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EDITORIAL

U

s heu fixat mai que els animals salvatges no tenen sobrepès? Es té sobrepès quan
l’ índex de massa corporal de l’individu és superior a 25. Els únics que en tenen són
els animals domèstics, els estabulats i les persones. Així per exemple, als Estats
Units, el 64% de la població té sobrepès o obesitat (IMC superior al 30%)
Curiosament, durant la lectura d’un llibre sobre alimentació, vaig trobar l’explicació
d’aquesta característica observada en els animals salvatges: aquests només es guien per
l’ instint. El mateix instint de supervivència que els fa distingir els aliments bons dels verinosos. Així doncs, mengen quan tenen gana. En canvi, els humans tenim molts motius que
ens porten a menjar: el costum de fer tres àpats al dia, el fet que gaudim menjant, la identificació de menjar com a fet social o bé el fet de menjar com a conseqüència d’estar avorrits,
deprimits, nerviosos o simplement perquè hem vist aliments i no ens n’hem pogut estar.
Posem per cas que cada dilluns al matí tenim costum d’anar a posar 40€ de gasolina al
cotxe. Suposem que durant una setmana no el fem servir, però que, en tornar a ser dilluns,
li tornem a posar els 40€ que tenim per costum. Ridícul, oi? Doncs això és el que fem
moltes vegades amb el nostre cos. El menjar que li sobra el transforma en greix, que es va
acumulant inexorablement.
Si el cos humà està format per més d’un 60% d’aigua, és normal que els aliments més
bons per fer-lo funcionar i per hidratar-lo portin un alt contingut en líquids. La natura ens
proporciona l’aliment ideal dissenyat per a l’espècie humana, el que ens aporta energia,
fibra, vitamines, minerals ... I a més a més no porta additius, té bon gust i és refrescant. Tot
això amb un alt contingut en aigua, de fàcil digestió, assimilació dels nutrients i eliminació
dels residus; sense deixar de banda les diferents varietats i gustos. No estem parlant d’altra
cosa que de la fruita fresca i madura. Li seguirien els fruits secs, la verdura, els cereals...
Si analitzem el comportament dels nostres parents més propers, els grans simis, que
tenen l’ADN en un 98% igual al dels humans, veiem que els goril•les basen la seva alimentació en fruita fresca i, quan no en troben, mengen tot tipus de verdures. No cal dir que
estan molt més forts que nosaltres.
De la mateixa manera, la natura ens ofereix la beguda més refrescant, la que realment
calma la set, amb un 0% de calories, bon gust i una base nutritiva adequada per al nostre
organisme: l’aigua.
Crec que la societat es deixa influir massa per la propaganda que fan les grans multinacionals: “és convenient menjar tal aliment manipulat, perquè conté nutrients que reforçaran
el teu organisme” o bé “has de beure la beguda de moda, que et calmarà la set ”i a sobre
“et farà sentir bé”. De tots és sabut que una alimentació incorrecta pot provocar malalties
diverses degudes al colesterol, sucre, hipertensió...
Potser ens hauríem de deixar guiar més per l’instint que per la lògica. Una lògica que,
tinguem-ho en compte, ha estat alterada pels artificis d’una societat consumista i manipuladora. Si bé és veritat que de vegades hem d’entendre l’instint com aquell impuls natural que
no depèn de la raó ni de la voluntat i que tendiríem a subordinar a aquesta lògica, en el cas
que ens ocupa cal interpretar el concepte com a resultat de milions d’anys d’experimentació
assaig/error per part dels humans. Així és que deixar-se guiar per l’instint, a l’hora
d’alimentar-nos, implica seleccionar els aliments que són més naturals i beneficiosos per a
l’ésser humà; altrament dit, atendre la lògica de la natura.
Joan Anton Espasa
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Programa d’excursions
Octubre, Novembre i Desembre de 2010

Diumenge
3 d’octubre

Serra de Montsant. La Morera de Montsant - Grau dels Barrots - Racó
dels Boixets - Cingle del Fuster - Serra Major - Grau de l’Espinós - La
Morera de Montsant.

Diumenge
17 d’octubre

Els Ports. Paüls – Coll del Guix – Pla de l’Hedra – Coll de l’Avenc – Sortida de
tot el dia
Punta de l’Aigua – Coll de la Gilaberta – Paüls.

Diumenge
31 d’octubre

Serra del Tallat. Entorn de Senan

Sortida
matinal

Diumenge 14
de novembre

Fonts del Foix. Mas de Pontons – Font dels Igols - Soval de Dalt – Can
Ponç – Obagues de Dagues – Mas de Pontons.

Sortida
matinal

Diumenge 28
de novembre

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

Sortida
matinal

Muntanyes de Prades. L’Arbolí – Puig de Gallicant – Collet de la Bassa
– Grau del Bodro – Sant Pau – L’Arbolí.

Sortida
matinal

Muntanyes de Prades. La Riba – Font de Pasqual – Castell Dalmau –
Puig de Marc – Font de Pasqual – La Riba.

Sortida
matinal

Diumenge 12
de desembre
Diumenge 26
de desembre

La Punta de l’Aigua. Paüls (Els Ports)
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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Sortida
matinal

Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

5-9-2010. Serra de Miramar
Tossal Gros – Serra Carbonària
Itinerari: Miramar – Alzina Grossa – El Prat (ruïnes)
– Coll de Prenafeta – Tossal Gros de Miramar – Planota del Faló – Castell i poblat medieval de Prenafeta – Estret de Ferrús – Serra Carbonària – Miramar.
Recorregut: 10,3 km
Dificultat: Mitjana-baixa
Desnivell: 590 m

Tossal Gros, la qual deixarem aviat per seguir un corriol molt
estret i abrupte que baixa vers tramuntana pel mig d’una densa
i punxant vegetació fins a la pista que creua la Planota del Faló.
Seguim baixant pel ramal de l’esquerra (SW), i així fem cap a la

A

mb aquesta excursió reiniciem les sortides quinzenals
després de les vacances d’estiu. Tots teníem ganes de
trobar-nos novament caminant per la muntanya, per això,
la concurrència ha estat notable.
La Serra de Miramar s’albira propera i discreta a l’est de
l’Espluga, separada del gran massís de Prades per l’Estret de la
Riba i tancant la Conca per llevant. És un massís calcari i abrupte que conserva un notable conjunt de valors naturals, històrics i
paisatgístics i que encara és força desconegut per la majoria.
A les 8:30 sortim del minúscul i penjat poble de Miramar (690m)
per enfilar la pista forestal que, vers tramuntana i entre la pineda, porta a l’abandonada Masia del Prat i al Coll de Prenafeta.
El dia es presenta una mica boirós i, mentre caminem, veiem
dibuixar-se a la nostra esquerra, entre bromes filoses, les retallades crestes de la Serra Carbonària per les quals tornarem a
Miramar. Amb suau pujada fem cap a l’estratègic Coll de Prenafeta, on deixem la pista i emprenem el costerut corriol que,
seguint l’aresta rocosa, ens ha de conduir al cim del Tossal Gros
de Miramar (867m). Mentre pugem, ens aturem als miradors,
des d’on podem gaudir d’amples i belles vistes sobre el castell
de Prenafeta i el boscós fondal que hi ha al davant. Arribem dalt
del cim a les 10:30. L’indret és idoni per aturar-se a descansar i
esmorzar. El cel aviat restarà net de núvols i ens permetrà gaudir
d’una extraordinària panoràmica de 360º.
Emprenem la baixada vers NE tot seguint l’aèria carena del

font de Sant Salvador i a les ruïnes del poblat medieval de Prenafeta, del qual destaquen l’Església de Sant Salvador, casalots en
ruïnes i restes del castell dalt la rocallosa carena. Podem constatar que el basament de la torre principal ha estat consolidat darrerament després que la major part del que quedava d’aquesta torre
ha anat desapareixent fins a quedar-ne només una cantonada.
Aquest conjunt medieval, bastit a redós del castell i l’església,
té elements datables entre els segles XI i XV. Des de les ruïnes,
baixem pel mig d’un bell alzinar fins a trobar el camí que puja al

Coll de Prenafeta (E). Després agafem el ramal que puja a
l’Estret de Ferrús i al comellar que es forma dalt de la Serra Carbonària, on trobem un confós sender que s’enfila a l’aresta de la
serra. Dalt trobem un corriol que, vers migdia i amb grans vistes
sobre la Conca, ens portarà a la pista forestal que va al Coll de la
Cogulla i al poblet de Miramar (13:15h), on acabarem l’excursió
refrescant-nos a la Font del Senglar.
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

19-9-2010. Serra de Cardó
Itinerari: Balneari de Cardó – Ermita de Sant Àngel
– Portell i teixeda de Cosp – Refugi del Teix – Font
del Teix – Cova Llóbrega – Portell del Bou – Els
Martells – Portell de Cardó – Creu de Santos
(942m) – Ermita de Sant Simeó – Balneari de
Cardó.
Recorregut: 9,6 km
Dificultat: Mitjana-baixa
Desnivell: 690 m

Fem cap al Refugi del Teix, que es troba situat en un indret
de gran bellesa. A tocar tenim la Font del Teix, presidida per un
exemplar de teix mil•lenari. Més amunt, visitem la Cova Llóbrega,
on el camí comença un tram desolat de garriga.

D

e totes les serres de mestral tarragonines, la de Cardó
és la més singular. Aquest paratge aïllat i solitari conserva les ruïnes de nombroses ermites fundades pels
carmelites descalços a principi del segle XVII. Al bell mig de la
vall, s’alça l’abandonat Balneari de Cardó, fundat el 1866 en el
lloc d’un antic convent. Pel que fa a l’aspecte natural, cal citar
la teixeda de Cosp, que compta amb uns 200 teixos protegits,
alguns dels quals de gran vellúria. Entre la teixeda, destaquen
grans exemplars de pinasses aplanades pel vent, que afegeixen
bellesa i singularitat a l’indret. Però el floratge de la Serra de
Cardó és molt més variat: trobem des dels coixinets punxents
dels roquissars, la garriga més esquerpa, mates d’espígol, fins
a l’alzinar més ufanós; tot plegat envoltat d’un impressionant paisatge calcari solcat per barrancs i dominat per cingles i agulles
rocoses.
Iniciem l’excursió sortint del Balneari de Cardó a les 9:10; el
dia es presenta lluminós i fresc. Comencem l’ascensió al Portell
de Cosp pel vessant obac de la serra. Al cap de poc, arribem a
l’Ermita de Sant Àngel, on trobem un replà assolellat i amb bones vistes, ideal per aturar-se a esmorzar.
Des del Portell de Cosp, iniciem un flanqueig vers llevant
seguint un corriol entre teixos centenaris. Som a la teixeda de
Cosp. A voltes, el camí esdevé abrupte, fins i tot ens cal baixar
per un grau equipat amb una corda fixa.

Superem un grau que dóna accés a una carena rocosa, la qual
seguirem fins a un trencall on ens desviem per visitar el Mirador
dels Martells. Fem cap al Camí dels Frares, que ens portarà fins
al Portell de Cardó pel mig d’un bell alzinar que ens envoltarà fins
al mateix coll que dóna accés a la Creu de Santos. Des del seu
cim, divisem una panoràmica de 360º que abraça des del Delta de
l’Ebre fins al Montsant. Dinem al replà superior i descansem una
estona contemplant el paisatge. Iniciem la baixada pel Barranc de
la Columna, al capdavall del qual, dalt d’una roca, hi ha les ruïnes
de l’Ermita de Sant Simeó Estilita, construïda el 1612.

Finalment, arribem al Balneari de Cardó a les 16:50. Acabarem la jornada al bar de Rasquera, on celebrarem el sant i
l’aniversari de la Maria Mercè tot conversant una bona estona.
Per molts anys, Maria Mercè!
Textos: Antoni Ferrando Roig
Fotos : Antoni Sabaté, Esteve Sabaté i Antoni Ferrando
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Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté

.

LA CRESTA DELS GOURGS BLANCS

U

n altre any, la cordada Perejoan. I aquesta vegada
vam anar a fer una cresta al Pirineu. Enguany, la triada va ser la que va des del Pic Jean Arlaud fins a la
Torre Armengaud passant pels Gourgs Blancs, de 3.129m.
Una cresta curta, però molt aèria, que ens va fer gaudir de
valent, tot i el malestar que duia el Xop, amb angines incloses!
La jornada va començar el dia abans. Havíem de fer nit
al Refugi d’Estós i, com que ja coneixíem el camí, ens vam
arriscar a anar-hi amb bicicleta, pensant que, després de
la caminada del dia següent, es faria més agradable la tornada al cotxe; i la vam encertar! Pujant, una pallissa; però,
baixant, una delícia!
Després d’una bona matinada, vam remuntar la Vall de
Gías fins als llacs. Allí el Xop ja va veure que seria un dia
de patiment perquè no es trobava bé, però la muntanya el
cridava i vam decidir seguir amunt. El nostre primer objectiu
va ser anar a buscar el Coll dels Gourgs Blancs, que és
entretingut i amb alguns passos aeris. Un cop al coll, vam
remuntar el Jean Arlaud, buscant el camí entre grans blocs
que semblaven difícils d’escalar, però que en cap moment passaven de ser PD. Assolida la cresta,
ara més ampla i costeruda, la seguírem i férem cap al cim del Gourgs Blancs. A partir d’aquell
moment, tinguérem una magnífica vista del Posets i un descans ben merescut.
A la foto es veuen els Gourgs
Blancs a mà esquerra i, al costat,
la Torre Armengaud. Aquesta imatge parla per si sola: quina bellesa
de muntanyes amb la seva cara
nord agresta i feréstega; la cara
sud, tot i no ser cap regal, resulta bastant més assequible. En tot
moment es manté a PD+, ara bé,
si es puja a la segona cota dels
Gourgs Blancs, s’arriba a AD.
Un cop sortits del cordal de la
cresta, tiràvem tartera avall amb
l’adrenalina gastada, el menjar
exhaurit, l’aigua acabada i amb
una mica de febre i esvaïment. El descens ens va durar més del doble de temps del que hauríem
tardat en condicions normals. Però no es pot triar com et trobaràs i, amb paciència i força de voluntat, vam aconseguir arribar al refugi i, després, al cotxe. Un gran esforç per recordar, amb una
gran recompensa: fer una de les crestes més espectaculars amb poca dificultat i poc exposada.
La veritat és que l’experiència és molt recomanable. Cal dur corda per al ràpel optatiu i el casc
és imprescindible al corredor de pujada al Coll dels Gourgs Blancs per la possible caiguda de
pedres.

Text: Toni Morlans
Fotos: Xop i Toni
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Atletisme
Per Esteve Sabaté

33a EDICIÓ DE LA CURSA DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

.

3

1 de juliol de 2010.
Calorosa
tarda
d’estiu en què,
un cop més, la vila de
l’Espluga de Francolí
acull, dins del programa
de Festa Major, la 33a
edició de la seva tradicional cursa.
A partir de les 16 hores, els corredors passen a recollir els seus
dorsals pel lloc habilitat
per l’organització per a tal finalitat. A mesura que
transcorre el temps, el ritme es va incrementant i
el que semblava una tarda ensopida es converteix,
de cop i volta, en una festa esportiva de primera
magnitud en què, als nervis i excitació dels atletes,
s’hi sumen la joia i l’alegria pel retrobament dels
amics i companys habituals que tenen en aquesta
prova el comiat de la temporada.
A les 19 hores, es dóna el tret de sortida als 851
atletes inscrits. Per dins de la població, els atletes capdavanters van en un grup compacte, en el
qual sembla que ningú vulgui iniciar les hostilitats,
mesurant les forces, perquè el repte de córrer 15
quilòmetres sembla una tasca bastant feixuga a
hores d’ara.
A l’alçada del Monestir de Poblet, i enfilant en
direcció a Prades, el grup capdavanter format per
uns 10 atletes s’ha anat estirant i cada cop es veu
més clarament qui podrà disputar la victòria. La
pujada és pronunciada, el sol pica de valent i de
ben segur que els camps plens de vinyes i amb un
verd exuberant els passen desapercebuts.
En arribar al control (quilòmetre 8,5) on s’inicia
la baixada, el grup capdavanter s’ha reduït a 6 atletes; dorsals: (2) Sergio Enríquez, (3) Benito Ojeda, (5) Samir Ait Bouychamane, (36) Pedro Javier
Vega, (725) Miquel Blanchart i (1.063) Juan Manuel Álvarez

A partir d’aquesta
fase, el ritme s’accentua
i 3 són els corredors
que es disputen les
primeres
posicions:
Sergio Enríquez, Samir Ait Bouychame i
Miquel Blanchart.
A les proximitats del
Monestir de Poblet i a
uns 3 quilòmetres de
l’arribada, Miquel Blanchart passa a primera
posició després de fer un canvi de ritme que ha
provocat que es distanciï dels seus rivals, que a
pocs metres mantenen un fort ritme esperant un
possible defalliment, perquè la tarda ha estat molt
xafogosa i obliga tots els corredors a fer un gran
esforç.
En Miquel Blanchart, del J.A. Sabadell, convençut
de la seva victòria, gairebé no mira enrere i enfila
la recta d’arribada fent un temps de 49:23, molt
meritori si tenim en compte les adverses condicions meteorològiques. En segona posició, arriba
Sergio Enríquez, de l’A.A. Prat, amb un temps de
49:34, el qual, fins a l’últim moment, s’ha disputat
aquesta posició amb Samir Ait Bouychamane, independent, que fa, en arribar, un temps de 49:43.
Pel que fa a la categoria femenina, cal destacar
l’excel•lent temps aconseguit per Hasna Bahom,
de l’A.A. Catalunya, 58:34; molt més meritori si tenim en compte que l’any 2009 va arribar en 7a
posició amb un temps de 1:04:45. En segon lloc,
arriba l’atleta del Sicoris Club, Rosa Espachs, amb
un temps de 1:02:40 i, en tercera posició, Sílvia
Pedrola, que trepitja la meta quan el crono marca
1:05:55.
Els atletes arribats a meta han estat 808, els
quals, en acabar la cursa, es poden remullar a les
instal•lacions de la piscina municipal, després de
rebre els obsequis per la seva participació.

Joan Mateu
6

Atletisme
Per Esteve Sabaté
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BON BALANÇ DE TEMPORADA PER A L’ATLETA ESPLUGUÍ
			
ANTONIO JESÚS AMADOR

E

l dia 4 de juliol, a la localitat tarragonina d´Amposta,
l´atleta espluguí Antonio Jesús Amador va aconseguir
la medalla de plata del Campionat de Catalunya Juvenil. Va ser amb un llançament de javelina de 49,45 metres, una
bona marca tenint en compte el fort vent lateral que dificultava
la competició i que va provocar que molts atletes fessin llançaments nuls.
Sis dies més tard, el 10 de juliol, a la ciutat andalusa de Nerja,
es van celebrar els Campionats d´Espanya. La jornada es va
presentar molt calorosa i, malgrat que l´Antonio no va realitzar
cap llançament millor que els que havia fet al Campionat de
Catalunya, va aconseguir la cinquena plaça amb una marca de
48,01 metres.
Un bon resultat per al seu primer any a la categoria juvenil.
Ànim i endavant!
M. Mercè Badia Conesa

***

PRIMERES JORNADES DE PROMOCIÓ DEL MINIATLETISME

E

l Club Atlètic Espluguí ha organitzat durant aquests dies les primeres jornades de miniatletisme per a
escolars de l’Espluga de Francolí. El divendres 24 de setembre es va dur a terme la primera de les dues
sessions, dirigida en aquest cas a un centenar de nens i nenes de les escoles de primària del Col•legi
Mare de Déu del Carme i del CEIP Martí Poch. En horari escolar de 15 a 17 hores i dividits en grups de vint,
els alumnes van practicar diverses modalitats atlètiques sota la direcció i consells dels monitors i entrenadors
de l’entitat espluguina. D’aquesta manera, en el marc del camp de futbol municipal, van ser distribuïts per a fer
proves de velocitat, relleus, salt de llargada, llançaments (vòrtex) i salt de tanques.
El dimecres 29 de setembre es va repetir la jornada, aquest cop amb els alumnes del cicle superior d’ambdues
escoles. Com en la primera jornada, és de destacar l’excel•lent organització i la bona acollida dels consells
dels tècnics entre la mainada, ja que no era gens fàcil moure tants joves atletes a la vegada en la mateixa
instal•lació.
Aquesta promoció de l’atletisme s’emmarca dins l’acord de col•laboració entre les dues escoles de l’Espluga
i el Club Atlètic Espluguí.
Text: Joan Puig Llort
Foto: Esteve Sabaté
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Per Esteve Sabaté
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Pi del Cugat

Noguer del Clot del Cirer

Entrevista
Per Esteve Sabaté
A més, el fet que la cursa estigui fraccionada en diferents dies
disminueix aquesta part psicològica i no endureix la jornada. Sens
dubte, impera més l’aspecte físic. En ser per etapes, la intensitat
del dia a dia és molt més alta.

Jordi Pàmies Carrión.
Atleta espluguí, llicenciat
en Educació Física, entrenador d’atletes, duatletes
i corredors de muntanya,
actualment participant en
els grans circuits catalans
de curses de muntanya dins
l’equip Borges Trail.

– La compenetració amb l’altre company ha de ser d’equip
consolidat. Quines vivències esportives havíeu compartit amb anterioritat?
– Amb el Ramon Barceló, fa molt de temps que ens coneixem;
hem compartit moltes curses de les anomenades individuals, molts
entrenaments, i molts més des del moment que vam decidir participar-hi junts. L’objectiu era la Transalpina i calia sincronitzar-nos,
trobar l’equilibri i poder compensar els desajustaments, perquè,
ja fos en el moment de la pujada o en la baixada, el qui anés més
fluix pogués ser ajudat per l’altre. Som un equip i, des de la sortida
fins a l’arribada, com en tots els controls de pas, calia anar sempre
junts.							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
Són vuit etapes, amb un total de 240 quilòmetres i més de
							
15.000 metres de desnivell positiu. El seu recorregut passa
per quatre països: Alemanya, Àustria, Suïssa i Itàlia.

– Després d’una extensa trajectòria en el món de l’atletisme,
participes en la cinquena edició de la Transalpina, que es coneix com una de les curses per etapes més dures del món.
Com ha estat l’experiència?
– La Transalpina en si, com qualsevol cursa d’una certa magnitud, en aquest cas de vuit dies travessant corrent diferents
serralades dels Alps, sempre t’aporta aspectes positius, d’entre
els quals, el més destacable és la capacitat de superació. Una
capacitat aplicable a qualsevol repte que la vida et pot deparar,
sigui esportiu o no; així, prens consciència de tenir un concepte més positiu de tot el que t’envolta.
– En què consisteix la Transalpina?
– Com ja indica el seu nom, consisteix a travessar els Alps
pujant i baixant colls i muntanyes en equips de dues persones.
En aquest cas - ja que cada any varia - vàrem anar de nord
a sud, utilitzant l’anomenada ruta oest. Són vuit etapes, amb un
total de 240 quilòmetres i més de 15.000 metres de desnivell
positiu. El seu recorregut passa per quatre països : Alemanya,
Àustria, Suïssa i Itàlia.
– Resulta exagerat afirmar que és un dels grans reptes que
un esportista pot afrontar?
– Ho sembla. Vist des de fora, es podria considerar un gran
repte. Però després, quan ho has viscut, pots valorar-ho d’una
manera més assequible. Tot i que requereix una preparació física molt important, penso que no suposa una fita massa difícil
d’aconseguir per a una persona amb prou ganes i motivació.

							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
En ser una cursa per parelles, la duresa psicològica queda
							
apaivagada per comptar amb el recolzament del teu company;
							
							
això fa que no et sentis mai sol a la muntanya.
						

							
– Com us vàreu finançar per a participar?
– El Ramon, que l’any anterior hi havia participat i, malauradament, no havia pogut acabar-la per una lesió, ja sabia com anava
el tema: partíem d’aquesta experiència.
Tot i portar alguns noms publicitaris a les samarretes, el preu
mateix de la inscripció ja era considerable i va desbordar el pressupost dels espònsors que teníem durant la temporada. Llavors,
pràcticament va anar tot al nostre càrrec. Cal afegir-hi el vol fins a
la ciutats d’anada i tornada, els desplaçaments interns, dietes. Ens
ho vàrem prendre com qui fa unes vacances cares, amb l’afegit que
vas a cansar-te!
– Com és l’organització d’un esdeveniment esportiu d’aquestes
característiques?
– L’organització és perfecta. Aquesta gent s’ho treballa de valent,
la prova està en el fet que cada any omplen totes les inscripcions.
En aquest cas, la participació estava limitada a 250 equips- parelles- i molta gent va quedar fora.
Poder accedir-hi ja té el seu mèrit, és una selecció. Es demana
que acreditis experiència en proves de llarga distància, i cal poderho justificar.

– On radica la duresa d’aquesta competició?

– En ser una cursa per parelles, la duresa psicològica queda
apaivagada per comptar amb el recolzament del teu company;
això fa que no et sentis mai sol a la muntanya, sempre saps que,
com a mínim, hi és ell.
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– Quina mena d’entrenaments requereix un esportista d’elit
per fer front a un esdeveniment com aquest?

– En l’aspecte entrenaments, com a professional de l’educació
							
física, tinc una certa experiència. Habitualment, tots dos ja
							
participem en curses de muntanya; tot i així, va caldre fer modificacions per centrar-nos en el caràcter especial d’aquesta
							
prova, que és una llarga distància, fraccionada en vuit dies i
							
amb grans desnivells. L’entrenament és cercar aquest objectiu
i millorar les pròpies capacitats per tenir molta resistència, per
							
poder aguantar cinc o sis hores diàries, evitant lesions impor							
tants i el dia següent poder continuar.
Vàrem fer moltes sortides conjuntes a alta muntanya, als Piri							
neus, rutes llargues amb el material seleccionat, del qual cer							
càvem el màxim de lleugeresa: calçat, vestuari, complements...
A més, provàvem diferents tipus d’aliments energètics per po							
		
der resistir els llargs esforços tot minimitzant el pes.
							
							
							
							
							

Si he de suggerir a algú que faci activitat física, no li recomanaré
que realitzi competicions d’aquest tipus. Predico una cosa i faig el
contrari.
					
– La pràctica de l’esport t’aporta una manera diferent d’entendre
la vida?

							
							

– L’esport, el pots practicar per obtenir qualitat de vida, perquè et
pot aportar benestar i salut. Ara bé, personalment i com a professional de l’esport, considero que l’esport d’alt rendiment o d’alta
competició no és un exemple a seguir per afavorir la salut. Si he de
suggerir a algú que faci activitat física, no li recomanaré que realitzi
competicions d’aquest tipus. Predico una cosa i faig el contrari,
però sí que tinc clar que l’organització, els entrenaments, el fet de
mantenir una alimentació adequada, de ser curós amb les hores
de descans... incita a seguir tota una metodologia, un ordre, que
també és aplicable a les coses que et passen en el dia a dia.
És una filosofia de vida, saludable, si et mantens dins uns límits.
Cal saber trobar l’equilibri entre la salut i la lesió, ja que la frontera
entre una vessant i l’altra és extremadament estreta a certs nivells
d’exigència

Penso que no representa una fita massa difícil
d’aconseguir per a una persona amb prou ganes i motivació
						
– Els participants aneu a competir. Quin és l’ambient entre
els competidors?
– Tret dels quatre o cinc primers, que són els qui es disputen
la prova i que al final s’ho juguen tot, la resta crec que anem
a viure una aventura, a conèixer gent, fer amics, descobrir un
altre país i magnífics paratges. Tot i així, prens consciència de
per on has passat en mirar les fotografies i vídeos ja que, posat
dins la cursa, no pots contemplar gaire el paisatge. L’ambient i
l’espai són el més agradable, així com el fet de compartir una
activitat que t’agrada molt amb molta més gent provinent de
països de tots els continents. En aquest aspecte, podem afirmar que la resta d’equips deixen de ser els teus adversaris
per convertir-se en els teus amics, amb els quals comparteixes
l’aventura de moltes hores fent camí, amb bons moments i
d’altres no tan bons, superant dificultats, però arribant al final i
felicitant-nos cada dia després de finalitzar l’etapa.

Entrevista realitzada el dissabte 25 de setembre de 2010
amb motiu de la conferència “Tarragona i l’Espluga a la Transalpina 2009. La gran travessa dels Alps” dins del cicle de
conferències trimestrals “El món al nostre abast” que organitza la Secció Excursionista del Club Atlètic Espluguí, la qual
tingué lloc a la Sala Polivalent de l’Antic Hospital
Entrevista: Antoni Sabaté
Fotos: Antoni Sabaté i Sportograf
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LA COVA DEL MOIÀ (La Granadella – Les Garrigues)
							
									

Accés a la Cova del Moià (des de Bellaguarda o els Torms)

Aspecte exterior de la cova-balma

Aspecte interior del la cova-balma
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L

a Cova del Moià es troba a
banda de llevant del terme de
la Granadella, a tocar del dels
Torms. Es tracta d’una gran balma
que destaca clarament entre els conreus del vessant dret de la Vall de
l’Oliver, prop de la seva capçalera. En
aquest indret es conserva un interessant conjunt de vestigis de l’Alta Edat
Mitjana, com ara murs de tancament i
diversos elements excavats a la roca,
com ara receptacles per recollir aigua,
un conjunt de sepultures de formes
trapezials arrodonides i una tomba
antropomorfa aïllada preparada per a
dues persones.
Per visitar l’indret, cal seguir una pista asfaltada que va als Torms, la qual
surt a banda dreta i a l’alçada del km
17,7 de la carretera C242, poc abans
d’arribar a Bellaguarda. Cal fer uns
5,5 km fins a arribar al Coll del Portell,
on es pot aparcar. En aquest punt, cal
agafar l’ampla pista que, vers ponent,
baixa a la Vall de l’Oliver. Aviat es fa
visible, a banda dreta, una gran balma coronada per un marge de pedra:
és la Cova del Moià, i es troba a 1,4
km del Coll del Portell. S’hi arriba fàcilment seguint els camins dels conreus
de l’entorn.
La balma, oberta per l’erosió en un
estrat de roca sorrenca o gres, conserva vestigis de parets i tancaments
fets amb blocs de pedra escairada;
amb tot, gran part de les pedres que
formaven el tancament frontal, el portal i les estructures internes van ser
reutilitzades posteriorment per a fer
els marges dels conreus propers.
També s’intueix que, davant de la balma, hi havia una esplanada de terra
anivellada i aguantada per un mur de
pedra.
Sobre la superfície superior de la
balma, es poden observar dos receptacles quadrats i alguns forats circulars

Patrimoni
Per Esteve Sabaté

							
									

Parets a l’interior de la balma

Receptacles i forats excavats en el sostre de la balma

Sepultures excavades a la roca

auxiliars, tot plegat destinat a recollir
aigua de la pluja.
Sobre la prominència rocosa que hi
ha a llevant de la balma, a pocs metres per sobre del seu sostre, hi ha
tres tombes paral•leles de forma pisciforme excavades a la roca. Estan
orientades, com és molt habitual, amb
els peus vers sol ixent.
Situats dalt del sostre de la balma i
mirant a baix, cap a la banda esquerra
del vessant immediat, per sobre del
camí pel qual hem pujat, veurem una
llisera sobre la qual s’alça una roca
esberlada. A sobre d’aquesta llisera,
trobarem una tomba doble amb un
orifici a la capçalera destinat a rituals
funeraris antics. Hi haurem passat a
tocar en pujar a la balma, però la tomba no és visible des del camí.
Aquests tipus d’establiments altomedievals situats en balmes i amb
enterraments excavats a la roca estan
ben documentats a Catalunya, poden
datar-se entre els segles VIII-XI. Amb
tot, encara no es coneix el perquè
d’aquestes tombes excavades a la
roca, només podem deduir que qui les
feia pretenia obtenir una tomba visible, accessible, indestructible, sotmesa als efectes purificadors de la pluja
i que no permetés la dispersió de les
despulles. Talment com si el dia de la
Resurrecció fos proper; en aquella
època molts pensaven que la Fi del
Món seria l’any 1000. En tot cas, és
generalment acceptat que el fenomen
de les sepultures excavades a la roca
tingué lloc al nostre país mentre encara hi havia certa influència de les
cultures germàniques, perquè sembla que s’inicià en l’època visigòtica
i s’allargà fins poc després de les
campanyes de reconquesta contra els
sarraïns efectuades pels francs carolingis a Catalunya.
Antoni Ferrando i Roig

Sepultura antropomorfa doble amb receptacle circular a la capçalera

BIBLIOGRAFIA. Catalunya Romànica. V.24. 1984. Les Garrigues.
La Granadella. JBM. Fundació Enciclopèdia Catalana
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Per Esteve Sabaté
ARBRES SINGULARS DEL MONTSANT

ins ara he escrit sobre diversos arbres monumentals que durant les nostres rutes hem anat
contemplant. Tots imponents i majestuosos, declarats monumentals sigui per la seva antiguitat, grandària o per tot plegat.
Aquesta vegada, vull fer esment de dos altres exemplars que, dins del món excursionista, tenen un gran
significat. Són el Pi de la Carabasseta i el Pi del Cugat, tots dos a la Serra del Montsant. Els trobem esmentats en moltes ressenyes i són punt de referència
a les cruïlles de camins. Pels excursionistes, formen
part de l’itinerari que cal seguir, són com aquell mas,
aquella cova, aquell cim... aquells punts que donen a
la jornada excursionista l’al•licient que busquem quan
sortim a la muntanya.
Tot i que aquests dos arbres són exemplars de pinassa (pinus nigra), no es tracta d’aquelles pinasses
esveltes i orgulloses que ens deixen bocabadats quan
les contemplem tot aixecant el cap al cel, preguntantnos quina deu ser la seva alçada. En canvi, són igualment imponents, perquè estan modelats pels vents,
el clima i l’aspresa de la terra on s’arrelen, els quals,
durant anys, han fet que l’arbre prengui un gest de
patiment alhora que de potent fermesa.
D’aquesta manera, quan passes pel seu costat, gairebé sempre aprofites per fer una parada, l’observes
i no pots deixar de pensar en aquells traginers que,
diuen, aprofitaven la seva ombra per descansar i penjar-hi la “carabasseta”.

Pi de la Carabasseta
Es pot observar l’esquerda provocada per un llamp.

Pi del Cugat
Ja que som al Montsant, també vull fer esment
dels noguers (juglans regia) del Clot del Cirer,
ja que durant l’excursió feta el juny de 2009
també vàrem tenir l’ocasió de gaudir de la seva
espectacularitat, així com de l’encís de l’entorn
on es troben; el Clot del Cirer és una altra pinzellada de verdor de les moltes que trobem per
aquest indret tan feréstec i encisador, que és el
Montsant.
Ja sé que els bons coneixedors d’aquesta
serra podran dir que m’he oblidat d’algun altre
exemplar d’arbre, fins i tot algun declarat monumental, així com dels racons plens de màgia on
els podem trobar.
Esperarem que les nostres rutes ens hi portin
per gaudir-ne i després escriure.

Noguer del Clot del Cirer

Amadeu Rodriguez
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S

i mai us arribeu a l’illa d’El
Hierro - declarada per la
UNESCO com a Reserva
de la Biosfera, l´any 2000 - no
deixeu passar l´ocasió per arribar-vos fins a la Dehesa, que es
troba a la part més occidental de
l´illa, més enllà de l´Ermita de los
Reyes i en direcció al Mirador de
Bascos.
Segurament, serà un dia ventós i
s’aixecarà la pols del camí contrastant amb la boirina i la humitat que
veureu surar damunt del mar, que
no es troba gaire lluny. Allí podreu
observar les savines mil•lenàries
que han resistit la força del vent
del nord-oest i han vinclat el seu
tronc i les seves branques fins al
punt de deixar caure la capçada a terra talment com una llarga cabellera estesa.
Es troben disperses i algunes tenen ja la part verda molt reduïda o del tot inexistent i només
queden els troncs cargolats estirant-se a terra: és un paisatge estrany, trist i un pèl fantasmagòric.
I és que són elles les úniques supervivents dels antics boscos de savinars que els aborígens van
fer minvar provocant incendis per a guanyar terrenys conreables i per a aprofitar-ne la fusta resistent per a fer eines, armes i petits mobles per a les coves on vivien. Més tard, amb l´arribada dels
conqueridors, la recessió dels boscos es va accelerar, ja que les savines van seguir proporcionant
bona fusta per a fer eines per a llaurar, fer carbó, fabricar bótes, bigues per als sostres i matèria
primera per a ebenistes i artesans.
El tronc de tons grisos i marrons força pàl•lids i envellits adquireix un aspecte retorçat amb nombroses escletxes que s´acaben confonent amb les bifurcacions pròpies de les branques. La seva
textura fibrosa i arrugada desprèn una mena de plaques d’escorça més superficial que accentua
la idea de l´esforç i resistència continuada davant les envestides del vent procedent de l´Atlàntic.
Les fulles són molt petitones, no punxen, tenen forma triangular i estan reduïdes a esquames
com les del xiprer o el ginebre, plantes totes elles pertanyents a la família de les coníferes. Desprenen olor de resina.
Les seves arrels fibroses i fortes penetren en el sòl a gran profunditat, buscant la poca humitat
que troben en sòls arenosos prop de la costa o en sòls volcànics, com és en aquest cas. I, si el terreny
és abrupte i rocós, tant és, elles hi arrelen amb força aprofitant les escletxes de les parets.
Els fruits són esfèrics, més aviat petits, d´un centímetre de diàmetre, de color marró i vermell fosc
en madurar; a diferència dels del ginebre, que són més verdosos, grisos i tenen un to blavós. I, de
la mateixa manera que el creixement de l´arbre és molt lent, també ho és el procés de fructificació,
que dura dos anys. Els corbs i altres aus es mengen els fruits i ajuden a dispersar les llavoretes
cap a d´altres indrets.
Tant de bo els ocells poguessin redreçar el procés que ha iniciat l´home, i que aquesta espècie
autòctona en perill d´extinció i símbol d’El Hierro perdurés encara més anys.

M. Mercè Badia Conesa
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CAMINAR CANTANT...

C

aminar cantant pot ser una bona
imatge, en un sentit més literal, de
l’excursionista que participa del món
coral o la podem prendre com l’actitud de qui
va per la vida avançant amb un esperit alegre.
Per coincidències d’aquelles que passen més sovint del que ens sembla o pel simple esdevenir de fets
encadenats amb què ens obsequia la vida,
a principi del passat mes de maig vaig participar en una trobada de corals que tenia lloc
a Vilafranca del Penedès. La coral amfitriona
era la Coral del Centre Excursionista del Penedès. Vaig interessar-me per ambdues activitats i la resposta va contenir més lògica que
la pregunta: dins el grup excursionista hi havia
gent amb ganes de cantar que s’havia organitzat i feia de la música un punt més d’unió i
expressió. El darrer concert que havien preparat era d’espirituals negres. Dins l’entitat
hi havia qui cantava i caminava; qui només
anava a les excursions; qui només cantava i
qui simplement feia d’acompanyant. La conversa va servir-me per a recordar-me que la
unió d’ambdues activitats, excursionisme i
cant coral, té una certa tradició a Catalunya.
Just a final del mateix mes, Sarral acollia la quaranta-sisena Festa de la Cançó
de Muntanya, una jornada amb un seguit d’actes d’intercanvi i amb concert final on participava la Coral Espluguina i
altres corals d’entitats excursionistes, bàsicament de Barcelona. En el programa
s’explicava que el 1983, a l’Espluga, també
s’hi havia celebrat una festa d’aquest tipus.

El concert es veu que va tenir lloc al Pavelló del Casal i la Coral Espluguina no hi
va participar perquè feia poc que s’havia
creat i estava encara en fase de preparació.
Diuen que qui canta els seus mals espanta; és una possibilitat, però jo també ho diria a la inversa: qui canta deu ser que està
content. Personalment, m’encanta poder
escoltar algú que canta de manera espontània; el paleta que, mentre posa rajoles xiula,
el nen que s’entreté jugant alhora que crea
una melodia, qui taral·leja mentre neteja o
qui canta a la dutxa... Crec que cantar, a
més d’altres aspectes, ens aporta benestar.
I és que, si caminar o anar d’excursió
ens connecta a una part més física, cantar
ens enllaça a una part més interior, més de
l’esperit, ens obre la porta al món de l’art, de
l’expressió...; per tant, en unir-les, tenim un bon
combinat o complement. Heu observat que
en totes les religions o celebracions religioses es canta? Algun component especial deu
tenir o almenys, com a mínim, deu ser que ens
treballa la memòria o ens agermana al grup.
Així com hi ha activitats que prefereixo
fer sola, l’acte de cantar el trio en grup. Sovint cal un bon líder que, en proposar un títol, tingui un quòrum que segueixi; i així,
una peça rere l’altra, es pugui crear un clima del qual, més que voler-ne parlar, es pugui gaudir amb les sensacions produïdes.
I, igual que en altres ocasions, només em
resta suggerir-vos que sentiu, visqueu, aprofiteu l’ocasió i us afegiu a cantar quan algú us
ho proposi. Si no ho proveu, no ho sabreu!

Molí del Salt
Ernestina Vallverdú
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FENT MEMÒRIA DE VELLES CANÇONS DE MUNTANYA

E

ncetem en aquest número un apartat que anomenem “Fent memòria de velles cançons de muntanya”
per recordar aquelles cançons que entonàvem en les excursions de la nostra joventut i que han quedat en l’oblit pel canvi de costums.
Hi ha generacions que no han tingut la sort de conèixer-les, però, amb l’ajut de la memòria i d’algun cançoner dispers, les anirem recuperant per a qui hi estigui interessat.
La iniciativa va sorgir precisament en una de les nostres sortides. En un moment donat de l’etapa del 18
d’abril, mentre fèiem el Camí de Sant Jaume que va des d’Arbeca a l’Estany, un petit grup es va entretenir
i va quedar una mica enrere. Per tal d’avançar, més que amb patiments amb alegria, el pare d’un dels nois
del grup va decidir caminar amb un ritme més ràpid, al pas d’una marxa; però no recordàvem cap cançó per
acompanyar aquell pas...
Ens podria anar bé de tenir unes quantes cançons en ment o en un petit recull per a algun moment de les
nostres excursions. S’ha de dir que només reescriurem aquelles de les quals coneguem música i lletra.
Avui presentem tres marxes, dins de tot, prou conegudes.

Sobre els cims

Vella xiruca

Popular polonesa

Popular italiana

Sobre els cims, (bis) imponents, (bis)
res no es sent (bis) sinó el vent (bis)
res no es veu (bis) sinó el cel (bis)
res no torba el cor fidel
Amb l’esperit (bis) amatent (bis)
ens n’anem a cercar el vent. (bis)

Vella xiruca
quantes hores passades,
quanta alegria
fas reviure al meu cor,
quantes cançons
al teu compàs
foren cantades,
no en resta cap record.

La ruta és dura fins a la carena
però el coratge amunt ens mena
dins l’huracà nostres cantades
deslliuraran de tot turment,
dins l’huracà nostres cantades
s’omplin de joia i de vent.

Pujant les muntanyes blanques de neu,
fent ruta vers el cel blau,
m’has fet descobrir
la joia del bon temps
i assaborir la pau.

El pic s’aixeca lluny de la terra
i ens acostem vers la claror;
neu, aire i sol, cimes aimades,
en l’esplendor de l’huracà
vostre record, cimes aimades,
en nostre cor sempre viurà.

Pujarem cap als cims
S.Riera
Pujarem dalt del cim amb el cor alegre,
baixarem a la vall quan es faci fosc.
Vora el foc de la nit freda
cantarem una cançó.
la la-ra la-ra, visca el dia
la la-ra la-ra, bona nit.
Marta Roig
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BEGUDES HIPOTÒNIQUES, ISOTÒNIQUES I HIPERTÒNIQUES

A

quest tipus de begudes ens permetran estar ben
hidratats i fer les caminades de la secció excursionista d’una manera fàcil, saludable i barata.

Hipotòniques:

Aquestes begudes són menys concentrades que els
fluids corporals i s’absorbeixen més ràpidament que
l’aigua o qualsevol altre líquid. Són ideals per a rehidratarse durant la realització d’exercici físic o bé immediatament
després d’haver-lo acabat.
Preparació:
½ tassa de suc de taronja
1l. d’aigua
Una mica de sal
Barregeu tots els ingredients dins d’una ampolla, tapeula i remeneu bé la mescla.
Guardeu la beguda dins de la nevera per a consumir-la
l’endemà.

Isotòniques:

Són bones per a prendre abans, durant i després de la
realització d’exercici físic.
S’absorbeixen amb certa rapidesa, ja que estan en equilibri amb els fluids corporals. L’aigua ensucrada en la proporció correcta és una beguda isotònica.
Preparació:
50 gr. de sucre
1l. d’aigua
Una mica de sal
S’escalfa una mica d’aigua per desfer-hi el sucre i la sal;
a continuació, s’hi afegeix la resta de l’aigua i es refrigera.

Hipertòniques:

Són ideals per a restaurar l’energia del cos després de
l’exercici físic. Aquestes begudes estan més concentrades
que els fluids corporals, per la qual cosa s’absorbeixen
lentament. Se’ls diu energètiques pel fet que el seu alt
contingut en carbohidrats augmenta el nivell de sucre a la
sang. Són recomanables per a restablir les reserves energètiques després de l’exercici, ja que acceleren la recuperació de l’organisme.
Les begudes hipertòniques no són adequades per a rehidratar-se, per tant haurem de tenir la precaució de beure
aigua o alguna beguda de les d’abans esmentades.
Preparació:
½ litre de suc de taronja o de poma (sense afegir-hi sucre)
Una mica de sal
Es barregen els ingredients i es posen a la nevera.

Text: Àngels Gambús
Fotos: Antoni Sabaté
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Elements_1: L’AIRE

E

ls rajos tensen l’arc de la tarda
quan des del firmament cavalca
la forma del vent feta de pols.
Desfrenat i rotund,
cobeja la lluïssor d’escata
si les fines agulles dansen en l’aire.
Desafia l’horabaixa i xiscla
amb bravada malsana de colors terrosos
per l’arribada del capità d’argent
que deforma la platja
amb llevantada furient.
I junts rebaten la resposta del brancatge
que, gentil i fidel,
avesat a tal desmesura,
rebla el dret que li ha dat la natura
de ser-hi present.
I s’escampen, desfets de tanta ràbia,
per racons esllavissats de la tarda.
I es perpetuen en cada fulla,
en cada tronc
en cada color de bosc de platja.
I a l’ensems s’allunyen somorts i silents;
somnolent el paisatge,
silenciós el fullam,
segura la soca de l’arbre
d’aguantar, del vent, un altre clam.
(poema inspirat en l’article sobre els savinars de l’illa d’El Hierro)

Elisenda Rosell
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Esteve Sabaté
LA SENDA DE CAMILLE (1aPer
Part)

a iniciativa de dissenyar rutes excursionistes unint refugis és força habitual d’uns anys ençà. Probablement, els qui llegiu aquest article en deveu haver sentit a parlar, o potser heu realitzat alguna
travessa com ara Carros de Foc, la Porta del Cel, Estels del Sud, o qualsevol altra.
La Senda de Camille -Camille és el nom d’un dels darrers exemplars d’ós bru autòcton dels Pirineus- és una ruta circular -acaba al lloc d’inici- que uneix sis refugis entre els vessants nord i sud dels
Pirineus occidentals. Es pot fer començant en qualsevol dels refugis i anant tant en un sentit com en
l’altre.

Estany de Certascan
Des del Port d’O Palo. A l’esquerra, el Peñaforca i el Lenito, la Serra d’Alano, al centre, i a la dreta;el Sayéstico i el Chipeta Alto.,

La manera “oficial” de realitzar aquesta ruta té
un reglament específic i també un preu, que actualment és de 30€ i que inclou la tramitació de la
reserva dels refugis escollits dia a dia i dels serveis
desitjats, a més del lliurament, en el primer refugi,
d’un mapa específic de la Senda de Camille, d’un
sac llençol, d’una brúixola i d’una cartolina per a
imprimir el segell de tots dels refugis pels quals
passa el recorregut. És obligatori passar per tots
els refugis, però no cal pernoctar-hi ni efectuar cap
mena de despesa. El fet d’acabar la ruta amb el
segell de tots els refugis dóna dret al premi d’una
samarreta específica de la Senda de Camille.
Òbviament, la travessa també es pot fer per lliure.
Normalment, la Senda es fa en sis etapes, d’un
refugi cap a l’altre, i no té cap dificultat especial;
és un recorregut apte per a qualsevol excursionista Companys pujant cap al Coll de Petrachema; a l’esquerra, el Sobarmínimament preparat tant físicament com en co- cal; a la dreta, les Agulles d’Ansabère.
neixements d’ús del mapa i orientació. No hi ha
una senyalització específica. Hi ha trams que coincideixen amb algun GR o PR, amb l’ARP -Alta
Ruta Pirenaica- (en el mapa HRP); en el vessant sud, coincideix bastant amb senders de la Xarxa
de Senders del Parc Natural dels Pirineus Occidentals, marcats en verd i groc. També es troba
alguna marca de color blau imitant la petjada de l’ós.
Al vessant nord, de pendents moderats i prats verds en els quals pasturen multitud d’ovelles,
sorprèn la intensa activitat ramadera durant l’època estival. Veurem nombroses cabanes ben conservades i situades, a vegades, en altures considerables, entre 1.600 i 1.900 m, habitades a l’estiu
per pastors dedicats a atendre les ovelles i a elaborar formatges. El vessant sud, molt més sec i
esquerp, és un paradís calcari de gran bellesa.
Si voleu fer la Senda de Camille, no us deixeu la màquina de fotografiar ni la bateria de recanvi; i,
la targeta de memòria, que tingui prou capacitat, perquè us esperen uns paisatges extraordinaris.
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1a etapa: Alberg Aysa (Somport) – Refugi Arlet
Creuem el Port de Somport i anem cap a uns garatges que hi ha a la dreta de la carretera, tot seguit
davallem per un sender fins a l’aparcament de les pistes d’esquí de fons; el travessem i, després d’un
curt tram de carretera, a la primera corba, prenem a l’esquerra un altre sender pel qual baixem fins
al Centre Pastoral. És el lloc on els ramaders es reuneixen per a comerciar o intercanviar. Tornem a
la carretera i, passats uns cent metres, en un revolt, prenem una pista a l’esquerra cap a una granja,
la Cabana de Pacheu. Per un camí indicat “Cuasiat GR 11”, ens endinsem en el Bosc de Sansanet.
Trobem diverses cruïlles i cal estar atents, veiem marques molt velles de l’ARP (blanc, vermell, blanc)
i no les hem de perdre. En una petita clariana del bosc, girem a la dreta cap a Val d’Aspe. Passem
per la Cabana d’Escuret: hi ha una font. Seguim les indicacions d’Espelunguère. Travessem el Bosc
de Borce; el Pic Malpetres queda a la nostra esquerra. Arribem a uns prats. Davant nostre, a l’oest,
veiem tota la vall i el Pas d’Escalé; el Mallo d’Espelunguère, el tenim al sud. Creuem el Barranc
d’Escalé i seguim una pista, la qual, en diverses llaçades retallades per un corriol, s’enfila pel Bosc
d’Espelunguère i s’acaba. Comença aquí un sender molt costerut. Passem per uns plans on hi ha la
Cabana Grosse i continuem amunt cap al Coll de Lapachouaou. Girem a ponent, travessem la muntanya de Banasse cap a una ampla collada després de la qual ja veiem l’estany i el Refugi d’Arlet.

Estany i Refugi d’Arlet

2a etapa: Refugi Arlet – Càmping de Lescun
Continuem per l’ARP davallant cap al nord-oest fins a la Cabana de Lapassa i, tot seguit, remuntem el Coll de Saoubathou. El Pic d’Anie (2.504 m) guaita per sobre de les carenes més properes.
Flanquegem la capçalera de la Vall de Labadie, passem pel Portillo de la Cunarda -una placa del
“Chemin de la Liberté” recorda els qui transitaven per aquest indret en altres èpoques: refugiats,
exiliats, perseguits, contrabandistes.... Tenim un magnífic panorama sobre la Vall de Guarrinza i el
Castillo d’Acher, just al davant, amb una coloració especial, de tons rogencs que contrasten amb el
verd i el blanc de muralla de roca calcària que envolta el cim i li dóna aquest aspecte de fortalesa.
Més lluny, el Bisaurín, el Peñaforca, el Lenito i la Serra d’Alano. Per allí passarem d’aquí un parell de
dies. També es veuen el Chipeta i el Quimboa, i molts altres. Cap a llevant, distingim el Midi d’Ossau.
El recorregut d’avui és tot un espectacle.

20

Itineraris Escollits
Per Esteve Sabaté

Més o menys carenejant, arribem al Port d’O Palo, on girem a la dreta per davallar al nord cap a
les Cabanes de Bonaris -font- i fins al riu Labrénère; el creuem pel pont d’Itchaxe i aviat trobem una
pista de reble, asfaltada més endavant, per la qual fem cap a Lescun.
Des del poblet de Lescun, val la pena allunyar-se en direcció nord-est fins a un mirador amb una
taula d’orientació i gaudir del magnífic paisatge que envolta aquest petit poble. Davant nostre, a
ponent, destaca la colossal mola rocosa del Billare (2.309 m) i la Vall d’Ansabère amb el teló de
fons que formen els cims de Pene Blanque, la Mesa de los Tres Reyes, el Petrachema, les Agulles
d’Ansabère, el Sobarcal, l’Acherito... Tot plegat, una autèntica meravella.

Coll de Saoubathou. Al fons el Pic d’Anie

3a etapa: Càmping de Lescun – Refugi de Linza
Anem en direcció sud-oest per la Vall d’Ansabere; primer, per carretera i, després, per pista, fins
al pont de Lamary. Creuem el riu i, per un camí entre exuberants boscos, prats i riuets, fem cap a
les Cabanes d’Ansabère, amb una font a la vora. L’indret és preciós. Omplim les ampolles perquè ja
no trobarem aigua fins a arribar a Linza. Remuntem el xaragall de la dreta, apropant-nos a les gegants Agulles d’Ansabère, i assolim el Coll de Petrachema. Des del coll, davallem en direcció oest;
al principi, per un sender perdedís. Aviat ens decantem cap a l’esquerra de la fondalada. Travessem
un paisatge pedregós i esquerp, descarnat, decorat amb alguns exemplars de pi negre. Després de
Las Foyas del Ingeniero, passem un prat recobert de flors i entrem en un espès bosc de faigs, passat
el qual donem a una pista; la seguim a l’esquerra durant 1 km aproximadament i l’abandonem per
continuar per un sender a la dreta, entre el bosc. Passem vora una àrea d’esbarjo i arribem al Refugi
de Linza.

El Bisaurin, al fons a l’esquerra; a la dreta, El Castillo de Acher sembla una fortalesa
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A

ELOGI D’ANAR A PEU

quest setembre es compleix el 30è aniversari de la presentació de la primera edició de l’Itinerari per l’Alzinar de la
Pena editat pel Centre Excursionista Francolí.
Va ser el 6 de setembre de 1980, en l’XI Trobada excursionista del CEF a la Santíssima Trinitat. Se’n va fer un tiratge d’uns 400 exemplars.
Seguiren tres edicions més, una de 600 exemplars, i les altres dues de 1.500 cadascuna.
La quarta edició va ser presentada el 1985 a
l’Auditori Carulla-Font del Casal de l’Espluga en
els actes del Cicle de Divulgació de la Muntanya
organitzats pel Centre Excursionista Francolí.
Poc temps després, el CEF va anar perdent
empenta fins a dissoldre’s. Tanmateix, tenint en
compte la demanda que hi havia d’aquest manual i el temps que feia que s’havia exhaurit, es
varen donar els drets d’autoria a la impremta
Requesens de Montblanc, que ja des del primer
moment havia realitzat la impressió. Així, el juny
de 1997 va sortir al carrer la cinquena i darrera
edició.
Aquest llibret, Itinerari per l’Alzinar de la Pena,
d’una seixantena de pàgines, va ser ideat per
donar a conèixer de manera didàctica la riquesa de l’indret. Ja en el mateix pròleg s’apuntaven
les intencions:“ Tres paisatges, tres colors, tres
noms. Tres paisatges: el de l’alzinar, el de ribera
al llarg del barranc, i el del bosc caducifoli al capdamunt. Tres colors: el negre de les pissarres
de l’alzinar, el vermell del cingle de saldó a mitja
altura, i el blanc del cingle de les calisses de La

Per Esteve Sabaté

Pena (que en llatí vol dir roca) als Plans del
bosc caducifoli. Tres noms: Barranc de La
Pena, el més popular, Barranc dels Pruners,
el més antic, i Barranc de Sant Bernat, el més
propi. “
La publicació va ser signada pel CEF, però
va ser l’Albert Palacín, en aquell moment president de l’entitat, qui va concebre la idea i
en va fer possible l’edició. El caràcter inquiet
i polifacètic de mossèn Palacín, un exemple
d’educador, el va fer veure la necessitat de posar a disposició de mestres, alumnes i excursionistes un recull de treballs botànics, faunístics, geològics i d’activitats humanes d’aquest
indret de les Muntanyes de Prades.
La seva idea ens va engrescar a tirar endavant el projecte; a nosaltres, uns simples
acòlits sense gaire consciència de la importància de l’edició. De seguida es va constatar la
bona acollida del manual dins el món educatiu
i, en el Camp d’Aprenentatge de l’Alberg Jaume I, la publicació encara ara és un referent.
Aquests mateixos dies, un altra data rodona:
els 25 anys de la Caminada Popular de l’11
de setembre, amb el tradicional acabament a
l’Ermita de la Santíssima Trinitat.
Energia a pas mesurat, constant però sense
presses, sentir el cor bategar. Essent observador de banda a banda del camí, traguejar
de la font, embadalir-se amb l’entorn... activitat
antiga això d’anar a peu.
Mallà!

Antoni Sabaté
22

Recull de publicacions
JOAN COROMINES
UNA VIDA DE LLEGENDA

Per Esteve Sabaté

Autor: Sergi Sol i Bros
Editorial: Edicions 62
Col•lecció: Biografies i Memòries, 59
Novembre 2005
Biografia d’una personalitat
excepcional del nostre país.
Joan Coromines, lingüista i
autor d’una obra incomparable.
Lectura molt interessant, en
la qual l’autor ens descobreix
el vessant d’infatigable excursionista de Joan Coromines,
qüestió aquesta que li serví,
en la seva llarga vida, per
adquirir un coneixement profund i minuciós del territori,
així com de la riquesa de la
nostra parla.

El Foix
15 excursions per descobrir-lo

Autor: Gabriel Lacruz
Editorial: Edicions i Propostes Culturals Andana SL
1a edició 2010
Una amena proposta de 15 itineraris excursionistes per
fer a peu o amb BTT recorrent el riu Foix des del seu
naixement a la Serra d’Ancosa fins a l’arribada al pantà.
Itineraris que ens conviden al coneixement de la riquesa
paisatgística i de patrimoni arquitectònic d’aquest espai
tan desconegut com sorprenent.
Acompanya cada sortida, un mapa de l’itinerari.

Excel•lent i apassionant biografia d’un home savi.

GUIA DE CAMP
D’ARBRES, ARBUSTOS
I ALTRES PLANTES DEL
GARRAF.

PARC DEL FOIX
I
PARC D’OLÈRDOLA

15 itineraris
excursionistes

Mapa escala 1:20.000
Editorial Piolet
Desembre 2007

Autors:
Joan C. Borrego i Pilar
Carbó
Editorial: El Puig de
l’Àliga
Novembre 2004

Detallat mapa dels Parcs
del Foix, d’Olèrdola i del
Garraf
amb la senyalització del
patrimoni arqueològic de
la zona.
Mapa que ens servirà
per a seguir els itineraris
de l’ultim tram del riu
Foix.

Guia didàctica de la vegetació del Garraf amb 92 fitxes
i les corresponents fotografies amb la descripció i detall de cadascun dels arbres, arbustos i plantes més
representatius de la zona. S’inicia la guia amb dibuixos
i explicacions per a la iniciació a la botànica.
S’acompanya amb 15 itineraris excursionistes amb el
mapa corresponent i fitxa tècnica.

Marta Roig
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NOU BRANCAL DEL CAMÍ DE SANT JAUME
ENTRE L’ESPLUGA I VALLBONA

E

l dissabte 17 de juliol a 2/4 de dotze del matí es va inaugurar el brancal
del Camí de Sant Jaume entre l’Espluga i Vallbona de les Monges. L’acte
va ser presidit per David Rovira, alcalde de l’Espluga, Josep Huguet,
conseller de la Generalitat i Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona. Entre els
caminadors que vam fer el tram inaugural entre la Plaça de la Vila i Poblet, hi
havia un grup de companys del CA Espluguí.

Cal destacar que aquest nou tram coincideix ben poc amb l’antic i ben conegut
camí marcat que passa per Montblanquet, la qual cosa és molt sorprenent. Ara,
no sabem per què, fan passar el camí per Senan. No cal dir que això causarà
confusió entre els qui vulguin fer aquest tram del Camí de Sant Jaume, que al nostre entendre ja estava prou
ben senyalitzat i mantingut. Ho lamentem en especial per les persones que amb il•lusió tenen cura de l’alberg de
Montblanquet, les quals van acollir-nos amb tanta atenció l’any passat quan fèiem el Camí.

***

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “ACTIVITATS 2009-2010”

A

mb motiu de la Festa Major de l’Espluga, el divendres 29 de juny al migdia, a la Sala Llucià
Navarro del Casal, va tenir lloc la inauguració
de la tercera edició de l’exposició fotogràfica ACTIVITATS que organitza la Secció Excursionista del CAE.
Van assistir a la inauguració regidors del consistori
espluguí, els quals van fer notar que aquest esdeveniment ja és un clàssic de la Festa Major. La mostra
ha comptat amb 17 pòsters on es poden veure fotografies d’activitats de muntanya tant individuals com
col•lectives.
Enguany, com a novetats, s’ha penjat una pancarta
anunciadora, s’han repartit tríptics de la nostra entitat i s’ha incorporat un audiovisual permanent que
ha estat molt celebrat pels assistents. L’exposició ha
comptat amb un 30% més de públic que l’any passat.

***

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del darrer trimestre s’han donat d’alta a la nostra entitat els companys
Oriol Casanovas Gómez
Mar Espasa Anguera
Joan Iniesta Brufau
Text: Antoni Ferrando
Fotos: Antoni Sabaté

Benvinguts!
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