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EDITORIAL
Avui us presentem la primera edició del butlletí de la Secció
Excursionista del Club Atlètic Espluguí, el qual ha estat un dels
principals objectius que el nostre col·lectiu s’havia proposat assolir al
llarg dels darrers mesos. Per fi ja el tenim enllestit, fruit de l’entusiasme
i de la col·laboració d’un grup de companys i companyes de la nostra
entitat.
En aquest butlletí, que tindrà una periodicitat trimestral, trobareu
el programa de les activitats previstes per al trimestre vinent, així
com un resum de les ja realitzades durant els darrers tres mesos.
Amb tot, també és el nostre propòsit fer d’aquesta publicació una
tribuna oberta a la participació dels membres de la nostra entitat,
que està formada per un col·lectiu plural i amb diferents interessos.
Aquests podran aflorar en les pàgines d’aquesta publicació en forma
de comentaris, notícies, articles, fotografies, entrevistes, ressenyes
d’excursionisme, escalada i alpinisme, temes locals, patrimoni natural
i històric, literari, etc. Tot plegat sense pretensions i amb la modèstia
que pertoca a una entitat de recursos limitats com és la nostra. Per
altra banda, la utilització del format electrònic per a la difusió del
butlletí ens permetrà ser coherents amb l’ideari excursionista de no
generar residus ni utilitzar paper innecessàriament.
També volem fer notar que aquest butlletí és obert als altres
membres del Club Atlètic Espluguí, els quals podran aportar articles
i comentaris relatius a activitats dins del món de l’atletisme, com ara
la participació en competicions atlètiques, la Cursa de l’Espluga, etc.
Tot plegat, en un apartat específic sobre atletisme.
És ben conegut que una entitat que no genera informació escrita
està condemnada, amb el pas dels anys, a la seva total desaparició
de la memòria col·lectiva. Per això, els centres excursionistes del
nostre país disposen, en la seva majoria, d’aquests butlletins que,
a banda de la seva funció informativa, acaben constituint el recull
històric i un referent de la vitalitat de l’entitat.
Així doncs, per totes les raons que hem exposat, i perquè volem
progressar com a centre excursionista, posem a la vostra disposició
aquest butlletí de la Secció Excursionista del Club Atlètic Espluguí.
Participeu-hi i feu-lo vostre!
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Programa d’excursions
Abril, Maig i Juny del 2009

Diumenge 5 d’abril

Itinerari per les barraques de pedra seca de Santes Creus.
Sortida guiada i comentada per l’especialista August Bernat.

Diumenge 19 d’abril

Serra de la Mussara. Vilaplana – Camí de les Tosques – La Mussara
– Cingle de les Campanilles – Vilaplana.

Divendres 1 de maig

XVII Caminda Popular L’Espluga Prades
Sortida a les 8 del matí de la plaça Montserat Canals (davant del Casal)

Diumenge 3 de maig

Serra d’Ancosa. Font de Pinyana - Castell de Pinyana - Cal Boada Cal Ramonet - Cim del Montagut (964 m) - Sant Jaume de Montagut
- Coll de Montagut - Querol.

Diumenge 17 de maig

Vinaixa. Recorregut pel terme. Elements de pedra seca, cabanes de
volta, forns de calç, etc.
Sortida guiada i comentada per Anton Sans.

Diumenge 31 de maig

Sera de Montsant. La Morera – Grau de Salfores – Clot del Cirer Serra Major – Grau de l’Agnet – La Morera.

Diumenge 14 de juny

Muntanyes de Prades. La Bartra – Els Cogullons – Mas del Mateu –
Grau del Roquerol – La Bartra.

Diumenge 28 de juny

Camí de Sant Jaume de Galícia (L’Espluga – Lleida). Primera etapa.
L’Espluga - Vallbona de les Monges.

Serra de Montsant

NOTES D’ORGANITZACIÓ
- Totes les sortides són matinals.
- L’hora i punt de trobada és a les 8 del matí davant l’església de l’Espluga
- Una setmana abans de la sortida s’enviarà via e-mail una ressenya de la sortida
- El Club Atlètic Espluguí declina qualsevol responsabilitat en cas d’accident.
- Es recomana als participants disposar de l’assegurança de la FEEC.
- Es recomana ser soci del Club Atlètic Espluguí.
- Els nous participants hauran de facilitar les dades personals a l’hora d’inscriure’s abans de la sortida.
- Els menors d’edat aniran acompanyats d’adults que se’n responsabilitzin.
- Els vocals de la sortida es reserven el dret d’admissió i limitaran a la seva discreció el nombre de participants.
- Cal seguir en tot moment les indicacions dels vocals.
- En cas de pluja persistent a l’hora de la sortida, l’excursió quedarà suspesa

Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

11-01-2009. Alt Camp (Conca del Gaià)

25-01-2009. Serra de Montsant (Albarca)

Itinerari: Vila-rodona –Columbari romà – Pou de la Neu Les Serres - Bràfim – Montferri –Rodonyà.
Recorregut: 14 km.
Dificultat: Baixa
Desnivell: 315 m

Itinerari: Albarca - Els Hostalets – Sant Joan de Codolar –
Cova Santa – Cova del Meloner–Roca Corbatera - Albarca.
Recorregut: 11 km.
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 470 m.

Iniciarem la caminada a Vila-Rodona, on visitarem el Parc de
l’Albareda. Allí es troba el ben restaurat Columbari Romà (edifici
funerari del segle I dC) i a l’altra banda del pont sobre el Gaià,
el Pou de la Neu. Ja als afores del poble, trobem una curiosa
exposició a l’aire lliure d’un gran nombre d’elements de pedra
procedents d’un molí, tots ells apilats. Hi ha receptacles, moles,
etc. L’itinerari transcorre planer entre vinyes i conreus. Passat
Bràfim, la sorpresa és gran quan, a mig camí de Montferri, hem
de passar el Gaià a gual. No hi ha cap pont i, a causa de les
pluges dels darrers dies, el riu baixa amb un cabal notable. L’aigua
cobreix les pedres que feien de passera. Quan ens fem càrrec de
la situació, els uns carreguen pedres per elevar les passeres, els
altres es descalcen i ajuden els qui ja comencen a passar -amb
botes o sense- i el reporter fa les fotos de rigor per no perdre
el moment. La petita aventura del dia està servida. Ningú no té
mandra ni es fa enrere...
A Montferri visitem el singular santuari modernista de la Mare de
Déu de Montserrat, obra de Josep M. Jujol, deixeble de Gaudí. Fou
iniciat el 1926 i acabat el 1990.
Arribats a Rodonyà, teníem la intenció de visitar el castell però es
troba en obres. Un altre dia serà.

Dia lluminós i quiet després de la tremenda ventada d’ahir. Sortim d’Albarca i, passant per les ruïnes dels Hostalets, emprenem la
ruta cap a Sant Joan de Codolar pel camí de la Llisera.
En arribar a l’ermita, anem a saludar la Montserrat, l’única ermitana que hi ha actualment al Montsant. Ens explica que hi ha
diversos camins poc freqüentats per pujar a la Serra Major. Ella
ens diu que els utilitza sovint. Entre altres coses, ens fa notar la
lleugeresa i la inexactitud amb què sovint s’aplica la toponímia en
els mapes.
Pel camí podem comprovar els estralls que va causar el vent en
els pocs arbres que hi ha pels comellars superiors. Visitem l’interior
de la Cova Santa, que encara conserva algunes de les seves formacions. Tot seguit, emprenem el camí que, pel comellar, ens porta
a la curiosa balma obrada coneguda com la Cova del Meloner. Des
d’aquí pugem al camí de la Serra Major i el seguim fins a la Roca
Corbatera (1163 m), el cim del Montsant, des d’on gaudim d’una
esplèndida vista panoràmica sobre la rodalia. Finalment, baixem a
Albarca per la pista del Grau Gran. Ha estat una sortida tranquil.la
en la qual hem pogut apreciar, una altra vegada, la riquesa natural
i paisatgística del Montsant .

Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

8-02-2009. Capçalera de la vall del riu Corb

22-02-2009. Muntanyes de Prades (Capafonts)

Itinerari: Vallfogona de Riucorb – Molí de la Cadena – Saladern – Segura – Vallfogona de Riucorb.
Recorregut: 12,7 km.
Dificultat: Baixa
Desnivell: 420 m.

Itinerari: Capafonts – Font de la Llúdriga – Cova de les Gralles
- Pont de Goi – Cova del Grèvol – Roca Foradada – Capafonts.
Recorregut: 10,5 km.
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 425 m.

Iniciarem la caminada a Vallfogona de Riucorb, seguint la riba
dreta del riu Corb pel conegut com Camí dels Penjats. Un cop
creuat el riu, a l’alçada del Molí de la Cadena -un edifici notable
que denota una gran prosperitat en temps passats-, emprenem el
camí de Saladern, un poblet minúscul que s’està recuperant i que
deu el seu nom a una font d’aigua salada que hi havia.
Seguim remuntant la riera de Seniols, que porta força aigua.
Passat Saladern, iniciem la pujada a Segura pel GR. El temps
es manté gris, ventós i mig tapat. Accedim a Segura per un camí
antic flanquejat per uns notables marges de pedra. El poble, força
ben restaurat, és bàsicament de segona residència. Al capdamunt
es conserven les ruïnes del seu castell.
Arribats als Plans dels Corrals, a uns 750 m d’altitud, el cel
s’aclareix i divisem una magnífica vista del Pirineu nevat. Voltats
de prats verds i petits boscos que conformen un gran espai obert,
davallem per pistes solitàries al poble de Vallfogona de Riucorb,
bressol del poeta Francesc Vicent Garcia (1579-1623), altrament
conegut com el Rector de Vallfogona. És notable un poema seu
dedicat al famós bandoler Perot Rocaginarda, també immortalitzat
pel mateix Cervantes en dos capítols del Quixot.
Visitem l’església i el poble, que forma un bell conjunt en el qual
desentona l’ambulatori modern de la Seguretat Social que estan
construint.
Pels carrers de Vallfogona hom pot trobar, escrits en panells
ceràmics, alguns poemes del seu cèlebre rector.

Sortim de Capafonts, i pels seus costeruts carrers baixem i ens
dirigim vers els cingles dels Motllats, dels quals es desprenen els
grans barrancs que fan de capçalera al riu Brugent. El dia es presenta net i lluminós.
Envoltats per un frondós bosc d’obaga i de ribera, fem cap als
bells gorgs d’aigua cristal•lina del barranc i a la coneguda font de
la Llúdriga.
Seguim pel fons del barranc amunt i, entre roques, fem cap a
l’espectacular Cova de les Gralles, l’alta i enorme volta de la qual
conforma una de les imatges més impressionants del massís de
Prades. A continuació, el camí ens portarà al curiós Pont de Goi,
una roca foradada per sobre de la qual passa el camí que seguim.
Arribats als plans superiors, trobem uns bassals glaçats que ocuparan durant una bona estona la mainada que ens acompanya, tot
traient trossos de glaç.
Emprenem el camí de tornada passant per la Cova del Grèvol, la
qual visitem. El camí, a voltes empedrat i flanquejat per nombroses
coves, domina l’impressionant fondalada, amb el poblet de Capafonts al mig, situat dalt d’un turó envoltat de conreus.
Fem cap a un mirador aeri, des d’on, seguint un recaragolat
corriol, baixem fins una segona roca foradada que dóna nom a la
carena per la qual baixem.
I així arribem a Capafonts dins l’horari previst i amb temps per
prendre unes begudes amb els companys, com és el costum.

Ressenyes de les darreres sortides
8-03-2009. Serra de Montferri (Alt Camp)
Itinerari: Montferri – Mas de la Polla-rossa – Font del Lleó –
Torre del Moro – Tossa Grossa de Montferri – Montferri.
Recorregut: 10,7 km.
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 420 m.

Sortim de Montferri seguint el camí de Salomó, el qual es troba
pavimentat en el tram inicial. En una ampla collada trobem el mas
de la Polla-rossa, un gran casalot avui abandonat. Tot i que en una
dovella del portal hi consta l’any 1596, aquest establiment ja existia
en el segle XIII, quan era propietat del monestir de Santes Creus.
A la casa s’aprecia alguna espitllera del temps de les guerres
carlines.
Des del mas baixem a la Font del Lleó, que també es troba en
estat d’abandó. És notable el cap de lleó que hi ha esculpit en una
pedra posada al peu de la font, el qual denota la prosperitat del
mas en èpoques passades. Tornats a la Polla-rossa, emprenem
la pujada a la Serra de Montferri entre roques i margallons. És
un paratge que es recupera lentament del incendis que ha patit.
Assolim la torre de guaita, coneguda com la Torre del Moro. És
de datació incerta. Probablement fou iniciada a l’edat mitjana
(S-XI), i segurament fou utilitzada de nou durant el segle XVI per
prevenir els atacs dels pirates que assolaven la costa. El dia quiet
i assolellat fa que la vista sobre l’Alt Camp, el Tarragonès i el mar
sigui extraordinària. Arribem al punt més alt de la serra, la Tossa
Grossa de Montferri (387 m), on hi ha un vèrtex geodèsic . Des
d’aquí iniciem la davallada per un corriol prim i desdibuixat entre
roques, fins a trobar una pista que, pel fons del boscós Torrent del
Còdol, ens porta de nou a Montferri.

Esteve
22-03-2009. Serra de Llaberia Per
(Crestes
de laSabaté
Seda)
Itinerari: Pratdip – Crestes de la Seda – Mont-RedonCavall Bernat – Coll de la terra blanca – Font de la
Carabassa Pratdip.
Recorregut: 10,5 km.
Dificultat: Mitjana-alta
Desnivell: 720 m.

Deixem els cotxes a l’aparcament que hi ha al nord del poble i
comencem l’itinerari travessant la carretera fins a la pista asfaltada
que va a Colldejou. Vistes esplèndides de la Serra de Llaberia.
Arribem a una bifurcació amb un pal indicador. Seguim a l’esquerra
per una pista cimentada (PCR-96). Més endavant, deixem la pista
i seguim per un camí de bast amb trams encara empedrats. Passem pel costat de camps d’ametllers. El camí segueix fins a un
altre pal indicador que senyala l’itinerari de les Crestes de la Seda,
el Mont-redon, la Miranda, etc. Deixem el PR i seguim pujant. Agafem alçada i tenim bones vistes de Pratdip, al fons de la vall, i de
la Serra de Llaberia, al front. Pugem entre matolls i pins escadussers, per un terreny castigat pel foc. Ara anem seguint marques
blaves. Al davant s’alça el roquissar de les Crestes de la Seda.
Després d’esmorzar al Coll de la Seda, amb una bella panoràmica
sobre el Barranc de la Dòvia, iniciem l’ascensió per la cresta. Enfilant-nos entre roques i grimpant, arribem al Pas dels Gossos, on
tot el grup decideix de pujar per aquest pas equipat amb cadenes.
Continuem per la roca nua fins arribar al Pla del Mont-redon. Al
cap de poc, assolim el pic del mateix nom (859 m), on fem la foto
de grup. Tot seguit iniciem la baixada en direcció NE fins al peu del
rocam del Cavall Bernat. El pedregós sender passa per la vora de
la gran agulla rocosa. Seguim fins al Coll de la Terra Blanca (PCR96), passem pel Pla dels Aladerns i la Font de la Carabassa, fins
arribar altra vegada a la cruïlla on s’inicia la pujada a les Crestes
de la Seda, des d’on tornem a Pratdip en pocs minuts

Mapes i ressenyes: Marta Roig i Antoni Ferrando
Fotos: Antoni Sabaté, Marta Roig i Esteve Sabaté

Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté

P R I M E R P O D I D E L’ E Q U I P D E
L A S E C C I Ó E X C U R S I O N I S TA
D E L C L U B AT L È T I C E S P L U G U Í

El diumenge dia 9 de novembre es va celebrar la 2a edició
de la Duatló de Cornudella i hi vam ser presents membres de
l’equip de curses de la SECAE.
El dia es presentava clar i bo, i una cinquantena
de corredors esmolava les eines per fer un circuit que
a priori semblava molt ràpid per les distàncies, però
el desnivell i l’orografia del terreny van fer que no
fos pas un regal, sinó una dura prova de muntanya.
Ens esperava un primer tram a peu de 2’9 km amb 140m de desnivell acumulat, que
donava un tomb pels volts de Cornudella. Seguidament, i sense temps per descansar, s’arribava a la zona de boxes i es canviaven les vambes per la bicicleta tot terreny.
Ens esperaven els 14 km amb 540m de desnivell, tot fent un tomb pel pantà de Siurana per una pista a tècnica i sobretot molt trencacames. Arribats un altre cop a boxes,
calia deixar la BTT i afrontar la pujada al cim del Montsant, la roca Corbatera. Un tram
de 9 km amb 1340m de desnivell també acumulat, amb tres passos de via ferrada. Un
cop superada la dura pujada, un sender de baixada ens conduïa novament a la meta!
ELS TRES CORREDORS DE LA SECAE VAN FER UNA CURSA EXCEL•LENT I UNES BONES
CLASSIFICACIONS:

Toni Morlans, 2n classificat sènior amb 2h 20’ 05’’, a 1’ 30’’ del primer classificat.
Octavi Fossas (equip Mas Virgili top class), 3r classificat sènior amb 2h 22’ 38’’, a 4’ 08’’
del primer classificat.
Marc Martí, 15è classificat amb 2h 47’ 12’’, a 28’ 42’’ del primer classificat.
Convé destacar alguna incidència desafortunada, com la pèrdua del Toni en una
part del traçat mal senyalitzat, que li va fer perdre més de 3 minuts i la primera posició, i un mal de panxa inesperat que va relegar el Marc a la 15a posició, quan anava
dins el top 10. Incidències a part, podem parlar d’una magnífica intervenció dels corredors espluguins, que cada cop lluiten més a prop de la capçalera de la classificació.

Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté

DE L’ESPLUGA AL DELTA AMB BTT
3 biciclistes, 3 etapes i uns 215 km a les
cames.
El mes de gener, quan encara bufava el vent
que va destrossar la nostra fira d’enguany, tres
agosarats amics vam anar de l’Espluga al Delta amb BTT. Els tres cicloturistes de la història
som el David Ropero, i els dos membres del
SECAE, el Marc Martí i el Toni Morlans. Ho vam
fer en 3 etapes i en total vam recórrer més de
3000m de desnivell acumulat i 215km a ritme
tranquil i gaudint del paisatge que les desconegudes comarques del nostre costat ens brinden

Etapa1, de l’Espluga de Francolí a Falset.
5h 20’ de pedalada a 12’8 km/h durant 69 km.
Eren les 9 i escaig del matí quan el David arribava a
l’estació de tren de l’Espluga i tots tres enfilàvem el camí
cap a Falset. Primer de tot vam anar cap a Castellfollit, el
barranc del Titllar, i amunt cap als plans de Pagès. Buf,
quin vent i quin fred que feia allí. Un cop als peus de la
Baltasana, la neu i els arbres caiguts de la ventada ens
feien el camí un xic més difícil i entretingut. Així, l’aventura
tenia més al•licients, ja que el camí que ens quedava per
recórrer era ardu i llarg, encara. Un cop a Prades, vam fer
paradeta al parc de Bombers per veure el Sergi, que estava treballant, per fer una petita reparació de l’equipatge
del Marc, que, a causa dels sotracs, s’havia fet malbé. De
Prades, a Siurana sense perdre temps, per un camí bonic i agradable. I de Siurana, cap a Cornudella, passant
pel Pantà. D’allà, costa avall fins a la Venta del Pubill, on
ens esperava una escudella de General! Tips com a tinters, ens vam prendre amb calma la pujada cap al coll
de Porrera. Ja érem al Priorat i, passant prop dels cellers dels cantants catalans Llach i Serrat, arribem, quasi
de nit, a Falset... on una magnífica cerveseta al cafè del
Poble ens fa reviscolar i pensar en l’etapa de l’endemà.

Etapa 2, de Falset a Bot.

5h 35’ de pedalada a 12’3 km/h durant 68 km.
Ben d’hora al matí, sortim de l’hostal Sport, on hem dormit
molt bé, cap a Bellmunt de Priorat. El vent s’ha calmat i
fa més bo que ahir; el sol, però, encara és car de veure.
Estem rodant entre camps de Llicorella, on els ceps romanen tranquils esperant el nou estiu. Després de passar
per les mines de Bellmunt, seguim cap al Molar i, d’allí,
un vertiginós descens cap a Garcia, ja a la Ribera d’Ebre.

La nostra ruta original travessava l’Ebre per un pas de
barca que, en aquests dies d’hivern, no es veu per enlloc...
Pla B, hem de seguir carretera avall fins que trobem el pont
de la via del tren, per on, amb molta cura, travessem l’Ebre.
Un tren que venia a tota velocitat ens arromanga les enganxines de la bicicleta. Som a l’Ebre i davant tenim la serra de Cavalls, escenari de la cruenta batalla de l’Ebre. Solitari i feréstec és el recorregut que ens ha de dur a l’ermita
de Sant Jeroni. Un cartell col•locat molt graciosament al
revés ens fa perdre unes valuoses forces i temps que després trobarem a faltar. Sortint de l’ermita, una altra baixada
fins als Camposines, un altre trist escenari de la batalla
de l’Ebre, que ara està ple de vegetació i tranquil•litat. És
hora de dinar i, amb la gana que tenim, no hi ha ni amics
ni parents. Ens desviem un momentet de la ruta original i,
per carretera, arribem a Corbera d’Ebre, on fem un menú
de tres plats i cinc cistelletes de pa. Realment, a Cavalls
ens hem desgastat! Ja ben menjats i beguts com a “cavalins”, cap a Gandesa i la Terra Alta, on, després de travessar el poble, agafem el vell camí de Bot. El sol ens acompanya i, com cada dia, arribem amb el capvespre, com el
Lucky Luke. Allí fem broma amb els ministres del poble,
que encara avui guarden pintades franquistes a la paret...
curiós. La casa Tomàs, que és on dormim, està regentada per un artista de pel•lícula que ens convida a tastar
totes les varietats de vi del poble i, és clar, ben contents
i amb els genolls destrossats, mos n’ anem a gitar-nos.

Etapa 3, de Bot al Delta de l’Ebre
4h 2’ de pedalada a 18’8km/h durant 79 km
Ens alcem a la casa i esmorzem a la cuina mentre acomiadem el David, que ha de marxar cap a Reus perquè ha de treballar, una pena. El Marc i jo continuem el camí. El Delta mos
espera. Baixem cap a l’antiga estació de ferrocarril, on agafarem la via verda de la Terra Alta en direcció al Pinell de Brai

Esports de muntanya
.
Una boira que es pot tallar amb ganivet fa que sembli
que entrem en una altra dimensió. Recorrem els ponts i
els túnels a tota velocitat perquè el camí encara és llarg.
Passem pel santuari de la Fontcalda, molt bonic al bell
mig dels contraforts de la serra de Pàndols. Un cop al
Pinell, deixem la via verda de la Terra Alta per a empalmar amb la via verda del Baix Ebre, que ens durà fins a
Tortosa passant per Xerta i Aldover. La boira encara ens
acompanya i amb prou feines albirem l’Ebre, que ha estat
al nostre costat tot el camí. A Tortosa agafem el canal i,
per una pista molt ciclable avancem sempre en pla-baixada
fins a Amposta. Poc més endavant, entrem al Delta de
l’Ebre. Ara ja només ens queda travessar-lo fins a l’Ampolla,
on ens espera una magnífica paella d’arròs negre que ja
veiem dues hores abans... I finalment arribem a l’Ampolla,
l’entrada del Delta. Aquí acabem la nostra ruta i ens mengem al restaurant Els Amics del Mar un arròs negre amb
tota regla. No en deixem ni un sol gra per a les gavines.

Per Esteve Sabaté
C O M E N Ç A L A C O PA TA R R AG O N A
D’ORIENTACIÓ 2009
El dia 15 de febrer va començar la 5a edició de la
Copa Tarragona d’Orientació. La primera prova es va
desenvolupar a la mateixa ciutat de Tarragona, en
un doble circuit format per la composició de dos mapes, un al Camp de Mart i l’altre al Col•legi Sant Pau.
Dos membres de la Secció Excursionista del Club Atlètic
Espluguí, el Toni Morlans i el Jordi Guasch, van participar en aquesta prova en què la presència de gent d’altres
clubs catalans va posar més emoció a l’esdeveniment.
El Toni va realitzar una primera part gairebé impecable, que
el va permetre realitzar la segona part amb més concentració i obtenir, així, una merescuda tercera posició. El Jordi,
en canvi, va començar malament i això el va perjudicar en la
resta del circuit; va obtenir una dotzena posició, que el deixa
molt lluny dels llocs capdavanters. Tot i així, aquesta ha estat la primera prova de les quatre o cinc que hi ha planificades per realitzar durant tot l’any. Segurament, l’entrenament
diari i l’esforç constant permetran millorar aquests resultats.
Per a més informació podeu consultar la pàgina del Club
d’Orientació Montsant, organitzador de la prova.
Jordi Guasch

Tren i cap a Reus, on les nostres patidores mullers ens
vénen a buscar. Ha estat una bona pedalada; els genolls tocats... Però amb la satisfacció d’haver travessat les nostres
comarques de nord a sud i d’haver conegut una mica més
de les nostres contrades.
Text: Toni Morlans
Fotos: Marc Martí i Toni Morlans

Atletisme
ELS NOSTRES ATLETES
El nostre club, com bé sabeu, continua
amb la seva tasca de potenciar l’atletisme
i buscar nous valors que facin que sigui
valorat, no per la seva envergadura, sinó
pels magnífics resultats dels seus atletes.
La temporada d’hivern s’ha centrat, bàsicament, en la participació dels nostres atletes en els campionats de pista coberta,
que, un cop més, s’han realitzat a Vilafranca.
Cal destacar, enguany, els dos sisens
llocs de Catalunya obtinguts per en Marc
Garrell i per en Sergio Zurita de la Flor.
El Marc, que va participar en la competició de salt de llargada com a juvenil de 2n
any, va aconseguir aquesta prometedora classificació amb un salt de 6m i 10 cm.
Per la seva banda, el Sergio va participar en
la competició de salt d’alçada, també com a
juvenil de 2n any, i va aconseguir, amb un
salt de 1m i 58cm, aquest meritori 6è lloc.
Després d’uns necessaris dies de descans, esperem que continuïn donantnos moltes més satisfaccions en les
competicions de pista a l’aire lliure.
* * *
Pel que fa als més petits, el diumenge 18 de
gener es va participar en el cross escolar que
va tenir lloc a Vimbodí.
Hi va haver un elevat índex de participació i
van resultar classificats el Pau Roy, el Jordi
Espasa, la Sofia Roy, la Kàtia i la Júlia Valls.
Enhorabona a tots i a seguir endavant!
Joan Mateu

32á CURSA DE L’ESPLUGA
Un any més, el Club Atlètic Espluguí organitza la Cursa de l’Espluga.
Esperem la vostra col·laboració i participació en la seva organizació.
Podeu dirigir-vos a l’adreça:

administracio@caesplugui.org

Entrevista
Per Esteve Sabaté

August Bernat Constantí

Estudiós de les contruccions de
pedra en sec i escriptor
Menbre del Centre Excursionista
de Catalunya

- Vostè és soci del centre excursionista de
Catalunya. Com i quan va descobrir l’ excursionisme?
- Ja de menut, era inquiet i el meu pare
em va apuntar als Minyons de Muntanya que
és una entitat d’ escoltisme i més tard vaig
entrar a formar part del Centre Excursionista de Catalunya.
- Sortir i gaudir de la natura amb mentalitat excursionista fa veure el món amb uns
ulls diferents?
-L’ excursionisme més que una visó del
món, el que t’ aporta és que et fa conèixer i
estimar el teu país.

- La pedra va ser un dels elements clau en
la Revolució Neolítica?
- La revolució neolítica va començar a l’
Orient Mitjà però va ser a la zona mediterrània
on es van desenvolupar i perfeccionar aquestes tècniques. La cultura megalítica utilitzava
grans lloses que sovint s’ acompanyaven de
construccions de pedra en sec.
- Les construccions amb pedra seca que es
poden trobar arreu del món tenen el seu origen en els monuments megalítics?
- La transmissió de la tècnica sí però no la
finalitat. En el megalític la finalitat era bàsicament de culte i les barraques que coneixem
són d’ utilitat agrícola.

“ Em pensava ser l’únic interessat per les
construccions de pedra seca “

-Va ser d’ aquesta manera com va descobrir les construccions de pedra seca?
-Per motius familiars, amb la naixença dels
fills, em vaig dedicar a fer petites sortides.
Tinc casa a Bràfim i vaig recórrer els Castells del Gaia, la qual cosa em va portar a
descobrir les barraques de pedra seca de la
Conca del Gaià.
-Què s’ entén per construccions de pedra
seca?
-Són construccions que es fan pedra sobre pedra sense cap element d’ unió, no s’
utilitza ni fang, ni argamassa, ni ciment. És
procura que quedin ben encaixades i com a
molt es falquen amb petites pedretes.

“ Les barraques son en elles mateixes una
relíquia del nostre passat “
-A casa nostra quin va ser el fet determinant que es desenvolupessin aquestes tècniques en el món rural?
-L’agricultura i l’ allunyament dels camps de
les zones habitades. El pagès necessitava d’
aixopluc tant per a ell com per al seu animal.
En arrabassar i desembrossar noves terres
sorgien pedres que es van convertir en un
recurs útil i econòmic que van fer possibles
aquestes construccions.

Entrevista
Per Esteve Sabaté
-Quins tipus de construccions eren possibles utilitzant aquesta tècnica?
-Podien fer marges per a separar propietats, per la contenció de terres, cisternes... i moltes vegades es feien piles de pedra sense cap utilitat pràctica
donada l’ abundància d’ aquest material.
-El material bàsic, la pedra, no és el mateix
a tot arreu. Aquest fet pot fer variar l’estil
constructiu?
-Sí, la geometria i la qualitat de la pedra poden afavorir tipus de construccions diferents;
per exemple, les cabanes de volta de les Garrigues o les barraques de les comarques tarragonines, son diferents estils constructius,
tot i que, coetanis, i amb la mateixa finalitat.

“ Els ajuntaments poden ser els millors aliats
i els pitjors enemics del nostre patrimoni
cultural
-Quines pautes se seguien per construir
aquests monuments rurals?
Una barraca ben feta es construïa damunt
d’un rocam llis, que era un racó improductiu alhora que aportava consistència i
basament. Es pujaven dos paraments, un
d’interior i un d’exterior, i, entremig, s’hi
posava el reble o pedruscall fins a l’alçada
del portal. La paret exterior s’anava pujant
recta, mentre que a la interior se li anava
donant la curvatura de la falsa cúpula fins
al punt de reduir l’obertura. S’acabava cobrint amb una llosa o bé amb un nus, com
si fos una clau de volta.

-Vostè és l’ autor, entre altres estudis, del llibre Les Barraques de Pedra Seca a la Conca
Mitja del Gaià. Parli’ns d’aquesta obra.
Aquest llibre és el fruit de molts anys de recollir dades, impressions i descobriments.
Va ser mitjançant un amic que l’any
1998 es va poder publicar a la Fundació Roger de Belfort de Santes Creus.
Avui podem trobar publicacions sobre
aquest tema en el mercat, però en aquell
moment les construccions de pedra seca
no tenien cap mena de difusió bibliogràfica.
-Hem constatat l’estat de deixadesa
d’aquestes construccions. L’administració en
pren consciència, de la vàlua d’aquest patrimoni rural?
No, gens ni mica. La Llei de Patrimoni Cultural
Català atorga als ajuntaments el poder de decisió sobre el seu patrimoni. En aquest sentit,
una moció aprovada per majoria absoluta al
Parlament de Catalunya no va servir per modificar aquesta llei, de manera que encara recau en mans dels ajuntaments la potestat de
decisió. Un ajuntament pot ser el millor aliat
o el pitjor enemic d’aquestes construccions.
Malauradament, els interessos urbanístics no
són favorables a la protecció de les barraques.
* * *
Entrevista realitzada el dissabte 28 de març
del 2009 amb motiu de la conferència “Construccions de pedra en sec – L’herència megalítica”, d’August Bernat i Constantí, dins del
cicle de conferències trimestrals “El món al
nostre abast” que organitza la Secció Excursionista del Club Atlètic Espluguí, la qual tingué lloc a la Sala Polivalent de l’Antic Hospital
de l’Espluga.
Entrevista: Meritxell Sans i Antoni Sabaté
Fotos: Antoni Sabaté

Patrimoni
Per Esteve Sabaté

EL COLUMBARI ROMÀ DE VILA-RODONA
Aquest singular columbari de l’època romana,
únic a la península ibèrica, es troba en el parc de
l’Albareda de Vila-rodona, sobre la riba esquerra
del riu Gaià. Fins l’any 1975, en què l’Ajuntament
del poble inicià els tràmits de compra, aquest edifici formava part d’una masia i estava envoltat de
corrals i altres dependències. Des del 1984 fins
al 2003 ha estat consolidat i restaurat en diverses
etapes.
Pels voltants de Vila–rodona hi ha comptabilitzats més d’una vintena d’assentaments o viles
romanes que justifiquen la presència d’aquest
columbari, que era un cementiri, segurament familiar, on es guardaven les cendres
dels difunts. A tal efecte, s’utilitzaven uns vasos ceràmics col.locats dins d’unes fornícules que es troben a l’interior de la construcció. D’aquí ve el nom de columbari,
per la seva semblança estructural amb la d’un colomar.
Els romans practicaren el ritus de la incineració fins ben entrat el segle II dC. La
cerimònia consistia a posar el difunt amb els ulls oberts sobre una pira de llenya a la
qual s’havien afegit accelerants de la combustió, com ara pega. Abans d’encendrela, els familiars i amics feien ofrenes de pa i perfums al difunt. Un cop cremat el
cadàver, es recollia la cendra en un recipient ceràmic específic i es col•locava dins
del columbari.
El columbari de Vila-rodona és de planta rectangular i de dimensions considerables (5,9x10,1m). Estava cobert per una volta de canó i una teulada de doble vessant. L’accés, una porta dovellada amb arc de mig punt, dóna pas a un espai dividit
en dues parts per una paret travessera. La part posterior, que era la més sagrada,
té tres fornícules per banda, on es posaven els vasos amb les cendres, i un absis
semicircular al fons, on hi havia la imatge d’alguna deïtat. L’exterior estava decorat
amb arcuacions cegues amb columnes tallades toscament i un arrebossat general
que tapava el parament de pedra.

Text: Antoni Ferrando
Foto: Dolors Domènech

Natura i Paisatge
Per Esteve Sabaté

ESPARREGUERA
Asparagus acutifolius
Família: liliàcies

Mata densa de tiges grisenques, peludes, arquejades i enfiladisses, que a vegades sembla una liana. Es pot trobar al
sotabosc, sota les oliveres i als marges,
sovint entre esbarzers.
A la primavera, l’esparreguera fa uns
brots verds, llargs i prims, que surten de
la base. Estem parlant del fruit d’aquesta
planta: els espàrrecs, que són comestibles.

Propietats:
Els espàrrecs contenen abundants minerals i vitamines, per la qual cosa resulten
molt adequats per realitzar cures durant la
primavera, que netejaran l’organisme i ens
enfortiran. Són molt rics en vitamina C, un
antioxidant fonamental per al cos humà,
encarregat d’eliminar els residus que
s’acumulen a l’organisme per la ingestió de
preparats envasats comercialment, rics en
conservants i colorants i que produeixen nitrosamines molt perjudicials per a la salut.
La vitamina C és també necessària per a la
formació del col.lagen, que és la base per
als ossos, nervis o dents.
Els espàrrecs contenen, a més, molta
vitamina E, que afavoreix l’oxigenació de
les cèl.lules, alhora que incrementa el vigor
corporal i, igual que la vitamina C, és un
antioxidant essencial per neutralitzar els radicals lliures. Prevé la degeneració del cor,
incrementa la libido i evita el sagnat espontani.
Finalment, pel seu gran contingut en vitamines del grup B i en fòsfor, els espàrrecs resulten molt adequats per combatre
l’astènia primaveral, eliminar els problemes
dels nervis o enfortir la ment.

L’esparreguera floreix de juliol a setembre. Les flors són blanquinoses i molt petites, amb un diàmetre de 3mm. Les flors
masculines i femenines es troben en plantes diferents.

Text: Àngels Gambús
Fotos: Esteve Sabaté

Espai Obert
Per Esteve Sabaté

SEMBLANTS I DIFERENTS, A MODE DE SALUTACIÓ
Heus ací un petit recull d’impressions en aquesta primera edició del butlletí interior del CAE. Vol ser una mirada
ràpida del que ens pot suposar i aportar la invitació quinzenal a calçar-nos les botes, prendre la motxilla i fer cap a
la Plaça de l’Església alguns matins dominicals.
En aquesta societat complexa en què vivim, i partint
del privilegi del primer món on ens ha situat el destí, d’un
temps ençà em captiven les associacions o grups en què,
dins del seu lleure, realment conviuen persones de generacions variades. D’entrada, podríem dir que ja tenen un
alt valor afegit, que és el de tenir la capacitat de donar resposta a les inquietuds de gent de diferent edat; el de saber
agermanar des dels més menuts, els infants, passant per
adolescents, joves, els qui ja són al mig, per arribar als de
l’anomenada tercera edat. Un clar exemple d’aquest tipus d’activitat i convivència el vaig copsar per primer cop,
quan hi vaig entrar en contacte fa uns anys, amb la gent de l’UAF de Valls, on es feia, i suposo que continua sent
així, una gran activitat vinculada al món de la cultura popular. La segona vegada que he tingut aquesta vivència
ha estat justament amb la gent excursionista del CAE. I heus ací el primer valor, saber aplegar gent de diverses
edats, sent com és una activitat plenament lliure, on tothom hi va per gust i no pas per obligació o atzar.
Aquest mèrit va, però, més enllà. No en sé especificar realment els motius, però hi coincideixen persones
d’estils de vida ben diferents i d’àmbits igualment diversos. He observat també que en un moment o altre de la
sortida els excursionistes que s’hi van incorporant agraeixen i destaquen la bona acollida que han sentit en els
primers moments. Aflora la nostra part més social i a la vegada humana, on l’intercanvi de converses de múltiples i variats temes, el bon humor i companyonia de gent diversa hi són ben presents.
Naturalment en un segon lloc, cal anomenar la sortida en si mateixa. Són potser les motivacions intrínseques
a l’excursionisme en un sentit més clàssic: poder descobrir i arribar a llocs que són veritables regals de la natura. A vegades estan ben amagats; d’altres, són a la cantonada. Són sortides per llocs relativament propers,
indrets bonics o amb un passat històric en el qual ha intervingut la mà de l’home. Sigui com sigui, representen
una descoberta als sentits, a la bellesa, a la cultura... a tot allò que siguem capaços d’observar. Podem posar
noms a tot plegat: el contrastat Montsant; els colors de l’aigua i el verd de les muntanyes de Prades per la zona
sud; racons de la nostra Conca...
No podem descuidar la part més física. Les sortides poden suposar per a cadascú un repte per al nostre estat
de forma. Les dificultats són diverses; a vegades la part més costeruda és al principi, en algunes, poques, és
al final, quan el cansament pot començar a deixar-se entreveure. Poden ser ocasions per a posar-se un mateix
a prova i adonar-se que, segons com, som capaços de fer més del que ens pot semblar. També pot donar-se el
cas a l’inrevés, que ens baixin els fums i allò que crèiem que no era res, demani el nostre esforç físic. En aquest
sentit, un cop més es pot agrair el respecte del grup perquè, si es dóna el cas que un no vulgui passar per un
lloc determinat, no hi passa, s’espera i es retroba amb els companys més tard.
Vinculat amb aquest fet físic de caminar, hi ha, com és de suposar, tots els beneficis per a la salut: l’exercici
que ajuda la nostra circulació sanguínia i vitalitat del cor, l’enfortiment de la nostra resistència, l’activació dels
principals músculs, el reforç dels nostre sistema immunològic i de les defenses, i, derivat de tot plegat, el benestar mental i una predisposició i actitud més positiva.
Des d’aquí, doncs, vull manifestar el meu agraïment a tots plegats per les semblances i diferències que ens
uneixen i enriqueixen, i també vull fer un reconeixement especial per a “les dues parelles encantadores” (són
paraules de la meva amiga Lluïsa) que porten la iniciativa en aquesta secció excursionista, preparen les sortides
amb tots els detalls... i a les quals de moment encara no se’ls acaben les idees.
Ernestina Vallverdú

Espai Obert
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CAMINADA D’HIVERN
Les nou del matí. Emprenem un camí d’hivern.
Blanc sobre marró, verd gastat sobre gris consistent, blanc llefiscós, blanc encetat, lluïssor vora un
reguitzell de petjades.
Si obres els ulls, els colors prendran forma, i les formes, relleu. És tot tan ple de vida al teu voltant, que
un oblit fóra imperdonable. La natura apel•la els teus
sentits amb la força d’aquell qui se sap genuïnament
convincent .
La inspiració és un cop de fred; resulta agressiva, a
voltes, punyent. Expirar és un plaer, quan sents com
resta dins teu la frescor del matí saludable.
La gelor apaivaga els sentits fins a fer-los vulnerables a qualsevol estridència. Ara, només hi ha lloc
per a la calma, l’equilibri, la serenor... Alguna cosa
sospitosament semblant a allò que els humans anomenem sentit comú neix en efervescència de cada
element natural, fins a fer-se visible, omnipresent en
cada bri de cosa.
El sol comença a escalfar... Tindrem un bon matí.
Elisenda Rosell

Fotos: Antoni Sabaté

La Finestra
Per Esteve Sabaté

CALÇOTADA
Després d’una llarga caminada, com s’agraeix arribar en un cafè
on poder deixar les motxilles a terra i reunir-nos a redós d’unes taules. La nostra indumentària poc festiva ens delata: som excursionistes, i, si l’excursionisme té un significat global, aquest seria el
de l’amistat. Ens agrada comentar projectes mentre recuperem les
forces al voltant d’unes cerveses, llimonades i bosses de patates.
Aquell diumenge no va ser diferent i la proposta, solemne: hem de
fer una calçotada.
La vam fer el primer dia del mes de març. El matí es va presentar
llagrimós, com si a ell també l’afectessin els vapors de tanta ceba.
Ens va acollir un mas, concretament el Mas del Magre, antic habitatge de pastor i pleret, ubicat al
terme municipal de Vinaixa. Érem aproximadament unes trenta-cinc persones, que portàvem a la
pràctica el valor de la col•laboració. Quin tràfec, però quina alegria més pura. Encendre un foc viu
amb sarments, preparar els calçots per a la cuita i coure’ls, embolcallar-los amb paper de diari, ja
que el calçot és una ceba llegida, i, per fi, el gran moment litúrgic, menjar-nos-els acompanyats de les
diverses variacions d’una mateixa salsa: la salsa dels calçots. Una picada feta amb alls i tomàquets
escalivats, ametlles i avellanes, oli d’oliva, pa torrat amb vinagre, nyora i sal. Aquesta salsa és la metàfora que la diferència, amb bona convivència, ens fa únics.
El primer dia de març ens va regalar una tarda cornalina com un òpal onejant. Vàrem caminar enmig
de vinyes, d’ametllers i d’oliveres. El joc dels infants ens acompanyava a cada pas i la seva energia de
roure jove ens meravellava, mentre el meu pare ens explicava la saviesa que s’ha de tenir per conrear
la terra. Jo vaig reviure íntims moments, quan ell m’ensenyava a distingir, entre totes les brocades,
la brocada bona. I és així com he arribat fins aquí, a ser membre de la Secció Excursionista del Club
Atlètic Espluguí.

Text:Meritxell Sans Carré
Fotos: Antoni Sabaté

Mallà!!
Per Esteve Sabaté

L’EXCURSIONISME. Activitat social: un fet col•lectiu
Mirar un paisatge, contemplar les muntanyes... Recordo aquesta imatge des de les finestres
del pis de dalt del Col•legi Martí Poch, on els meus ulls d’infant estaven captivats per la silueta de l’alzina de la carena, l’interrogant sobre el que hi devia haver darrere de la muralla de
muntanyes de color blau que jo albirava. L’entusiasme i l’abstracció provocats eren tremendament superiors als deures pendents, ordenats amb sumaríssima urgència pel mestre.
Ara penso que, aleshores, part de mi ja era excursionista, si més no, els ulls. La curiositat i el temps van fer la resta. Aviat ho vaig sentir com una necessitat i, alhora, necessitava
compartir-la. Esport, contemplació, contacte i gaudi de la natura. Aprenentatge, admiració,
descobriment del nostre territori. Enriquiment espiritual, fins i tot competició, encara que sigui
com a repte amb un mateix .
L’excursionisme recull un ventall d’atractius tan ampli com persones el practiquin; la llista
podria ser llarga, segur, però el que per damunt de tot, i segons el meu entendre, veig en
l’excursionisme és una activitat social, una activitat col•lectiva, que cerca l’harmonia en la
natura. Les il•lusions, projectes i experiències són compartides amb complicitat. Sumar ens
aporta coneixement.
Al voltant del 1970, va néixer el Centre Excursionista Francolí. El 2006 la SECAE; el 2009,
el butlletí que ara estàs mirant davant la pantalla del teu ordinador ... Mallà !!
Mallà !! és un localisme totalment en desús. És una mostra de sorpresa davant una grata
presència i la seva pronúncia és feta amb entusiasta admiració. Tot i així, la paraula té algunes accepcions, les anirem recordant en successius lliuraments.
Antoni Sabaté

Recull de publicacions
Per Esteve Sabaté
La ruta de les mil
alcassabes

El Brogit de la Vall
Editorial Piolet

mapa escala 1:400.000
Editorial Piolet
Febrer 2009
Autors:
Roger Mimó Lladós
Josep M. Escofet Jové
Mapa cultural del sud del
Marroc on s’indiquen, a més
de les alcassabes, fortaleses
construïdes amb fang, altres
elements patrimonials, graners comunitaris, mausoleus
de sants, centres terrissaires,
gravats rupestres, túmuls
prehistòrics... També hotels,
refugis... amb fotos i text al
revers de la publicació per tal
de poder fer al teu aire.

Autors:
Sergi Coll Tondo
Meritxell Omella Aznar
Anna Tarragona Felip
Guia itinerària per la Vall
del riu Brugent
(inclou mapa a escala
1:20.000)
Itinerari circular de quatre
etapes per la Vall del riu
Brugent, al cor de les Muntanyes de Prades....

Port endins

Periple a peu pel
Montsant

Col•lecció: Narrativa, núm
65
Cossetània Edicions. Març
2008
Autor: Vicent Pellicer Ollés

Col.lecció: Literatura de
Muntanya
Editorial Piolet 2002
Autor: Josep M. Planas i
Pujol
Narració de tres dies en
solitari pel Montsant....

Narracions de la vida i la seva gent als Ports.

Josep M. Planas i Pujol va néixer a Barcelona el 9 de juliol de
1935.
Actualment és el Primer Tinent d’alcalde de la Vila de Prades,
a la qual ha dedicat la publicació “Vila Vermella. Carboners,
caçadors i tofonaires” (Pragma Edicions, 2005)

Vicent Pellicer (Valdealgorfa, el Baix Aragó, 1956), professor de
català per a adults, viu a Jesús (el Baix Ebre) des dels 9 anys.
És autor, entre altres publicacions sobre el massís dels Ports, de
Les fonts del Port (1999), Contalles del Port (2000), A peu pel
massís del Port (2000), Endevineu els ocells (2002), Caminades
pel massís del Port (2002), Paisatges de l’Ebre: el Delta i el Port
(2004), Guia de les Terres de l’Ebre (2006), El massís del Port: el
plaer de l’aventura (2007) i, en col•laboració amb Pere González,
del CD interactiu Les fonts del Port: 50 recorreguts d’aigua (2000).
h t t p : / / w w w. c o s s e t a n i a . c o m / t a s t s / p o r t e n d i n s . p d f
en aquesta web podreu fer un tastet de les narracions d’aquesta
obra.

Text: Marta Roig

