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EDITORIAL

U

s heu preguntat algun cop qui pinta o repinta les petites franges horitzontals
vermelles i blanques que anem trobant en molts dels camins que trepitgem
quan anem d’excursió ?
Són els símbols dels senders de gran recorregut, itineraris que tenen com a mínim
més de 50 km, molts dels quals amb llarga vida com a vies de comunicació, però
amb una curta història d’ençà que han estat marcats gràficament com a tals. Diuen
que fa uns cinquanta anys que han crescut a Europa i uns trenta que s’han estès
per Catalunya.
El nostre terme és travessat per un parell de GR: el GR 175, és a dir la Ruta del
Cister, un circuit circular, i el GR 171, que, com a curiositat, dóna nom a un comerç
de la vila i que va des del Santuari de Pinós, al Solsonès, fins al Refugi de Caro, al
Baix Ebre.
La nostra entitat ha agafat, aquesta tardor, el compromís del manteniment del GR
171 en el tram des de Forès fins a Vimbodí. Es tractarà de revisar el camí, desbrossarlo en els trams que calgui, valorar-ne les variants, repintar els senyals, afegir-ne en els
llocs dubtosos, refer l’itinerari en els trams perduts, com en la zona del parc eòlic…,I
és que, fins i tot els camins necessiten el seu manteniment.
En alguns dels casos -amb motivacions de difusió turística- organismes oficials,
consells comarcals i ajuntaments han contribuït a la senyalització d’alguns camins i
trams d’interès. Però, en moltes d’altres ocasions, és l’anomenada societat civil qui
posa en marxa una iniciativa o té la constància d’anar mantenint una tasca o projecte.
En aquest sentit, destaquem i lloem la feina de qui ens va precedir, el Centre Excursionista “Francolí”, amb Mn. Palacín, que, recuperant camins, indrets, topònims,... van
fer factible l’Itinerari per l’Alzinar de la Pena amb la seva corresponent guia.
Des d’aquí, doncs, el nostre reconeixement a entitats, federacions excursionistes i
persones concretes que, lluny de buscar l’interès propi immediat, treballen per a la
conservació i divulgació del patrimoni natural comunitari.
Malgrat tot, però, avui dia qui disposa d’un bon GPS arriba allà on convingui; una
ironia més de la nostra societat del coneixement. Sense caure en falsos tòpics nostàlgics, justament temps enrere, quan encara s’anava a peu, era quan no calien ni
camins marcats ni eines de suport, perquè la mateixa cultura oral i popular ja facilitava
el domini del territori; i, si una persona no era d’aquell indret, tothom li podia donar raó
del lloc on s’adreçava.
El cert és que a tothom agrada el progrés, poder anar per camins i espais naturals
endreçats, degudament senyalitzats, i més si hom no és oriünd d’aquell paratge.
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Diumenge
10 de gener

Muntanyes de Prades. Vallclara – Mas de la Llana –
Barranc de la Salanca – Coll de les Masies – L’Estret
de Viern – Font de Vallclara – Vallclara.

Diumenge
24 de gener

Muntanyes de Prades. El Pinetell – Collet de la Cla- Sortida
vissa – Mas d’en Marc – Rojals – Mas de Noguers – El matinal
Pinetell.

Diumenge
7 de febrer

Serra de l’Argentera. Duesaigües - Castell d’Escornalbou L’ Argentera - Duesaigües.

Sortida
matinal

Diumenge
21 de febrer

La Fou de Tous. Sant Martí de Tous – Ermita de la Mare
de Déu de Sentfores – Bosc de la Gramenet – La Fou de
Tous – Sant Martí de Tous.

Sortida
matinal

Diumenge
7 de març

Diumenge
21 de març

Serra de Montsant. Hostalets d’Albarca – Grau de la Mare
de Déu – Ermita de la Mare de Déu de Montsant – Portell
del Peret – Collet del Parral – Cova del Caterí Collet del
Parral – Grau de les Voltetes – Camí d’Albarca – Hostalets
d’Albarca.
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. El Dalmau – Pinassa del Dalmau - Ermita de Santa Agnès – Cova del
Drac – La Mola (Monestir romànic de Sant Llorenç del
Munt) – Cova del Drac – Els Òbits – Canal de la Ravella
– Rocamur – Coll de Palomeres – Pi de les Quatre Besses
– El Dalmau.

Cim de la Mola i Monestir de Sant Llorenç del Munt
NOTES D’ORGANITZACIÓ
- El punt de trobada és a l’aparcament d’ “El Gatim”. En les sortides matinals, l’hora de trobada serà a les 8:00.
En les sortides de tot el dia l’hora de trobada serà a les 7:00.
- Una setmana abans de la sortida, s’enviarà via e-mail una ressenya de l’excursió.
- 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.

Sortida
matinal

Sortida
matinal

Sortida
de tot el
dia

Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

4-10-2009. Muntanyes de Prades

18-10-2009. Muntanyes de Prades

Itinerari: Montblanc – Ermita de Sant Joan de la
Muntanya – Cova del Nialó – Ermita de la Santíssima Trinitat – Camí de Montblanc – Montblanc.
Recorregut: 12 km
Dificultat: Baixa
Desnivell: 350 m

Itinerari: Molí de la Vall – Mas del Ponet – Barranc
de la Vall – Balma del Mas d’en Llord – Camí de
l’Aigua – Mas del Ponet – Molí de la Vall - CIAR de
Montblanc.
Recorregut: 12 km
Dificultat: Baixa
Desnivell: 590 m

A

vui la ruta amb cotxe ha estat curta, ja que arribem en poca
estona a l’aparcament que trobem a prop del Santuari de la
Mare de Déu de la Serra de Montblanc.
Comencem a caminar pel carrer Elionor d’Urgell, que és davant
nostre, a frec de la muralla. A la nostra dreta, pel carrer de les
Tosses, veiem l’indicador dels GR 171 i 175, seguim les marques,
passem pel costat de l’institut i seguim la pista que ens condueix
per sota de l’aqüeducte que antigament portava l’aigua de la Font
de la Pasquala fins a Montblanc. D’aquí, el camí ens porta entre
vinyes i olivers fins al punt on els GR es bifurquen: el GR 171, el
deixem a la nostra dreta (és per on tornarem), i seguim pel GR
175, a la nostra esquerra (indicador a San Joan).
Ara la pista es converteix en un sender pedregós. Tot i que
puja suaument, a mida que ens endinsem pel bosc es va fent més
costerut. Mentre guanyem alçada, el bosc de pi blanc deixa pas a
un alzinar amb matolls d’estepa blanca i falgueres. Un cop som a
la carena, ja tenim a la vista l’Ermita de Sant Joan; unes quantes
llaçades més i ja som dalt.
Es diu que l’Ermita va ser fundada el 1412 o 1414 per N’Elionor
d’Urgell. A prop de l’Ermita, es troba la Cova de Nialó, on N’Elionor
va fer penitència durant setze anys, fins que morí, víctima de la
pesta, el 28 de maig de 1430, als 52 anys d’edat.
Després d’esmorzar i fer les fotos de rigor, des del mirador gaudim una estona de les vistes d’una bona part de la Conca de Barberà.
Tot seguit, després de visitar la Cova de Nialó, retrobem el GR
175 que ara, ja de baixada, ens ha de dur fins a l’Ermita de la Santíssima Trinitat. Abans d’arribar-hi, decidim deixar el GR i prendre
un baixador a la nostra dreta (indicador a Montblanc), el qual, per
dins d’un bosc atapeït i ombrívol, fa drecera i enllaça amb el GR
171 més avall de l’Ermita. Així ens estalviem un bon tros de pista
asfaltada, per on sempre fa de mal caminar.
Un cop som a la carretera, en poca estona enllacem amb el GR
171 que, de nou entre olivers, ametllers i les restes de l’incendi de
fa dos anys, ens porta fins a la cruïlla amb el GR 175 i d’aquí, fins
a Montblanc.
Ermita de Sant Joan de la Muntanya

S

ortim de l’àrea de lleure de l’Estret de la Vall (Montblanc). El
dia es presenta amb bona visibilitat. Així podem gaudir de
les tonalitats roges, grogues i ocres del bosc caducifoli de
principi de tardor. Pugem per l’antic camí de Rojals (GR 171), que
remunta el barranc creuant el rierol de la Vall diverses vegades.
Fem cap al Mas del Ponet, el darrer que resta en peu i del qual
es fa ús d’aquesta bella raconada. El camí es redreça fortament
fent llaçades per l’ombrívol vessant dret del torrent. Ens aturem a
esmorzar a la Font del Grèvol, que es troba a mig aire de la fondalada. Aviat deixarem el camí de Rojals i davallarem vers tramuntana creuant el riu i vorejant els Cingles de la Guineu, on trobem
marges i restes d’antics conreus. La vista sobre la vall i els cingles
que l’envolten s’eixampla i esdevé magnífica.
I així arribem a la pista coneguda com el Camí de l’Aigua, que
remuntem deixant enrere una bassa i un parell de fonts, fins a
trobar, a banda dreta, el corriol que puja a la Balma del Mas d’en
Llord, on podrem contemplar el conjunt de pintures rupestres que
hi ha. Una escena de caça, cabres, els grafismes del Portal de les
Lletres, etc. Tot plegat constitueix un important llegat dels nostres
avantpassats caçadors-recol•lectors de fa entre 4000 i 7000 anys
i un extraordinari patrimoni cultural i artístic de les Muntanyes de
Prades que cal preservar. Cal tenir en compte que fins ara s’han
trobat 40 indrets amb pintures rupestres repartits per tot el massís.
En acabar, davallem al Mas del Ponet pel camí del Mas d’en Soler,
avui gairebé perdut.
Un cop a Montblanc, ens dirigim al Centre d’Interpretació d’Art
Rupestre (CIAR), on el seu conservador, el Dr. Ramon Viñas, ens
guiarà en un viatge en el temps en el qual veurem les primeres
manifestacions artístiques de l’espècie humana, entre les quals
podrem contemplar reproduccions de les pintures rupestres més
notables del massís de Prades: Mas d’en Llord, Mas d’en Bessó,
Mas d’en Carles, etc.
Balma del Mas d’en Llord

Ressenyes de les darreres sortides
1-11-2009. Serres de Montsant i la Llena
El Congost de Fraguerau
Itinerari: Ulldemolins - Riuet del Teix – Riu de
Prades - Molí de l’Espasa - Coll del Prat - Font de
la Gleva -Cadolles Fondes - Pont Penjat - Sant
Bartomeu de Fraguerau - Mas del Jaumet - Venta
de la Llena.
Recorregut: 9,4 km
Dificultat: Baixa
Desnivell: 450 m

Per Esteve Sabaté

15-11-2009. La Mola de Sant Honorat

Itinerari: Hostal del Boix - Roc de Cogul - Balma del
Corb – Ermita de St. Salvador – Coll de Mur - Mola
de Sant Honorat - Hostal del Boix.
Recorregut: 13,5km
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 850m

A
A

quest és, sens dubte, un dels itineraris més bonics i variats
dels que es poden fer per les Serres de Montsant i la Llena, en especial a la tardor, quan el cromatisme dels arbres
caducifolis complementa les acolorides parets del Congost de
Fraguerau.
Iniciem la caminada a Ulldemolins, seguint l’antic camí de Margalef. Passem per l’horta del Molí de l’Espasa -que es troba en
ruïnes- i fem cap al bonic bosc de ribera que hi ha a l’entorn
de l’aiguabarreig del riu de Prades i el riuet del Teix, els quals
formen la capçalera del riu Montsant. Abans de creuar el pont
sobre el riu, agafem a banda esquerra un corriol poc marcat que
puja al Coll del Prat i segueix fins a trobar la pista principal per
la qual passa el GR65-5, que seguirem fins a acabar l’itinerari.
Passada la Font de la Gleva, entrem a l’espectacular Congost de
Fraguerau, en el bell indret conegut com les Cadolles Fondes,
d’aigües gemades i engorjades dins l’estret barranc. Més endavant, creuem el riu Montsant per un pont penjat i comencem a
pujar pel Barranc de Sant Bartomeu, flanquejat d’altes parets i
agulles de formes capricioses. I així fem cap a l’encisador racó
de Sant Bartomeu, amb la seva gran balma obrada, la Font dels
Cossis i la capella romànica del S. XII-XIII que presideix l’indret.
Un cop visitat el conjunt, reprenem la ruta per un corriol que puja
entre el bosc per la banda esquerra del barranc. Més amunt es
passa per una gran galeria coberta per un bloc gegantí caigut
de les parets del cingle. Finalment, fem cap a la carretera C-242
i a les ruïnes de l’antiga Venta de la Llena, on de bon matí uns
companys de l’organització han deixat un vehicle per al retorn
del grup.

Les Cadolles Fondes

les set del matí sortim en direcció a Tàrrega, Ponts i Oliana.
Un trencall de la carretera C-14 ens mena en direcció a
Peramola; a prop de l’Hostal del Boix deixem els cotxes.
La climatologia promet ser excel•lent; les vistes, espectaculars; la
vegetació, amb colors de plena tardor... Les botes ja frisen per
trescar. La ruta s’inicia amb una forta pujada en direcció a la Ruta
del Corb. Passem per l’avenc del Forat del Corb i poc després som
al peu de l’Agulla del Corb. El terreny és de conglomerats tallats de
manera abrupta, amb formacions que ens recorden Montserrat.
Ja podem albirar, encimbellada, l’Ermita de Sant Salvador, de la
qual, un cop superat el desnivell i vista de prop, es pot observar
el mal estat de conservació. L’ermita, de petitíssimes dimensions,
ha perdut la teulada, però conserva parets i absis. Ens desviem
per visitar la casa embalmada del Corb. Una balma amb llarga
història, els darrers habitants de la qual van edificar-hi parets de
tàpia.
Davant nostre, altiva i atraient, s’aixeca la Mola de Sant Honorat.
L’evidència de la visió per on segueix el camí et crea algun dubte
existencial: es tracta de flanquejar una àmplia cornisa, sobre el
profund solc del torrent de la Font Viva. El precipici imposa, però
aviat ens adonem que el calçat s’aferra bé en el conglomerat no
erosionat, cosa que dóna molta confiança. Ens cal un darrer tram
de forta pujada per assolir l’Ermita de Sant Honorat. En el progrés
de l’ascensió, s’endevina que, un cop d’alt de tot, al cim de la
cinglera, la panoràmica pot ser magnífica. Justament aquest és el
punt de màxima excel•lència: un mirador de primer ordre. Damunt
unes cingleres de vertigen, sota els nostres peus, veiem la paret i
el pantà d’Oliana, les parets veïnes de la Serra d’Abenç, més enllà, el Cadí, el Port del Comte... i a l’altre vessant, la Vall del Segre,
l’embassament de Rialb, etc. El retorn és directe, per un corriol
ben fressat anem perdent alçada pel Torrent de la Font Viva per on
fem cap a l’hostal on tenim els vehicles.

Mola de Sant Honorat

Ressenyes de les darreres sortides
29-11-2009. Serra de Miramar

Per 2Esteve
13-12-2009. Camí de Sant Jaume

Sabaté

Itinerari: Fontscaldes – Torre de la Mixarda – Pont
del Diable – Miramar – La Cogulla – Fontscaldes.
Recorregut: 12,8km
Dificultat: Baixa
Desnivell: 400m

Itinerari: Vallbona de les Monges – Llorenç de
Rocafort – Maldà – Belianes – Arbeca.
Recorregut: 18,3km
Dificultat: Baixa
Desnivell: 200m

A

vui participem de l’excursió un grup considerable de companys, tot i que les previsions meteorològiques diuen que
probablement tindrem pluja. Sortim des de l’aparcament
que hi ha a prop de Fontscaldes, al costat de la carretera. La ruta
ens duu per camins entre conreus majoritàriament de vinya, amb
la imatge dels ceps nus de fruit i fulles perquè ja és ben entrada
la tardor. Ens dirigim a la Torre de la Mixarda, que ens desperta
força interès, malgrat veure-la envoltada d’una bastida pel fet que
l’estan restaurant. La Torre de la Mixarda és de possible origen
sarraí i fou fortificada el segle XV. Va ser declarada Bé d’Interès
Cultural el 1985.
Seguim per la pista, aquest cop entre conreus d’avellana i algun
oliver. Ens dirigim al Pont del Diable. Aquest pont és d’origen medieval, possiblement del segle XIV, i no queda clar si està relacionat amb la Torre de la Mixarda com a aqüeducte de proveïment
d’aigua o bé si complia funcions de pont per al pas de vianants.
Tot seguit ens dirigim al llogaret de Miramar, a uns 670m d’altitud.
El camí va per dins del bosc i ens porta a tocar del Mas de Barbat. Caminem per un curt tram de carretera per enllaçar amb una
pista que puja força dreta fins al poble de Miramar. Després de
la dura pujada, ens dirigim a la Font del Senglar, un lloc ideal per
esmorzar i recuperar forces.
Així doncs, després d’aquesta parada, reprenem el camí vers
el Cim de la Cogulla, que es troba a 789m. d’altitud. Un cop som
dalt del cim, fem la foto de grup i seguidament iniciem el descens
per un camí entre bosc de pi blanc i algun clap d’alzinar. Veiem
a la nostra esquerra el poble de Miramar, amb les seves cases
penjades dalt de la muntanya. El camí es converteix en una pista que, vorejant algun mas aïllat, ens porta de nou fins als conreus de la plana, i d’aquí fins als vehicles. En el mateix moment
d’acomiadar-nos, ja parlem de la propera excursió, on segur que
ens trobarem de nou amb les companyes i companys que avui no
han pogut venir i que hem trobat a faltar.

Miramar

L

’advers pronòstic del temps, que anuncia inestabilitat i fred,
farà que avui molts companys es quedin al llit. Malgrat tot,
un grup d’atrevits sortim tot i que el temps s’aguanta per la
quietud. El cel es mantindrà gris tot el dia. De pluja, però, no en
tindrem.
Sortim de Vallbona seguint la senyalització de marques grogues, que ara es veu reforçada per nombrosos rètols posats
recentment. El camí serà gairebé tot per pistes i força planer.
Passem pel poblet de Llorenç, des d’on baixem a la vall de la
Riera de Maldanell. Seguim un curt tram de carretera i pugem a
Maldà per fer una visita ràpida al seu castell. Belianes ja es divisa al front. Abans d’arribar-hi, ens aturem a esmorzar a la vora
de les curioses ruïnes del Molinet. Creuem la vila de Belianes,
on podem contemplar algunes escultures modernes que hi ha
repartides pel poble. Aviat ens endinsem pels camps d’ametllers
i oliveres que envolten Arbeca, ben conreats i ordenats.
A banda d’un grup de ciclistes i algun cotxe de caçadors de
senglars, avui no trobarem ningú més fent el camí. Arribem al final d’etapa pels volts de la una del migdia. Hem anat prou ràpids.
A Arbeca, ens espera l’Antoni Sabaté, que portarà els conductors
a recollir els cotxes a Vallbona. Abans, però, els més llaminers
aprofitaran per fer la visita a la coneguda pastisseria d’Arbeca
El Pa de Pessic; després, anem tots plegats a escalfar-nos una
mica mentre fem la tertúlia habitual en un bar proper.

Arbeca

Ressenyes de les darreres sortides
27-12-2009. La Torre del Moro
(Barranc de Castellfollit - Muntanyes de Prades)

Per Esteve Sabaté

Itinerari: Àrea d’esplai de la Roca de l’Abella (Castellfollit) – Pedrera – Ruïnes de la Torre del Moro.
Recorregut: 4,5 km
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 230 m

L

a d’avui és la darrera sortida de l’any 2009, i té lloc just passades les diades de Nadal i Sant Esteve, durant les quals
la majoria de nosaltres hem celebrat abundosos àpats familiars. Per això, hem triat una sortida propera, curta i interessant,
a la qual pogués assistir la majoria dels habituals i així mantenir
la dinàmica de les sortides quinzenals. En aquesta ocasió, visitarem un element d’alt interès històric de la nostra comarca: les
ruïnes de la Torre del Moro, situades al vessant dret del Barranc
de Castellfollit. Tot i el seu interès, aquesta torre de guaita de l’alta
edat mitjana és

Miramar

força desconeguda de la majoria per causa del seu emplaçament
en un indret esquerp i poc freqüentat, on arriben camins perdedors i poc fressats.
Sortim puntuals de l’aparcament de la Font Baixa i ens dirigim
a l’àrea d’esplai de la Roca de l’Abella del Barranc de Castellfollit.
Després de tants dies de pluges, fred i mal temps, avui tenim un
dia de treva que es presenta radiant i net. És com un premi per
als agosarats que avui ens hem atrevit a sortir.
El Barranc de Castellfollit es mostra imponent i bell, envoltat de
cantelludes roques granítiques. Seguim la pista i, un cop arribats
sota la Roca de Ponent, creuem el riu i enfilem el camí de la
pedrera, la qual travessem pel bell mig del gran esvoranc d’on
extreien la pedra. Seguim, amb fort pendent, pel mig de l’alzinar
seguint un corriol molt perdut i desdibuixat, orientats per algunes
fites de pedres. Així, fem cap a un collet i a un cap de carena al
bell mig de la qual s’alcen les restes de la Torre del Moro. A partir d’aquí, l’absència de camí és gairebé total. Seguim la cresta
granítica, on cal fer atenció de no relliscar, ja que hi ha timba a
banda i banda. I així fem cap a la base de la torre, que s’alça dalt
d’una roca aïllada i de mal accés.
Esmorzem a pocs metres de la torre, arrecerats en una mena
de camí empedrat, avui mig esfondrat, que hom va construir per
poder accedir a la torre de guaita.
De tornada, visitarem algun gorg del barranc i les petites cascades que els emplenen d’aigua netíssima. Arribem a l’aparcament
de l’àrea d’esplai a les 11:30 amb l’objectiu acomplert i amb la
sensació d’haver aprofitat bé el matí.
A reveure l’any que ve!

Textes: Antoni Ferrando – Amadeu Rodriguez – Antoni Sabaté
Fotos: Antoni Sabaté – Antoni Ferrando - Marta Roig – Esteve Sabaté – Toni Arbeca
Morlans

Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté

DUATLÓ D’ALTA MUNTANYA DE CATALUNYA

.

U

n any més, uns quants bojos per la muntanya ens vam retrobar a la Duatló d’Alta Muntanya de Núria.
Enguany, va fer molt de bo i vam gaudir de valent de la cursa que ja s’ha convertit en tot un clàssic del
calendari de les duatlons XM.
De bon matí, des de Ribes i quan encara era negra nit, ens vam repartir en diversos cotxes per pujar a Queralbs. A mi, em van recollir els companys de fatigues dels Ilercavons i, en un cotxe familiar, vam entaforar 4 persones i 4 bicicletes! Una animalada! Gràcies al Joan Farnós, a la falda del nostre amic Benaiges - àlies Jotabé- i
als savis consells del Lluís. Un cop ens vam retrobar amb l’Octavi (Mas Virgili) i l’Asensio, vam tirar cap amunt,
a fer cua i a esperar -amb els mugrons de punta- la sortida, amb vells coneguts i comentant la jugada. Tret de
sortida i una pujada d’anar fent amb btt que ens va dur a Fontalba, on, amb poquets minuts de diferència, vam
arribar jo, l’Asensio i el Tavi. Després ens quedava la dura pujada al Puigmal i la baixada a Núria, on les rampes
van fer acte de presència per no faltar a la cita anual! A Núria, ens esperaven les famílies per donar-nos molts i
molts ànims. En acabat, va venir la dura tornada a Fontalba, que vaig compartir amb el Tavi, animant-nos mútuament. Després, btt i a fons cap avall, que la recompensa d’haver-la acabat ens espera!

Els temps i les posicions:
Toni
3h 41’ 08’’ posició 132
Tavi
3h 43’ 23’’ posició 153
Asensio 4h 21’ 19’’ posició 366
Tots van millorar els registres de l’any passat, excepte jo. Tot i així, tots vam quedar molt contents del que havíem
fet perquè aquí sí que el més important és participar i acabar.

Toni Morlans

Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté

ASCENSIÓ AL PIC LONG PER L’ARESTA NORD

L

a cordada Paz Bronquial la formen el SantoBenaiges , el Lluís dels Ilercavons, junt amb el
Toni de la SECAE. Tres pirineistes de pedra picada que portaven un constipat d’antologia! Després de
dormir poques hores a la Cali entre estossecs, roncs,
esternuts i mocades, empreníem la marxa a quarts
de sis quan encara era negra nit. Sort de la tècnica,
ja que amb un bon frontal i el GPS vam fer via sense
perdre’ns. Feia un fred que pelava i matinàvem perquè
al migdia s’havia d’enfortir el vent, que ja començava
a glaçar-nos els ossos. A trenc d’alba, ja estàvem arribant a cresta del Pic Maubic, on vam veure sortir el sol!
Feia un fred terrible; uns -2ºC que, amb el vent bufant,
semblaven de ple hivern. De fet, en aquell moment jo ja
tenia el Camelbag congelat! La cresta s’erigia dreta i, a
davant, teníem un seguit d’agulles que havíem de superar, la segona de les quals -precària com era- s’havia
de baixar amb un ràpel que feia basarda de mirar.

EL vent colpia les cordes i les nostres orelles, de
manera que, entre el fred i la paüra de la situació, no
paràvem de tremolar. Un cop passada aquesta situació un xic incòmoda, pujàrem per un corredor dret
però estable -amb alguns passos atlètics i alguns altres d’acrobàtics- per tal de fer més segura l’ascensió.
El vent començava a fer-se notar i encara no érem al
migdia, però la bona qualitat de la roca i el fet de progressar amb cautela, pas a pas, feia que gaudíssim de
cada grimpada.
Un cop passat un primer ressalt, la cresta s’estreny
com una fulla de ganivet, però la roca continua sent estable. Passat un flanqueig de vertigen, quedava atacar
l’últim ressalt, que cada cop era més fàcil.

Al fons, el Llac
Tourrat -més de
800m més avall- era
l’única
referència
que teníem. El vent
-segons meteofrance.com- bufava a
una velocitat de 45
a 50km en atmosfera
lliure a 3.000m, amb
reguitzells de 70km/h.
Per això vam acabar
la jornada amb mal
de cap! Uns metres
més i arribàvem al
cim del Pic Long, a
3.192m: el cim més
alt íntegrament francès dels Pirineus. La via està considerada AD, tot i que, amb les condicions de fred i
vent, ens atreviríem a posar-li el +. Ja havíem fet el
cim! Tanmateix continuàrem per l’aresta est fins als
Pics Badet. Abans, però, vam trobar el ràpel de la via
normal del Long que, tot i ser la via normal, també se
les porta! A partir d’aquí, la cresta se suavitza i, malgrat
ser escarpada, es deixa fer sense complicacions cap a
l’Hourquette du Pic Long.
Des d’aquí i fins a l’Estaragne, és una passejadeta
amb desnivell que se’ns va fer una mica dura pel vent
que no deixava de bufar i per les hores que portàvem
caminant. Ara bé, les meravelloses vistes que teníem al
davant ens corprenien i ens animaven a seguir.
Des d’aquella talaia que és el Campbieil, vam poder
veure a primer terme a l’esquerra el Circ de Tromouse;
més al fons, les Tres Marías (segons la Policia Nacional) o Tres Sorores -perquè ens entenguem-, amb el
Mont Perdut, el Cilindre de Marboré, el Marboré, la Bretxa de Roland, el Taillón i, fins i tot, la imponent mola
del Vignemale! Ja només ens quedava baixar per la
Val d’Estaragne fins a la carretera, que vam haver de
remuntar fins a l’embassament del Cap Long, on ens
esperaven els manyanitos, les vambes i la Paz Bronquial!
Per cert, el vent va prendre els nostres constipats... o
els va desar per a un altre dia...

Toni Morlans

Entrevista
Per Esteve Sabaté
David Ferrer Marín.
Escalador i muntanyenc de l’Agrupació
Excursionista d‘Alcanar.
Entre altres fites, el 2006 va coro							
nar el cim de l’Everest, i el 2004, el
							
Shisha Pangma, de 8.027 m. Expe							
dicions en què ha pres part sota la
denominació TERRES DE L’EBRE,
							
on s’integren components de diver							
ses entitats excursionistes de les
comarques tarragonines del sud.
							
– La denominació Terres de l’ Ebre a l’ Everest, quines entitats
excursionistes engloba?
– En un primer moment érem sis els components de l’expedició,
gent de les entitats excursionistes d’Alcanar, Amposta, Tortosa
i l’Ametlla de Mar. Finalment, el David Borràs, de Tortosa, no en
va poder formar part. Així que constituíem l’expedició l’Agustí
Pallarès, com a cap, el Josep A. Sancho, el Ferran Escrivà, el
Marc Flos i el David Ferrer.

– La ruta triada fou pel Nepal.
– En un primer moment el vol ens va portar fins a Katmandú.
A partir d’allí vam fer un trekking de climatització d’alçada. Dies
més tard, un altre vol ens va deixar en terres tibetanes, avui de
la Xina.
La ruta que es va triar és la clàssica de la cara nord, al Tibet. Una
via històrica, la dels primers escaladors Mallory i Irvine. Ja en el
tram final -on ells perderen la vida- hi ha els tres graons rocosos,
els únics llocs d’escalada en roca de tota l’ascensió, que a peu de
carretera suposarien un sisè grau. Fer aquesta escalada a més
de vuit mil metres és dificultós, sobretot per a aquells primers escaladors, amb un equip tan precari. Allò sí que era aventura, anar
a cercar allò desconegut, sense saber amb què es trobarien...
Aquella gent eren uns aventurers!
El llarg camí fins al camp 1

– Anteriorment, el 2004, havíeu assolit un altre sostre del
món, el Shisha Pangma, de 8.027 metres. Ja hi vàreu coincidir
el mateix grup?
– Concretament, amb l’Agustí Pallarès vàrem coincidir; vam
ser nosaltres dos i l’Albert Valldeperes que vam arribar al cim
del Shisha Pangma .
El Marc Flos no pogué venir, ja que per aquestes mateixes dates va ser pare. Prèviament, l’any anterior, amb el Marc, havíem
fet el Ojos del Salado, un volcà de 6.893 m, la segona altura
d’Amèrica, i, al Perú, algun sis mil més.

El llarg camí fins al camp 1

– El 2006 el repte fou l’Everest. Com va sorgir la gosadia
d’escalar el cim més alt del món?

Els components de risc en fer activitats de muntanya els marques
tu mateix.

– En el viatge de tornada del Shisha Pangma, amb l’Agustí Pallarès ja vam donar forma a la idea. Aprofitant l’embranzida del
moment, ens seria factible trobar finançament per a l’Everest.
Després, la realitat no va ser tan fàcil; en el moment que es pronuncia la paraula màgica “Everest” tot es dispara. És com aquí
pronunciar la paraula “boda”. En el cas de l’Everest són sobretot
els permisos els que ho encareixen molt.
-

– Com és la preparació física i mental per a un cim d’aquestes
característiques?

Panoràmica de l’Everest des del camp base xinès

– Entre setmana, com que es treballa, el que jo feia era molt de
fons: córrer pendents, fer sèries en pendents. Els caps de setmana, esquí de muntanya, escalar en gel ... als Pirineus i algun cop
als Alps. Es procura combinar la vida quotidiana amb l’escapada
més llarga del cap de setmana a fi de guanyar agilitat tècnica per
estar al màxim.
Respecte a la part psicològica, com més surts més et trobes
amb la muntanya. El tema alçada queda pendent, això no es pot
experimentar fins allí mateix.
Un altre punt és la consolidació del grup, la convivència, la coneixença, intuir les reaccions de cada membre del grup en tot moment. Això és determinant i et dóna confiança.
– Els Quicos varen oferir un concert a l’Auditori de Tortosa per
ajudar-vos a recaptar ingressos. El finançament per a una expedició resulta un tema molt complicat?

Finançar una expedició és esgotador. De ser ric, ningú ho sabria,
que vull pujar a una muntanya.

– Qui forma part activa d’una entitat ja sap el pesat que resulta aconseguir diners. Parlar amb polítics, amb empresaris, fer
loteries, fer samarretes, assistir a actes per tal de promocionar el
projecte... És treball i més treball, i resulta esgotador.
Rebre finançament suposa uns compromisos i haver de mostrar
els logos publicitaris arreu.
I et preguntes si tot això compensa. Si el que a tu t’agrada és
escalar!
Si fos ric, no ho sabria ningú, que vull pujar a una muntanya.

Entrevista
							
El Marc i el Ferran arribant al camp 1, a 7.050 m
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
Feia molt de fred i calia estar sempre concentrat, la distracció no
hi tenia cabuda.
							
– Es podria denominar com una expedició lleugera, la formada
per vosaltres cinc?
– Podríem dir que mitjana, ja que vàrem contractar els imprescindibles camàlics i iacs . Un cop al camp base, dos xerpes ens
van ser d’utilitat.
– Quina és la part més complicada de l’ascensió?
– Quan ets al camp base, el més complicat és l’espera. La inactivitat fa que el cap doni massa voltes i treballi en negatiu. Un
cop reprens la tasca retorna la confiança.
– En un cim d’aquestes característiques, el perill sembla proper. Com s’assumeix aquest risc ?
– Crec que pel fet de fer muntanya ja estàs assumint aquest
risc, que existeix independentment del lloc on es dugui a terme
l’activitat i de l’alçada. Fer muntanya és un joc al qual has decidit
jugar de jovenet, des del primer dia que hi vas; primer d’una
manera més inconscient, però aviat veus clares les regles. Els
components de risc, els marques tu mateix.

Per Esteve Sabaté
– Com recordes l’atac i l’arribada al cim?
– Doncs amb un seguit de problemes. Dos dels nostres companys
tenen problemes de salut i no poden continuar l’ascensió. La responsabilitat recau tan sols sobre el Marc i jo. El dia que arribem al
camp tres per fer l’atac al cim, a les 6:30 de la tarda, ens trobem
que un xerpa que ha desertat ens ha robat material tan valuós i
vital com menjar i un fogonet per escalfar aigua. Tot això a uns
8.200 metres.
Vam fer una llarga espera intentant refer-nos, asseguts a la tenda
amb un fred que pelava. Eren les 10:30 de la nit quan vam decidir
iniciar la sortida cap al cim. Feia molt de fred i anàvem caminant,
sempre concentrats, la distracció no hi tenia cabuda. Aviat vam superar la primera rampa a 8.500 m. Recordo que el sol començava
a sortir, el segon graó quedava il•luminat. Aquí prens consciència
que és factible fer cim. A les 6:45 assolíem el cim de l’Everest, el
Marc Flos i jo.
Poc després coincidíem, allà dalt, amb un altra expedició catalana, els de Girona.
Un cop fetes les fotos de rigor, el pensament era la tornada, davallar fins al camp dos. Estàvem molt cansats. El caminar era lent.
Eren les sis de la tarda que reposàvem al camp dos. Havien estat
18 hores d’esforç ininterromput per sobre dels 8.000 m.
– En general, són curoses les expedicions amb les seves deixalles? En els diferents camps i vies més transitades, hi queden moltes restes?
– M’ho imaginava més brut. Tret d’alguna corda que precàriament equipa algun tram, la resta està força net.
Pel que fa a nosaltres, el dia següent, el company Ferran i un
xerpa van pujar a recollir tot el camp tres i el dos.
– El llibre Everest , la conquesta d’un somni és un recull fotogràfic, ple de les millors imatges i records gràfics. L’edició ja estava
prevista abans de l’expedició ?
– No, va sorgir com a resultat de l’expedició.
– Després d’haver pujat a l’Everest, a la muntanya més alta del
planeta, són possibles més objectius alpinístics?
– Sempre ! És com la vida, sempre cal cercar alguna cosa que
et motivi.

							
El Marc i el David al cim
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

Havien estat 18 hores d’esforç ininterromput per sobre dels 8.000 m.

							
Entrevista realitzada el dissabte 12 de desembre de 2009
amb motiu de la conferència “Expedició 2006 Terres de l’Ebre
a l’Everest 8848m.“ 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
Entrevista: Antoni Sabaté
Fotos: Antoni Sabaté i David Ferrer

Patrimoni
Per Esteve Sabaté

L’ERMITA DE SANT BARTOMEU DE FRAGUERAU

J

a des d’antic, el massís del Montsant
														
ha estat escollit per molts eremites que
					
han cercat en aquesta recòndita muntanya el perfeccionament personal mitjançant
pràctiques religioses rigoroses -d’aquí li ve el
nom de Montsant. Els motius de tal elecció
han estat la solitud i l’evocadora grandiositat
d’aquesta muntanya, així com l’abundància de
coves, balmes i fonts que hi ha arreu.
Hom assenyala les coves de Coll de Mònecs
com un antic eremitori d’època visigoda, i fins
i tot en l’actualitat encara hi ha una monja ermitana a Sant Joan de Codolar (Cornudella).
Amb tot, el període àlgid de l’eremitisme al
Montsant tingué lloc durant l’alta edat mitjana,
quan aquelles terres acabades de reconquerir eren encara un desert apte per a l’aïllament personal. Tot aquest procés eremític culminaria amb la creació de la Cartoixa d’Escala Dei, que acabaria
convertint-se en l’estament feudal més poderós de la comarca.
D’aquelles ermites, la més antiga que es conserva actualment és la de Sant Bartomeu de Fraguerau (Ulldemolins). Està situada al bell mig d’un barranc d’incomparable bellesa del vessant dret del
riu Montsant, pel qual transcorre el GR65-5, als estreps de la Serra de la Llena.
Referent al passat d’aquesta ermita, la prestigiosa enciclopèdia Catalunya Romànica diu el següent: Aquesta ermita fou fundada per fra Guerau Miquel, que el 28 de juliol del 1192 va obtenir la
possessió d’una part de la vall del riu Montsant –coneguda encara avui com la Quadra de Fraguerauon habitava el referit anacoreta, segons J. Lladonosa, des dels volts del 1160. Fra Guerau va fundar
dues capelles o ermites en la balma on tenia l’eremitori, dedicades a Santa Maria i Sant Bartomeu,
de les quals només perdura la segona.
L’any 1210 l’anacoreta cedí el seu territori, com també l’ermita de Santa Maria, a Pere Balb i la seva
esposa Guillema, on fundaren una comunitat femenina que, finalment, el 1215 s’establí a Bonrepòs.
L’ermita de Sant Bartomeu va pertànyer primerament a l’esmentat Monestir de Bonrepòs, confirmat
per Jaume II el 1292, i més endavant, en desaparèixer aquest cenobi (segona meitat del segle XV),
l’ermita va passar al domini d’Escaladei.
Durant el segle XVI, la propietat del territori de Fraguerau va ser motiu de conflictes entre la Cartoixa
d’Escaladei i el poble d’Ulldemolins, ja que era un indret de devoció de la gent del terme que també
servia per allotjar gent en cas d’epidèmia. L’ermita fou propietat de la Cartoixa fins a la desamortització de Mendizábal el 1835, quan va passar a la parròquia d’Ulldemolins. Corrent l’any 1851 s’instal•là
a l’ermita Francesc Palau i Quer, que seria el darrer ermità de Sant Bartomeu de Fraguerau. L’ermita,
que es trobava en estat d’abandonament, fou restaurada el 1978.
L’edifici, romànic dels segles XII-XIII, és format per una nau d’uns nou metres de llarg per cinc
d’ample i acabada amb un absis semicircular orientat a llevant. Està construïda amb carreus ben tallats posats en filades irregulars. La capella té l’entrada en el lateral que dóna al nord i disposa de tres
finestres que deixen entrar la llum a l’interior. La coberta és de teules i té un campanar d’espadanya
fruit de la darrera restauració. La campana està feta amb un obús procedent de la Guerra Civil del
1936-39. A la dovella superior de l’entrada hi ha gravat l’escut d’Escaladei i,a sobre, en la darrera restauració, s’hi va posar també l’escut d’Ulldemolins. La gran balma obrada fou el lloc on s’instal•laren
els primers eremites, i més tard esdevindria la casa de l’ermità. A tocar, al fons d’una cavitat, hi ha
uns degotalls coneguts com la Font dels Cossis.
Actualment, l’aplec de l’ermita es celebra el 24 d’agost, diada de Sant Bartomeu.
Antoni Ferrando Roig

Natura i Paisatge
Per Esteve Sabaté

					
L’ESTÈVIA
una planta marginada pels laboratoris farmacèutics

L

’Stevia rebaudiana és originària de la
flora sud-americana i es cria espontàniament en l’hàbitat semiàrid de les zones muntanyoses d’Amambay, al Paraguai,
i a les zones adjacents del Brasil. L’Stevia
rebaudiana ha passat a cultivar-se en extenses àrees de tot el món i de manera més
extensiva en països com la Xina, el Japó,
Corea, Tailàndia, Taiwan, Israel, etc.
L’estèvia és un arbust que arriba als 90 cm
d’altura i es caracteritza per tenir les fulles
de color verd brillant, simples, pubescents,
el•líptiques, dentades i alternes, les quals
mesuren entre 3 i 5 cm de llarg per d’1,5 a
2 cm d’amplada. Les tiges són herbàcies,
epigees, pubescents i rectes; acostumen
a ramificar-se després del primer cicle vegetatiu i tenen tendència a inclinar-se. Les
arrels filiformes són essencialment superficials i tenen suficient força vital per facilitar
el rebrot de la planta. Una secció engruixida
de l’arrel s’enfonsa a més profunditat. Les
arrels són fibroses i perennes, i és l’única
part de la planta on no hi ha esteviòsids. És
una planta dioica, que presenta inflorescència racemosa amb flors petites, tubulars i de
color blanc, sense fragància perceptible.
S’agrupen en panícules corimboides formades per petits capítols axil•lars que van
creixent a poc a poc. Les seves flors, les
pol•linitzen les abelles. El periant està constituït per un calze dialisèpal i per una corol•la
dialipètala. En les nostres latituds, no és
habitual que doni fruits fèrtils. Els fruits són
aquenis dotats d’un vil•là que el vent transporta amb facilitat. L’Stevia rebaudiana pertany a una espècie alògama (de fecundació
creuada), una propietat molt important des
del punt de vista comercial, ja que en la
zona d’origen existeixen altres 150 espècies
d’Stevia que la poden fecundar.

Usos medicinals:
L’Stevia rebaudiana és una planta que regula el sucre de la sang, redueix la pressió
arterial i regula l’aparell digestiu en general. També actua favorablement en moltes
persones amb ansietat, redueix greix i és
diürètica. Una altra aplicació de l’Stevia
són les gàrgares bucals a partir d’una infusió. S’ha observat un efecte similar a altres
antisèptics químics com la clorhexidina,
que actua com a preventiu de les càries
bucals. Destaquen els efectes que té per a
la qualitat de vida dels diabètics, els quals
es poden beneficiar de les propietats reguladores dels nivells de sucre a la sang
que aporta la ingestió de fulles tendres
d’Stevia.
Els estudis mèdics constaten que el principi actiu de la planta indueix les cèl•lules
beta del pàncrees a produir per elles mateixes quantitats importants d’insulina, la
qual cosa contribueix a reduir la glucosa
de la sang, que és la causa de la diabetis
mellitus 2.

Reig bord

Àngels Gambús
Esteve Sabaté

Natura i Paisatge
ARBRES MONUMENTALS

Per Esteve Sabaté

V

oldria aprofitar aquest racó del nostre butlletí per
parlar dels arbres singulars que sovint trobem a
les nostres rutes.
Aquests arbres es caracteritzen per les seves grans
dimensions, bellesa o edat considerable, i habitualment per les tres coses alhora. Són protagonistes de
fets històrics, de llegendes i tradicions. Així doncs, esdevenen testimonis silenciosos del pas de generacions
i generacions de persones.
L’acció humana, amb el desmesurat creixement urbanístic dels pobles i ciutats, l’ampliació i construcció
de noves infraestructures, o les transformacions en la
gestió del món rural, no sempre han estat prou respectuosos amb aquests exemplars. El cicle vital de
la natura també marca els seus ritmes, de manera
que temporals d’aigua i vent, o malalties són factors
responsables que desapareguin.			
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
Alzina del Mas de la Barba
							
L’alzina (Quercus ilex) del Mas de la Barba creix al
costat d’aquest mas, a la Serra de la Gritella, prop de
Siurana. És un exemplar d’alzina catalogat per la seva
extraordinària capçada.
El nom de Mas de la Barba o de la Bàrbara procedeix d’una dona del segle XVII de tal temperament que
va portar a modificar el nom de Mas d’en Juncosa, que
pertanyia a la família del seu marit. L’abreviació “Barba” és de principi de segle XIX. El mas fou abandonat com a residència el 1944, quan el seu propietari
fou assassinat per una venjança de postguerra. Hi ha
referències històriques que aquest mas ja existia al segle XIV com a Mas de n’Alanyà, nom de procedència
rossellonesa i que probablement es relaciona amb la
conquesta de Siurana.
L’alzina del Mas de la Barba ha vist passar molts
d’aquests fets, i esperem que continuï donant a l’indret
aquest caire harmoniós, amb el mas, les feixes i el
bosc a tocar del cingle.

El Pi de les Quatre Branques (Querol)

L’excursió que vàrem tenir ocasió de fer per la Serra
d’Ancosa i els voltants de Querol ens va permetre
contemplar un impressionat pi pinassa (pinus nigra)
que, a partir d’ un metre del nivell de terra, es divideix en quatre branques, que arriben a més de 20
metres d’ alçària.
Precisament, fou aquesta característica que convertí les pinasses en els arbres utilitzats per construir els pals dels vaixells, especialment durant els
segles XVII i XVIII.

Reig bord

Text: Amadeu Rodriguez
Fotos: Antoni Sabaté
Informació obtinguda de:
http://www.catpaisatge.net/
http://www.gepec.org
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CONTE D´ HIVERN: El grèvol amic

l bosc de mica en mica va perdent els colors
càlids que la tardor ha pintat en les fulles de castanyers, roures i aurons, i ara els trobem escampats per terra com una catifa de taques de pintura en
forma de fulles.
El sol escurça la seva passejada diària pel cel i envia
uns rajos cada dia menys intensos, com de capvespre.
L´aire més fred i sec escombra la humitat del sotabosc, que ha esperonat els darrers camagrocs i fredolics.
Arriba l´hivern.
Un esquirolet rosegaire tomba tot sol. Ha amagat
glans i pinyes en un clot fet amb les seves potetes i
ben segur que, quan li faran falta, no recordarà el lloc
on són. Comença a sentir el fred, se sent cansat, no
té ganes d´enfilar-se pels troncs ni de brincar per les
branques, i encara no ha decidit on farà el seu niu per
passar l´hivern.

Però vet aquí que prop del camí troba uns quants grèvols llampants, verdes les fulles, rojos els fruits, semblen una munió de semàfors sobre un paisatge cada
dia més gris i esmorteït. Estan força junts i costa dir on
comença l´un i acaba l´altre, tot i que en sobresurt un
de més alt situat al mig.
S´hi atansa i de seguida s’adona que, envoltat per
aquell fullatge espès i consistent, no té tant de fred. I
veu que només les fulles de la part baixa són punxents.
Millor, pensa, així cap animal se les menjarà i jo em
faré el niu a mitja alçada, prop de les fulles més arrodonides.
I tal dit, tal fet. Ara toca recollir branques i fulles seques per fer la part exterior del niu, i després molsa,
plomes i herbetes suaus per a la interior.
S´hi instal•la i veu que és una mica estret, però li
queda l´espai just per poder recargolar la cua al voltat
del seu cos petitó.
No ha passat gaire estona quan se sent un anar i
venir d´ocells al voltat dels grèvols. Són una colla de
tords, canten fort i sembla que també han decidit ser
llogaters del mateix arbre.
I més tard arriba una merla solitària, una mica tibada, que inspecciona tots els racons d´aquell embull de
branques i fulles lluents abans d´emetre un cant ben
entonat, en senyal d´aprovació.

I ja entrada la nit s´acosta un cabirolet jove que no
para quiet ni un segon, prova de rosegar unes quantes
fulles de la part baixa, busca brots per terra, entra i surt
tot indecís d´aquella mena de cova de parets verdes…
però al final també es fa seu aquell raconet del bosc.
L´hivern avança i, per als habitants del grèvol, cada
dia es fa més difícil de trobar menjar; els insectes s´han
amagat o han mort, els fruits s´han marcit, les llavors
s´han colgat terra endins. L´esquirol i els seus companys sort en tenen d´aquells grèvols ufanosos que
conserven els seus fruits carnosos i no se´n desprenen
per més fred i vent que els sacsegin, i troben el dinar a
punt dia rere dia talment com si d´un hostal es tractés.
I no cal dir que quan la guineu o l´àguila han rondat pels voltants per satisfer algun àpat que no arriba,
l´esquirol ràpidament ha corregut cap al seu edifici
de mur impenetrable, refugi magnífic enmig de roures
despullats i pins més esclarissats.
I si és cert que, cada cop que s´atansa algun excursionista, caçador o ciclista, observa els grèvols i està
temptat de collir-ne unes quantes branques, al final no
ho fa, ni tampoc prova de tastar cap fruit.
Voleu dir que els homes han après a respectar la
nostra llar? – diu la merla.
I són coneixedors de com evitar un fort mal de panxa?
– es pregunten els tords.
Ja saben que els grèvols creixen molt lentament? –
afegeix el cabirolet.
I que estan en perill d´extinció ? – assenyala
l´esquirol.
SSSsss... potser s’han adonat que sou vosaltres per
als qui porto sort i prosperitat - parlen les fulles fent una
remor suau.
Gràcies, grèvol amic – contesten junts.

M. Mercè Badia Conesa
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LA FLAMA DEL CANIGÓ

P

ermeteu-me la llicència de parlar-vos de la
Flama del Canigó en un mes força inusual.
Sempre s’ha relacionat aquesta festa amb
la nostra identitat, cultura i tradicions. Va entrar per
primer cop al Principat el llunyà 1966, anys difícils
per a la nostra cultura perquè des del centralisme
de Madrid i els dictats de l’omnipresent Francisco
Franco es volia una Espanya uniforme. Això no va
ser obstacle perquè es convertís de seguida en
tradició i arrelés entre nosaltres.
Aquest esperit de lluita i de defensa de la nostra
identitat, avui 13 de desembre, s’ha viscut d’una
altra manera. Una munió de pobles i ciutats del
nostre país han fet una consulta popular als seus
ciutadans. El fet de ser una consulta ja ha posat
molta gent nerviosa i persones anomenades demòcrates l’han titllat de ridícula; però, si afegim a
aquest fet que el que s’ha consultat és si volem la
independència de Catalunya, això ja ha causat un
terratrèmol polític.
Després de la transició democràtica, els qui
vàrem posar-hi les nostres il•lusions ens hem
anat desenganyant. El panorama s’ha enfosquit
i de l’esperit de la lletra només en queda la lletra, i la lletra és sagrada i no es pot modificar. Si
afegim a aquest desencís les contínues ofenses
i menyspreus que hem de suportar, el panorama
és certament entristidor.
La nació més solidària és tractada de gasiva; al
segle XXI, quan les noves tecnologies s’imposen
d’una manera aclaparadora, portar uns papers de
Salamanca sembla una tasca difícil i, al mateix
temps, quan un diputat vol parlar en la nostra llengua al Parlamento de España resulta una tasca
impossible perquè el reglament s’hauria de modificar i això sembla que és gairebé impossible.

Els governants d’Espanya que s’atreveixen a
proposar solucions per evitar enfrontaments entre civilitzacions són incapaços d’aplicar aquestes
bones intencions a casa nostra. On és l’antic esperit?
Diuen que la dignitat del nostre poble mereix
una resposta clara i democràtica. Certament, comencem una nova cursa que pot ser tan dura i
llarga com la que fem per Sant Joan, quan els
nostres corredors ens porten la flama des del Canigó, però és la nostra cursa i ningú ens pot negar
el dret a córrer.

							

							

Joan Mateu
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Sentits_3

D

el roure un degotall de fulles seques,
amb què el ventijol es distreu,
no fan sinó dansar lleugeres...
com m’abelleix tocar-ne l’ossam fred.
El guardabosc s’esplaia i amb bravesa
referma l’acord vegetal;
tan expert com és per als pactes,
rep el capciró amb punyent escomesa.
Amorosa ets, herba blenera, en ton anvers.
Bregosos el ginebró, el coscoll i l’argelaga.
Enganxifós el vesc que el pi acull a l’obaga.
Tants afalacs reben els capcirons del dits
que arriben a creure’s, ingenus,
els més privilegiats dels òrgans dels sentits.

Elisenda Rosell

Itineraris Escollits
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LA PICA D’ESTATS AMB ESQUÍS

es següents línies són la descripció d’una excursió amb esquís de muntanya per indrets poc habituals a l’hivern: la Pica d’Estats (3.143 m).

Sotllo i Pica d’Estats des del coll de Baborte

Baixem cap al nord fins a l’Estanyol de Barz (2.786
m), i des d’aquí tornem a pujar, primer en direcció est i
després al sud vers la Pica d’Estats (3.143 m). Deixem
els esquís en un petit replà a pocs metres del cim i,
amb els grampons als peus, hi arribem.
Al cim el fred és insuportable. Arribar i marxar. Retornem a l’Estanyol de Barz. Enfront nostre, a l’oest, entre
els pics Guins de l’Ase i el Sotllo, hi ha una bretxa que en
algun lloc he vist anomenar Coll de Riufred Occidental,
o també Coll d’Estats. Són uns 80 m que pugem amb
els esquís a l’esquena obligats pel fort pendent. Des
d’aquí iniciem un impressionant, pronunciat i excel•lent
descens de quasi 700 m que ens durà fins a la Pleta de
Broate, on hi ha un refugi a dalt d’un penyal.
Pujant al Port de Sotllo. Pics Noris i Monteixo, al fons

Deixem el cotxe a la presa de Montalto, una mica
més amunt de Tavascan, i, amb els esquís penjats
a la motxilla perquè no hi ha neu, iniciem l’excursió.
Travessem el Pla de Boavi, creuem el riu Noguera de
Lladorre i comencem a pujar pel camí de Broate tot travessant un frondós bosc d’avets que no deixen entrar
gairebé mai el sol. Aviat arribem a la neu. Enganxem
les pells de foca als esquís i ens els posem als peus.
Creuem el Torrent de Sellente i guanyem alçada suaument tot girant al sud per la ribera de Sellente. Passat
el Pla de Santa Pau -hi ha un pluviòmetre-, la Ribera
de Sellente s’eixampla força i gira a l’est fins al Coll
de Sellente (2.485 m). Des del coll tenim davant nostre el Pic de Pedres Blanques i l’Estany de Baborte,
a baix. Una mica elevat sobre l’estany, hi ha el refugi
de Baborte, d’estructura metàl•lica pintada d’un color
carabassa que el fa molt visible. Quan hi arribem, el sol
ja va a la posta i la darrera claror del dia il•lumina els
cims de les muntanyes amb tons groguencs i després
rosats, donant al paisatge un exquisit contrast entre el
blau intens del cel i el blanc més pur de la neu.
L’endemà la comoditat del refugi ens guanya i sortim
una mica massa tard. Anem al nord-est vers el Coll de
Baborte (2.618 m), on iniciem el primer descens –a
l’est-, seguint la barrancada que treu les aigües del circ
de Sotllo, fins a arribar a l’Estany de Sotllo (2.352m).
Som a la ruta normal a la Pica d’Estats des de la Vallferrera. Ressalten al sud els pics Noris i Monteixo, i,
al nord, la Pica d’Estats mostra la seva imponent cara
sud
Anem al nord, cap a l’Estany d’Estats i després amb
forta pujada vers el Port de Sotllo (2.894 m). Aquest
seria el lloc ideal per reposar, si no fos pel vent que
aquí bufa fort i ens provoca una intensa i desagradablsensació de fred. La neu i el glaç a les roques prenen
formes curioses per l’acció del vent.

Estany de Certascan

Seguim el riu Broate cap a l’oest. Passem per la vora
de la cascada de Broate. Cal anar amb compte quan
s’arriba al bosc perquè hi ha passos de dificultat, si es
perd el camí, i això és fàcil quan la neu el cobreix. Arribem a la Ribera de Sellente i, pel mateix camí d’ahir,
baixem fins al Pla de Boavi i fins al cotxe.

Itineraris Escollits
						

Port de Sotllo i Pica d’Estats des del sud
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Pic de Baborte

Cartografia:
Alt Pallars, Salòria, Santa Magdalena, Sant Joan de l’Erm, del CE Pirenaic
Pica d’Estats – Montroig, de l’Editorial Alpina
Pirineos (Cap d’Aran - Pallars Sobirà), de la FEM

Joan Guasch i Murtra

La Finestra
Per Esteve Sabaté

VOLGUT DOM PEDRO,

Q

uan vàreu arribar al Mato Grosso a final de juliol de l’any 1968, jo encara no havia
nascut, però no vaig trigar gaire a enfilar-me per la vida.
L’any 1968 va ser un any de somiar amb canvis, el maig francès, la primavera de Praga... Un món que estava en efervescència, però que aviat va tornar a caure en decadència.
El Matto Grosso és colpidor per la seva majestuosa bellesa solcada per un riu que quasi és
il•limitat: l’ Araguaia. La bellesa de la terra contrasta amb l’opressió que pateixen els camperols. I arribeu vós, i el primer que us trobeu són quatre nens morts que us van deixar davant
la porta de casa. Una vivència com aquesta és devastadora per a qualsevol ser humà que
respecti la dignitat dels altres com la pròpia.
I lluiteu, lluiteu amb la força de la paraula i del fet. Organitzeu moviments obrers i creieu en
la utopia del socialisme nou. Pel camí, heu vist com es vessava la sang dels amics, dels màrtirs, com vós els anomeneu. En aquesta regió del Brasil, com molts Brasils, els terratinents
feien i desfeien a la seva voluntat, i vós vàreu decidir donar-los l’esquena. La vostra actitud
de valentia us va unir amb els pobres de l’Evangeli.
I ara nosaltres, el primer món, amb la crisi que hem creat a partir del capitalisme, amb
diners públics salvem societats mercantils i financeres que mai han socialitzat els beneficis,
però sí les pèrdues. Ara, segurament, és un bon moment per a la reflexió i per treballar per
a la dignitat humana.
Monsenyor, rebeu la meva més pregona admiració.
Meritxell Sans Carré

Jo moriré dempeus igual que els arbres,
em mataran dempeus.
Testimoni major; el sol imprimirà el seu lacre
sobre el meu cos ungit altra vegada.
De cop, amb la mort,
es farà veritat la meva vida.
Per fi, hauré estimat!
Pere Casaldàliga

Mallà!!
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NADALA EN QUATRE MOVIMENTS
Primer moviment – Allegro ma non tropo

P

ortem una temporada que els
mitjans són plens de notícies on
es denuncia la corrupció d’alguns
dels responsables públics. Sembla que
ens trobem allí on no s’havia arribat
mai!
Vet aquí que fa temps, a l’Espluga,
s’esdevingué el cas d’un secretari de
l’Ajuntament que portava una doble
comptabilitat; la seva cobdícia degué
ser tan desmesurada que les arques
municipals arribaren a la bancarrota. El
primer d’adonar-se de la deslleialtat del
funcionari municipal fou el propi alcalde.
El secretari, en ser descobert, reiterà
les supliques de perdó amb la intenció
de silenciar tot l’afer, amb les llàgrimes i
els mocs pertinents.
L’alcalde va voler ser estricte i contundent. No obstant, l’amistat que havia sentit cap a aquell home l’empenyia
a ser indulgent i cercar una solució per
evitar l’escarni públic.
El va convidar a acomiadar-se del seu
càrrec i l’obligà a fer una obra de vila pel
valor del desfalc. Tinc entès que aquesta és la gènesi de la construcció del rentador municipal de la Font Baixa.

Segon moviment – Andante

A

l 1915 va ser estrenada
l’anomenada Simfonia Alpina del
compositor alemany
Richard
Strauss (no us confongueu amb la nissaga dels Strauss vienesos, els dels valsos).
Aquest poema simfònic ens descriu
l’ascensió a un cim dels Alps. Des de la
sortida del refugi, en plena matinada,
encara de nit, ens va desglossant tot el
trajecte: la travessa del bosc, les clarors de l’albada, els rierols i la cascada,
el bosc, la tartera, la glacera, el cim i la
seva panoràmica; la davallada amb moments de perill per la tempesta de pluja
amb llamps i trons, les darreres clarors
del dia, altre cop la nit i l’arribada... Tota
una crònica musical narrativa, on els
instruments són al servei d’un programa
cronològic minuciós de vint-i-dos apartats.
Com la majoria d’obres que perduren,
en la seva època no va ser ben rebuda.
Fortament criticada per aquesta concepció programàtica i descriptiva, el resultat
no encaixava amb els conceptes estètics
musicals del moment.
Avui la seva audició és celebrada i gaudida doblement, si tenim el goig d’haver
viscut alguna experiència d’alta muntanya,
per tal com ens brinda la possibilitat de
posar banda sonora als records de la
nostra ascensió.

Mallà!!
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Tercer moviment - Largo

A

mitjan segle passat, la rivalitat i la
dèria de les potències europees per
aconseguir coronar els cims més alts
del planeta va arribar a ser un assumpte del
més alt nivell d’estat.
Les elits, la flor i nata, el millor de cada
casa, la selecció dels més bons escaladors
i alpinistes, van ser gairebé militaritzats i
enviats a la serralada asiàtica per aconseguir apuntar la plantada de bandera abans
que ningú.
El primer cim coronat de més de vuit mil
metres va ser l’Annapurna, el 1950. El mèrit
fou d’una expedició francesa: Maurice Herzog i Louis Lachenal van ser els primers homes a trepitjar un dels 14 sostres del món.
L’expedició era composta, entre d’altres,
pels llegendaris Gaston Rebuffat i Lionel
Terray que no aconseguiren pujar aquell
cop, però la col•laboració i ajuda dels quals
a la cordada d’atac final fou decisiva.
Lionel Terray, el 1955, va aconseguir la primera ascensió el cim del Makalu, de 8.463
metres. Va morir als 44 anys, víctima d’un
accident d’escalada als Alps el 1965.
Recordo molt bé que, passejant pel cementiri de Chamonix, vaig localitzar fàcilment la seva tomba.
Tot el que en sabia eren les seves proeses
en el món de la muntanya, que ell minimitzava en el títol del seu llibre “Els conqueridors de l’inútil” i que jo havia llegit amb total
devoció.

Quart moviment – Allegro cantabile

E

l dia de Nadal,
posarem el porc en sal,
la gallina a la pastera,
el pollí dalt del pi,
toca, toca, Valentí.
Ara passen bous i vaques
las gallines amb sabates,
els capons amb sabatons,
el vicari fa torrons,
la guineu els ha tastat:
diu que són un poc salats.
Marieta poseu-hi sucre
que seran un poc millor.
Caga Tió,
sinó, et donaré un cop de bastó!
Amb un enginy popular tan desbordant
i fantàstic, no entenc com encara no som
capaços d’aconseguir la independència.
Que tinguem unes bones festes nadalenques, amb salut, pau i bona companyia.
L’any que ve, desitjo que tornem a compartir corriols.

Antoni Sabaté
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El mateix autor de Somnis de l’Eiger,
en aquesta crònica, ens fa partíceps d’una dura experiència a la muntanya més alta de la terra, on les situacions extremes fan que sigui impossible una actuació
natural en moments crucials.
Situacions que marquen per tota la vida
els seus protagonistes

Mapa de la comarca de la Ribagorça a la província d’Osca.
Al revers, s’especifiquen en català, castellà, anglès i francès
18 itineraris de curta durada, els quals es poden enllaçar
entre si seguint senders de gran i petit recorregut.
Els acompanya una selecció de fotografies d’indrets destacables de la zona i informació d’interès turístic, hotels,
restaurants, museus...

Montsant

Els Masos de
Rojals

Patrimoni natural
i paisatge

Autors:
Josep M. Contijoch
i
Vicenç Bayona

Autor:
Roger Pascual i
Garsaball

Edita: Centre d’Estudis
de la Conca de Barberà
1997

Edita: Migdia
Serveis Culturals
d’Albarca
2002

Amb la col•laboració
de l’AAVV i la
Parròquia de Rojals

Promou:
CARRUTXA

Primer de dos volums d’un complet estudi del Montsant.
En aquest volum, el seu autor ens convida
a participar de la riquesa del massís en les seves
vessants humana, geològica i de biodiversitat de flora i
fauna, en una presentació geogràfica i paisatgística de
la zona, així com amb un acurat i minuciós estudi de la
vegetació i inventari de la flora del Montsant.
Una excel•lent publicació que ens farà conèixer el massís en tot el seu esplendor.

Monografies IX
En aquesta publicació, trobarem un dels elements bàsics
i primordials per descobrir la part més humana d’aquesta
banda de les Muntanyes de Prades dins l’entorn de Rojals:
els masos i, per extensió, els molins, tant per la seva
activitat com per la seva importància d’edifici patrimonial.
Els autors varen prendre el relleu de la recerca dels masos
del terme de Rojals al clergue, fill d’aquesta vila, Joan
Serra i Escoté. Fou ell qui inicià la cerca i inventari fent una
descripció de cadascun dels masos a partir de la informació recollida en arxius i, sobretot, a partir de les converses
mantingudes amb gent gran del poble, a més de mapes
antics, del cadastre i de la narració oral.
Acompanyen els textos, fotografies i dibuixos dels elements.

Marta Roig
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NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del darrer trimestre, s’han donat d’alta a la nostra entitat els següents companys:
Jaume Toldrà Vendrell
Teresa García Serra
Miquel Martí Torrents
Mª Rosa Farran Morgades
Fermí Amigó Borges
Benvinguts!

***

UN LOCAL SOCIAL PER AL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ

E

n el darrer butlletí d’informació municipal
(Octubre de 2009, núm. 54), l’Ajuntament
de l’Espluga publica la següent notícia amb
el títol: Les entitats compartiran espai en l’actual
edifici del Casal.
L’article diu el següent: “Ajuntament i entitats
van mantenir divendres dia 25 de setembre a la
nit, a la Sala Polivalent de l’Antic Hospital, una reunió en la qual es va parlar de la futura disposició
dels espais del Casal per a l’ús de les diferents
entitats i a l’espera que el futur Casal d’Entitats
acabi convertint-se en realitat. En aquesta reunió
es va acordar que les entitats que requereixin un
espai dins l’edifici històric del Casal podran fer-ne
ús, de forma organitzada, en espais que seran comunitaris com la Sala de Juntes, l’Auditori Carulla
Font, la Sala Josep Tremoleda, antics despatxos,
magatzem del pavelló poliesportiu, etc. També es
va acordar que l’Ajuntament posarà un armari al
Casal per tal que cada entitat pugui dipositar-hi les
seves coses.En aquest sentit, l’Ajuntament va comunicar que es reunirà amb cada una de les entitats per tal d’estudiar les seves necessitats reals
d’espai; no en va, algunes ja disposen d’espais
propis en altres indrets de la localitat.”

No cal dir que una vella aspiració del Club Atlètic Espluguí és disposar d’un local social on portar a terme reunions, activitats, preparació de la
Cursa, etc., ja sigui dins de l’edifici del Casal o en
un altre local que l’Ajuntament cregui oportú. Fins
ara, aquesta mancança ha estat solucionada pels
propis membres del CAE, que han cedit el seus
domicilis i locals privats per realitzar les activitats
esmentades, amb la consegüent provisionalitat i
limitació que això comporta.

Antoni Ferrando Roig
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