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EDITORIAL
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E

l diòxid de carboni, el metà i d´altres gasos presents a l’atmosfera capturen la calor subministrada pel Sol i fan de la Terra un planeta habitable. Si no existissin, el nostre planeta
seria un món gelat amb un aspecte similar a Mart. En canvi, si la seva presència fos
descomunal, que és el que passa a Venus, les temperatures podrien ser asfixiants. D’entrada
doncs, l’efecte hivernacle no és un defecte ambiental ni un fenomen indesitjable del nostre
planeta. Ara bé, els humans accentuem aquest efecte quan injectem a l’atmosfera els gasos
mencionats.
Arribats a aquest punt, cal dir que hi ha un ampli consens científic a l´hora d´assegurar que
la proliferació de l´emissió de gasos d´efecte hivernacle a l´atmosfera, que es va incrementant
cada cop més a causa de multitud d´activitats com la industrial o agrícola, la derivada de l´ús de
vehicles, etc., està provocant el trencament del fràgil equilibri que permetia a la Terra tenir uns
17 graus de temperatura mitjana planetària, i que anem cap a un progressiu escalfament planetari. Però no hi ha una resposta igual a l´hora de preveure com això afectarà el sistema climàtic,
quant pot durar l´alteració ni quina intensitat tindran els canvis que es produiran.
I, si bé és cert que la Terra ha viscut períodes més càlids, també és cert que mai no hi havia
hagut 7.000 milions de persones per alimentar i satisfer energèticament, persones que, per altra
banda, estan situades cada cop en pols més contraposats. Uns, a la banda dels països rics i
industrialitzats, històricament més contaminants i que més emeten encara, però, de moment,
menys perjudicats pels canvis de l´escalfament. D´altres, a la banda dels països pobres que hi
han tingut poc a veure, però que ja en comencen a patir els efectes en forma de variacions del
nivell del mar, sequeres, inundacions… I un tercer bloc el formen les persones que viuen en
països anomenats emergents, com la Xina, l´Índia o el Brasil, on formen part de col•lectius amb
nivells de vida contraposats i als quals es demana que limitin el creixement d´emissions.
El temps passa i l´esperança que els governs mundials s´apliquin a prendre unes mesures
ràpides, dràstiques, globals i de manera consensuada continua pendent, com ho demostra el
fracàs de la Cimera de Copenhaguen. Perquè, en el fons, el problema del canvi climàtic no és
sinó un problema de redistribució de la riquesa o, dit d´una altra manera: l’impacte ecològic de
cada ésser viu en el planeta depèn directament del seu nivell de consum (energia i recursos
naturals que gasta) i del grau de tecnologia amb què conviu. És il•lustrativa la dada que diu que,
si tots els habitants del planteta aspiressin al mateix benestar que un nord-americà o un europeu de classe mitjana, caldrien quatre planetes com el que tenim per poder tenir els recursos
que consumirien, les fonts energètiques suficients, la gestió dels residus generats… i, alhora,
possibilitar la regeneració dels sistemes naturals.
Això ens porta a parlar de la necessitat urgent d´anar cap a un desenvolupament sostenible
entès com aquell que porta una millora en les condicions de vida de la població i que, alhora,
s´ajusta als requeriments del medi ambient, atès que vivim en un planeta de dimensions finites.
És evident. Hi estem d´acord. Però...
No veieu contradiccions, si més no mediambientals, en fets com ara la mesura de reduir la
velocitat a 80 km/h als voltants de Barcelona fa uns anys i la incentivació per part dels governs
per a la compra de vehicles, ara en època de crisi?
No us sentiu a vegades una mica enganyats quan us esforceu a seguir la política dels “petits
gestos” en la línia dels petits canvis quotidians, mentre a l’engròs es van promocionant polítiques per a un consum major?
Serem capaços, en el futur, de fer un canvi de sistema econòmic que possibiliti un altre tipus
de desenvolupament, no hipotecat per la necessitat de créixer a qualsevol preu?
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Diumenge
4 d’abril

Muntanyes de Prades. Àrea d’esplai de la Roca de l’Abella Sortida
(Castellfollit) – Roca de Ponent – Coll de les Baselles – Barranc matinal
de les Fargues.

Diumenge
18 d’abril

Camí de Sant Jaume de Galícia 3. Arbeca - L’Estany

Sortida
matinal

Dissabte
1 de maig

XVIII Caminada popular l’Espluga - Prades.

Sortida
matinal

Diumenge
16 de maig

Serra de Montsant. Hostalets d’Albarca – Ermita de Sant Joan
de Codolar – Grau dels Tres Ressalts – Roca Corbatera – Grau
Gran - Hostalets d’Albarca.

Sortida
matinal

Diumenge
30 de maig

L’Espluga – Milmanda – Jaciment prehistòric del Molí del Salt de
Vimbodí (visita guiada) – L’Espluga.

Sortida
matinal

Diumenge
13 de juny

Montserrat. Can Maçana – Refugi Vicenç Barbé – Coll de Port – Sortida
de tot el
Montgròs –Canal de la Llum – GR – Can Maçana.
dia

Diumenge
27 de juny

Serra del Montsià. Ascensió a la Foradada (GR 92). Dinar en un Sortida de
tot el dia i
restaurant de Sant Carles de la Ràpita.
dinar de fi
de curs.

Montserrat. Vista des del Montgròs de la regió d’Agulles

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.

Ressenyes de les darreres sortides
24-1-2010. Muntanyes de Prades
Itinerari: El Pinetell – Collet de la Clavissa – Mas
d’en Marc – Rojals – Mas del Pelacanyes – Mas de
Noguers – El Pinetell.
Recorregut: 10,8 km
Dificultat: Baixa
Desnivell: 490 m

Esteve
Sabaté
Arribats a Rojals, pugem al mirador Per
per una
escala flanquejada
per una bella barana de ferro que representa un drac de tres caps.
Coincidim tots plegats que aquesta barana deu ser obra dels ferrers Biel de l’Espluga. Des del mirador, contemplem les cingleres
del Barranc de la Vall i poca cosa més, ja que la visibilitat avui no
és gaire bona.
De tornada, baixem pel camí del Mas del Pelacanyes fins a trobar el Barranc del Pouet, que podrem contemplar en tota la seva
dimensió amb les cingleres de roca calcària que el defineixen.

A

quest cap de setmana a l’Espluga es celebra la fira d’hivern,
i suposem que aquest ha estat el motiu pel qual avui no fóssim gaire gent. O tal vegada ha estat la previsió del temps,
que al final s’ha mantingut gris, però estable. Tot i així, encara hem
reunit un bon equip.
Iniciem la caminada a al Pinetell seguint l’antic camí que puja a
Rojals, on encara es pot observar, a l’inici, algun tram de camí ben
definit amb marges de pedra. Més endavant, trobarem també algun tram que encara conserva l’empedrat original. El camí s’enfila
al Collet de la Clavissa pel mig del bosc, primer de pi comú amb
alguns exemplars de pi roig, i més amunt per l’alzinar, on podem
observar exemplars de rebrot resultat de la producció de carbó
vegetal.
Arribats al coll, les vistes s’eixamplen considerablement: Capafonts, la vall del Brugent, etc. Més endavant, per l’entorn del Mas
d’en Marc, trobem un bosc d’alzines molt ben conservat. També
hi trobarem arboços i diverses espècies de roures que destaquen
per la seva nuesa i pel seu fullatge marronós. A més, cal destacar
els garrics, brucs d’hivern, galzerans, grèvols i diverses espècies
de falgueres, així com farigolars que ens faran notar la diversitat
de plantes aromàtiques que, tot i que som a ple hivern, encara
podem distingir pel seu aroma. L’espígol i el romaní també ens
acompanyaran al llarg del camí.
Esmorzem al Mas d’en Marc i seguim per camins més planers en
direcció a Rojals. Trobem, a banda dreta, una alzina monumental i
alguna clapa de neu al mig del camí que ens permet veure el gruix
de neu que va caure fa un parell de setmanes.

El seguirem un tram fins al derruït Mas de Noguers, on el camí es
desvia a la dreta flanquejant el barranc en direcció a al Pinatell tot
superant un grau de roca.

Ha estat una bonica sortida amb la qual recuperarem la dinàmica habitual després de no poder fer la darrera excursió programada a causa del mal temps. Per no perdre els bons costums,
ens acomiadem davant d’unes cerveses en un bar de la Riba, on
farem propostes de noves sortides.
Fins a la propera...!

Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

7-2-2010. Serra de l’Argentera

21-2-2010. Sant Martí de Tous (Anoia)

Itinerari: Duesaigües – Font de Vilamanya – Castell
d’Escornalbou – L’Argentera – Barranc Reial –
Duesaigües.
Recorregut: 8,5 km
Dificultat: Baixa
Desnivell: 470 m

Itinerari: Sant Martí de Tous – Ermita de la Mare de
Déu de Sentfores – La Fou – Sant Martí de Tous.
Recorregut: 10 km
Dificultat: Baixa
Desnivell: 340 m

S

quest diumenge anem a Sant Martí de Tous, a l’Anoia. És
núvol i fa força fresca, observem glaç als bassals i veurem
caure alguns floquets de neu.
Per una pista entre conreus, fem cap a l’Ermita de la Mare de Déu
de Sentfores, aixecada en un turonet. L’abundor recent d’aigua, la
percebem en creuar les rieres. Fem cap a la Font de la Cérvola
Blanca, un brollador en forma de cap d’animal, la boca del qual regala aigua al visitant. A partir d’aquí, la remor de l’aigua ens acompanyarà i ens endinsarem en un paisatge que es transforma de
meravellós a màgic. Trobem la Cova del Diable, una llarga balma,
d’on neix una incipient riera. Aquí ja tot és magnífic, l’exuberant vegetació, el creixent so del salt d’aigua: som a l’engorjat de la Fou.
Encaixat entre materials calcaris i modelat per processos càrstics,
la Fou de Tous és un saltant de la Riera de la Roqueta, afluent de
la Riera de Tous, amb un important interès geomorfològic, hidrològic i paleontològ.
El paratge de la Fou de Tous, juntament amb les balmes i coves que hi ha a la zona, com per exemple la Cova del Diable,
han donat lloc a multitud d’històries i llegendes. La de la Cérvola
Blanca és probablement la més emblemàtica del poble, que conta l’infortuni de dos enamorats. Després de l’embadaliment per
l’indret, reprenem el camí. Sobtadament, el paisatge torna a ser
de conreus; els ametllers són brostats i mostren les primeres flors.
Passem pel Torrent Cavaller. El poble és davant nostre, visibles i
enlairats queden l’església i el castell.
Diuen que al Castell de Tous hi vivia una senyora capriciosa
i llaminera, difícil d’acontentar. De tan acostumada al luxe com
estava, qualsevol refinament li semblava poc. El moll de l’os de
bens negres era la seva única menja. Així, aviat es va arruïnar i es
veié obligada a anar de casa en casa a demanar caritat, fins que
en una li donaren un crostó de pa i unes quantes nous. Era tanta
la gana endarrerida, que va dir “Si hagués sabut que era tan bo el
pa amb nous, encara seria la senyora de Tous”.

ortim de l’Espluga, direcció Reus, fins a arribar a Duesaigües, on deixem els cotxes. En el trajecte, hem passat
per la carretera de Montbrió del Camp i Riudecanyes. Podem observar que l’embassament és força ple, aquest hivern; en
aquest vessant, també ha prodigat la pluja i la neu. Duesaigües
és el punt de partida de la caminada. El recorregut d’avui és una
circular de baixa dificultat, on la visita al Castell Monestir de Sant
Miquel d’Escornalbou serà l’objectiu principal.
Escornalbou, al capdamunt d’un penyal, és visible de lluny.
Els seus murs de pedra rogenca destaquen entre la frondosa
vegetació. En aproximar-nos-hi, observem que la gran varietat
d’espècies forànies d’arbres que poblen les rodalies no pot ser
fortuïta, sinó que forma part d’un particular i refinat caprici botànic. Ja arribats al replà del castell, triem el mirador del turó de
l’est per contemplar tot l’abastable. Als nostres peus, l’Argentera
i Duesaigües; més enllà, la retallada costa mediterrània i, arreu,
un fort vent que ens recorda que encara és temps de fred.
Visita turística al Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou.
La fortificació ens va rebre tota endiumenjada: les pedres vermelles de les parets conviden a endinsar-s’hi i conèixer-lo. Entre les
dependències que es visiten, destaca la capella i el claustre del
monestir, així com la casa dels darrers residents.
La història del castell es perd en el temps. És probable que fos
construït sobre unes restes romanes que més tard van ocupar
els sarraïns. Diu la llegenda que el 29 de setembre de 1162 Alfons I el va conquerir. L’any 1910, el reusenc Eduard Toda i Güell
el va adquirir i el va fer restaurar. I així, Escornalbou passà a ser
la seva residència.
La tornada va ser una amable davallada per un senderó empedrat, que mena directe a l’Argentera, des d’on un camí envoltat
de conreus ens portà a Duesaigües.
Castell d’Escornalbou

A

La Fou de Tous

Ressenyes de les darreres sortides
7-3-2010. Serra de Montsant

Per Esteve Sabaté

Itinerari: Els Hostalets – 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 – Els Hostalets.
Recorregut: 13 km
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 665 m

Tot i que trobem fites de pedra, el camí, que passa entre codines, no és gaire evident, sobretot l’accés a la gran balma del
Caterí. En quest sentit, la preparació feta pel Joan i l’Amadeu fa
uns dies ens estalviarà dubtes i pèrdues de temps.
La Cova del Caterí és una de les balmes més grans de la
Serra de Montsant. Té una vista magnífica sobre el Barranc
dels Pèlags, però és un indret ventat, i un dia com el d’avui no
convida a quedar-s’hi gaire estona.

E

ns trobem a prop d’Albarca amb uns amics de la Vilella Baixa i tots plegats iniciem l’ascensió a la Serra de
Montsant per la pista que baixa dels Hostalets fins al camí
que puja als graus de la Mare de Déu i del Belart.
Com en les darreres sortides, aquest diumenge tampoc no
gaudirem del sol. Tenim el cel gris i boirós a sobre nostre i una
previsió de pluges i nevades per a la tarda. Tot i el mal pronòstic
meteorològic, hem aplegat un bon grup d’amics excursionistes.
Tenim entre nosaltres, per primera vegada, el jove Dídac, nebot
de l’Esteve, que farà tot l’itinerari com un excursionista consumat.
Fem la sostinguda pujada fins a l’Ermita de la Mare de Déu de
Montsant, on esmorzarem arrecerats del fred ventijol que bufa
dalt la carena. En acabar, seguim en direcció NW pel GR 171, que
transcorre força planer i resguardat del vent per l’alzinar. Seguim
per la vora del cingle, que esdevé un magnífic camí en balconada, des d’on es divisen bones vistes sobre la vall d’Ulldemolins.
Després d’un parell de passos estrets i alguna rampa de roca,
arribem al Portell del Peret, des d’on seguim fins al Collet del Parral. Aquí deixem el GR i continuem per un discret corriol que en
direcció SW mena a la Cova del Caterí, el nostre objectiu d’avui.
Aquest corriol arriba fins a la Punta Pericana. Al principi, el camí
puja dret i, després, fa una lleugera sifonada vers un comellar pedregós. En aquest sector, hi creixen bells exemplars de pinasses
que, amb el temps, si el foc i el vent ho permeten, poden assolir
grandàries considerables.

Fem la foto de grup i iniciem el retorn fins al Collet del Parral,
on iniciem un fort descens pel Grau de les Voltetes. Fem cap a
la pista que va a Albarca, la qual, resseguint el bell cingle rosat
que envolta la serra, ha de portar-nos a les ruïnes dels Hostalets
d’Albarca, on tenim els cotxes.
Mentre hi arribem, trobem masets, camps d’ametllers i fins i tot
un rierol d’aigua que raja de valent. També podem observar una
important esllavissada de roques que ha caigut del mateix cingle
i que ha malmès una gran franja de bosc. Aquest accident geològic té un fort impacte visual i físic sobre el paisatge i l’entorn.
En arribar als Hostalets, observem com s’enfosqueix el cel i
comencen a caure les primeres volves de neu...
Ens ha anat ben just!
Fins a la propera...!
Cova del Caterí

Ressenyes de les darreres sortides
21-3-2010. Vall de Mur. (Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt – Serra de l’Obac)
Itinerari: Les Marines – Coll de Palomeres – Pi
de les Quatre Besses – El Dalmau – Pinassa del
Dalmau – Santa Agnès – Morral del Drac – La Mola
– Morral del Drac – Els Òbits – Avenc del Daví –
Canal de la Ravella – Coll Gavatx – Pedra d’Àliga
– Coll de Palomeres – Les Marines.
Recorregut: 13,4 km
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 800 m

U

na vegada més en aquest trimestre, sortim de l’Espluga
amb un pronòstic de temps rúfol i plujós. Sortosament, el
dia, encara que ennuvolat i poc lluminós, es mantindrà en
calma fins a l’hora de la tornada. En arribar al poble de Castellar
del Vallès, ens reunim amb un grup d’amics procedents d’altres
indrets de Catalunya i que ens acompanyaran en aquesta sortida. Poc abans de les 9 del matí, arribem a la urbanització de
Les Marines, on aparcarem els cotxes i iniciarem la caminada
seguint una pista de terra en direcció SW. Aquesta sòrdida urbanització tingué un inici fraudulent, però finalment fou legalitzada
per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, que hauria d’haver evitat
aquest gravíssim atemptat dins del Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt.
Arribats al Coll de Palomeres, comença a fer-se visible
l’espectacular Vall de Mur, dominada per les alteroses cingleres
i agulles de conglomerat del vessant llevantí de la serralada de
Sant Llorenç del Munt. Baixem per una pista de terra envoltats
d’extensos boscos que limiten els conreus dels masos Dalmau i
Daví. Aviat fem cap al monumental Pi de les Quatre Besses, considerat el pi pinyer més gros de Catalunya. En arribar al proper
fons de la riera del Borrell, iniciem la pujada a la muntanya. Ens
esperen més de 600 metres de desnivell per la frondosa canal de
Santa Agnès.

Miramar

Per Esteve Sabaté

Passem pel Mas Dalmau, d’origen ja mil•lenari, i contemplem un
dels seus rellotges de sol de les darreries del segle XVII; deixem
enrere les restes del forn d’obra del Dalmau i visitem l’alterosa
Pinassa del Dalmau, un notable exemplar de pinassa. Esmorzem
poc abans d’iniciar l’ascens per la Canal de Santa Agnès, amb
belles vistes sobre la Mola de Sant Llorenç del Munt. En aquesta
ampla canal hom pot trobar una variada vegetació. Així arribem a
les ruïnes de l’Ermita de Santa Agnès (S. XIII), situada dins d’una
cova. A la llum de les llanternes, contemplem les seves famoses
piques naturals plenes d’aigua cristal•lina on veiem exemplars de
salamandres cavernícoles. Segons la llegenda, en aquesta cova,
els sarraïns van criar el ferotge Drac de Sant Llorenç del Munt.
Sens dubte, el conjunt de Santa Agnès és un dels més bells i
curiosos del Parc Natural.

Monestir de Sant
Llorenç del Munt

Seguim amunt fins a l’agulla de roca coneguda com el Morral del Drac, Un darrer esforç més i arribem al cim de La Mola
(1.105 m), extraordinari mirador sobre el Vallès. En dies clars
es veu el mar i, excepcionalment, l’illa de Mallorca. Visitem el
Monestir de Sant Llorenç del Munt, d’estil romànic llombard del
segle XI i un dels més notables de Catalunya. Prenem un refresc
al concorregut bar-restaurant del cim de La Mola, ens fem la
foto de grup i baixem altra vegada al Morral del Drac. Ara seguim més planers fins a les balmes dels Òbits, indret llegendari
i mirador privilegiat. Aquí dinarem, i els més agosarats visitaran
el Cau de la Moneda, un dissimulat forat dins del cingle on antigament es fabricava moneda falsa. A partir d’aquest punt, ens
internem en una zona salvatge dominada per un alzinar dens i
ombrívol. Visitem l’Avenc del Daví, en les profunditats del qual
hi ha una colònia de milers de ratpenats. Ens anem acostant al
cingle de la muntanya fins a arribar a l’inici de la selvàtica Canal
de la Ravella, per la qual baixarem fins a l’ample Coll Gavatx,
dominat per l’alterós i singular penyal de Rocamur, altrament conegut com La Màquina de Tren, en el qual encara es conserven
el vestigis del Castell de Rocamur, que presidia la vall. El camí,
ara carener i amb belles vistes a banda i banda, ens portarà fins
a Pedra d’Àliga, un mirador que ens permet copsar els efectes
del paorós incendi de Sant Llorenç Savall de 2003.
I així fem cap altra vegada al Coll de Palomeres i a Les Marines,
on ens acomiadem dels companys per retornar a l’Espluga.

Fotos: Antoni Sabaté – Marta Roig – Esteve Sabaté.
Textos: Antoni Ferrando – Marta Roig – Antoni Sabaté.

Arbeca

Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté

TRIOMF A MIRAMAR PER EQUIPS

.

E

nguany, els de l’AAEET de Valls van tornar a organitzar la Cursa d’Orientació de Miramar, en
la qual -tot i ser de caràcter popular- no falta l’exigència de nivell per als corredors. Hi havia
dos circuits de 7 i 15 km amb molt de desnivell, gran duresa i amb sorpreses amagades dins
d’arnes d’abelles…
Tot començava al poble de Miramar, a partir de les 9 del matí, i el corredor del SECAE Toni Morlans,
junt amb el Joan Borràs - ambdós pares primerencs i companys de feina- es van emportar el triomf
per equips en el recorregut llarg.
Va fer un dia magnífic i, tot i no estar en plena forma, el Toni i el Joan van formar un excel•lent equip
d’orientació que els va dur a traçar correctament l’itinerari, de manera que, amb un menor esforç físic,
van assolir la victòria.

Text: Blogger
Foto: Gemma Roselló

Esports de muntanya
CRESTA DELS BESIBERRI

U

n d’aquests
dies calorosos
d’agost, el Xop
i el Toni vam anar a
fer la Cresta dels Besiberri -d’una bellesa
sorprenent- seguint un
itinerari tècnic i atlètic
que ens va portar per
l’esmolada cresta que separa la Vall de Boí de la Vall
de Senet.
Com totes les sortides en què es va amb el Xop, no hi
falten quatre coses: matinada al canto, pallissa tremenda, molts tres mils i “manyanitos”.
Així doncs, per tal que no ens enganxi la tempesta en plena cresta de cara al migdia, ens disposem a
caminar a les 4h30’ de la matinada amb un grapat de
“manyanitos” al ventre.
Travessem de cap a cap l’Estany de Cavallers amb
l’única llum dels nostres frontals i un cel tot estelat on
Mart brilla com mai! D’allí enfilem la Pleta de Riumalo
i el barranc homònim fins a l’Estanyet de Malvesina. A
partir d’aquí, pedrera i un sol que comença a despuntar
darrere nostre i ens il•lumina ja la paret del Besiberri
nord, que s’alça imponent davant dels nostres ulls.
Comencem l’escalada del Besiberri Nord, considerat
dels més difícils d’escalar per la seva via normal per un
seguit de corredors a voltes perdedors, que a poc a poc
anem trobant gràcies a les fites que hi ha. Arribem al
pas clau, un petit mur de tres metres d’escalada de III+
que es supera fàcilment. Un cop passat el mur, arribem
sense més dificultat al cim.

El camí que ens ha de dur del Besiberri nord al
Besiberri del mig és ple de passos atlètics i tècnics,
d’agulles que s’han d’escalar, de parets on hem de
treure la corda per tal de fer cordada d’ascens, i d’un
llarg etcètera d’obstacles que fan que sigui una ruta
entretinguda i maquíssima, no exempta de dificultats!

Per Esteve Sabaté

El fet d’anar assegurats en els passos més difícils,
el dia que ens fa i la bona qualitat del granit, fan que la
travessa sigui meravellosa, per repetir! Arribem, doncs,
als Besiberris del mig i d’aquí cap al Besiberri Sud.
Després del Besiberri Sud, la cresta ja no és tan
difícil, però resulta més pesada, ja que els cims són
més separats; malgrat això, el trajecte encara conserva l’encant, sobretot just abans d’arribar als peus del
Comaloformo.
D’aquí, cap avall, en una bretxa que queda fonda i
amb la paret vertical que ens espera per tal de pujar
a la Punta Passet. De fet, és un bon cim per dedicar
a aquest guia pirinenc de Gavarnié, ja que la pujada,
lluny de ser fàcil, ens posa les piles i arribar a dalt
esdevé tot un èxit! Tant com baixar-ne.
Després de la pallissa d’arribar a la Punta Passet,
només ens queda pujar al Comaloforno per acabar de
completar el dia! El Xop es va deixar els Red Bulls,
aquesta vegada, i, com que no teníem ales, a caminar
rebentats!

Arribem, al final de l’aresta, al cim del Comaloforno,
un cim molt especial per a mi! A les seves entranyes
guarda un record que esperem que d’aquí uns anys
puguem reviure.
Des d’aquí, un bon descans albirant la cresta que ens
ha fet suar, però de la qual hem gaudit de valent!
El descens, com sempre, pesat! Tant hem pujat? És
l’eterna pregunta... Almenys tenim el paisatge de la
Punta Alta i el Parc d’Aigüestortes, que ens recorda
caminades passades...
Però bé, al final, amb 17 km recorreguts, més de
2000 m de desnivell positiu i unes 11 hores de caminar
amb els genolls destrossats, ens banyem a l’Estany de
Cavallers. El Xop, poc amant de l’aigua freda, es banya
fent un crit de senglar ferit.
Text: Toni Morlans
Fotos: Xop i Toni

Atletisme
Per Esteve Sabaté

.

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS/SÒCIES

E

l proppassat divendres 12 de febrer es va celebrar a la Sala
Polivalent l’Assemblea General de Socis i Sòcies del Club Atlètic Espluguí amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
2.- Balanç econòmic del Club
3.- Activitats portades a terme
4.- Aprovació dels nous estatuts del Club
5.- Aprovació de l’augment de la quota de soci per a la propera temporada
6.- Renovació dels membres de la Junta
7.- Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió:
1.- L’acta anterior és aprovada pels assistents per unanimitat.
2.- En la presentació del balanç econòmic del Club, cal destacar el
moviment econòmic que representa per a la nostra entitat la celebració de la Cursa Popular de l’Espluga. La Sra. Dolors Domènech,
tresorera del Club, destaca, en acabar la seva intervenció, el saldo
favorable de 610.03 € en concloure l’any 2009.
3.- En aquest punt, pren la paraula el Sr. Antoni Ferrando per exposar les activitats dutes a terme per la Secció Excursionista. Destaca
les sortides quinzenals fetes al llarg de la temporada, l’exposició de
les activitats de la Secció feta a la Sala Llucià Navarro del Casal
durant la celebració de la Festa Major i la publicació del butlletí que
s’ha consolidat com a mitjà de comunicació de la nostra entitat, alhora que agraeix la participació de tots els col•laboradors, que elogia i
encoratja perquè no defalleixi el seu esperit.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Toni Morlans, vocal de la Secció de Muntanya, també per exposar les activitats realitzades al
llarg d’aquesta temporada, d’entre les quals destaca: la 6a Cursa
d’Orientació de Tarragona, el Duatló de Muntanya que tingué lloc
a Núria, la Pujada a Miramar -guanyada pel nostre equip- i un llarg
etcètera.
4.- Pren la paraula el president, Sr. Esteve Sabaté, per comentar
la necessitat d’adequar els nostres estatuts a les noves normatives
aprovades pel Consell Català de l’Esport, la qual cosa és aprovada
per la unanimitat dels presents.
5.- Pel que fa al tema de l’augment de quota de socis, explica el Sr.
Sabaté que el passat desembre es va cobrar la quota de l’any 2009.
La quota de 2010 es passaria a cobrar el mes de juliol de 2010
i la quota de 2011 es cobraria al gener del mateix any; d’aquesta
manera, es regularitzaria el cobrament de la quota de socis a l’inici
de l’any.
Pel que fa a la quantia de la quota, es decideix passar dels 16€
actuals als 18€ per a aquest any 2010.
També en aquest punt, es parla de la cessió per part de l’Ajuntament
d’un local per a la nostra entitat. Aquest està situat al Carrer de les
Parres i es creu que és prou adient per a les nostres necessitats.
L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de consum d’aigua i
llum. Caldrà fer-hi obres d’adequació, el material de les quals anirà
a càrrec de l’Ajuntament i la mà d’obra, a càrrec dels membres de
la nostra entitat. Quan el local estigui enllestit, de ben segur que
representarà un gran pas endavant perquè per fi gaudirem d’un lloc
propi per celebrar les reunions i disposarem d’un espai obert a tots
els nostres convilatans i convilatanes.

6.- Renovació dels membres de la Junta.
La Junta del Club Atlètic Espluguí queda establerta de la següent
manera:

PRESIDENT
VICEPRESIDENT 1r		
VICEPRESIDENT 2n
SECRETÀRIA		
TESORERA		
VOCAL DE MUNTANYA
VOCAL DE MUNTANYA
VOCAL D’ATLETISME
VOCAL D’ATLETISME
VOCAL D’ATLETISME
VOCAL D’EXCURSIONISME
VOCAL D’EXCURSIONISME
VOCAL D’EXCURSIONISME
VOCAL DE CURSA		
VOCAL DE CURSA

Sr. Esteve Sabaté i Llaó
Sr. Francesc Andreu i Sánchez
Sr. Antoni Ferrando i Roig
Sra. Mª Carme Vernet i Balcells
Sra. Mª Dolors Domènech i Casabona
Sr. Antoni Morlans i Perejoan
Sr. Marc Martí i Guàrdia
Sr. Joan Mateu i Solé
Sr. Jordi Miró i Andreu
Sr. Joan Anton Espasa i Saumell
Sr. Amadeu Rodríguez i Tena
Sra. Marta Roig i Sansegundo
Sr. Jaume Bosch i Òdena
Sr. Ramon Cera i Espasa
Sr. Jordi Sabaté i Gambús

7.- Torn obert de paraules.
El Sr. Ramon Cera pren la paraula per agrair públicament la feina
feta per l’actual president i col•laboradors del Club i manifesta especialment la seva satisfacció pel fet que el Club reprengui l’atletisme
amb forces renovades, ja que és l’essència de la nostra entitat. Fa
una crida a la major participació en l’organització de la nostra cursa i
anima tots els membres de la Junta a implicar-s’hi més.
Com a articulista, vull destacar el renovat compromís de la Junta
del Club per potenciar aquesta activitat tan nostra i que tants èxits
ha recollit al llarg d’aquests últims anys. Els nostres atletes s’han
anat fent grans, molts d’ells són figures prou consolidades i han passat a engrossir les files dels clubs amb més pes dins del món de
l’atletisme; però no hem d’oblidar el nostre objectiu, que és fomentar
la pràctica de l’esport de base. És per això que dono la benvinguda
al company Jordi Miró, que, amb reconeguda experiència i ganes
de treballar, s’incorpora com a vocal d’atletisme per intentar, amb
la resta de vocals i membres de la Junta, tornar a posar les bases
perquè l’atletisme espluguí recuperi el protagonisme que li pertoca.
Endavant!

Joan Mateu

Entrevista
Esteve
Sabaté
– Dins la planificació, un cop al lloc, hiPer
cap la
improvisació
?
							
							

							
							
Judit Roselló Morgades
							
Mestra i
periodista

– Què us va fer decidir a visitar el Perú?
– La meta del Machu Pichu ens fascinava força, a més, la varietat paisatgística del país ens feia pensar en itineraris agraïts
que, si convenia, podríem adaptar segons la ruta que prenguéssim. La facilitat per comunicar-nos també va ser un factor
important, ja que viatjar durant un mes coneixent l’idioma del
país permet comunicar-te i conèixer en un altre nivell la societat
d’acollida. I, és clar, el clima també és molt important. El Perú
és un país que s’estén de nord a sud i, per tant, també s’hi troba diversitat climàtica. D’una banda, vam trobar temperatures
sota zero a Huaraz; i, a la selva, hi havia l’ambient xafogós i
asfixiant propi de les zones selvàtiques. En general, però, vam
trobar bon temps.

– La idea era fer un viatge poc programat, volíem deixar-nos
portar per les sensacions, així que l’únic que vam contractar va
ser el vol d’anada i tornada. Allà, vam buscar les pensions i els
llocs per dormir sobre la marxa, un cop ja érem al destí. Amb
l’itinerari vam fer una mica el mateix, ja que als llocs on gaudíem
més ens hi vam quedar més dies que no pas als pobles o ciutats
que no ens van cridar gens l’atenció. Parlant amb la gent d’allà
o fins i tot amb la moltíssima gent que viatja (vam trobar molts
catalans), anàvem modificant la ruta. La improvisació és un factor de risc, però, quan l’horari no és prioritari, et permet gaudir
de la llibertat que ofereix viatjar. És important poder-la tastar, si
no en tot el viatge, almenys durant uns dies. Nosaltres vam estar
condicionats per poquíssims factors, així que vam gaudir molt de
l’essència del viatge.
Aqüeductes de la civilització Nazca

– Com vau organitzar el viatge ? (documentació, visat, transport/avió, moneda...)
– El primer que vam fer va ser consultar les rutes que habitualment es fan al Perú. Internet o els catàlegs de les agències
sempre són un bon recurs. Amb aquesta pauta, vam anotar
els possibles punts per recórrer. Per aconseguir els bitllets
d’avió, vam decidir anar a una agència; així, de pas, podríem
extreure informació sobre els requeriments legals per ser un
mes al país. Allà ens van informar sobre la necessitat de tenir
el passaport vigent, així com de les vacunes i la moneda, dos
temes també importants. Ens vam vacunar del tifus, tètanus i
hepatitis. Com que havíem d’entrar a la selva durant uns dies,
també ens van recomanar la vacuna de la febre groga, però,
com que eren pocs dies, vam optar per la versió en pastilles
un cop valorat allà el risc de contraure-la. Finalment, no va ser
necessari prendre-la, ja que el risc era baix i els dies de visita
eren pocs. Sovint, aquesta mena de vacunes tenen força efectes secundaris.
La ruta per la selva la vam emparaular des d’aquí i, un cop
allà, quan ja sabíem els dies que teníem, la vam acabar de
contractar.
Abans de marxar, també vam mirar el tipus de transport que
podríem agafar un cop al país. Vam anotar els principals enllaços a través de la línia d’autobusos més fiable, la Cruz del
Sur, que vam agafar en gairebé tots els desplaçaments llargs,
els quals procuràvem fer de nit, cosa que ens permetia estalviar l’hotel i aprofitar les hores nocturnes per cobrir llargues
distàncies.
Un noi peruà que viu a Reus, el Herbert, ens va posar en contacte amb el seu cosí d’Arequipa, que ens va fer de guia durant
els dies que vam ser allà i, a més, ens va donar informació molt
valuosa per aprendre a moure’ns pel país.
Pel que fa a la moneda, al Perú tenen el sol, que té el valor
aproximat de 25 cèntims d’euro. Tot i que ens van recomanar de
no dur massa diners al damunt, sabíem que en molts punts no
hi havia caixers, així que durant els primers dies vam anar gastant els que portàvem, deixant sempre un raconet i recuperantlos quan trobàvem un banc.
Quant a la documentació, portàvem els bitllets de tornada al
damunt, igual que els passaports, carnets i targetes. Tot i això,
vam fer fotocòpies i, a més, al compte de correu electrònic també els teníem escanejats, per si els perdíem.
Amb la línia de la previsió, també vam prendre una petita
farmaciola amb el més imprescindible.

Viatjar és tot un aprenentatge cultural, social i personal.
– Quin va ser el recorregut que vau fer ?
– Vam partir de Lima i vam encarar la ruta cap al sud, passant
per Ica, les Illes Ballesta, Nasca, Arequipa –des d’on vam entrar al Canó del Colca-, Puno i les illes del Titicaca, Cusco –i la
zona del Valle Sagrado i el Machu Pichu-, la selva de Manu i,
finalment, vam tenir uns pocs dies per enfilar la Cordillera dels
Andes a Huaraz.
Vam recórrer quatre dels cinc Parcs Naturals del Perú, així
que vam apreciar la natura del país. Durant el viatge, vam anar
combinant les ciutats amb els pobles, sobretot al principi de la
ruta, però de seguida vam entendre que els petits pobles ens
enriquien més que no pas els centres turístics. El contacte amb
la gent de la zona va ser el nostre objectiu i el vam intentar mantenir sempre que vam poder. Per exemple, a Amantaní, una de
les illes del Titicaca, vam conviure amb una família quítxua; i al
Colca també vam compartir allotjament amb els habitants d’allà.
L’entrada a la selva va ser una de les coses que ens va fer
sentir més allunyats de la gent autòctona. D’una banda, els indígenes viuen aïllats en zones protegides i, de l’altra, la selva de
Manu és un indret on cal anar acompanyat i ben preparat, per
tant l’activitat que s’hi pot fer és força pautada i cal entrar-hi amb
agències especialitzades que et tramiten els permisos d’entrada
i la infraestructura per moure’t en zona selvàtica.
Durant el mes que va durar el viatge, vam recórrer uns 5.000
quilòmetres en territori peruà utilitzant diversos tipus de transport: cotxes, taxis, autobusos, trens, avionetes, barques, bots i,
és clar, també vam fer molta ruta a peu. L’alçada màxima a la
qual vam arribar va ser de 5.020 metres, al Paso Huapi de la
Quebrada Cojup, a Huaraz; i la mínima, a 0 metres, a les aigües
de l’Oceà Pacífic al voltant de les Illes Ballesta. I el llac més alt,
el Titicaca, a 3.800 metres, que al mateix temps és el llac navegable més alt del món.

Entrevista
							
– Hi ha sensacions difícilment expressables. El Perú, té una
olor pròpia?
– El Perú té uns colors i una olor inconfusibles. De fet, de
vegades encara ens retorna aquella flaire i, d’alguna manera,
							
ens transportem de nou al país. Especialment, l’olor del Perú
							
és característica: tocs de vell, d’espècies i de carrer... És difícil
de transmetre.
							
							
Pas Huapi
(Cordillera Blanca)
							
							
							
							
							
							
							
							

							
							
La idea era fer un viatge poc programat, volíem deixar-nos
portar per les sensacions.
– Com a experiència personal, com valoreu el fet de visitar
indrets diferents?
– Conèixer i valorar un país significa veure i trepitjar pobles i
ciutats ben diferents d’un mateix territori, que són els que ens
faran apreciar les diferències entre les zones. En el cas del
Perú, la zona d’Arequipa és substancialment diferent de la de
la resta del país: més oberts, cosmopolites i motivats.
D’altra banda, viatjar és tota una experiència; així que el bagatge de tots els viatges que anem fent ens ajuda a aprendre
aquest... art! Viatjar és tot un aprenentatge cultural, social i
personal.
Cañón del Colca

Per aquest
Esteve
– Quina va ser la vostra impressió sobre
paísSabaté
i la seva
gent ?
Aquest plantejament el vam fer i refer diverses vegades al llarg
del viatge i vam arribar a la conclusió que el Perú és un país castigat, i això es nota. La resignació i la poca empenta es plasma en
el caràcter i en la manera de fer dels peruans. És com si els inques
i les civilitzacions anteriors haguessin fet tot el que s’havia de fer
al Perú i, ara, tot hagués quedat parat i immòbil com a testimoni
del pas dels anys.
Les civilitzacions que havien poblat el Perú no van desenvolupar
sistemes d’escriptura ni numeració complexos, cosa que al nostre
entendre (el de la Vella Europa) va ser bàsic per evolucionar cap
a la modernitat en el sentit social, tecnològic, cultural o artístic.
Sense escriptura, sense numeració i sense conèixer la roda, ja van
fer prou els inques! Mentre a Europa es feien castells, catedrals i
es publicaven llibres, a Amèrica es pensava més en la vida de les
divinitats inques, intentaven donar sentit a la natura i vivien, en
definitiva, en un altre estatus que els situava molt lluny del paradís
terrenal.
Potser aquesta visió poc humanista (per dir-ho d’alguna manera), centrada en els elements de la natura, va fer que els peruans
i, per extensió, bona part de la cultura americana, evolucionessin
poc.
I, és clar, no hem d’oblidar la petjada ferotge dels espanyols, que
van maquillar les seves accions cruels i anihiladores amb suposades bones intencions. L’eradicació de qualsevol rastre indígena
va ser el cavall de batalla dels colonitzadors, el resultat del qual
va ser una cultura i una societat trastornada, que ha perdut els
referents propis.
Tot plegat, va fer que la invasió espanyola fos un punt i a part en
la història peruana. La pèrdua de la seva idiosincràsia els va fer
perdre també el nord. I això encara es nota.
Judit & Sergi

Salinas de Maras

L’olor del Perú és característica: tocs de vell, d’espècies i
de carrer... És difícil de transmetre.
Selva de la reserva
de Manu

Illa d’Uros ( Llac Titicaca)

Durant el mes que va durar el viatge, vam recórrer uns 5.000
quilòmetres en territori peruà utilitzant diversos tipus de
transport.

Els records del viatge els vam plasmar en el Diari del
Viatge que, posteriorment, vam publicar en format digital.
Si necessiteu informació d’un viatge al Perú, podeu visitar
http://unmesalperu.blogspot.com. Hi trobareu adreces,
preus, rutes i recomanacions per fer una ruta per aquest
país fascinant, misteriós i eminentment agradable.

Entrevista realitzada el dissabte 20 de març de 2010
amb motiu de la conferència “Experiència al Perú“ 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 - Judit Roselló i Sergi Monlleó.

Patrimoni
Per Esteve Sabaté

LA TORRE DEL MORO (Barranc de Castellfollit)

							

S

ituades al vessant dret del Barranc de Castellfollit (Vimbodí - Muntanyes de Prades), a 760
m d’altitud, a mig aire d’una carena granítica
							
envoltada d’antigues pedreres que baixa vers ponent
		
entre la Roca de l’Abella i la Roca de Ponent, hi ha
les restes d’una torre i d’altres elements que hi poden estar relacionats: canals i cavitats picades a la
roca i restes de murs de pedra seca. L’element més
visible és la base de l’esmentada torre, coneguda
com la Torre del Moro, la presència de la qual, probablement, va originar l’actual topònim del Barranc
de Castellfollit.
Aquest conjunt arqueològic, així com els vestigis
de diversos grups de cabanes que hi ha a l’entrada
i a l’interior del barranc, han estat investigats per
l’espluguí Antoni Carreras des de 1980.
De les publicacions d’aquest autor, entre altres coses, es desprèn que la base de la torre és de forma
trapezial (5x4,4x4,2x5,57m). Que les restes de murs
existents -construïts amb pedra i morter de calç utilitzant la tècnica de l’encofrat- assoleixen una alçada
d’entre 2 i 4,3 m i tenen un gruix d’entre 75 i 85 cm.
Que la torre tenia una porta d’accés a la banda oest
i que en la seva perifèria es poden observar diverses
espitlleres o encaixos de forma rectangular (utilitzats
per bastir la torre). També foren recollits in situ diversos fragments ceràmics, d’entre els quals destaquen
uns de datats de l’edat del bronze i d’altres de teules
romanes, que segurament formaren part de la coberta
de la torre.
La hipòtesi que planteja A. Carreras sobre l’origen de la torre és que aquesta fou construïda pels sarraïns
durant l’Alta Edat Mitjana en un període anterior a la reconquesta catalana (S IX-X), pel fet que considera que
les teules romanes de la coberta foren aprofitades de restes d’antics establiments romans del pla de la Conca abandonats feia segles. Pel que fa a la funció de la torre, seria la de: “vigilar i protegir algun nucli o nuclis
habitats en la pròpia vall de Castellfollit o pels cims, atents a qualsevol moviment provinent possiblement del
pla de la Conca.” Quant a la datació definitiva del conjunt, l’autor indica la necessitat de portar a terme una
acurada excavació i estudi dels jaciments existents per tal de poder-ne fixar la cronologia (vegeu Bibliografia
consultada).
						

***

Una de les característiques més desconcertants de la Torre del Moro és el seu emplaçament, ja que està
situada a mig aire d’una carena secundària, de manera que no podia controlar amplis sectors del seu entorn
més proper. Si la torre hagués estat destinada a una funció de guaita per prevenir incursions externes, sembla
que hauria estat molt més eficaç situar-la dalt de la propera Roca de Ponent, o a sobre d’una carena dominant
del Barranc de Castellfollit. Per altra banda, cal preguntar-se quina singularitat tenia el Barranc de Castellfollit
que no tinguessin altres vies de penetració al Massís de Prades, com ara els barrancs de la Pena, de l’Ermita,
el Titllar, etc, que justifiqués la construcció d’aquesta torre. És probable que tal singularitat fos l’existència
dels jaciments de plata, coure, plom, etc. del Barranc de l’Argentada, per tal com és conegut que la mineria
es practicà en aquest paratge des de temps remots fins a fa poques dècades. Així doncs, des d’abans de
l’ocupació romana, durant l’Alta i Baixa Edat Mitjana i posteriorment, pel camí de Castellfollit van ser transportades valuoses càrregues de metalls.

Patrimoni
Per Esteve Sabaté

							
									

1. La Torre del Moro

4. Canals i receptacle excavat a la roca

Tenint en compte aquestes premisses, i
també dins del camp de les hipòtesis, hom
pot suposar que aquesta torratxa va servir com a lloc de guàrdia i vigilància d’una
zona concreta i localitzada, fent d’enllaç,
amb senyals òptics o acústics, amb els establiments de Castellfollit i Riudabella -ja
existents en època romana-, i que són els
edificis més visibles des de la torre. Aquesta zona concreta podia haver estat el conjunt d’una explotació minera prop del camí
que, pel fons del barranc, la comunicava
amb el pla de la Conca.
Per acabar, i seguint en el camp de les
hipòtesis, és conegut que el romans utilitzaren el morter de calç i la tècnica de l’encofrat
molts segles abans que ho fessin els àrabs.
En aquest sentit, un exemple amb coincidències toponímiques i constructives el tenim en la Torrota del Moro, de Lavern (Subirats), catalogada com d’època romana.

5. Possible receptacle erosionat

Fragments de dolium (Torre del Moro)

2 .Murs de pedra seca

6. Possible receptacle erosionat

3. Receptacle excavat a la roca

7-8. Vestigis de murs de pedra seca
9. Possibles restes d’una pedrera

Per això, i pel fet d’haver trobat fragments
de teules romanes i també d’aquells grans
recipients anomenats dolia -que he pogut
observar en la superfície del terra a tocar
de la Torre del Moro-, podria ser indicatiu
que el seu origen fos d’època romana.

Antoni Ferrando i Roig
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EL PI DE LES QUATRE BESSES

T

ot i que anava a cercar-lo, encara recordo el primer cop que el vaig veure com una experiència
colpidora. Caminava capficat amb els meus pensaments, una mica capcot, vigilant de no ensopegar
amb cap esbarzer o pedra del camí, quan, de cop, davant meu, el vaig capir com un gegant amb els peus
enfonsats a terra. Semblava que em preguntés què feia
jo allí, un nan insignificant. Aleshores, lentament, vaig
alçar la vista per, així, contemplar bocabadat tota la
seva majestuositat.
La soca

Pi de les Quatre Besses

El Pi de les Quatre Besses és un magnífic pi pinyer
(Pinus Pinea) que està situat a la Finca del Dalmau,
a la Vall de Mur, dins del Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt. La seva característica principal és la divisió a
poca altura de quatre branques simètriques; el perímetre de la soca a un metre de terra és de 4,41m, equivalent a un diàmetre d’1,40m amb una alçada pròxima als
vint-i-cinc metres.
Al llarg de la seva llarga existència, aquest pi pinyer ha
viscut mil i una vicissituds. L’any 1917, un incendi va ser
a punt de destruir-lo. En aquella ocasió els esforços del
rector de Sant Llorenç Savall, ajudat per un seminarista,
van evitar que les flames el devoressin.
L’any 1937, en plena guerra civil, les autoritats del
moment ordenaren de tallar-lo, però en Pere Dalmau,
el seu propietari, s’hi oposà amb tanta resolució que
finalment optaren per respectar-lo.
L’any 1986, un fred intens, precedit d’una forta nevada, va provocar que la neu s’hi gelés. De resultes d’allò,
una branca de grans dimensions es va trencar; el fet
no suposà problemes afegits per a l’arbre i el recompte
d’anells va permetre datar el naixement d’aquella ramificació: l’any 1796.

Les Besses

L’agost de 2003, un gran incendi va segar la vida de
cinc persones i carbonitzà 4.600 hectàrees de bosc, de
les quals una part important formaven part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt; després de dies de lluita,
el foc s’aturà a tan sols 1 Km del pi pinyer.
A prop del pi pinyer, també podem observar algun
exemplar pinassa (Pinus Nigra). L’any 1748, el rei Ferran
VI promulgà les Ordenanzas de montes i plantíos. Amb
aquestes ordenanzas, teòricament, es pretenia preservar i augmentar els boscos del país. Però, realment, es
tractava d’una tapadora per tal de deixar via lliure a la
tala indiscriminada, ja que la corona borbònica necessitava fusta per a la construcció de vaixells de l’armada
reial. Així doncs, els “funcionaris reials” arribaren a la
Vall de Mur, on trobaren un extens bosc de pinassa; arbres que, com ja vàrem comentar en el butlletí anterior,
eren molt preuats a l’època per fer els pals dels vaixells.
El resultat de la descoberta fou que només sobrevisqués un petit clap, el qual, durant la guerra civil, acabà
desapareixent.
Avui, sobreviuen únicament dos magnífics exemplars
d’aquesta desfeta. Són la Pinassa de la Vinya Vella i la
Pinassa del Dalmau, la qual és a prop del mateix mas.

Reig bord

Pinassa del Dalmau
Bibliografia
- Albert Vicens i Llauradó.100 Arbres Monumentals de Catalunya.
- Antoni Ferrando i Roig. La Vall del Riu Ripoll
- www.gencat.cat/mediamb/pn/arbre
Amadeu Rodriguez

Espai Obert
Per Esteve Sabaté

EL CALÇOT, LA CEBA D’OR
GENER, FEBRER I MARÇ, CALÇOTADES A DOJO

P

otser els pagesos de la zona
haurien de canviar els seus
conreus, perquè mai una ceba
ha estat tan beneficiosa, tant per a qui
la conrea com per a qui l’assaboreix.
És per això que volem destacar les
seves propietats nutritives.
Els calçots són una varietat de cebes tendres, cebes poc bulboses i
més suaus, que han estat calçades a mesura que creixen. Els
calçots es consumeixen habitualment durant els mesos de gener, febrer i març. Es couen amb sarments i es mengen acompanyats d’una salsa típica, la dita salvitxada, que és una salsa
de tipus romesco. Les propietats alimentàries del calçot són
importants ja que la ceba és, en general, una planta amb un
contingut de vitamines i minerals molt ampli. Se li atribueixen
propietats tonificants, diürètiques, digestives i afrodisíaques. En
el cas concret del calçot, s’ha comprovat que té, a més, un contingut interessant en compostos anticancerígens.

Àngels Gambús
Esteve Sabaté

Espai Obert
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s una curta, fàcil,
densa, suggerent i
bonica paraula; tot
i que potser, com a títol,
no sigui l’estructura més
recomanable.
En aquesta ocasió, però,
prenem l’Ara per fixar-nos
en qüestions mediambientals, d’educació, de
sensibilitat paisatgística
o simplement de ser una
mica més curosos amb
la brossa; de no ser tan
marrans, vaja!
Compartiré amb vosaltres la “teoria dels
vuit passos”. Me la va explicar un excursionista nord-americà d’una setantena d’anys,
agradable, amb rostre i figura d’actor de
Hollywood. No se sabia avenir de com era
possible que a Espanya, anant per qualsevol indret, no poguessis fer vuit passos sense trobar per terra alguna o altra deixalla:
una llauna, una bossa de plàstic, un cartutx,
una capsa de cigarretes o una burilla, un
embolcall, un vidre o el típic kleenex. Llastimosament, li havia de donar la raó; abans
de fer -o quan feies- el vuitè pas, tornaves a
trobar algun tipus de brossa.
Puc afirmar que totes les sortides que
he fet amb la SCAE
han tingut un encant o
altre. Però també és
cert que, en algun lloc
o altre, hi ha hagut la
deixalla i, francament,
costa passar per un
camí on tot allò que
hi hagi sigui estrictament natural. Segurament, salvaria la zona
del camí de ronda pel
Riu Ara
voltant de l’Ametlla de
Mar.

Per Esteve Sabaté
En aquell parell de sortides
de fa un any i mig, vaig tenir la sensació de passar
per llocs nets. De fet, hi deu
haver múltiples excepcions
d’aquesta teoria; tant de bo
que així sigui!
Jo tinc una altra singularitat, l’Ara, el riu del veí Aragó,
terra d’aigua i de rius. País
que rep el nom d’un dels
seus corrents d’aigua i que,
etimològicament, té justament aquest significat, riu.
Recorrent camins amunt i
avall d’aquesta part del Pirineu, he pogut
trepitjar corriols nets en els quals la teoria
dels vuit passos s’ha esvaït. És clar que
potser la falsa conclusió és que la gent que
hi habita és més neta i endreçada. Pot ser
que simplement sigui una qüestió numèrica: la brutícia d’un indret és l’indici que és
concorregut, mentre que l’envejable netedat
tal vegada només denoti que per allí hi ha
passat poca gent. L’ideal serien espais i camins transitats i nets. Per això, cal comptar
amb la conscienciació de cada caminant:
que s’endugui la brossa, tant la gran com
la petita. Són obvietats, semblen senzilles,
però deuen ser complicades perquè cal la implicació de tothom.
Ara, pot ser un bon
moment per avançar i
anar fent petits passos
per evitar deixalles; com
la vaixella i la coberteria usades a la calçotada de la secció, l’estalvi
d’energia, el fet de ser
curosos amb el reciclatge, la lectura de l’editorial
d’aquest butlletí...
Ara, ets un mot potent!
Ernestina Vallverdú

Espai Obert
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Sentits _4

G

lops d’aire gèlid
i resina entumida
i terra molla d’anit
i fulles de tardor
que transmuten l’essència
dels dies passats
i troncs lluents de nit serena
Gust punyent d’asfixiant alenada.
Glops d’hora ampla
i el sol a l’alça
i les agulles de pinassa
que reblen cada passa
i aigua
que cau descalça
Gust persistent de resina rescalfada.
Glops d’absència de calma
de penyals
i escalada
i carenes
i pendents
i constància
i fulles d’alzina polsoses
i les de roure
que es vinclen a la tarda
i efervescència d’olor de romaní
que persisteix en la florida
i aroma eclipsada de pebrassos
massa ressecs per la temporada
i polsim que pinyes i brucs
en l’aire barregen amb traça
Gust pastós de tarda emancipada.

Elisenda Rosell
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PEDALS D’OCCITÀNIA
TARDOR EN ELS BOSCOS DEL SOMNI

H

avíem
sentit
La ruta “oficial” està
que la Pedals
pensada per fer-se
d’Occitània era
en cinc etapes, però,
potser més dura i tècnicom que només teca que la Pedals de Foc,
níem quatre dies,
l’així anomenada i poens vàrem plantejar
dríem dir que mediàtica
fer-la en una jornaruta BTT pel vessant sud
da menys. Seguradels Pirineus, però que,
ment que els més
en canvi, oferia menys
forts la podrien fer
ambient d’alta muntanen tres, però a costa
ya en no arribar a tanta
de perdre’s paisatge i
alçada. Tant se val, percontacte amb el magquè anàvem a Occitània
nífic entorn.
a pedalejar pels colors
Amb més núvols
de la tardor i els grans
que sol, comencem
espais, més que no pas a cercar l’altura dels grans cims o
a pedalejar des de Vielha i, als pocs metres, ja ens adoEstany
de Certascan
la trialera. Però, vista l’experiència, podem afirmar rotunnem de com serà l’itinerari: lloses molles
i relliscoses
ens
dament que, tant des d’un punt de vista excursionista en
acompanyen des de la capital aranesa tot resseguint el
el sentit més tradicional del mot com des d’una visió més
marge esquerre de la Garona, riu que creuem per entrar
esportiva, Pedals d’Occitània aconsegueix complir totes
a Bossòst. Des del fons de la vall, contemplem les altures,
les expectatives. La Pedals d’Occitània no està exempta
que tot seguit començarem a superar per la carretera que
d’adrenalina.
puja al Coll del Portilhon.
Uns boscos septentrionals plens d’arbres centenaris toDesprés d’un tram dur per asfalt, arribem a un mirador
cats per tots els colors de la tardor que oferien una infinita
sobre la vall i uns metres més enllà deixem per fi el quitrà
simfonia cromàtica, una solitud impossible a la Pedals de
per endinsar-nos per una pista en bon estat on comenFoc, un tarannà un punt més aventurer perquè, a vegacem a gaudir dels tons dels boscos a la tardor. Aquest
des, cal saber orientar-se, o la possibilitat de visitar els
tram, que flanqueja la Serra Longa pel seu vessant est,
bellíssims pobles del Comtat de Cominges amb la seva
es deixa fer sense ofegar-nos fins que sortim dalt del Coll
arquitectura romànica i un urbanisme tradicional encara
del Portilhon. Ja som a Occitània.
respectat (quin contrast amb els pobles ja falsejats de la
Baixem per carretera en direcció a Luchon en un tram
Val d’Aran, la Cerdanya i ja també del Pallars!), són arguque permet agafar força velocitat fins que en un revolt, 3,5
ments que aconsellen experimentar la travessia. I, des del
km després (960 m.), surt una pista que ressegueix cap
punt de vista esa l’oest la Valleta
portiu, cal dir que
de Burbe. Desel trajecte combiprés la deixem
na carreteres i pisi un sender en
tes en bon estat
baixada, ràpid
on podem gaudir
i no gaire tèctranquil•lament de
nic, ens porta
l’entorn i de la xepràcticament
rrada amb els coma Bagnères de
panys, i trams de
Luchon.
Han
pistes malmeses
estat 52 km en
i plenes de rocs i
un recorregut
corriols tècnics en
senzill per als
els quals no val
habituats a la
a badar. I menys
BTT.
encara si, com és
el cas, la pluja enfanga el terreny i
Gaudint de la BTT entre prats i boscos occitans
fa molt relliscoses
les pedres.

Gaudint de la BTT entre prats i boscos occitans
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Comtat de Comminges: el cor de l’itinerari. La segona etapa, la qual ens ha de portar en uns 62 km fins al
Comtat de Comminges, comença amb una pluja persistent que ja no ens abandonarà fins al final de la Pedals
d’Occitània. Ara fina pluja, ara una pausa o ara pluja de
debò, per bé que mai gaire forta, ens acompanyarà fins a
Vielha, augmentant la duresa de la ruta i la dificultat tècnica dels camins. Aquesta jornada presenta tots els ingredients propis de l’excursionisme en BTT. Sortim de Bagnères de Luchon sota la pluja i, aproximadament un parell
de quilòmetres després, encarem en pujada un sender
(indicador direcció Granges de Soupère) cada cop més
tècnic i penjat sobre la Vall d’Oueil, que recorrerem fins
a la seva capçalera. El corriol, en alguns punts bastit artificialment sobre llistons de fusta, retalla el vessant molt
inclinat de la muntanya i obliga algun cop a baixar de la bicicleta. Passa per un fals collet i cal seguir amunt fins que
acaba baixant a una pista que ens porta a Saint-Aventin,
un poblet encisador on qui mes qui menys s’atura a fer
un petit mos o a omplir els bidons. No hi trobem res que
espatlli l’entorn, cosa d’agrair venint d’on venim.
El camí, ondulant, segueix després la vall per la seva
riba dreta travessant camps d’una verdor impressionant
i els boscos d’infinites tonalitats que els limiten. Passem
pel llogarret de Bourg d’Oueil (1.300m), i el recorregut
continua per carretera en pujada durant menys d’un quilòmetre fins a trobar una pista que, amb llarga i persistent ascensió de gairebé una desena de quilòmetres, ens
durà a dalt de la carena del Bieil, a uns 1.850m. Cap al
nord, visió imponent: la plana occitana al fons i, en primer pla, les carenes que hi cauen en simfonia de colors
i de boires arrapades als boscos. La pista flanqueja en
baixada la serra i, a la Cabane d’Hourdouch, prenem un
sender ample a l’esquerra tan dret i enfangat al principi
que obliga a baixar de la BTT, si és que no ens volem
quedar sense frens. Després d’un tram de poc més de
150 m, pràcticament fora del camí que ens deixa en un
prat, aquest sender baixa ràpid, en trams tècnics i altres
una mica exposats: un descens vertiginós que ens mena
cap a una pista per la qual, també a gran velocitat, arribem a Sost. Les nostres bicis i nosaltres comencem a
patir la duresa del terreny i una caiguda ens deixa sense
un dels bikers més veterans.
Trams trencacames per pista i senders relliscosos ens
condueixen, sempre acompanyats per un temps rúfol, fins
a Mauléon-Barousse. Seguidament, prenem una estreta
pista d’herba i passem el Château de Bramevaque (també anomenat Château dels Comtes de Comminges), una
construcció del segle XI, que ens transporta mentalment
a èpoques de major esplendor en el Comtat de Comminges. Parem a reposar i fer petites reparacions. Ja només
queda la pujada al Coll de Mortis, que no és gaire exigent,
però els quilòmetres, el fred i la pluja ja es deixen sentir
a les nostres cames. També resulta relativament suau la
baixada cap a Saint Bertrand de Comminges, per bé que
el nucli urbà d’aquesta bellíssima població queda uns
quants metres per sobre amb el consegüent “repetxó” final. El poble guarda nombrosos monuments i edificis de
l’època medieval.

Esteve
Sabaté
La Catedral de Nôtre Dame, unaPer
imponent
construcció
que conserva parts romàniques i gòtiques, destaca tant
per la qualitat com per la influència en el paisatge.
A l’Hostal Oppidum -recomanable-, recuperem forces i
mengem com cal.

Baixant de la Serrede Bieil

La tercera etapa discorre majoritàriament entre camps i
turons fins a la localitat d’Aspet, on passarem la nit. Des de
Saint Bertrand de Comminges, i en gran part per carretera, arribem sota la pluja a Barbazan i seguirem en pujada
el GR 78, el qual no deixarem fins a Lourde. Aquest serà
el tram més dur del dia, car pujarem altre cop dins del
bosc per una pista estreta i alguns senders, per després
baixar suaument per un corriol moll que permet gaudir
sobre la bici i arriba a una pista molt tècnica conformada
per contínues graonades de pedra relliscosa, que posen
al límit les màquines i els ciclistes. De fet, un company
haurà d’abandonar la ruta a Lourde amb un parell de dits
trencats a causa d’una caiguda en aquest tram. La resta
de la jornada, excepte un tram aïllat de sender ple de còdols entre Saint Pé-d’Ardet i Génos, ens permet pedalejar
tranquil•lament entre camps agrícoles i admirar els diversos llogarrets per on transitem i ens aturem a comprar alguns queviures: Lôo, Régades, Encausse-les-Thermes.

Sender entre prats
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Boscos occitans
Pels boscos del Cagire. La quarta etapa ens ha de retornar a Vielha en un recorregut molt llarg que la duresa
de la jornada, amb pluja sostinguda durant tot el dia, ens
obligarà a retallar. Així, l’últim tram de Bossòst a Vielha,
el farem finalment per carretera. En qualsevol cas, aquesta quarta etapa no ens deixarà indiferents, especialment
perquè travessarem els boscos del bellíssim Massís del
Cagire i baixarem cap a la vall per un corriol tècnic i en
alguns trams delicat que fa les delícies de qualsevol biker.
Emprenem camí sota una pluja persistent des de bon
matí i als pocs quilòmetres prenem un corriol que penetra en el Cagire, el qual paulatinament ens mostra el
seu encant. Pugem uns 200 metres de desnivell i llavors
el sender, molt ciclable i en suau descens, ens ofereix
una ràpida i encisadora baixada fins a desembocar en
un curt tram de pista que ens deixa al Coll de Buret. En
aquest punt, prenem una pista asfaltada que puja fort
durant 3,7 km fins a La Couge, on hi ha un espai per
estacionar vehicles, i allà agafem la pista de l’esquerra,
per la qual, després d’11 km, arribem al Coll de Menté. En aquest trajecte se’ns travessen un parell de cérvols que fugen sorpresos. No és estrany: malgrat que
és festa i estem fent una ruta prou coneguda, no hem
coincidit ni amb cap ciclista ni excursionista en tot el dia!
Al Coll de Menté, la pluja i el fred fan que bona part
del grup opti per tirar per carretera cap a Saint Beat i,
d’allà, a Les i Vielha. Un grupet seguim l’itinerari previst i,
després de passar per l’estació hivernal de Mourtis, acabem fent cap a l’última sorpresa: un fascinant corriol que,
des del Coll d’Artigascou (1.348 m), ens portarà per un
flanqueig impressionant a la carretereta que va a Melles.
El camí ens enganxa tant per la seva espectacularitat -és
aeri, arrapat a la muntanya i una caiguda podria ser perillosa- com per les seves exigències tècniques, reforçades

especialment per les pedres molles i el molt fang acumulat, a vegades impossible d’evacuar pels pneumàtics. A
més a més, deixa de ploure i el cel pren unes tonalitats
magnífiques, mentre retalls de boira segueixen fregant
les muntanyes veïnes i el sol il•lumina la vall cap al sud.
Per terreny més planer resseguim la riba dreta de la
Garona pel recorregut de la Pedals d’Occitània, fins que
a Bossòst la deixem per continuar per carretera fins a
Vielha. Ens ha faltat la pujada a Vilamós i contornejar
la Vall de Varradós, però tornem feliços cap a casa,
satisfets per tot el que ens ha donat el viatge per les
terres occitanes. Han estat uns 220 km impagables de
descoberta d’un territori des d’un punt de vista paisatgístic, excursionista, cultural i històric, amanit amb bona
companyia. De tornada, al cotxe, ja pensem a descobrir en breu nous horitzons amb les nostres bicicletes.

Ruta realitzada del 9 al 12 d’octubre de 2009
Dades d’interès
Cartografia: Pedals d’Occitània, 1.50.000. Ed. Alplina
www.pedalsdoccitania.com

Víctor Badenas i Moragas
Joan Guasch i Murtra

Mallà!!

S

ortim d’un hivern llarg i sobretot fred. Una hivernada amb neu, glaç,
candeles i penellons; en
definitiva, un hivern
com els d’abans.
La neu és una
forma força curiosa
de regal celeste.
En el moment que
es despenja de les
altures, és ja una
festa que ens atrau
i ens embadoca, ens
convida a jugar-hi i ens
transporta a la infantesa.
Però la desmesura ens alerta, i poc després volem que la
bondadosa i proverbial natura aturi la seva generositat. La neu en quantitat
ens neguiteja, altera la nostra quotidianitat, ens coarta
els costums i els deures.
La gent de per aquí estem acostumats a un paisatge
ondulat i gens abrupte, a colors suaus i amables, a
sons regulars i controlats, a olors dissipades, al serè
del matí i a la marinada a la tarda, i que una vegada
al dia, per darrere del Coll Roig, surti el sol. La gent de
per aquí no som de massa calor ni de massa fred, ni
de massa sequera ni d’aiguats; les desmesures ens
espanten.
Ara bé, per exagerada, la cèlebre nevada que va
començar el 22 de febrer de 1944 . Els més grans de
la tribu, quan l’esmenten, adopten un posat seriós i
aixequen el braç per damunt el cap. De ben segur,
degué ser un esdeveniment colpidor.
La primera vegada que vaig fer un bivac va ser – al
Pirineu Aragonès- al peu del Cim Tempestats el 1985,
amb la companyia de l’estimat amic Joan Antoni Delgado, amb el qual he tingut la sort de compartir una
bona colla de vivències pirinenques.

Per Esteve Sabaté
Després de fer l’aproximació remuntant la Vall de Llosás, superats
els dos estanys i arribats al
punt on era previst pernoctar, ens vam alliberar de
la motxilla. Drets damunt
la neu, vàrem menjarnos l’entrepà dut de
casa. Començava a
fosquejar, notàvem el
cansament i l’endemà
a les cinc volíem iniciar
la jornada i pujada al
cim. Era hora d’intentar
dormir. Segon el manual,
calia cavar ( amb el piolet )
sobre la neu, fins a aconseguir un recipient individual que albergués el sac de dormir farcit de la
nostra persona. Era un fet irrefutable, sempre
segons el manual, que per sota el nivell de la neu la
temperatura no supera els zero graus. La idea resultava reconfortant. Un cop feta cadascú la nostra fossa,
ens vam mirar de reüll, i potser... compartírem una
mitja rialla per la incertesa dels esdeveniments. La son
va tardar a arribar....
Sobtadament, repares en el firmament. La nul•la
contaminació lumínica ens regalava un espectacle celeste magnífic, sublim. Tots els estels hi van voler ser
presents, cada un al seu lloc fent pampallugues brillants. No es podia demanar més: envoltats dins de la
neu i tot l’estol celeste vetllant-nos. Quina companyia
més harmoniosa.
Si voleu preveure com de rigorós serà l’hivern, a
l’estiu, aneu al riu a observar el plomall de les canyes.
Com més llarg el plomall, més llarg l’hivern. Mallà!

Antoni Sabaté

Recull de publicacions

El Montmell
Montmell-SelmaValldossera
Escala 1:20.0000
Editorial Piolet
Juliol 2009

Després d’una breu introducció sobre la importància cultural, econòmica, de
progrés i equilibri de l’Orde
del Temple durant els segles XII i XIII a les Terres
de l’Ebre, l’autor destaca
la col•laboració dels Templers en el manteniment de
la Ruta Compostel•lana de
l’Ebre en aquella època,
aprofitant diverses vies
romanes. Així mateix, ens
convida a recórrer cada poble de la zona cercant els
vestigis que resten amagats del pas dels Templers
per les nostres terres.
A banda dels comentaris sobre màgia i esoterisme d’aquest interessant col•lectiu que exposa
l’autor, és una guia amena
i útil, que ens pot ajudar
a descobrir noves rutes
d’interès excursionista.

Mapa de la Serra del
Montmell, al Baix Penedès,
que abraça, a més, part de la
comarca de l’Alt Camp, destacant la Conca del Gaià,
des del Pont d’Armentera
fins a gairebé Montferri, i
que assenyala el GR 175 i
el Camí de Sant Jaume de
Galícia per aquell tram.

Templers a les Terres
de l’Ebre
Autor: Jesús Ávila Granados
Editorial: Cossetània
Col•lecció: Azimut Turisme, 7
Novembre 2009

Interessant i curiosa publicació on s’abstreuen
els termes geogràfics (les
terres altes, les terres
baixes, colls, ports i portells...) d’una de les cròniques cabdals de la nostra
història medieval, la Crònica de Bernat Desclot o
Llibre del Rei Pere.
Tal com diu l’autor, a
través d’aquestes observacions, es pot fer el seguiment de l’evolució dels
paisatges que hi són esmentats, alguns dels qual,
indrets que els excursionistes tenim ben a prop:
les Muntanyes de Prades, Siurana, Montserrat,
el Canigó, el Montgrí, el
Delta del Llobregat, el Pas
de Martorell..., així com
d’altres indrets dels Països
Catalans, i part de la Mediterrània.

Els Pirineus de cap a
cap
50 etapes.
La Transpirinenca (Gr 11)
Autors:
Marta Viladot Santaló
(textos) Daniel Calleja
Cadierno(fotos)
Editorial: Cossetània
Col•lecció: Khroma, 6
Febrer 2010

Per Esteve Sabaté

La Geografia en la
Crònica de Desclot
Autor: Marc-Aureli Vila
Editorial: Rafael Dalmau
Col•lecció: Episodis de la
Història, 296
Març 1993

Novetat: podeu consultar la ressenya directament a l’enllaç:
http://www.cossetania.
com/mostrar_producte.
php?prod=990

Marta Roig

Notícies
Per Esteve Sabaté

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del darrer trimestre, s’han donat d’alta a la nostra entitat els següents companys:
Antonia Oliveres Aixut
Francesc Pastor Oliveres

Benvinguts!

***

CALÇOTADA DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ 2010

E

l diumenge 14 de març es va fer la calçotada popular de
la nostra entitat. La festa va tenir lloc al refugi de la Dolors i el Jaume, als afores de l’Espluga, un indret ideal
per a tals activitats on tot era previst fins al més petit detall.
No va faltar res, ans al contrari. A la calçotada hi vam assistir
un crescut nombre d’amics del CA Espluguí, que vam gaudir
de la conversa i de la bona companyia de tots plegats. La preparació dels calçots i de la carn va ser a càrrec de companys
que dominen el tema de les calçotades i dels bons productes
que calen per fer-la. Això en va resultar un menú perfecte:
carn a la brasa, botifarra, calçots, carxofes, salses diverses,
vins, etc. Seguint l’ideari excursionista de no generar residus,
aquest any també hem portat cada un de nosaltres els plats, gots i coberts de casa
La festa, que va començar pels volts de les 12 del migdia, es va allargar fins al capvespre a l’interior
del refugi. Al voltant de les taules i a l’escalf de la llar de foc es desenvolupaven variades converses, es
preparaven excursions, es debatien projectes, sonaven rialles i acudits graciosos, etc. Tot plegat amb
companyonia, bon humor i alegria.

Antoni Ferrando Roig
Fotos: Esteve Sabaté i Marta Roig
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