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F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
Entradeta:
L’escriptora de viatges britànica Rosita Forbes escrivia que, obro
cometes, “aquest és l’encant d’un mapa. Representa l’altre costat de
l’horitzó, on tot és possible.
Té la màgia de l’imaginat però sense l’esforç i la suor de la realitat. La
novel·la més gran mai escrita empal·lideix davant les possibilitats
d’aventura que amaguen les tènues petjades blaves des d’un mar a un
altre mar.
El viatge perfecte mai acaba, la meta està sempre a la vora oposada
del riu, a l’altre costat de la muntanya.
Sempre hi ha un camí més a seguir, un miratge més per explorar. No
arribar mai a la meta és el preu que el viatger errant paga pel dret a
l’aventura”. Tanco cometes.

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
Hi ha una frase anònima que diu que viatjar és la resposta, no importa
quina sigui la pregunta. I és ben cert. Hi ha una cançó de capçalera
dels Pets que diu que ningú es conforma amb el que té. Potser és per
això que viatgem. A part de per viure nous moments i noves
experiències.

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
A Experiències Viatgeres voltem amunt i avall pel món tot visitant:
ciutats, pobles i regions. Al mateix temps, som una guia útil per planificar
diferents rutes que esperem que esdevinguin experiències úniques i
irrepetibles.
Viatgem per gaudir dels petits detalls de les localitats que visitem i per
viure noves aventures.
Com a leitmotiv del podcast ens agrada una frase de l’Èlia Guardiola, la
nostra experta en màrqueting emocional i experiencial predilecte, que
diu que “estem fets d’històries, de moments i d’experiències”.

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
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Benvinguts al vintè i darrer capítol de la primera temporada del podcast
Experiències Viatgeres. Un espai mensual d’experiències en viatges i
escapades per gaudir de l’slow travel.
En el programa d’avui ens deixarem portar des de Zermatt fins al
Gornergrat Kulm a bord del tren de cremallera del Gornergratbahn.

F/in SINTONIA uns segons a PP i F/out fins a resoldre.
(MUNTATGE) F/in FX Ambient Zermatt uns segons a PP i passa
a 2P. Encadenat amb F/in FX Tren Gornergrat Bahn.
Parlament Gornergratbahn:
L’excursió del Gornegratbahn s'ha convertit en una de les grans
excursions que es poden realitzar còmodament des de Zermatt.
El cremallera és una obra mestra tècnica de l’enginyeria del segle XIX. El
seu primer viatge al Gornergrat Kulm va ser el 20 d'agost de l’any 1898.
El tren surt des de la plaça de l'estació de Zermatt, la Bahnhofplatz,
situada al centre de la vila els 365 dies de l'any. L'estació del cremallera
està situada just davant de l'estació del Matterhorn Gotthard Bahn. Que
aquestes alçades de la pel·lícula, ja sabeu que és el tren que comunica
la civilització amb el poble alpí on ens trobem.
Així doncs, el cremallera del Gornergrat Bahn realitza el seu recorregut
en 33 minuts al llarg d’un desnivell de 1.469 metres. Durant l’itinerari, el
tren travessa un bosc, preciós, de làrix i pi pinyer suís, sense oblidar els
barrancs i diversos llacs de muntanya.
Si em permeteu us recomanaria que al llarg del trajecte us deixéssiu
portar pel paisatge. Des del tren veureu isards i marmotes. Durant el
recorregut el cremallera para a Findelbach, Riffelalp, Riffelberg,
Rotenboden i finalment, arriba al Gornergrat Kulm, l'estació de trens més
alta a l'aire lliure, situada a 3.089 metres d’alçada al final de la línia del
ferrocarril del Gornergrat Bahn.
Una de les curiositats del cremallera és que des dels seus inicis, al segle
XIX, el tren ja connectava tres hotels: el Riffelalp Resort, situat a la cota
2.222, l'Hotel Riffelberg inaugurat l’any 1855 i ubicat a 2.600 metres i
finalment, el 3.100 Kulmhotel, localitzat uns metres més amunt de
l’estació superior del cremallera, justament a la cota 3.100. És per això
que en el nom de l’hotel hi figura la mateixa cota.
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Convé ressaltar que el Gornergrat Bahn és tota una obra mestra
històrica. No tinc cap mena de dubte que els enginyers de trens que
construïren el primer ferrocarril de dents totalment elèctric del món, que
posteriorment anomenaren Gornergrat Bahn, viatjaren pels boscos i pels
prats fins arribar al Gornergrat. I qui ho hauria dit mai, que algun dia s’hi
trobaria l'hotel més alt de Suïssa, el 3100 Kulmhotel Gornergrat.
Viatgem a bord del Gornergrat Bahn i sentim com uns amants del
cremallera expliquen que quan es va inaugurar el tren les glaceres eren
molt més llargues que les actuals. La glacera Gorner es va tallar a través
del seu llit, als peus del massís del Monte Rosa. Els convidats de tot el
món van pujar a la morena lateral i enfrontaren els enormes blocs de gel
de la glacera. Avui, la glacera ha disminuït considerablement.
Els alpinistes poden arribar a la cabana del Monte Rosa des de l'estació
de Rotenboden, que com us hem dit és la penúltima parada del
cremallera abans d’arribar al Kulm, a través de la glacera Gornergrat.
Per accedir-hi es recomana contractar un guia de muntanya
experimentat.

(MUNTATGE) F/in FX Tren Gornergrat Bahn uns segons a PP i
s’encadena amb F/in FX Ambient Gornergrat uns segons a PP i
passa a 2P.
Arribem al Gornergrat Kulm a una bona hora perquè encara no hi ha un
volum considerable de turistes. Ens trobem a 3.089 metres d’alçada.
Caminem uns metres i ens palplantem davant del 3.100 Kulmhotel
Gornergrat.
Entre d’altres possibilitats, a l’hotel, podeu passar-hi la nit, gaudir d’un
bon àpat d’especialitats gastronòmiques suïsses, visitar l’ observatori
astronòmic i comprar diferents souvenirs típics de Zermatt o bé,
productes de marca en les diverses botigues existents.
Ho dèiem de Zermatt, però també ho podem aplicar a l’excursió del
Gornergrat Bahn. El cremallera del Gornergrat Bahn ofereix, a parts
iguals, possibilitats pels turistes culturals amants del slow travel com
diverses excursions molt interessants pels amants del senderisme.
Així doncs, des del Gornergrat aquells que us agrada calçar-vos les
xiruques i pujar muntanya amunt teniu un ventall molt ampli
d’excursions. Tant pels uns com pels altres, no us descuideu de visitar la
petita capella dedicada a Sant Bernardo d'Aosta.

(MUNTATGE) F/in FX Ambient Gornergrat uns segons a PP i es
fon amb F/in MÚSICA “Middle Eastern” a PP fins que s’acaba.
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(MUNTATGE) F/in SINTONIA un segons a PP i passa a 2P.
Tancament:
F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
Recordeu que a la web del programa: experienciesviatgeres.cat hi
trobareu tota la informació relativa al podcast i ens podreu escoltar i
tornar a escoltar sempre que us vingui de gust.
Avui nosaltres posem al punt i final a la primera temporada del podcast
Experiències Viatgeres.
Després de 20 programes volem donar les gràcies a tots els nostres
oients, ells i elles; elles i ells, que ens han dedicat una part del seu temps
mentre es desplacen cap a la feina, van al gimnàs, surten a córrer,
cuinen, o simplement, duen a terme algun dels seus hobbies. A tots
vosaltres, moltíssimes i moltíssimes gràcies.
Nosaltres hi tornarem després de l’estiu. Ja haurà passat l’estiu aquell
que tal i com canten Els Pets, obro cometes, “vital i enganxós per
treure’ns les presses i recuperar la tendresa del món”. Tanco cometes.
Gaudiu de l’estiu i de les vacances: un vermut, un dinar amb els amics,
un concert a Cap Roig, un passeig per la platja a veure com es pon el
sol, un viatget a un lloc especial i el més important, tal i com deia
l’escriptor anglès Laurence Sterne, el moment més bonic d’un viatge és
el seu record. Parlant de records, que en definitiva els viatges són això
records, l’escriptor italià Cesare Pavese escrivia que no es recorden els
dies, es recorden els moments.

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
Passat l’estiu, a través de les nostres xarxes socials, anunciarem la data
d’inici de la segona temporada del podcast:
Al Twitter: @EViatgeres
Al Facebook: www.facebook.com/experienciesviatgeres
A l’Instagram: www.instagram.com/expviatgeres
I al Youtube: Experiències Viatgeres

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
Acabarem el programa, tot desitjant-vos que sigueu molt feliços.
Fins ben aviat, viatgers i viatgeres.

Experiències Viatgeres 5
Guió

F/in SINTONIA un segons a PP i RS.
(MUNTATGE) F/in MÚSICA “Agost” a PP fins que s’acaba.
(MUNTATGE) F/in SEPARADOR “Experiències Viatgeres Jingle
Frases” i resol.

