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han confirmat les mesures dels colls ciclables considerats més alts del món
resum per Manel García, Jordi Pons i Xavier Romero

Els mesos de juliol i agost de 2005 hem confirmat les mesures dels colls ciclables considerats més alts del
món. Amb les mesures que hem fet amb un GPS Leica GS20 estem en condicions de confirmar que, el
Semo la, un coll del Tibet del qual hi ha força informació en aquesta mateixa web, mesura 5573m. En
canvi el coll ciclable considerat més alt del món, el Khardung la, al Ladakh (nord de la Índia) fins avui
Record Guiness de coll més alt accessible a vehicles, ha resultat mesurar només 5367m, en lloc dels 5600
que se li atribuïen. Com podeu comprovar a internet, en
http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Khardungla_Pass
ja es troba recollida aquesta informació, que concorda amb altres mesures fiables i independents.
Les mesures dels colls, gravades en el GPS Leica GS20, han estat postprocessades i recalculades per
Leica Geosystem. Aquestes dades, a més, estaran confirmades per "l'Institut Cartogràfic de Catalunya" i
el "Instituto Geografico Nacional" a mitjà termini. Acabat el postprocés de les dades en les institucions
geogràfiques esmentades, les alçades que esmentem podrien variar molt lleugerament, cosa que no
modificarà de forma significativa la diferència de més de 200 m que hem trobat entre ambdós colls.
Esperem que serveixin per obtenir el Guiness pel coll Semo la.
Una dificultat per assolir en bicicleta el Semo és l'altitud. L'altra gran dificultat és l'aïllament de la zona:
el pèssim estat de les pistes, l'escassetat de poblacions, de recanvis i subministres, d'aixoplucs, les aigües
salabroses del llac.... Qui vulgui fer-ne la repetició necessitarà un temps i una preparació considerables.
Encoratgem a continuar la recerca i col·laborarem amb qui s'engresqui en la recerca de possibles colls
més alts en Àsia o en Sudamèrica.
En propers números de les revistes "Vèrtex" i "El Mundo de la Mountain Bike" publicarem articles de la
nostra expedició.
Agraïm un cop més a tota la Secció Excursionista del Foment Martinenc el suport que ens ha donat en tot
moment i especialment a persones com el nostre Presi Josep Formatger i els membres de la junta en Josep
Vallvé i Quim Balaguer que han dedicat moltes hores dels seu temps a feixugues, però necessàries,
tasques burocràtiques.
Els resultats de l'expedició són un èxit per a tot el nostre petit, però actiu, club.

