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EDITORIAL

E

s fan reveladores i premonitòries les paraules d’una de les poques peces que té lletrades
la Companyia Elèctrica Dharma: “Àfrica comença als Pirineus..., Europa és una sofisticada..., el tercer món té ara la paraula“. És així, doncs, o hauria d’ésser així, si volem recuperar la dignitat com a poble i, amb ella, el seu malmès territori abans no sigui massa tard.
Arran de la nevada del dia 8 de març, tant les institucions (l’Estat i la Generalitat) com les
empreses implicades (ENDESA i la Red Eléctica Española) han aprofitat els fets per defensar i
argumentar la construcció de la línia de molt alta tensió per tal de solucionar el problema que té
Girona amb la xarxa elèctrica des de fa temps. Els diaris i telenotícies han anat plens aquests
dies de punts de vista diferents sobre la importància de la continuïtat d’aquesta construcció.
Però en cap moment se’ns ha dit tota la veritat; fins i tot, diríem que se’ns han dit mentides.
Seguint les informacions diàries sobre el tema, faltaven peces per acabar d’entendre d’una
manera global la veritable situació, cosa que ens ha portat a descobrir que, si no vigilem, podem fàcilment acostumar-nos a conviure amb una degradació del paisatge cada vegada més
agressiva.
Al nostre entendre, hi ha més de dues situacions serioses que s’han de resoldre. Una és la
xarxa de mitja i alta tensió de Girona; qüestió de la qual s’ha parlat prou als mitjans de comunicació i en la qual no entrarem; l’altra, la construcció de la línia de MAT, que, en paraules de
Jordi Martí Font, és “ l’autopista elèctrica que farà possible que l’Estat francès vengui l’energia
que li sobra de les seves centrals nuclears a les seves antigues colònies d’Àfrica i a l’Estat
espanyol”; i l’altra, el plantejament convençut, decidit i seriós -per més utòpic i impossible que
sembli- de la conveniència de la recerca seriosa d’alternatives sostenibles possibles i del
soterrament de manera efectiva i sense perjudicis per a la salut de tota la xarxa elèctrica
de Catalunya.
Volem deixar sobre la taula alguna d’aquelles peces que faltaven sobre la construcció de la línia
de MAT: la construcció d’aquest polèmic corredor ve d’una proposta del PP quan era al govern,
la qual més tard varen aprovar els socialistes. Al principi, el projecte era entrar la línia a través
del País Basc, però s’hi van oposar fermament, així que la segona proposta fou fer-la entrar
a través d’Aragó. Per tal d’evitar dificultats i polèmiques, també varen canviar el projecte i és
quan varen decidir fer-la entrar a través de la frontera catalana, cosa que no crearia tantes
dificultats. L’altra peça que ens faltava és saber com tracten el tema al país veí; i sembla ser
que aquesta línia entra a Catalunya pel municipi de Santa Llogaia, des del poble francès de
Baixàs, de manera soterrada perquè els francesos -així de senzill- “no volen la xarxa elèctrica
aèria per motius de salut”.
Els excursionistes a qui ens agrada captar un moment viscut o aquell paisatge a través de la
fotografia sabem el difícil que se’ns fa moltes vegades evitar una torre, pal o cable elèctric.
La necessitat de xarxa i potència elèctrica és cada dia més elevada. Això es fa palès tan sols
observant el territori. Només cal aprofitar un viatge en cotxe per l’autopista i ser una mica observador: a la sortida de les poblacions l’enterenyinat de fils elèctrics als turons, boscos i conreus,
cada vegada és més evident. No cal anar a Girona per comprovar-ho; s’estan instal•lant torres
de mitja i alta tensió cada dia. De cop i volta, el paisatge d’aquell indret per on has passat fa un
temps, sense ni adonar-te’n, s’ha transformat en una minicentral elèctrica.
Sembla ser que a nivell local, si les necessitats urbanístiques i/o socials ho aconsellen, és
possible el soterrament de les línies tot i els costos considerables que això pugui comportar.
Com hem pogut veure aquest març, les línies aèries poden fracassar d’una manera estrepitosa,
la qual cosa pot causar algun accident irremeïable a més dels problemes de subministrament
que ocasionen.
No fóra més fàcil que, a més d’estudiar alternatives sostenibles a nivell local, d’entrada, es
projectessin aquests tipus d’instal.lacions de manera definitiva... i que prevalgués d’una vegada
la raó per sobre dels interessos polítics i econòmics?
“Africa comença als Pirineus..., Europa és una sofisticada..., el tercer món té ara la paraula”
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Programa d’excursions
Setembre de 2010

Diumenge
5 de
setembre

Serra de Miramar. Prenafeta - Serra de Carbonària – Tossal de
la Somerota - El Prat – Serra de Carbonària – Coll de Prenafeta
– Tossal Gros – Font de Sant Salvador - Prenafeta.

Sortida
matinal

Diumenge
19 de
setembre

Serra de Cardó. Balneari de Cardó – Ermita de Sant Àngel – Portell de Cosp – Teixeda de Cosp – Font del Teix – Portell del Bou
– Creu de Santos – Ermita de Sant Dimes – Balneari de Cardó.

Sortida de
tot el dia

Serra i Vall de Cardó – Ermita de Sant Dimes o de la Columna

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.
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

4-4-2010. Muntanyes de Prades
La Roca de Ponent

Ens aturem a esmorzar al collet de la part superior de la gran
tartera. Després, seguim per corriols poc marcats fins al punt
més alt de la carena, des d’on baixarem fins a una sorprenent
mina de barita, a tocar del Coll de les Baselles, de la qual destaquen cavitats, amples galeries a cel obert i grans pous d’on
s’extreia el mineral.

Itinerari: Àrea d’esplai de la Roca de l’Abella – Tartera – La Roca de Ponent – Coll de les Baselles – Mina
de la Barita – Els Frares Encantats – Pista de la Pena
– Barranc de les Fargues – Carretera de Prades.
Recorregut: 7,4 km
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 490 m

Al Coll de les Baselles, agafem la pista de la Pena i baixem fins
a un revolt on, per unes escales, agafem un senderó que baixa a
les curioses agulles de gres roig conegudes com els Frares Encantats. Seguim davallant pel bell alzinar fins a retrobar la pista
de la Pena. Arribem a una bifurcació situada a la mateixa carena.
A partir d’aquí seguirem baixant pel ramal de l’esquerra en direcció SW. Aquesta pista ens porta al poc conegut i interessant
Barranc de les Fargues. Tant aquí com anteriorment al Barranc
de Castellfollit es fan patents els estralls de la darrera nevada:
arreu veiem arbres migpartits, grans branques arrencades, etc.

L

a sortida d’avui és en un lloc força conegut i proper a
l’Espluga: la Roca de Ponent, una imponent agulla granítica situada al Barranc de Castellfollit, a les Muntanyes de
Prades. En un tres i no res, fem cap a l’àrea d’esplai de la Roca
de l’Abella, on aparquem els cotxes i iniciem la caminada. El
temps es mantindrà entre clars i núvols, però estable.
Seguim per la pista de Castellfollit, creuem el riuet del barranc
per sota mateix d’una antiga pedrera i iniciem la forta pujada;
primer pel bosc i, després, per la dreta tartera de grans blocs
de granit que arriba al coll sud de la Roca de Ponent. L’ascensió
per la tartera és entretinguda i cal fer atenció de no relliscar ni
provocar la caiguda de roques.
Arribats al collet, seguim per l’estreta aresta fins a l’extrem de
l’esperó, on s’alça la creu de ferro del cim de la Roca de Ponent.
Aquest penyal compta amb diverses vies d’escalada per les seves parets i aresta principal. Des de dalt, s’albira una vista magnífica sobre el Barranc de Castellfollit i el pla de la Conca. Als
nostres peus, sobre una carena situada al nord, es distingeixen
les ruïnes de la Torre del Moro.

L’ampla pista, envoltada de bosc, convida a la conversa. No
tenim pressa. I així fem cap a la carretera de Prades, on havíem
deixat, en un replà proper, un cotxe aparcat per tornar a recollir els altres vehicles que tenim a l’àrea d’esplai de la Roca de
l’Abella. En tot l’itinerari no hem trobat ni una sola ànima, només
uns ciclistes prop de la carretera de Prades.
De tornada a l’Espluga, fem parada a Poblet per prendre uns
refrescs a Cal Fonoll. Avui som prop de casa i la tertúlia es pot
allargar una mica més.
Fins a la propera...!

3

Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

18-4-2010. Camí de Sant Jaume de Galícia
Arbeca – L’Estany

A les envistes de Juneda, trobem el primer saltant d’aigua de
la Sèquia Quarta del Canal d’Urgell, on ens aturem per esmorzar. A partir d’aquest punt, l’itinerari seguirà sense interrupció
pel costat del canal. Passem pel costat de Juneda, sense entrar
al poble. El paisatge esdevé cada cop més agrícola: destaquen
els grocs llampants dels camps de soja i les rengleres de fruiters
florits.

Itinerari: Arbeca – La Font de la Juliana – Canal
d’Urgell. Sèquia Quarta – Juneda – Canal d’Urgell.
Sèquia Quarta – L’Estany. Granja San Francisco.
Recorregut: 17 km
Dificultat: Baixa
Desnivell: -50m

I

niciem la caminada a Arbeca, just en el pont que creua el Canal d’Urgell, on hi ha un indicador del Camí de Sant Jaume i
també de la Font de la Juliana. L’itinerari d’avui és molt planer,
tant, que té un desnivell de 50 metres negatius en un total de 17
km. Per no variar respecte a les darreres sortides, avui també
tindrem el cel una mica gris durant tot el recorregut. Els camps,
però, mostren un bell aspecte primaveral: parades verdes i flors
pertot arreu.
Veiem, pels nous rètols, que ara han desviat el camí antic de
Sant Jaume i que el fan passar per Puiggròs. Nosaltres, però,
seguirem les marques grogues de la ruta original, que passa per
un dels indrets més emblemàtics del terme: la Font de la Juliana,

El camí segueix vers ponent flanquejat a banda i banda per llargues fileres de grans arbres de ribera que, amb les seves arrels,
subjecten i reforcen de forma natural l’estructura del canal. En
un indret tan tranquil i poc perdedor, el grup es fragmenta força:
uns van decidits al davant; els més joves fan exercicis gimnàstics en un parc a la sortida de Juneda; altres, fan fotografies o
van tranquil•lament conversant, talment com si passegessin pel
claustre d’un monestir.

Finalment, fem cap a l’indret conegut com l’Estany, a tocar de la
Granja San Francisco, on el canal comença a resseguir la carretera N-240 en direcció a Lleida. Aquí tenim un cotxe que havíem
deixat de bon matí per tal de poder tornar a Arbeca a buscar els
altres vehicles.
De tornada a l’Espluga, ens aturem en un bar de la carretera a
fer una mica de tertúlia.
El primer dia de maig, uns companys del grup emprendran
el seu darrer tram del camí de Sant Jaume: el que va de Sárria
a Santiago. Els desitgem Buen camino, com diuen en aquelles
terres.

4

Ressenyes de les darreres sortides

P

1-5-2010. XVIII Caminada l’Espluga – Prades

Per Esteve Sabaté

assats uns minuts de les 8 del matí, iniciem la XVIII edició
de la caminada l’Espluga - Prades, albirant amb cert recel
les muntanyes que envolten l’Espluga; una jornada més,
el temps es mostra insegur. Així, emprenem la marxa, amb un itinerari que coincideix amb la ruta que vàrem realitzar en l’anterior
edició. Mentre caminem entre parades d’olivers, vinya, ametllers
i avellaners, veiem infinitat de tons verds, grocs i els tocs vermells de les roselles: és l’esclat de colors amb què ens obsequia
la primavera. Aquest fet ens convida a caminar compartint la
conversa, de manera distreta i animada, amb els companys que
tenim al costat; gairebé sense adonar-nos-en, passem pel Castell de Milmanda. Entre vinyes, la ruta ens porta cap a l’Ermita
dels Torrents i, després, al Castell de Riudabella.

Itinerari: L’Espluga – Castell de Milmanda – Ermita
dels Torrents – Castell de Riudabella – Les Colònies
– El Titllar - Font del Mas de Pagès – Tossal de la
Baltasana (1.203 m) – Prades – Càmping de Prades.
Recorregut: 21 km
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 625 m

Així doncs, després d’una mica més de dues hores de marxa
i uns 10 km de recorregut, arribem al punt d’avituallament de
Les Colònies, on podem reposar i esmorzar. Un cop recuperades
les forces, els excursionistes prenem amb decisió la pujada pel
Barranc del Titllar, paratge incomparable de les Muntanyes de
Prades i que, en el dia d’avui, trobem amb un aspecte gairebé
màgic. Durant la pujada, ens acompanyen les olors i la frescor
del bosc, la boira envoltant els magnífics exemplars de pi roig
(Pinus sylvestris) que trobem al nostre pas, acompanyats del
roure reboll (Quercus pyrenaica), el teix (Taxus baccata) i també
alguna pinassa (Pinus nigra).

Un cop som dalt dels plans del Mas de Pagès, gairebé hem assolit tot el desnivell del recorregut perquè en poca estona arribem
al cim de La Baltasana, de 1.203m d’altitud i sostre de l’itinerari.
Tot seguint les marques del GR i els rètols de l’organització, iniciem el descens en direcció a Prades i el seu càmping. Aquest
és el punt final de la ruta, on, com cada any, dinarem plegats un
bon grup de participants.
Des d’aquí, vull fer un reconeixement per l’esforç que representa l’organització d’un esdeveniment d’aquest tipus; tots els
qui hi participen tenen un valor molt important: els organitzadors,
atents a tots els detalls, i els participants, autèntics protagonistes
de la trobada. Sense els uns i els altres no seria possible fer cada
any - i ja en són 18- una festa com és aquesta caminada popular
de la nostra entitat.
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16-05-2010. Serra de Montsant
Grau dels Tres Esglaons

Pugem tot seguint el fons d’un torrent sec. Al front, s’alcen les
imponents cingleres de la Roca Corbatera, que, amb els seus
1.163m., constitueix la màxima elevació de la serralada. Durant
l’ascens, dret i feixuc, sovint cal emprar les mans per superar les
roques. Arribem al primer esglaó equipat amb graons de ferro,
on cal remuntar un pas vertical d’uns 4-5 m. No triguem a arribar
al segon esglaó, més alt que l’anterior, ja que té uns 8m. i també
està equipat amb graons situats estratègicament. Aquí, els més
menuts troben majors dificultats per assolir els ferros, ja que estan més separats. L’itinerari segueix buscant el pas entre roques,
cada cop més verticals; fins a arribar al tercer esglaó, equipat
també amb graons i agafadors en forma de “T”. És el pas més
dificultós, però el superarem amb bon humor i ajudant-nos els
uns als altres. I així fem cap al camí travesser del pla i balma del
Moloner, on ens aturem a descansar i a fer la foto de grup.

Itinerari: Hostalets d’Albarca – Ermita de Sant Joan
de Codolar – Grau dels Tres Esglaons – Pas del Gat
- Font del Manyano – Barranc de les Pletes – Barranc dels Pèlags – Grau Gran – Hostalets d’Albarca.
Recorregut: 10,9 km
Dificultat: Mitjana-alta
Desnivell: 600 m

A

vui farem una de les ascensions més directes que hi ha
per superar els Cingles de Sant Joan que fan de base a la
Roca Corbatera de la Serra de Montsant. És el camí que,
sortint de Sant Joan de Codolar, supera tres relleixos de roca
coneguts com els Tres Esglaons, els quals, encara que estan
equipats amb graons i agafadors de ferro, presenten una certa dificultat que demana una mica d’agilitat i decisió. Tot i així,
avui hem aplegat un bon nombre de companys disposats a fer
l’ascensió.
Ens dirigim a les ruïnes dels Hostalets d’Albarca, on aparquem
i iniciem la caminada pel Camí de la Llisera (GR), que planeja en
direcció sud. Es tracta d’un bell camí en balconada que domina
la fondalada del pantà de Ciurana, amb Cornudella, la Serra de
Prades i l’esperó rocós sobre el que s’alça la vila de Ciurana.
A diferència de les sortides anteriors, avui gaudim d’un dia radiant. I així fem cap a la bonica Ermita de Sant Joan de Codolar, molt ben mantinguda i neta. Aquí ens aturem per esmorzar
abans d’emprendre la forta pujada. No trigarà a sortir a rebre’ns
la Montserrat, l’ermitana, que ens donarà fulletons informatius
de les activitats que porta a terme l’entitat que gestiona el Parc
Natural de la Serra de Montsant.
El camí del Grau dels Tres Esglaons surt de darrere mateix de
l’ermita i es distingeix per les seves marques blaves i grogues.

Seguim amunt per un corriol molt dret i desdibuixat fins a arribar dalt la carena de la Roca Corbatera, on hi ha l’indicador del
camí del Pas del Gat, pel qual baixem. A diferència del vessant
sud, sec i àrid, aquesta part és més verda i humida. Passem per
l’estret Pas del Gat, on no mancaran les bromes. Més endavant,
trobem la Font del Manyano, d’aigües escasses. Hi ha un parell
de troncs buidats que fan de receptacles. Aviat fem cap a la pista
del Barranc de les Pletes, la qual seguirem, envoltats d’un paisatge verd i primaveral, fins a trobar la bassa i pista del Barranc
dels Pèlags. A causa de les darreres pluges, aquesta pista ha
esdevingut un petit rierol. Remuntem el barranc i arribem al Grau
Gran, a les envistes d’Albarca. La panoràmica des d’aquest punt
és extraordinària. L’embassament de Ciurana destaca blau i ple.

Sant Joan de Codolar

Arribats als Hostalets, ens acomiadem dels companys que
es queden o van a altres poblacions, mentre que un grup
d’espluguins marxem cap a la nostra vila a fer l’aperitiu i la tertúlia pertinent.
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30-05-2010. La Conca de Barberà
Itinerari:L’Espluga de Francolí – La Serra – Castell de Milmanda – Ermita dels Torrents – Molí del Salt. Jaciment
arqueològic. Font del Boyò – Font del Gorg. Vimbodí.
Recorregut: 10,6 km
Dificultat: Baixa
Desnivell: 220 m

En acabar, seguim fins al Molí del Salt, avui convertit en residència de turisme rural, però en el qual, no fa més de quaranta
anys, encara es molia blat aprofitant la força de l’aigua. I així arribem al gorg del riu Milans, presidit per dues petites cascades, la
Font del Boyò i arbres altíssims que busquen la llum sobresortint
d’aquest clot ombrívol i donant un aire quasi màgic a l’indret.
El lloc convida a quedar-s’hi i a fer fotografies, així que ens hi
aturarem una bona estona. A tocar, hi ha diversos horts de la vila
de Vimbodí i Poblet.

L

a sortida d’avui ens mostrarà bells indrets del nostre entorn immediat que, sorprenentment, eren desconeguts de
la majoria. La conferència d’ahir sobre el jaciment arqueològic del Molí del Salt, a càrrec del Dr. Manuel Vaquero, que ens
espera en el jaciment per a una explicació pràctica, ha fet que
aquesta sortida sigui una de les més concorregudes de les que
hem fet fins ara. Un dia radiant i el fet de sortir caminant des de
l’Espluga, sense aproximació en cotxe, farà que la sortida sigui
més còmoda i agradable.
A les 8 del matí, des de la Font Baixa, anem a la careneta de
La Serra, des d’on baixem al pla de Milmanda per un corriol que
la majoria no coneixia i des del qual hi ha belles vistes dominants
sobre el castell i les vinyes de l’entorn. Tot un regal per començar
el dia. Seguim pel GR en direcció a l’Ermita dels Torrents, un corriol
actualment plagat d’arbres caiguts per causa de les nevades,
que fan d’aquest tram de camí una cursa d’obstacles. Esmorzem
a l’ombra dels arbres de l’ermita i reprenem la marxa. Passat un
curt tram de carretera, pugem per una pista en direcció SW, vers
la carena de La Piponeta. Trobem molts arbres trencats arreu,
i comentem que, si no són retirats abans de l’estiu, la situació
davant d’un incendi en aquest paratge pot esdevenir crítica.
Fem cap al salt del riu Milans i al curiós pont de La Piponeta. Des d’aquí es domina el gorg del Molí del Salt i el frondós
barranc excavat pel riu. Al front destaca la coberta protectora de
l’important jaciment paleolític del Molí del Salt, on el seu director, Manuel Vaquero, ens explicarà àmpliament els detalls més
rellevants.

Seguim per l’ampla pista que, des del Molí del Salt, baixa a la
carretera de Vimbodí i Poblet i entrem al poble per la Font del
Gorg, on tenim cotxes preparats per a la tornada. Són tres quarts
d’una del migdia. Abans de tornar a l’Espluga, ens dirigim a un
bar de la plaça per comentar la sortida i informar de les nostres
activitats als qui avui s’han afegit per primera vegada al nostre
grup.

Jaciment arqueològic del Molí del Salt
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13-06-2010. El Montgròs - Montserrat
Itinerari: Can Maçana – Coll de Guirló - La Portella – Refugi Vicenç Barbé - Pas del Príncep – Coll
de Porc - Roca Plana dels Llamps - El Montgròs
(1.115m) – Coll de Migdia - Font de la Llum – GR
172 - La Cadireta – Coll de Guirló – Can Maçana.
Recorregut: 12 km
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 800 m

Roca Plana dels Llamps i cim del Montgròs

Finalment, assolim el cim del Montgròs, de 1.115m. Ara el paisatge s’obre davant nostre en una gran panoràmica: vers tramuntana, tenim la Roca Plana dels Llamps; al seu darrere, hi
ha la regió dels Ecos; Sant Jeroni, a llevant, i, a ponent, la regió
d’Agulles. Arreu destaquen un sens fi de cims de formes i noms
capriciosos.

P

untualment, a les 8:30 i des de Can Maçana, comencem
la ruta d’avui pel Massís de Montserrat; concretament,
som a la regió d’Agulles.
Així doncs, ens dirigim al Coll de Guirló. Tenim davant nostre
la Cadireta i la Roca Foradada. Comencem amb bona marxa,
tot i el fort pendent. D’aquesta manera, fem els primers 100 m
de desnivell, la qual cosa, com comprovarem més endavant, no
és important, ja que durant l’excursió els desnivells es guanyen
i es perden constantment. Tot i així, en aquest primer tram de
camí es manté el desnivell guanyat, i fins i tot en guanyarem
una mica mes. Superem el pas de la Portella tot dirigint-nos al
refugi Vicenç Barbé. Aquest refugi és situat en un lloc estratègic
dins d’aquesta zona del massís, pel fet que és un bon punt de
partida per als escaladors que practiquen la seva activitat en la
infinitat de vies d’escalada que hi ha a les agulles que tenim
davant nostre.
Nosaltres seguim la ruta vers el cim del Montgròs. Després de
deixar el Coll de Porc enrere i, ara sí, en un constant amunt i avall
guanyant i perdent desnivell, arribem al Coll de les Comes. Tenim
davant nostre la magnífica Agulla del Cilindre; aquí el camí davalla fortament fins a arribar a la Coma dels Naps. Comencem a
pujar amb intensitat per un camí relliscós; tant, que fins i tot ens
hem d’ajudar de les branques i arrels dels boixos que sembla
que surtin a donar-nos un “cop d’arrel”.

Coll de Migdia i Agulla de l’Atalaia

Després de gaudir una estona de l’espectacle, iniciem el descens en direcció al Torrent del Migdia. Tot seguit, ascendim fins al
Portell del Migdia i, sense estalviar-nos la forta baixada, arribem
a la Font de la Llum, indret espectacular, ja que la font neix en
una escletxa de la mateixa paret de roca. L’abundor de pluges
d’aquests darrers mesos fa que brolli força quantitat d’aigua. Ja
refrescats, dinem i descansem una estona.

Font de la Llum

D’aquesta manera, recuperades les forces, anem a cercar el
camí marcat com a GR 172, que ens ha de dur de nou fins a
l’aparcament de Can Maçana tot passant per sota de la Cadireta
i la Roca Foradada, que ja havíem vist en començar l’excursió.
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Ressenyes de les darreres sortides
Sabaté
el Delta de l’Ebre i el poble de Sant Per
CarlesEsteve
de la Ràpita
és impressionant. Estem envoltats per les altes cingleres de pedra
calcària que caracteritzen aquest aïllat massís del Montsià, la
muntanya més meridional del Principat. Més enllà, de cara al
sud, s’estén el País Valencià. Després d’una bona estada a La
Foradada, iniciem el descens per la carena

27-06-2010. Serra de Montsià
La Foradada
Itinerari: Aparcament de la pista de Mata-redona
– Font del Burgar – Ruïnes del mas de Mata-redona – La Foradada (683 m) – Carena del Barranc
del Llop – Aparcament de la pista de Mata-redona.
Recorregut: 6,7 km
Dificultat: Baixa
Desnivell: 460 m

que domina el Barranc del Llop. El camí, més accidentat i carener, baixa abruptament entre matollar i amb bones vistes sobre
l’entorn; amb tot, no té, ni de bon tros, l’interès i l’encant del camí
que hem fet de pujada.

S

ortim de l’aparcament de la pista de Mata-redona a les
9:50. Tenim uns 25ºC de temperatura ambient i un cel ben
blau. Tot i que la temperatura anirà pujant, l’ombrívol camí
de pujada i l’airet que bufa per les carenes faran que la sortida
sigui d’allò més agradable pel que fa a la calor.
El camí que farem avui està perfectament senyalitzat com a
PR, i la pujada fins a la Font del Burgar esdevé una delícia. El
traçat pren alçada, sense demanar gaire esforç, pel mig d’un
frondós alzinar fins a la mateixa Font del Burgar, on ens esperen
set piques plenes d’aigua fresca, algunes alzines monumentals i
un parell de forns de calç ben restaurats. L’entorn natural i humà
d’aquest paratge es troba ben explicat en uns panells que hi ha.
Aprofitem per esmorzar en aquest indret tan adient. En acabar,
seguim pujant fins a les ruïnes del gran mas de Mata-redona.
Hom es pregunta què hi feia un mas tan gran en un indret tan
pedregós i desavinent. Probablement, la seva activitat fou la ramaderia.
Des de Mata-redona, ja s’albira la carena de La Foradada.
Una estona més de pujada per un indret desprovist de bosc, on
sovintegen els margallons, i assolim, finalment, La Foradada del
Montsià. L’indret, sorprenent i de gran bellesa, no es veu fins que
hi ets a tocar. Des d’aquí, la vista sobre

I així fem cap altra vegada a l’aparcament. Són les 13:20. Després de descansar una mica, ens dirigim a un restaurant de Sant
Carles de la Ràpita, on farem el dinar de cloenda de les activitats
excursionistes d’aquest estiu.
Bones vacances i fins al setembre!

La Foradada del Montsià

Textos: Amadeu Rodriguez i Antoni Ferrando
Fotos: Antoni Sabaté, Esteve Sabaté, Antoni Ferrando, Amadeu Rodriguez i Marta Roig
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Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté

VIA FERRADA DE SANT JOAN

.

D

e la manera més simple i espontània, degué sorgir la idea. En comú: l’afició muntanyenca i pertànyer al CAE. El repte:
escalar una via ferrada. Membres de la secció
d’alta muntanya i l’excursionista del Club Atlètic
Espluguí vam compartir una sortida especial i
fora de programa. Una experiència molt profitosa
i didàctica, amb l’afegit que suposa consolidar la
coneixença entre gent d’una mateixa entitat.
Pujar una via ferrada és una modalitat
d’escalada que consisteix a progressar per una
paret vertical o bé horitzontal -flanqueig- ajudant-se d’unes instal•lacions fitxes metàl•liques.
Qui més qui menys, aquesta premissa, la tenia
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clara dins de la colla excursionista. Calia grimpar
amb l’ajuda de cables d’acer i d’altres enginys
metàl•lics com: esglaons, passamans, cadenes....
L’oferiment que ens van fer el Toni Morlans i el
Marc Martí -secció d’alta muntanya del CAE- fou
de fer-nos de guies i instructors en l’escalada de
la Via Ferrada de Sant Joan. Hi havia d’haver
una xerrada prèvia per tal d’explicar els diferents passos per poder progressar amb la
màxima seguretat en el món vertical de les vies
ferrades; a continuació, tindríem l’oportunitat de
posar en pràctica els conceptes adquirits en una
paret.

Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté

A

ixí, el diumenge 2 de maig, a les nou del
matí, la Sala Polivalent de l’Antic Hospital
.
es va convertir en aula de divulgació i escenari de simulacre. Cordes penjades de callats
altaveus, estris amb noms estranys, instruccions
dibuixades a la pissarra, nusos enrevessats a les
cordes... En definitiva, un curs intensiu de dues
hores. I amb la lliçó fresca i apresa, de pet a la
Via Ferrada “ La Feixa del Colom”, al costat de
l’Ermita de Sant Joan.
Ja a peu de paret - sota l’atenta supervisió dels
nostres instructors- ens vam anar equipant amb
el material reglamentari: arnès, baga d’ancoratge
amb dissipador d’energia i el casc! La nostra
aparença era talment d’escaladors consumats i
bregats en l’ofici.
La verticalitat que s’aixecava davant nostre era
absoluta; els noranta graus eren sostinguts fins
als darrers metres, on un lleuger desplom donava l’afegitó d’emoció.
La progressió seguia el protocol estudiat moments abans, de manera que es deixava un espai
de seguretat entre cada escalador. Moviments
lents, però segurs, anaven fent avançar peus i
mans, mentre els mosquetons resseguien, també amunt, el cable de la vida.
Els esglaons metàl•lics en què ens aferràvem
de mans per impulsar els peus estaven subjectats sòlidament a la roca i donaven la màxima confiança. Aquesta via va ser equipada per
membres de la Secció d’Espeleologia del Club
Excursionista de Montblanc. Té un recorregut total d’uns 400 metres en trams verticals, de descens i de flanqueig.
Un cop fet tot el circuit, i per cloure l’escalada
matinal, què millor que una davallada divertida:
baixar amb l’ajuda d’una corda d’escalada fent
un ràpel!
Un matí diferent, un matí en què vam experimentar amb l’abisme, vam jugar amb el buit sota
nostre i durant el qual, potser en algun moment,
vam dubtar de si calia exposar-se al perill controlat.
Un matí que va unir una mica més els llaços
d’amistat d’una colla que gaudim amb la natura.

Antoni Sabaté
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Atletisme
Per Esteve Sabaté
.

ESTEM D’ENHORABONA!

J

a ho hem aconseguit! Diuen que la unió fa la força i, realment, això és el que s’ha assolit.
La unió dels interessos de les tres institucions implicades, CEIP Martí Poch, Col•legi del Carme
i Club Atlètic Espluguí, farà que el curs vinent es pugui fer l’activitat d’atletisme a les instal•lacions
del CEIP Martí Poch, on els alumnes dels dos centres interessats a fer aquesta activitat trobaran el Sr.
Daniel Martín, monitor d’esports, que, amb el suport del CAE, reiniciarà la pràctica d’aquest esport tan
noble i que tants èxits ha donat al nostre poble i al nostre club.
En honor a la veritat, s’ha de dir que ha estat un camí molt planer. El pla de col•laboració proposat
per la secció d’atletisme del CAE va rebre de seguida el suport de les dues direccions, de les dues AMPES i la col•laboració entusiasta del Sr. Joan Puig, que, amb les seves gestions, va facilitat la màxima
entesa entre totes les parts implicades.
Aquest mes de juny, els alumnes ja es podran preinscriure i serà al mes de setembre quan ja confirmaran d’una manera definitiva la seva inscripció.
A més a més, durant el mes de setembre, membres del CAE faran unes jornades de demostració
als alumnes de cicle mitjà i cicle superior per tal de fer-los conèixer d’una manera més pràctica el gran
nombre de disciplines que es poden practicar en aquest esport.
Desitgem de tot cor que la nova etapa iniciada doni aviat els seus fruits. Certament, hem passat
per un període en què la pràctica de l’atletisme no ha donat els resultats que tots esperàvem. Però no
podem oblidar el llarg camí que hem recorregut ni el gran nombre d’atletes i de joves que han omplert
de glòria i prestigi el CAE.
Entre tots volem reprendre aquest camí. De ben segur que no serà gens fàcil. La conjuntura actual
potser no ens afavorirà com caldria, però, amb la ferma voluntat de tothom i de tots els socis, ho aconseguirem.
Endavant!

Joan Mateu
12

Entrevista
Perd’aquest
Esteve
Sabaté
– Quin tipus de troballes es van rescatant
jaciment
?
– Doncs, a més de les restes habituals d’un jaciment d’aquesta
cronologia corresponent a un campament de caçadors, és a dir,
eines de pedra, objectes d’adornament personal, ossos d’animals
que es consumien, artefactes fets amb os..., tot un ampli ventall de
restes. Però, se’ns dubte, el més important, el més espectacular
són els gravats en pedra: l’art moble. La primera resta arqueològica d’aquesta categoria va ser trobada el 2001, i la col•lecció va
creixent, fins al punt de ser ja la més important d’art del paleolític
de Catalunya, i amb la perspectiva que es vagi incrementant amb
el temps. Fins i tot tenim el convenciment que podem assolir una
de les col•leccions paleolítiques més importants d’Europa provinent d’un jaciment amb sistemes moderns d’excavació.

Dr. Manuel Vaquero Rodríguez
					
Investigador de l’IPHES
( Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social ) i de
							
la Universitat Rovira i Virgili de
		
					
Tarragona.

							
							
– Fa uns deu anys, van iniciar-se les excavacions al Molí del
		
Salt a Vimbodí i Poblet. Quins indicis els van fer sospitar que
aquest indret podria ser un important jaciment arqueòlogic ?

Pedra gravada
(anvers)

– El Dr. Salvador Vilaseca, als anys cinquanta, ja va publicar articles sobre l’existència d’un jaciment arqueològic de
superfície en aquest indret. Anys més tard, Josep Mª Gené, un
arqueòleg amb vinculacions familiars a la Conca, ens va acompanyar personalment al jaciment i es va confirmar que, a més a
més del indicis de superfície, n’hi havia d’estratigrafia, és a dir,
de capes d’estrats.
– Qui les porta a terme, les excavacions ?
– L’equip d’arqueologia i àrea d’història de la Universitat Rovira
i Virgili, que està inscrita a l’IPHES -Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social-, un ens en què participen dues
administracions: Generalitat i Ajuntament de Tarragona.
Aquest equip de la URV està format per professors i alumnes
de Màster de quaternari d’història. Tot i així, aquets treballs de
camp són oberts a la col•laboració de tota persona aficionada
que hi pugui estar interessada.

Pedra gravada
(revers)

Al Moli del Salt, es pot arribar a assolir una de les col•leccions
de restes paleolítiques més important d’Europa.
– Les manifestacions artístiques semblen haver persistit al llarg
de la història. Què en pensa, d’aquesta necessitat humana?
– És un tema molt discutit pels investigadors. L’art i les manifestacions simbòliques en general, com els elements d’ornamentació
personal, apareixen relativament tard en el procés d’humanització;
fa uns 40.000 anys, amb l’homo sapiens. Els homínids anteriors,
els neandertals, l’homo antecessor, l’homo erectus... no tenien
aquest tipus de manifestacions. D’entrada, sembla que és un aspecte lligat a la nostra espècie, als humans moderns com nosaltres, la qual cosa, segons s’afirma, és per raons genètiques, ja que
tenim un gen que permet aquest tipus de comunicació simbòlica;
altres estudiosos diuen que no, que és per factors socials. El que sí
que es constata és que aquest procés fa 40.000 anys que no s’ha
interromput i que està vinculat a l’homo sapiens.

– Des del començament, vostè n’ha estat el cap?
– Sí, a més de ser professor, des de la primera campanya, en
sóc el director.						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
			
Amb la creació de centres				
com l’IPHES, es va corregint la
mancança en recerca.

– Quina importància va tenir la nostra comarca pel que fa a assentaments durant el paleolític ?
– Aquesta és una història que encara s’ha d’escriure. La Conca de Barberà no ha estat mai encara objecte d’interès preferent
per part dels prehistoriadors i, en concret, dels especialistes en
paleolític. De fet, aquest és el primer projecte estable d’estudi del
paleolític.
La Conca té un potencial enorme des del punt de vista arqueològic i del paleolític per diferents raons: pel context geològic que
afavoreix la formació de jaciments, per ser un indret poc afectat per
grans infraestructures destructores -com ha passat en altres llocs
que han patit un desenvolupament urbà molt intens- i per ser una
zona de pas natural entre la conca de l’Ebre i la Mediterrània. Els
desplaçaments de les comunitats nòmades es feien per aquí, un
lloc estratègic per les comunicacions i pels recursos. Curiosament,
tal com ocorre en l’actualitat: molt a prop d’on som ara, hi passa el
tren, l’autopista i l’AVE; en aquest sentit, la Conca continua sent
una zona de pas molt important, i aquesta via natural aleshores ja
s’utilitzava.
Així doncs, el problema de la Conca no és la manca de jaciments,
sinó la manca de recerca.

– Tenir l’oportunitat de participar en els treballs d’intervenció
del jaciment, per part dels alumnes, suposa una experiència
molt didàctica. Com a professor, com ho valora?
– Per als alumnes és fonamental; no es pot ser arqueòleg
sense haver passat pels treballs de camp dels jaciments. És
una pràctica obligatòria dins els estudis de Màster de Prehistòria de la URV. L’arqueologia es fa al camp, no al laboratori.
Per a nosaltres, és essencial que els nostres alumnes estiguin
ben formats en arqueologia de camp.
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Entrevista
Per Esteve Sabaté

							
– Queden encara molts interrogants oberts, queda molt per
conèixer sobre els nostres avantpassats?
– Molts interrogants. El Molí del Salt, on estem excavant, té

una cronologia del període paleolític final, entre 15.000 i 13.000
							
anys, però les ocupacions més antigues són molt poc conegu							
des; en aquesta zona, de moment, no en tenim evidències. La
prehistòria de la Conca està per resoldre.
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

Les manifestacions artístiques han estat un procés ininterromput
de fa 40.000 anys vinculat a l’homo sapiens.
– Nous projectes?
– Com a grup, l’IPHES, l’àrea de pista de la Rovira i Virgili,
està implicat en diferents projectes tant aquí com a l’estranger.
La nostra col•laboració amb Atapuerca és, òbviament, la bandera
del nostre equip en tant que projecte de ressò internacional, en
el qual tenim un paper protagonista. Per altra banda, l’IPHES té
projectes al nord d’Àfrica, a Amèrica... Som un institut i un equip
amb una vocació de projecció internacional.
Personalment, d’aquí una setmana vaig a excavar a Galícia, en
uns jaciments molt interessants, en una zona on també s’havia
fet molt poca recerca del paleolític fins ara i en la qual es torna a
confirmar que, on es fa recerca, s’hi troba. A més, estic implicat en el
jaciment de “l’abric Romaní”, a Capellades, on treballem des de fa
més de vint anys i que compta amb una seqüència importantíssima d’ocupació de neandertals de més de 40.000 anys.

							
							
La Conca té un potencial enorme des del punt de vista
arqueològic.
– El tema finançament, el tenen ben resolt?
– Som en un país on no hi ha tradició de recerca, en comparació amb altres països europeus on porten molt de temps
invertint-hi. Malgrat això, amb la creació de centres de recerca
com l’IPHES i altres que es van constituint, sembla que es va
corregint aquesta mancança. A més, s’ha aconseguit implicar
diverses administracions i organismes de la Conca. El Consell
Comarcal ens empara, així com l’Ajuntament de Vimbodí, el
Museu Arxiu de Montblanc i la Generalitat. Hi ha moltes administracions implicades en la possibilitat de poder crear una
xarxa d’ens locals, comarcals i a nivell de tot Catalunya a fi de
tirar endavant aquest tipus de projectes, i penso que això és
important: com més gent hi estigui implicada, millor.
– Tenen ajudes privades?
– Aquest és el gran dèficit. No hi ha inversió privada. Hi ha
molt pocs patrocinadors interessats a potenciar la recerca en
arqueologia. És cert que això va canviant una mica, sobretot
arran de l’impacte d’Atapuerca, que és el primer jaciment que
compta amb una ajuda privada important d’empreses implicades en el finançament de les excavacions. I, probablement,
encara canviarà més amb el temps, a mesura que les empreses valorin aquest tipus d’inversions no tan sols per raons filantròpiques, sinó perquè el seu nom aparegui relacionat amb un
projecte de recerca arqueològica. Però, de moment, nosaltres
depenem, com la immensa majoria dels equips d’arqueologia,
de diners públics.

El problema de la Conca no és la manca de jaciments, sinó la
manca de recerca.

– Que el va portar a voler dedicar la vida professional al coneixement de la prehistòria?

Entrevista realitzada el dissabte 29 de maig de 2010 amb
motiu de la conferència “Les excavacions al Molí del Salt“
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

– La motivació principal és l’emoció de cercar, de trobar, que
ja de petit experimentava. Ara, com a professional, quan tinc a
l’abast una troballa que no ha vist ningú fa milers d’anys, em
segueixo emocionant com aquell nen. Això em motiva a continuar en aquesta professió, que té els seus aspectes engrescadors i positius, però que també té els seus inconvenients. És una
activitat que t’ha d’agradar.

Entrevista: Antoni Sabaté
Fotos: Antoni Sabaté
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Patrimoni
Per Esteve Sabaté

LA FONT DE LA JULIANA

(Arbeca – Les Garrigues)

							
									

Font de la Juliana. (Arbeca – Les Garrigues). Camí de Sant Jaume
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L

a singular Font de la Juliana
es troba al peu del Camí de
Sant Jaume de Galícia, en
el tram que uneix Arbeca i Juneda, i és, juntament amb el Canal
d’Urgell, l’element més interessant
d’aquesta part del camí.
Pel seu sistema d’aljub públic,
cobert i accessible mitjançant escales, aquesta font recorda molt
-salvant les distàncies pel que fa
a monumentalitat i a antigor- a la
Fuente de los Moros, d’Azqueta
(S.XIII), que hom pot admirar en el
tram navarrès del camí de Santiago
de Compostel•la, al peu del Monjardín.
Tot i que els historiadors arbequins fan referència a l’ús d’aquest
important aqüífer ja en temps dels
romans, i més tard durant el període àrab, l’estructura actual de
la Font de la Juliana data de les
darreries de la baixa edat mitjana.
Es tracta d’una notable construcció feta amb pedra seca, l’accés a
l’aljub de la qual es fa baixant per
una ampla escala de vint graons.
En l’actualitat, aquesta escala està
equipada amb una barana de ferro,
que, si bé protegeix els visitants de
relliscar i caure a l’aigua, desfigura
notablement el conjunt original. Per
tal d’evitar la inundació que produiria l’entrada contínua d’aigua, la
font disposa d’un sobreeixidor que
evita que l’aigua superi un determinat nivell.

Patrimoni
Per Esteve Sabaté
Aquesta font es troba a uns dos
quilòmetres d’Arbeca, per això, an							
									 tigament, la gent es veia obligada a
traginar l’aigua en càntirs emprant
animals de càrrega equipats amb
anganells.
A tocar de la font, un rètol ens
informa de l’indret. Diu el següent:
La Font de la Juliana és una surgència natural d’aigua excavada en
el substrat argilós basal, que brolla
lateralment de forma ininterrompuda en direcció al barranc de les Comes de Maldà. L’estructura, construïda entre els segles XV i XVI,
consta d’una cambra coberta amb
una esplèndida volta de pedra que,
a més de mantenir l’aigua neta, redueix l’evaporació i n’assegura el
seu emmagatzematge. La font és el
reflex d’un temps en què l’aigua era
un recurs escàs i la seva provisió
obligava a esmerçar grans esforços
per garantir-ne l’abastiment. L’obra
de picapedrer és molt acurada, es
troba perfectament conservada i
s’emmarca en la tradició arquitectònica de construccions en pedra
seca àmpliament documentada
a la comarca de Les Garrigues.
L’arribada del Canal d’Urgell i la
generalització del reg produí el seu
anegament. Les obres de drenatge
han permès recuperar aquest monument tot garantint la seva conservació futur.
			
Fuente de los Moros. (Azqueta – Navarra). Camí de Sant Jaume

Antoni Ferrando i Roig

Fotos de la font d’Azqueta:
expertosencamino.com
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Natura i Paisatge
Per Esteve Sabaté

ARBRES MONUMENTALS

			

LO PAROT

S

Lo Parot

i existeix un arbre emblemàtic en el nostre paisatge agrari, aquest és, sens dubte, l’oliver. Arbre de creixement extremadament lent i d’una
gran longevitat, el qual, gràcies a l’esforç i dedicació
de generacions i generacions de pagesos, ha esdevingut un símbol de la nostra terra.
A la Conca de Barberà, podem gaudir de la presència de magnífics exemplars d’olivers. Tanmateix, va
ser durant l’excursió a les Roques de Benet, a la localitat d’ Horta de Sant Joan, que vàrem poder contemplar
Lo Parot.
Lo Parot va ser declarat arbre monumental l’any
1990. Està situat a una altitud de 480m, té un volt de
canó a 1,30 m del terra de 7,45 m i un volt de soca de
15 m. El diàmetre de la capçada actual és de 9 m, tot
i que abans de la guerra civil ocupava tot l’ample del
bancal on està situat i fins i tot el sobrepassava.
Es tracta d’un oliver (Olea Europea) d’una varietat
desconeguda avui en dia que es caracteritza per tenir
les fulles i el fruit una mica més allargats.
Respecte a la seva edat, es creu que es tracta d’un
arbre de més de dos mil anys d’antiguitat, que ens portaria en el temps fins a l’època dels ibers i romans.

Respecte a aquest tema, voldria fer un afegit, tot i sabent
que, pel que fa als gustos de cada persona, no hi ha res
a dir. Tenint això en compte, em permeto aprofitar aquest
moment per fer atenció a la manera com molts centres de
jardineria fan la poda d’aquests arbres venerables.
De ben segur que els “artistes” jardiners es senten orgullosos del resultat; perquè ha de ser una feina complicada,
aconseguir aquestes formes arrodonides, gairebé ingràvides, fent que l’arbre tingui l’aspecte d’un sistema planetari
vegetal.
Però jo no puc deixar de pensar que és una feina que
es podrien estalviar i deixar que l’arbre creixés amb tot el
seu vigor, fent-li el que els pagesos han fet durant milers
d’anys: podar-lo i cuidar-lo amb el respecte que es mereix, com el senyor que és del nostre paisatge rural.

Amadeu Rodriguez
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Espai Obert
SALUT I AIGUA!

A

igua, font de vida; és un dels elements que
enriqueix el paisatge i que a qualsevol excursionista o amant de la natura agrada trobar en les sortides. És com si caminar al costat
d’un rierol, trobar un petit toll, veure un saltant, refrescar els peus en un gorg o travessar un corrent
posés un valor afegit a un racó o a un indret especial. Com a exemple, dins la nostra secció s’ha
variat el calendari d’una sortida en funció de si en
un moment determinat hi ha més possibilitats o no
tantes de trobar aigua en un paratge, perquè fa poc
hagi plogut, encara no hagi arribat la sequera…
Deu ser que, igual que altres aspectes de la vida,
l’aigua té un poder d’atracció sobre nosaltres. De
fet, nosaltres som aigua. És allò que el 70% del
nostre cos és aigua; proporció que augmenta si
parlem del cervell. Necessitem l’aigua per a sobreviure; el nostre cos respon millor si està ben hidratat. L’aigua ajuda en les nostres connexions neuronals, evita la sensació de cansament, facilita la
circulació sanguínia... En qualsevol manual sobre
salut, apareix el tema de l’aigua i la quantitat diària
que n’hauríem d’ingerir; sovint per sobre de la que
realment prenem.
Un investigador que s’ha endinsat en aquests
temes és Masaru Emoto, un japonès que ha fotografiat cristalls d’aigua comparant l’aigua de llocs
diferents i aigua que ha rebut diferents influències,
com les vibracions produïdes per diversos estils de
música. Partint del meu desconeixement, el primer
cop que en vaig sentir a parlar, la meva reacció va
ser de total sorpresa.

Per Esteve Sabaté

El cas és que ara el seu nom m’ha aparegut en
altres ocasions a través de diversos canals i estic
en la fase de pensar que potser deu tenir la seva
part de raó, tot i que sé que també compta amb detractors que el consideren un pseudocientífic. La
finalitat de la seva tesi és donar a l’aigua el valor
que es mereix, bandejant el seu component inhert
i destacant el seu paper potencial de vida.
A Catalunya, com a reclam turístic, la comarca
de La Selva s’ha autoproclamat “la comarca de
l’aigua”. Compta amb rutes per a BTT i caminadors
com “Els grans camins de l’aigua”. Geogràficament,
és variada; té muntanya perquè es troba entre el
Montseny i les Guilleries, passa per la plana i arriba
al mar. Presumeix d’aigua perquè en ella neixen
diversos manantials i fonts, té balnearis i platges:
un bon lloc per perdre’s.
Nosaltres, però, no ens podem pas queixar; tenim
el Francolí, i, a quatre passes, les fonts de La Pena
o les Masies. I, a més, som capaços d’admirar-nos
quan sentim l’aigua a prop, com en les sortides del
passat trimestre en un dels trams del Camí de Sant
Jaume, pels voltants de Juneda, seguint la línia del
Canal d’Urgell; o la del Molí del Salt...
Per a completar aquests quatre esquitxos sobre
l’aigua, no em puc contenir d’anotar públicament
que estaria molt bé gaudir algun dia en aquestes
planes de la particular i rica mirada poètica de
l’Elisenda sobre aquest tema. Salut i aigua!

Molí del Salt
Ernestina Vallverdú
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UN LLIBRE OBERT, LA BARITA.

C

i es perllongà fins a mitjan segle XX. Es
feia a mà i el material es transportava en
carros guiats per mules fins a l´estació
de tren de l´Espluga.
Destacava la Mina Atrevida, propietat de Pau Abelló i Boada, d´on
s´extreien, a principi de segle XX,
uns cinc-cents quintars (aprox.
42kg) diaris. Més tard, a causa
de l´augment de la producció,
es va muntar un cable aeri
de 3 Km. amb dotze cistells
que tot el dia anava amunt i
avall i que portava la barita
des de la mina fins a Poblet.
I més endavant, a l´antic molí
de la vila situat al costat de la
Font Baixa, s´emmagatzemava
la barita, es triturava, s´envasava i
s´enviava als diferents destinataris i
receptors d´una matèria primera que
transformaven per a diverses aplicacions.
Actualment, la barita és la principal font
d´obtenció del bari. S’utilitza com a additiu pesat en fangs
que es fan servir en les perforacions petrolíferes i de gas
natural. La pols de sulfat de bari barrejada amb aigua i altres
substàncies s´usa en la preparació de les farinetes especials
que es prenen abans de fer-se radiografies de l´aparell digestiu. Combinada amb sulfurs, participa en la fabricació del
litopó, un colorant blanc brillant i molt estable i insoluble que
té molt bones propietats com a recobriment. S’usa per fer
pintures blanques i setinar diferents tipus de paper i cartolina, en la preparació de l´aigua oxigenada, en la indústria del
cautxú, dels frens d´automòbils, del vidre… i com a recobriment en les sales de raigs X.
Els minerals i les roques que podem observar en les caminades són, sens dubte, un llibre obert; alguns ens parlen
del passat, d´altres són presents en el nostre entorn més
quotidià, i molts persistiran anys i anys en el futur.
Barita, topazi, calcita, bismut, guix, turmalina, argent, bauxita...

inabri, calcopirita, galena, hornblenda, olivina, quars, obsidiana,
barita…
No trobeu que els noms dels minerals
són peculiars? Tenen una sonoritat
diferent, potser fins i tot podríem
endevinar si un mot és un mineral sense haver sentit mai aquella paraula.
L´etimologia, però, ens donarà raó del seu origen llunyà en la parla i la geologia
ens desvetllarà la seva
composició interna i ens parlarà del seu procés de formació geològica, ben segur que
encara més llunyà.
Barita o baritina (sulfat de bari)
prové del grec breys que vol dir
“pesat”, tot recalcant la seva característica més peculiar, que és la seva
alta densitat (4,48 i 4,50g/cm3). “Com
pesa!”, dius de seguida quan l´agafes i
observes la seva coloració blanquinosa, la
seva lluïssor nacrada i mires d´esbrinar quina forma deuen
tenir els cristalls que la formen.
No es veuen, és clar, però se sap que són cristalls tabulars, bells i rics en cares i tenen una forma de llibre obert
o de cresta de gall. La coloració groguenca, vermellosa o
verdosa de la barita es deu a les impureses que conté. I es
troba en filons d´origen hidrotermal que són aquells formats
pel pas d´aigua molt calenta per l´interior de la terra, en zones profundes de l´escorça, prop del magma.
Bé, si en voleu agafar una mostra, només us cal arribar
al Bosc de Poblet, en la confluència del Barranc de les Fargues, el de La Pena i el de L´Argentada, on hi ha la mina que
vam inspeccionar en la sortida del dia 4 d´abril. El forat obert
a la terra impressiona, contrasta amb la vegetació ufanosa
del costat, ens mostra una part més íntima del subsòl i evidencia l´activitat minera que hi hagué.
L´extracció de la barita d´aquest filó, que s´allarga fins a
Rojals, va ser l´activitat minera més rendible de la contrada

Riu Ara

M. Mercè Badia Conesa
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EL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ

A

mi els esports de pilota no m’han agradat mai gaire. Però tots els altres
que normalment són més d’acció, sí. Com ara l’atletisme, la natació, la
bicicleta, les caminades o l’escalada. Si he d’explicar la veritat, és que
abans, quan era més petit, no m’agradava anar a caminar. Però un cop vaig
entrar al club atlètic la meva opinió sobre les caminades va canviar. El Club
Atlètic Espluguí em va fer veure que caminar no era avorrit, sinó que aporta un
munt de coses bones com ara l’harmonia amb la natura, els coneixements sobre l’entorn, la cultura, l’esport i, el més important de tot, els amics que fas. Per
això vull recomanar a tota la gent que pugui llegir aquest article que vingui amb
tots nosaltres a caminar.

Text: Miquel Espasa.
Fotos: Antoni Sabaté, Amadeu Rodriguez
20

Espai Obert
Per Esteve Sabaté

Sentits_5

V

ull deixar planejar la mirada
des d’aquest nou caire
que em dóna l’alçada,
per descobrir en cada element
el pes i l’essència
entesa com una versió novella
als sentits i a l’ànima.
Mirada expectant,
que voldries desfer-te, ingràvida,
del cos grimpador que
no deixa l’escala,
no veus, allà, la corona de muntanyes que ens tanca?
I l’alzinar curull? I l’esplanada a l’obaga?
No veus com refan camí les orenetes
i es conté l’àliga?
Resten ufanes dels pins les capçades
sense ventijol ni alenada, talment expectants
d’aquesta gesta per a la qual tan sols tu,
mirada fugissera,
et sents engrescada.
Pren de cada element, amiga meva,
allò que millor esperoni nostra ànima:
la llibertat dels moixons,
la humilitat de l’herbei que engalana,
la força del rocam que treu panxa
i ofereix amb franca amistat
Les imperfeccions que l’erosió i el temps
han fet en la roca plana.
Dels colors, l’elegància,
de l’aroma, l’harmonia i la constància.
No t’oblidis mai dels replans,
que escurcen la distància,
ni menystinguis, de les arrels,
l’eficàcia.
I ara, amunt, mirada tafanera,
que ens espera l’horitzontalitat
del paisatge
per dir-nos que no ens oblidem mai
de mirar la vida amb aquesta bella mirada.
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Per Esteve Sabaté

EL MONTEIXO (2.905 m) I NORÍS (2.820 m)
Cara nord del Monteixo

Estany de Certascan

H

i ha pics que, pel fet de quedar separats de la serralada principal, resten força oblidats dels excursionistes, tot i el magnífic paisatge que cal travessar per arribar-hi i les fabuloses panoràmiques de primer
ordre que ofereixen. Aquest és tot just el cas del Monteixo i del Norís, deixant de banda la famosa cursa
“Cuita el sol” que, des de fa uns anys, aplega un bon nombre d’atletes que surten d’Àreu corrent quan el sol
va a la posta amb el repte de no deixar-se atrapar per l’ombra i arribar al cim del Monteixo abans que el sol
es pongui.

Accés:
Des d’Àreu (1.220 m), cal continuar uns 8 km per pista fins al Pla de la Selva (1.700 m). Just a l’entrada del
Pla de la Selva, comença, a la nostra dreta, una altra pista que en llargues llaçades s’enfila entre un bosc
ufanós (la Selva) en direcció SE fins a uns 1900 metres a prop del Torrent d’Aixeus.
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Itinerari:
Arribem gairebé al final de la pista i continuem al sud
muntanya amunt per un sender que va resseguint, envoltat de nerets, el Torrent d’Aixeus. El creuem en un
indret la mar de maco: amb cascades d’aigua i amb
forta pujada arribem a l’Estany d’Aixeus (2.376 m),
que queda un xic ensorrat a la nostra esquerra. Tenim
davant nostre tot el circ que formen les verticals parets
de la cara nord del Norís a l’est i el Monteixo a l’oest.
Podríem enfilar-nos per algun dels corredors que retallen verticalment aquestes vertiginoses parets, però el
més recomanable i més fàcil per arribar al cim sense
cap dificultat és pujar per l’oest tot rodejant per dalt
el llom de la carena nord del Monteixo, per un sender
poc definit, però en el qual hi ha fites.
El cim del Monteixo ofereix una magnífica i enorme
visió panoràmica sobre tota la regió. Destaquen al sud
la Vall de Tor i el Pic de Salòria, i al nord i d’oest a
est, Mont-roig, Sertascan, el Circ de Baborte, Sotllo,
la Pica d’Estats, Canalbona, Rumazet, el Port Vell, la
Pica Roja i el Port de Boet.
Per anar fins al Norís -sembla que els mapes consultats no es posen d’acord sobre la seva altitud, potser
perquè aquest cim té dues puntes- seguim cap a l’est
per una cresta fàcil, però entretinguda en algun tram.
No té gaire interès perquè el panorama és molt similar
al del Monteixo, sinó és pel fet d’assolir un altre cim.
Però val la pena anar-hi per poder efectuar el descens per un recorregut diferent. Baixem per un corredor (2.782 m) en direcció NO, un xaragall de dalt a
baix bastant ample i força inclinat que hi ha poc abans
d’arribar al Norís. Anem a parar a l’Estanyol d’Aixeus
(2.430 m) i continuem baixant fins a la pista pel mateix sender de pujada.

Torrent d’Aixeus

Circ d’Aixeus

Cartografia: Pica d’Estats - Mont-roig d’ Editorial Alpina.
Joan Guasch i Murtra
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Mallà!!
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AIGUA

Font de Nerola

A

quest element, l’aigua, ha resultat imprescindible per a tota possibilitat de vida. Des del líquid
amniòtic a la ruixada dels asperges després
de l’últim badall, l’aigua ens va acompanyant al llarg
de tota la nostra existència. Estem lligats a aquest
element des del primer moment de vida planetària.
Els assentaments humans han estat determinats per
la proximitat de l’aigua. Com a nutrient, com a ritual,
com a força motriu, com a via per a la comunicació...
l’aigua ha estat i segueix sent vital.
A les nostres terres, romans i sarraïns ens van
deixar un llegat d’infraestructures importantíssim.
Tan sols passejant per les nostres hortes, podem
veure una gran quantitat de séquies, una xarxa de
canalitzacions que podem seguir de la Font Major
fins a la Sinoga.
Quan caminem per la muntanya i ens trobem amb
una font, ara que ja fa calor, el so i la frescor del seu
brollador ens alegren els sentits, ens recuperen de la
set física i, de vegades, fins i tot de l’espiritual.
El Joan Tares Martí va fer un inventari de totes les
fonts del terme de l’Espluga; un treball immens, perfectament documentat i ressenyat. Segurament, mai
cap administració veurà interès a publicar tot aquest
recull patrimonial, on hi ha inclòs des del sector del
bosc al dels conreus.
Les fonts també són un lloc de pelegrinatge. En
diades com el dilluns de Pasqua, dijous gras o qualsevol dia d’estiu, anar a fer un àpat contundent o
un simple berenar al costat d’una font ha estat un
costum ben arrelat. Un clàssic era anar un diumenge
a la tarda amb els menuts a berenar a la Font de la
Salut, just a l’inici del Camí de l’Ermita.

Una altra tradició -aquesta ja de més envergadura,
amb l’ajuda del carro- era anar a la Font de Nerola.
Per aquell temps, Nerola gaudia de l’ombra d’uns
roures fornits, d’una aigua neta i de la conservació
impecable de l’indret. Ubicada dins la finca de Riudabella, els seus propietaris la van condicionar i decorar pels volts de 1910 -tal com encara avui la podem
veure- i la van cedir per a ús públic. La particularitat
de Nerola és l’aflorament del seu cabal. Una àrea
circular i ensorrada alberga el recipient d’aigua que
constantment va brollant del subsòl. Aquest doll ja
va ser canalitzat des de l’antigor per tal d’aprofitarlo com a abastament per al Monestir de Poblet. En
l’època medieval, l’enclavament d’aquesta font dins
la ruta de comunicació entre les nombroses granges
cistercenques féu que hi fossin freqüents els viatgers. Un fet ens ho indica: en les immediacions de
la Font de Nerola, s’eleva l’anomenat Tossal de les
Forques, on els presumptes malfactors de l’època
eren penjats i exposats per a l’alliçonament dels vianants que hi transitaven. I si encara reculem més en
el temps, prop de la font hi passava una via romana;
de ben segur que Nerola va ser un abeurador cobejat per soldats i bestiar. Els entesos apunten que
el nom Nerola prové del llatí: arèola, que significa
circular, petita.
En mirar una font, heu parat esment a preguntar-vos: al llarg de la història, quantes persones hi
deuen haver apaivagat la set? Cap on anaven, i d’on
venien? Mallà!

Antoni Sabaté
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Recull de publicacions
Per FONT-RUBÍ
Esteve Sabaté

ITINERARIS DE NATURA
PEL GAIÀ, EL FOIX I
L’ANOIA
El curs de l’any

SERRA DE LA LLACUNA
SERRA D’ANCOSTA
LES GORGES DEL
FOIX
Mapa escala: 1:20.000
Editorial Piolet
Abril 2010

Autors: Xavier Bayer i
Cisco Guasch
Editorial: Cossetània
Col•lecció: Azimut – 89
Gener 2007
Un recorregut per la zona
del Gaià, el Foix i l’Anoia
en 12 itineraris de natura
i patrimoni rural, un per a
cada mes de l’any.

Mapa que abasta part de les comarques de l’Anoia i de
l’Alt i el Baix Penedès, indrets entre els quals destaca:
Font-Rubí, el balcó del Penedès, per les seves vistes
sobre la comarca, amb diversos PR del seu voltant; la
Serra de La Llacuna amb el GR 172 que la travessa de
NE a SO fins a confluir amb el GR 92.5 que baixa de
la Serra d’Ancosta de NO a SE, passant per Pontons i
Torrelles de Foix amb diversos PR; i per últim, el sector
de les Gorges del Foix amb la indicació de diversos
senders i PR.

Des del primer moment, aquesta guia es diferencia d’altres
per la riquesa de l’indret escollit, per la descripció que en fan
els autors, tant des del punt de vista de la botànica, amb tota
la varietat de plantes que es van trobant, com dels animals,
sobretot els ocells que se senten i es veuen, però també els
peixos, amfibis, mamífers; així com també des del vessant
geològic i d’arquitectura rural.
Una suggerent i interessant guia que pot orientar els excursionistes en l’observació i riquesa de les sortides, on tantes
vegades ens sentim interpel•lats per la natura.

Per la ruta 40
Una petita publicació d’un interessant treball sobre
l’aprofitament del bosc en el segle XVIII a la Conca de Barberà, estudiat especialment a través de documentació notarial com es diu en la introducció.
L’aprofitament del bosc com a font d’energia i calor, com a
matèria primera, adob agrícola, alimentació, obtenció de medicaments, gel, minerals i com a element protector de la naturalesa, són els trets que hi destaquen, així com la relació
principalment dels pagesos de Montblanc, l’Espluga i Vimbodí amb els estaments que el gestionaven.

Autor: Enric Soler i Raspall
Editorial: La Magrana
Col•lecció: Tròpics 7
Març 1998
S’hi narra un viatge, fruit
de la lectura que va fer
l’autor del primer llibre del
mític i controvertit Bruce
Chatwin: En la Patagonia.
L’Enric Soler segueix la
petja del seu antecessor
i ens endinsa en la seva
pròpia experiència, interessos, aventures,
temors. Ens parla d’altres
escriptors que se sentiren
també tocats per la Patagònia i dels personatges
que va trobant pel camí
vers la seva Patagònia .
Lectura emocionant i amena per als amants dels llibres de viatges.

L’APROFITAMENT DEL
BOSC A L’ÈPOCA
MODERNA
(LA CONCA DE
BARBERÀ, S.XVIII)
Autors: JosepM.T.Grau
Roser Puig i Tàrrech
Editorial: Rafael Dalmau
Col•lecció:
Episodis de la Història-279
1990

Marta Roig
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