca11t la paulatina 

L. Rol1io, fot. Uarcelona 

Les pastures d' alta mw1tanya pirinenca han esta/ determinants 
per /' economía de determinades confllnitms. 

desaparició o reducció de la cobertura vegetal. 
Aixo ha general importants ca11vis 
fitogeomorfologics amb les co11seqüents 
implicacions de processos geomorfics difere11ts, 
d' especial relació amb l' aparició de gel temporal 
en els nivells superiors del sol durant les epoques 
/redes i, co11seqiie11tme11t, un irregular pero actiu 
escorrentiu. 

Les conseqii.e11cies geomorfobiologiques són 
ciares, més si co11siderem la utilitat histórica que 
han significat les pastures d'alta mrmtanya 
piri11e11ca per l'eco11omia de determinades 
comunitats. Reu11its tots aquests Jets e11s 
condueixen a l'estat biofísic actual que 
ofereixe,z aquestes iirees supra_forestals, essent 
pocs els iimbits que ma11tenen 1m equilibri 
efectiu o· que es dirigeixe11 cap a ell, i molts 011 

aquest equilibri esta trencat o en procés de crisi. 
(.. .) 



Tres s6n els conjrmts principals de modelnts 
geomo,fobiologics periglacials que defineixen els 
alts nivell del Pirilleu orie11tal: 

A.-Modela.ts periglacials associats a sois amb 
una saturació permanent d'aigua. 

B.-Modelats periglacials associats a sois amb 
suficient aigua subsuperjicial. 

C.-Modelats periglacials associats a sois amb 
sequedat editfica temporal. 

De lotes maneres existeixen altres geoformes 
periglacials que, en la seva elaboració, no estan 
relacionades amb els components del sol i la 
disponibilitat d'aigua. Aquestes s'edifiquen a 
partir de topografies que dejineixen pendents 
prommcints i composades exclusivament de 
materia mineral. 

En aqrusts casos l'aigua, en estat líquido 
solid, és l'agent meteo1ic per excel.lencia. A 
aquest quart grup deformes les denominarem 
"Mode/ats periglacials associats a esquerpaments 
rocosos". 

El repartiment espacial deis diferents 
conjrmts de modelats geomorf obiologics 
periglacials descrits és irregular encara que el 
predomini d'algun d'ells esta molt relacional 
amb les grans wiitats de relleu que caracteritzen 
aquests ambits aitimuntants. La gespa 
encoixinada (-butte gazormé-) i les clapes de 
vegetacl6 que singularitze,i els sois saturats 
permanentment d'aigua s'associen a espais amb 
tma topografía d'escassa o nul•la pendent, mal 
drenats pero ben aiimentats d' aigua de fusió 
nival, principalment. El casque ens ocupa 
presenta un predomini en altiplans pero també 
pot donar-se e,i vessants i circs, sempre que les 
condicio11s ressen.yades s'acompleixin. ( ... ) 

En els nivells supraforestals del Pirineu, 
especialment en el seu extrem oriental, la 
morf ogenesi que millor els defirieix és la 
periglacial. L 'existencia de continuats cicles de 
gel-desgel és ['origen deis micromodelats 

existents. En la seva genesi es fa impossible In 
separació de mineral-vegetal, a causa de les 
interdependencies a que es !roben sohnesos. Des 
d'aquesla óptica s'arriba a la coriclusi6 qt1e a 
nivell de 11ucrogeoformes, el parametre 
qrwlificador és la presencia d'aigua en el sol 
capa<; d' ésser assímilada per les plantes. La seva 
quantia, estat ifreqüencia dirigeixeri les especies 
i el seu poblament i aquestes, a la vegada, la 
intensitat deis mecanismes períglacials, de 
manera precisa la geliturbació. 

Pero en alta on no és possible !'existencia 
d'un sol la dinamica és diferent,ja qrte la 
morfogenesi es produeix en les relacions 
mineral-gel, essent en aquesls casos la 
gelifracci6 el tipus de meteoritzaci6 dominant." 
( ... ) 

GÓMEZ ORTIZ, A. (1984): "Los diferentes 
co1iju11tos de formas periglaciares de las áreas 
supraforestales pirenaicas" a Notes de Geografia 
Física 11, Univ. de Barcelona ,(Barcelona), (pp.
21, 23 i 29) 

Amonio 
G6mez Ortiz 

(novembre 
1996). 
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P
er reconéixer, identificar 
i catalogar les empremtes 
glacials que permeten 

assegurar i reconstruir el passat 
glaciologic que han viscut les 
nostres muntanyes, és 
necessari observar atentament 
els terrenys que acolliren les 
masses gelades. Aquesta 
observació ha de ser, 
primerament, general. 
D'aquesta manera, podrem 
reconéixer si una vall acollí gel 
durant el quaternari o no. Convé 
distingir, de bon inici, les formes 
considerades de macromodelat 
(a escala regional, local i zonal) 
i les de micromodelat (a escala 
de geotop). 

La primera comparació evident 
que ens permet assegurar si 

El poliment i/o resc/etat q11e presenten alg11nes pedres, poi estar deriva/ del 
moviment descedent del gel ( abril 1995 ). 

caminem per una antiga vall 
glacial o si caminem per una 
vall fluvial és el perfil 
transversal que presenten els 
vessants muntanyosos que 
limiten la vall. Tanmateix, si la 
nostra observació no ens 
permet distingir si la forma és 
en U o en V, podem tragar un 
perfil transversal sobre el 
paper. 

Un cop tinguem c)ar el tipus de 
vall per on caminem, podem 
passar a identificar empremtes 
glacials més concretes: 

-Circ glacial: Normalment els
circs glacials es localitzen a les
parts més elevades de les valls
i es troben limitats per una
carena muntanyosa culminant.
El seu aspecte intern és

Pe1fil en forma de U i pe,fil en forma de V, tfpics de les va/Is glaciall· 
i de les va/Is j7uvials. 



abombat, definit per unes 
parets que salen tendir a la 
verticalitat a la part més alta 
i que es van fent més 
horitzontals a mida que 
s'acosten al fons del circ. 
A vegades apareixen recoberts 
de derrubis i blocs angulosos 
que, antigament, eren 
transportats pel glacial. Si 
mirem cap al fons de la vall, 
moltes vegades descobrirem 
un llindar que ens limita el circ 
a la seva part inferior -altres 
vegades no hi és-, determinant 
una sobreexcavació deis 
terrenys inclosos entre amdós 
límits, que pot acollir un estany 
glacial. 

-Morenes: Aquest terme
defineix els blocs i materials
que transporta el glacial i que
generen el principal dipósit
glacial associat a aquesta
activitat. Segons la seva

localització i la seva
temporalitat, parlem de:

-Morenes de boca de circ
(acumulacions de materials
que ocupaven la part lateral de
les llengües glacials).

-Morenes laterals
(acumulacions moreniques
situades al llindar que clou el
circ).

-Morenes terminals
(acumulacions moreniques que
ens indiquen la longitud
maxima de l'aparell glacial).

-Glacials rocallosos
(acumulacions moreniques que
daten de l'epoca tardiglacial,
consistents en t,l_ocs angulosos
i altres materials que
albergaren gel a sota seu
i normalment localitzats a
!'interior d'antics circs glacials).

Si analitzem més al detall la 
vall glacial, descobrirem pedres 
aborregades o llepades. 
Aquestes pedres senyalen la 
direcció que prengueren els 
gels durant el quaternari, 
demostrada pels soles i les 
estríes que presenten. 
Evidentment, cal suposar que 
aquests senyals foren causats 
per les pedres que 
transportava el glacial durant el 
seu flux descendent i que 
originava aquestes "ferides" en 
les pedres que estaven 
clavades al sól. 

Altres empremtes evidents que 
ens confirmen la presencia de 
masses gelades durant el 
quaternari són les congestes. 
Aquestes acumulacions 
de neu i gel que es 
resisteixen a fondre's, 
poden tenir una 
sobrealimentació nival 
per causa eólica i aixó 
els permet conservar
se durant un llarg 
interval temporal. Sens 
dubte, la configuració 
topografica particular 
deis indrets, afavoreix 
la seva existencia. 

Aquestes són les principals 
formes associadés que ens 
permeten identificar amb 
seguretat les valls glacials del 
nostre Pirineu, relictes deis 
episodis glacials quaternaris 
que modelaren aquestes zones 
anteriorment definides, 
proporcionant un aire jovenívol 
a aquestes terres. De totes 
maneres, tal i com apunta el 
Dr. Antoni Gómez Ortiz, els 
retalls de formes antígues foren 
destruYdes per la dina.mica deis 
gla-,;;os, restant com a 
testimoni els altiplans que 
coronen determinadas carenes 
muntanyoses i que 
s'interpreten com a restes de 
superficies d'erosió (o sigui de 
desgast del relleu) 
postmiocenes que daten del 
final del terciari. 

Cal reconeixer si les acumulacions 
de blocs angulosos són producte de 

/' acrivital remola deis glacials 
( agost 1994 ). 
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S 
empre que ens disposem 
a fer una sortida a la 
muntanya, per curta que 

sigui, cal pensar en el que 
necessitarem. Evidentment, la 
planificació és primordial per 
poder afrontar les dificultats 
que podem trobar. Podem 
classificar-les en dos grans 
categories: 

a) Perills subjectius, és a dir
provocats pel propi home i,

b) Perills objectius que
corresponen als derivats de la
naturalesa i l'entorn.

Si ens fixem en !'esquema 
adjunt, ens adonem de la 
importancia de planificar bé 
una sortida o excursió, ja que 

cal considerar molts riscos 
i imprevistos que tendeixen a 
obstaculitzar-la. 

D'entrada és convenient de 
realitzar una excursió 
programada amb algun 
company/a, a ser possible bon 
coneixedor del terreny per on 
caminarem. Sortir en solitari a la 
muntanya, pot ser fatal. Al 
mateix temps cal informar a 
altres persones, que no realitzin 
l'excursió, de la zona o sector 
que es pretén visitar. En tercer 
lloc, és important temporalitzar 
l'itinerari previst per saber el 
temps aproximat que invertirem 
en la marxa. Un cap establerts 
els objectius de la nostra sortida, 
P,repararem l'equip necessari. 
Es convenient anar ben equipat 

No us aven/llreufora deis camins 
quan hi ha boira. 

a la muntanya, portar roba 
d'abric (en funció de l'estació de 
l'any, anorak, guants, ... ), 
protecció solar, ulleres de sol, 
un bon calgat, ... Aconsello 
protegir-se el cap amb una 
gorra, ja que la insolació és molt 
perillosa a una altura tan 
considerable. També és 
convenient portar aliments 
suficients que tinguin un alt 
poder nutritiu i ríes en glucosa, 
per combatre l'estellament i la 
fatiga muscular. Proveir-se d'un 
bon mapa pot evitar-nos 
desorientacions molestes 
i recomano també que sigui 
actualitzat. Finalment, portar una 
petita farmaciola per poder 
realitzar uns primers auxilis en 
cas d'emergencia, és una cosa 
essencial. 



Aquí teniu una serie de 
recomanacions que us poden 
orientar per planificar una 
sortida a la muntanya. Si voleu 
aprofundir en aquest tema, a 
qualsevol manual de 
muntanyisme, excursionisme o 
escalada, trobareu 
desenvolupats aquests i altres 
conselfs que aquí només 
anotem. 

Els riscos a la muntanya 

RISCOSA LA r" MUNTANYA 

J 
PERILLS I PERILLS 

SUBJECTIUS OBJECTIUS 

SOL 
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Els ri.tcos de 
muntanya. 

Recomanacions per fer 
travesses de muntanya 
(més d'un dla) 

-Eviteu el pes i l'embalum. Porteu
roba d'abric lleugera, el sac de dormir, 
la capelfoa i mitjons de recanvi. Els 
can vis de temps són freqüents i acusats 
a !'alta muntanya. 

-En alguns itineraris i epoques de
l'any, es fa necessari l'ús del piolel i 
deis grampons. 

-No oblideu la docurnentació
personal (DNI, carnet de conduir, etc.), 
la referenl a I 'asseguram;a en cas 
d'accídent i l'esportiva (carnet de 
l'entítal a que es pertany, Federacíó de 
Muntanya o qualsevol altra que us 
acrcditi coma muntanyenc). 

-És desaconsellable anar sol. Així
no caldra duplicar elements d'ús 
general com poden ser la cartografia, la 
brúixola, la farmaciola i la corda de 20 
a 30 m, pels passos delicats. 

-Sortiu ben d'hora, quan comenci a
clarejar; pujareu amb la frescor de 
l'inicí del dia í evitareu els esfor�os 
durant la calor del rnigdia o les 
tempestes típiques a primera hora de la 
tarda. 

-No sortiu pasen dejú. Mengeu
cada 3 hores, sense excessos. L'únic 
apat de debo és el del vespre. 
Recomanable prendre vitamina C cada 

Rea/i1zar una sortida a/' alta 
muntanya pirinenca obliga a 

preveure tola una serie de factors 
(abril 1995). 

malí. Subsitui'u conserves i fecules per 
verdura, fruita, cam i iogurts. Eviteu 
begucles fredes, pero beveu fon;;a, fins i 
tot de nit. 

-El temps, a muntanya, canvia moll
de pressa i cal equipar-se 
adequadament. Tapeu-vos abans de 
tenir fred i desabrigueu-vos abaos de 
suar. Si plou, camineu arnb poca roba 
sota la capelina de plastic, que 
protegeix alhora la persona í la 
motxilla. 

-Cal evitar els entusiasmes facils i
els descoratjaments. Comenceu la 
marxa lentament i fent breus pauses 
cada hora. Quan us atureu a menjar 
aprofiteu l' es tona per treure-us les 
botes, estendre el sac al sol i la tenda, si 
cal. És importan! dormir unes vuit 
hores cada dia. 

-No deixeu rastre a la muntanya. És
inadntlssible embrutar-la. 

-No tireu mai pedres, és inútil i
perillós. Sigueu prudents i desconfieu 
deis pendents abruptes i relliscosos de 
neu dura o herba. No us aventureu per 
carenes o fora deis camios quan el 
temps és ínsegur. La boira és traidora i 
el llamp pol matar. 

Véron, G.: Travessfa del Pirineu. De 

/' A1/antic a la Mediten'imla. CEC. Club Alpí 
Catala. Ed. Montbanc-Martín. Barcelona, 1989 
(pp. 13-14) 
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Ablació. Fusió de les neus acumulades per causa 
de la radiació solar i el calor laten! de l'atmosfera. 

Batolit. Massa de roques plutoniques que 
comunament lravessa altres roques -no1malment 
metamorfiques- sense afectar-les molt. 

Carena. Nivel! de cims d'una serralada. 
Generalment, a partir d'aquests nivells culminants, 
és possible tra�ar els lírnits de les conques 
hidrografiques, ja que defineixen els marges de les 
mateixes. 

Clasts o Clastos. Blocs i/o codols que composen 
les morenes i tills glacials. 

Coalescencia. Unió i/o barreja de dos elements 
iguals o similars que procedeixen de punts 
d'origen diferents i en relació de ve'inutge. 

Crevasses. Esquerdes observables a la superficie 
d'una massa gelada o glacial. formade quan 
aquest circula per terrenys de topografia irregular 
o accidentada.

Cubeta lacustre. Terrenys deprimits. en relació 
amb els del voltant. que faciliten l'acumulació 
d'aigua en el seu interior -normalment a partir de 
la fusió de les neus. 

Dinamica periglacial. Mecanismes d'erosió 
i acumulació que tendeixen a remodelar les zones 
on la presencia de neu o gel és importan! durant 
una part de l'any. Actualment, remodela les zones 
més elevades de la serralada pirinenca. 

Diposit immobilitzat. Punt d'acumulació de 
materials transportats queja no manifesta cap 
tipus de moviment. Aquesta afirmació es pot 
realitzar a partir deis vegetals colonitzadors que 
comencen a recobrir aquest diposil. 

Dissimetria glacial. Diferencies en els testimonis 
de J'activitat glacial, observables en vessants 

muntanyosos de diferent orientació -normalment 
septentrional i meridional-. 

Fase o Període interglacial. lnterval temporal 
que separa dues glaciacions, caracteritzat per la 
suavització de les temperatures. 

Fase o Període pluvial. Correspondencia 
climatica al territori africa quant les terres 
europces estaven afectades per les glaciacions, 
traduint-se en unes prccipitacions superiors a les 
actuals -sobretot en territoris que avui en dia són 
deserts-. 

Glaciació. Període en el qua! la temperatura de les 
zones del planeta fou sensiblement inferior a 
l'actual, permetent l'acumulació de masses gelades 
a indrets on, normalmenl, no hi són presents. 

Gelifracció. Mecanismc a través del qual, les 
roques, tendeixen a fragmentar-se a causa de la 
pressió que hi exerceix l'aigua en estat solid que 
contenen les fissure de les pedres. Evidentment, 
l'aigua penetra a les roques en esrat líquid pero les 
baixe� temperatures faciliten la seva congelació 
i aixo li produeix un augrnent de tamany, que 
genera una fon;a sobre les roques que rendeix a 
disgregar-les. 

Inlandsis. Són inmenses extensions de gel, sobre 
masses de terra. en fo1ma de Ients biconvexes. 

Kame. Complex sedirnenrari de marge glacial, 
resultar de la sedimentació glacial ("tills"), 
lacustre (argiles i sorres laminades) 
i fluviotorrencial (sorres i graves) estretament 
relacionades i situat en posició lateral respecte a la 
glacera. Normalment, aquestes acurnulacions de 
edirnents donen Uoc a un repta a mig vessant. 

Meteorització mecanica o física. Resultar de 
l'acció deis agents atmosferics sobre les roques. 
que tendeix a disgregar-les. 



Morena. Forma de modelat que resulta de 
l'acumulació d'alguns tipus de tills. Es caracteritza 
perque conserva la morfologia original i la 
situació deposicional que tenia quan existia la 
gelera. 

Plana summital. Extensió topografica plana o 
Ueugerament basculada, situada als nivells 
culminants d'una carena muntanyosa. 

Pressió hidrostatica. Opressió que exerceix el 
propi gel sobre els terrenys que ocupa. derivada 
del seu propi pes o de l'augment de volum. 
Tendeix a deformar i/o enfonsar els tenitoris. 

Poliment. Acció que efectua el gel en 
moviment, carregat amb materials fins. 
Nonnalment s'atribueix a l'acció que realitza el 
gel quan aplasta materials lliscadissos. A pesar de 
la lentitud aquesta acció pot ésser important amb 

La gespa e11coixi11ada és una forma de 
modela! derivaclé1 de la presencia de 

neu o gel duranr 11110 parr de /'any. 

el temps, arriban! a desgastar els 
materials, formant les anomenades roques 
abonegades. 

Processos morfogenetics. Conjunt de mecanismes 
que tendeix a modificar un relleu existent, 
retocant-lo i alterant-lo. 

Rescletat. Acció que produeix el gel carregat de 
materials agressius que tendeix a generar soles 
i acanalades a les roques que afecta. 

Rimaia. Espai existen! entre les parets que 
defineixen un circ glacial i la massa gelada que 
['ocupa, general pel moviment descendent que té 
el propi gel, a causa de la gravetat. 

Till. Sediment transportat 
i dipositat per una glacera o des d'una glacera, 
amb poca o nuHa classificació per aigua. 

Quan les ge/eres veii1es s' uneixen, 
fonne11 morenes intermitges. Gelern del 

Gomergm, des del Breirhom. 
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