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EDITORIAL

esprés de lligar un bocí de corda a una pedra, com a testimoni de la nostra
victòria, escric damunt d’un tros de paper blanc...

Quan vaig llegir aquestes paraules, després de devorar amb avidesa juvenil el llibre Annapurna est. Un 8000 verge, de Jordi Pons -i donat el moment d’ebullició que
vivíem al país l’any 1974, en què s’assolí aquest cim- em vaig preguntar amb entusiasme per què no hi havien plantat una senyera ben gran o, fins i tot, per què no s’hi
podia haver deixat un petit oratori amb la tan venerada moreneta.
Lluny d’aquelles reflexions -com deia, pròpies de l’edat i fruit de l’efervescència del
moment- i amb el pas dels anys, em pregunto quina necessitat tenim els excursionistes d’omplir el paisatge de tot tipus de símbols.
De ben segur que, d’opinions, en trobarem de tota mena. Així, algú dirà “quin millor
exemple de la nostra victòria que poder-nos fer la foto recolzats a l’emblemàtica creu
del cim en qüestió?” Per tant, no seré jo qui critiqui l’estrella de la Picossa, la colossal
creu del Taga o la del Matagalls, ja que porten als respectius llocs més anys dels que
puguem imaginar-nos.
Tampoc puc deixar de respectar la simbologia pròpia de la nostra cultura; la senyera,
les creus, verges de les Neus i tot tipus de pessebres. Tanmateix, d’uns anys ençà,
els paratges més freqüentats -bé per la seva accessibilitat, bé pel seu simbolismesón objecte d’un bombardeig constant de plaques commemoratives de tal o tal altre
esdeveniment a càrrec de tal o tal entitat. De vegades, en memòria de persones que,
amb el seu esforç, han contribuït al coneixement i conservació dels diferents indrets
per on transitem.
Tot això està molt bé, però per què l’ésser humà té la necessitat de deixar sempre la
seva empremta? Per què hem de deixar palès que som els amos i senyors de tots els
indrets per on passem? La meva opinió és que aquest desig manifesta, senzillament,
la nostra vanitat i supèrbia.
Em direu que a casa nostra pujar un pessebre dalt d’un cim és una tradició tan
antiga com l’excursionisme. Hi estic d’acord. Però, tal com marca la tradició, per la
Candelera el pessebre s’ha de recollir... I aquí comencem a fallar: al cap de pocs
mesos, la feina de l’equip encarregat de “foradar la xiruca” i col·locar les figuretes
esdevé inútil i banal, quan el pessebre resta abandonat, estès al costat del ferro que
li servia de suport i que tant va costar de dur a lloc.
Probablement, tot això és pecata minuta al costat de la descurança de l’Administració
en no adonar-se que, un cop han quedat obsolets, les instal·lacions d’antenes, repetidors de senyals, casetes de guaita, etc. haurien de ser desmantellats per l’empresa
responsable. De la mateixa manera que algunes instal·lacions de complexos d’esquí
tancats per no ser prou rendibles o simplement abandonats per mala gestió resten
a l’espera que la natura faci -de manera poc probable- el miracle de fer-les desaparèixer. No oblidem tampoc les torres d’alta tensió que en molts llocs podem veure
abandonades, sense utilitat, amb el perill que representen per a persones i animals,
a més de l’impacte tan negatiu que produeixen a nivell paisatgístic.
Sigui com sigui, cada un de nosaltres, Administració i excursionistes, hem de ser
conscients que no som els únics membres de la roda de la natura i que, quan trepitgem un indret, el millor que pot passar és que no es noti que hi hem passat!!!
Amadeu Rodríguez
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Diumenge, 4
de setembre

Muntanyes de Prades. Serra Llarga.

Matinal

Diumenge,18
de setembre

Serra de Llaberia - Capçanes. Corral de Gavaldà - Coll
Prim - Forat de Llaberia - Olla del Gegant - Barraca de la
Font de la Plana - Cova de la Fou i Font de la Mata - Coves
del Racó de la Sendal - Corral de Gavaldà.

Matinal

Font de la Mata. Capçanes
NOTES D’ORGANITZACIÓ
- El punt de trobada és a l’aparcament de la Font Baixa. 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.
- Edat mínima per participar en l’activitat, 18 anys.
- Poden participar-hi menors acompanyats dels pares.
- El participant declara que no pateix malaltia o limitació física que pugui comprometre la seva seguretat personal o la del grup.
- El Club Atlètic Espluguí declina qualsevol responsabilitat en cas d’accident.
- Per participar en les sortides, cal ser soci del Club Atlètic Espluguí. Les persones no sòcies podran fer tres sortides per conèixer
l’entitat; després, s’hauran d’associar per poder seguir participant-hi.
- Els participants no socis hauran de facilitar les seves dades personals a l’hora d’inscriure’s, abans de la sortida.
- 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.
ASSEGURANCES
- El participant declara estar en possessió d’una assegurança que doni cobertura a l’activitat específica que es desenvoluparà.
CONSENTIMENT INFORMAT DEL RISC PER A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL
Les activitats poden resultar afectades per factors meteorològics, per l’ecosistema i per altres dificultats del medi on es desenvolupa l’activitat esportiva, motius que poden comportar riscos per a la garantia física i la salut de les persones practicants, tals com:
- Estar exposat a les variacions climàtiques del medi natural amb canvis de temperatura, pluja, neu, descàrregues elèctriques,
vent, etc.
- Els propis de realitzar la marxa per terreny accidentat i desconegut.
- Caigudes amb lesions en extremitats o corporals amb lesions des de lleus fins a mortals.
EL PARTICIPANT RECONEIX HAVER LLEGIT EL CONTINGUT DEL TEXT I HAVER REBUT RESPOSTA COMPRENSIBLE
			
ALS DUBTES PLANTEJATS DE L’ACTIVITAT INFORMADA
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Ressenyes de les darreres sortides
3-4-2011

Per Esteve Sabaté

Muntanyes de Prades
Prades – Ermita de l’Abellera

Itinerari: Prades - Coll de la Drecera - Grau del Pau
Blai – Pla de la Guàrdia - Coll del Vidrier - Creu del
Camí de Reus - Roca Foradada - Ermita de la Mare
de Déu de l’Abellera - Pla de les Freixes - Camí de
Montblanc - Prades
Recorregut: 15,1 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 444 m
Seguint el camí de Sant Antoni (E), fem cap a la Roca Foradada i al petit pantà que hi ha a tocar. Visitem aquesta curiosa roca
de gres roig per després remuntar el selvàtic barranc que porta
al naixement del riu Montsant

E

stablerta en el segle XII com a població cristiana sobre un
enclau sarraí, la vila de Prades s’estén entre 900 i 1.000 m
d’altitud envoltada de boscos i d’indrets de gran bellesa.
El poble, conegut com la Vila Vermella, pel color de la pedra de
les seves edificacions, conserva un conjunt arquitectònic rural
del qual destaca la plaça porxada amb una font esfèrica d’estil
renaixentista, a més d’altres elements del seu passat medieval,
com ara part de les muralles, una església de transició del romànic al gòtic i restes del castell, que posen de manifest la importància del que fou el Comtat de Prades. A causa del tipisme del
poble i de la bellesa del seu entorn, Prades ha esdevingut un
important nucli turístic. En l’actualitat, el seu terme està afectat
d’un urbanisme especulatiu que hi fa estralls.
Sortim de l’aparcament de Prades a les 8:45 seguint la carretera que travessa el poble (W) fins a trobar la pista que puja al Coll
de la Drecera (GR 171). Deixem el GR en una cruïlla i seguim
pujant per una pista al SW (direcció el Coll del Vidrier). La pista
esdevé un corriol que s’enfila (SE) pel Grau del Pau Blai fins al
Pla de la Guàrdia. Aquí ens aturem per esmorzar. Bones vistes
sobre el Massís del Montsant, que s’eleva isolat vers ponent.
Dalt del pla, un sens fi de tiges verdes ens anuncien una explosió
de flors que no trigarà a produir-se. Iniciem la davallada per una
pista que, entre la pineda i en direcció SE, baixa fins al Coll del
Vidrier, des d’on seguirem vers el NE en direcció a Prades. Passada la Creu de Reus, ens acostem al poble per recollir la clau
de l’Ermita de l’Abellera a l’Oficina de Turisme.

Seguim fins al Coll de Sant Roc per arribar a l’Ermita de la
Mare de Déu de l’Abellera, que es troba sota d’una gran balma.
En aquest paratge, hi visqué Bernat Boil, fill de Prades, que l’any
1493 acompanyà Colon en el seu segon viatge a Amèrica.

L’edifici actual data de 1570. Des de la llarga balconada de
l’ermita, es domina la boscosa i bonica Vall de Capafonts. Seguim pel corriol que, per sota l’ermita (NE), porta al Pla de les
Freixes i a la Roca del Corb pel mig d’un bellíssim alzinar.
Deixem enrere les ruïnes del Mas Pocurull i, envoltats de grans
pinedes, fem cap al Camí de Montblanc (SW), pel qual arribem
a Prades a les 14:10.
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

17-4-2011
Muntanyes de Prades
Les Fonts del Riu Glorieta (Alcover)

Riu Glorieta

Itinerari: Molins de Tarrés - Mas de Mont-ravà - Ruïnes de l’Ermita de les Virtuts - Ruïnes del Mas de
Joan Bo - Gorgs del Riu Glorieta - Ruïnes de la
Central Elèctrica - Niu de l’Àliga - Molins de Tarrés.
Recorregut: 9,9 km
Dificultat: mitjana-baixa
Desnivell: 500 m

L’ermita data del segle XIV i fou abandonada el 1894. En
l’actualitat, presenta un estat ruïnós. Seguim pujant pel sender
(NW) fins a trobar el camí del Mas del Joan Bo, que transcorre
pel mig d’un magnífic alzinar. Passades les ruïnes del mas, aviat
sentirem la remor del riu, que travessarem per visitar els gorgs
i saltants d’aigua que formen l’excepcional paratge de les Fonts
del Glorieta.

’ Altiplà dels Motllats és l’origen dels dos afluents amb els
‘

L

cabals d’aigua més constants de la riba dreta del riu Francolí: el Brugent i el Glorieta. Tant és així que, antigament,
aquest darrer forní d’aigua diversos molins paperers de la vall
i una central elèctrica que entre 1903 i els anys quaranta va
produir energia elèctrica per als pobles d’Alcover i la Selva del
Camp. A banda d’aquesta particularitat, la Vall i les Fonts del riu
Glorieta constitueixen un dels paratges més bells i espectaculars
del Massís de Prades.
El punt de sortida és l’aparcament dels Molins de Tarrés, un
paratge que, per si sol, mereix una visita. Està situat a prop de
l’Ermita del Remei (Alcover - Alt Camp). Iniciem la caminada a
les 8:40 sota un cel blau i net. Baixem per un corriol (S) seguint
l’aqüeducte del molí, fins a trobar la pista de l’important Mas de
Mont-ravà (W), que conserva restes d’una torre antiga. Passat el
mas, seguirem per pista vers ponent fins a trobar, a banda dreta,
el sender de l’Ermita de les Virtuts, que s’enfila vers tramuntana entre un dens alzinar. Fem cap a les ruïnes de l’ermita, que
s’alça sobre una roca que domina la Vall del Glorieta.

Riu Glorieta

Baixem pel malmès camí que va a les ruïnes de la central elèctrica (SE), des d’on anirem a visitar l’espectacular gorg i saltant
d’aigua conegut com el Niu de l’Àliga. Enllacem amb el camí de
la central i baixem a creuar el riu Glorieta per continuar per la
pista que ens portarà novament als Molins de Tarrés (SE). Hi
arribarem a les 13:40.

Molins de Tarrés

Avui celebrarem l’aniversari de l’Edda, que ens convida a tots
en un establiment d’Alcover. No es poden perdre els bons costums...!
Per molts anys Edda!

Ermita de les Virtuts
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

1-5-2011 XIX CAMINADA L’ ESPLUGA - PRADES
Itinerari: l’Espluga de Francolí – Castell de Milmanda – Ermita dels Torrents – Castell de Riudabella
– Les Colònies – Casa forestal del Titllar – Tossal
de la Baltasana (1.203 m) – Prades – Càmping de
Prades.
Recorregut: 21,2 km
Dificultat: mitjana-baixa
Desnivell: 830 m

L’itinerari ha estat el mateix de les anteriors edicions i s’ha
caminat amb el bon humor i companyonia habituals. Esmorzàvem a la zona de pícnic de les Colònies, on els participants
van ser atesos pel servei d’avituallament del Club Atlètic Espluguí. També es va comptar amb un vehicle i voluntaris de l’ADF
de l’Espluga, que van ajudar en el repartiment d’aigua i en el
control dels participants. La caminada es va iniciar a les 8:10 i
va finalitzar a les 14:10.

U

n any més, el Club Atlètic Espluguí ha organitzat aquesta
tradicional caminada popular en la seva XIX edició. Afortunadament, enguany s’ha gaudit d’una climatologia favorable, ja que, en les darreres edicions, la pluja hi va ser present
en una hora o altra

Bona part dels participants vàrem acabar la diada amb el
tradicional dinar de germanor que es va celebrar al restaurant
Comtes de Prades del càmping d’aquesta vila.
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Ressenyes de les darreres sortides
15-5-2011

Per Esteve Sabaté

El riu d’Anguera

Itinerari: La Guàrdia dels Prats - Les Peixeres - Pira Ollers – Pont d’Ollers – Font del Pallarès – Sant Pere
d’Anguera.
Recorregut: 13,7 km
Dificultat: mitjana
Desnivell: 302 m

Un rètol “oficial” l’assenyala com a lloc de nidificació protegit.
No obstant, aquest indret, que hauria de ser motiu de promoció i conservació, està sent reomplert de runa i escombraries
de forma consentida. L’efecte és deplorable i no podem menys
que avergonyir-nos davant del desastre. En aquest paratge, el
Departament de Medi Ambient de la Generalitat, l’Ajuntament
de Pira i el Consell Comarcal mostren una manca de sensibilitat
i una incompetència indignants. Esmorzem a Pira, en una àrea
de pícnic que hi ha a tocar del riu. A partir d’aquí, cal seguir per
l’engorjat del riu i travessar-ne la llera diverses vegades; de manera que ens canviem les botes per les sandàlies.

E

l riu d’Anguera és un afluent de la riba esquerra del Francolí. Neix a ponent de la Serra de Comaverd, al sud del
terme de Sarral, just en el fondal que hi ha sota les ruïnes
del poblat medieval de Sant Pere d’Anguera. Es tracta d’un riu
discret amb uns15 km de recorregut, però és, tanmateix, un dels
corrents d’aigua més ben conservats i equilibrats del país pel
que fa a la seva biologia i cabal. La seva importància paisatgística també és remarcable, ja que el riu sovint transcorre pel
fons d’un engorjat de parets roges que sorprèn el visitant. També
són notables dos ponts medievals i l’antic poblat de Sant Pere
d’Anguera; tots tres elements relacionats amb el riu. El primer
pont que visitarem és l’estilitzat Pont d’Ollers, d’origen medieval
i d’un sol ull. Malgrat la seva importància, aquest pont encara
és poc conegut. Fa poc va ser declarat Bé Cultural d’Interès
Local pel Consell Comarcal. El segon pont que es pot visitar,
també medieval i d’un sol ull, és el que dóna accés a Sant Pere
d’Anguera. Per sobre hi passa l’antic camí ral de Sarral a Cabra.
Finalment, són especialment notables les ruïnes de l’església del
que fou el poble de Sant Pere d’Anguera. De l’edifici, només es
conserva l’absis i un pany de paret. Aquest indret ja és esmentat
en un document de l’any 1076 i, pel que fa a l’església, fou construïda entre els anys 1154 i 1172.
Sortim de la Guàrdia dels Prats a les 8:25. El dia és clar i la
temperatura, fresca. Seguim una pista que, en direcció NE, va
a Pira envoltada de verds camps de cereals. Passem per les
Peixeres, uns grans clots resultat de l’extracció de pedra, que
amb el temps s’han omplert d’aigua formant una curiosa zona
humida.

Aquest tram d’aigua serà d’allò més divertit i refrescant. Visitem
el poblet d’Ollers i el pont medieval, des d’on, per corriols emboscats, sortim de l’engorjat per trobar una pista que, vers llevant,
ens portarà a la Font del Pallarès i a les ruïnes i el Pont de Sant

Pere d’Anguera, on acabarem l’excursió a les 13:45. Sens dubte,
aquesta sortida ha estat una agradable i sorprenent descoberta
de la nostra comarca per a tots els participants.
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Ressenyes de les darreres sortides
29-5-2011

Per Esteve Sabaté

Els Vilars d’Arbeca

Itinerari: Ermita de Sant Miquel de les Borgetes Els Vilars - Canal d’Urgell - Arbeca.
Recorregut: 9,1 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 45 m

La fortalesa dels Vilars fou habitada entre els segles VIII i IV
aC; això és: fa uns 2.800 anys. Destaca la seva forma circular i
estructura radial al voltant d’una gran cisterna. Estava emmurallada i envoltada per un fossat ple d’aigua.

L

És únic a Catalunya el camp troià de pedres dretes que hi ha
per tal de dificultar l’aproximació de l’enemic en cas d’assalt a la
ciutadella. Als Vilars, s’hi han fet poques troballes, ja que l’indret
fou abandonat voluntàriament en el segle IV aC.

a sortida d’avui és un complement de la conferència sobre
la fortalesa ibera dels Vilars d’Arbeca que el passat 21 de
maig ens va impartir el Dr. Emili Junyent, Catedràtic de Prehistòria de la Universitat de Lleida i director de les excavacions
d’aquest important jaciment, el qual, darrerament, també ha estat divulgat per Televisió de Catalunya en l’11è capítol de la sèrie
Sota Terra. Vegeu l’apartat Entrevista d’aquest butlletí.
Sortim pels volts de les 9:00 de l’aparcament de l’àrea de pícnic de Sant Miquel de les Borgetes, on hi ha les ruïnes de la que
havia estat l’església de l’antic poblat de les Borgetes de Salena,
avui desaparegut, però que ja existia en època romana. L’edifici
és d’estil romànic del segle XII i en destaquen el portal adovellat, uns sòlids contraforts i una finestra d´esqueixada. L’itinerari
d’avui és totalment pla i comencem seguint una ampla pista que,
en direcció NE, ens porta a un estany artificial on podem veure
alguna au aquàtica. Des d’aquest estany, seguim cap al SE per
una gran planura de conreus de regadiu. Entre la verdor dels
camps, destaquen algunes cabanes construïdes amb blocs fets
amb fang i palla que posen de manifest la manca de pedra de
l’indret.
El dia és clar i la temperatura encara és agradable. A les 10
arribem a l’aparcament dels Vilars, on esmorzem tot esperant la
M.Dolors Balagué, la guia d’aquest important i singular poblatfortalesa de la tribu ibera dels ilergetes.

Destaca la troballa d’un penjoll de bronze i diversos esquelets
d’infants, així com de fetus d’eugues i de cavalls, que en morir
eren enterrats de forma ritual en el subsòl dels habitacles de la
ciutadella.

Iniciem el retorn a Arbeca seguint el Canal d’Urgell, on podem
constatar la incongruència de la pràctica del sistema de reg per
inundació davant l’estalvi d’aigua que podria significar un sistema més racional i actual.
Arribem a Arbeca pels volts de les 13:15.
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Ressenyes de les darreres sortides
12-6-2011

Per Esteve Sabaté

La Mola de Colldejou

Itinerari: La Torre de Fontaubella – Canal del Mig –
La Mola de Colldejou i Castell de la Mola (922 m)
– GR 7-3 - Carretera del Coll Roig – Camí Vell de
Colldejou – La Torre de Fontaubella.
Recorregut: 7 km
Dificultat: mitjana
Desnivell: 565 m

Sortim del poble a les 9:20 seguint els indicadors per una
pista cimentada que, en direcció sud i entre conreus, es dirigeix a l’ampla cinglera. En travessar la carretera, el camí esdevé un corriol que puja fortament entre el bosc fins a l’inici
de la Canal del Mig, on esmorzarem. Caldrà enfilar-nos per
aquesta estreta canal encaixonada entre parets per accedir
al gran l’altiplà superior. Dalt, seguim vers llevant per prats
d’herba fins a assolir el Castell de la Mola, una torre circular
envoltada d’un fossat que fou bastida el segle XIX durant les
guerres carlines. L’altiplà denota ser zona de pasturatge. Hi
ha una font-cisterna i una gran bassa. Hom ha assenyalat la
possible presència de vestigis ibers en aquests paratges.

A

Catalunya, el topònim mola és indicatiu de “muntanya de
roca” envoltada per cingleres i canals i coronada per un
altiplà”. En tenim nombrosos exemples: la Mola de Sant
Llorenç del Munt, la Mola de Genessies, la Mola de Sant Honorat, etc. La muntanya que avui ens ocupa també és una mola. Es
tracta de la Mola de Colldejou, que es troba a la Serralada Prelitoral, al límit entre el Baix Camp i el Priorat. Per la seva bellesa
i marcada personalitat, aquesta muntanya calcària, que ateny
922 m d’altitud, és considerada un dels cims emblemàtics de
l’excursionisme català.

Iniciem la forta davallada (NE) seguint el GR 7-3, que es troba en pèssimes condicions. Passat un bell alzinar, arribem a la
carretera del Coll Roig i, poc més endavant, al Camí Vell que
va de Colldejou a la Torre de Fontaubella, pel qual baixarem en
direcció NW fins a arribar al poble a les 13:30.
La muntanya de la Mola de Colldejou és de propietat privada i
es troba dins del terme del poble de Colldejou. Al seu altiplà, s’hi
accedeix des d’aquest poble i també des de la bonica vila de la
Torre de Fontaubella, per on pujarem nosaltres, bo i seguint un
itinerari que supera la cinglera de tramuntana pel boscós vessant
obac i la Canal del Mig.

Hem tingut un bon matí i una temperatura agradable. Per acabar d’arrodonir la sortida, la Marta, amb motiu del seu 60è aniversari, ens convida a tots al bar del poble.
Per molts anys Marta!
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

26-6-2011

Morral de Cabrafeixet
(Serra del Boix – El Perelló)
Itinerari: Barranc de les Nines - Pintures rupestres
de Cabrafeixet - Cova de la Mallada - Morral de Cabrafeixet.
Recorregut: 5,5 km
Dificultat: mitjana
Desnivell: 455 m

Passada la Cova de la Mallada, remuntem el fort pendent
que va fins al Coll de Cabrafeixet (NW), des d’on seguirem
vers el NE fins al cim del Morral de Cabrafeixet (753 m).

E

l Barranc de les Nines és un impressionant fondal calcari que s’obre vers llevant dominat pel singular Morral de
Cabrafeixet. Es troba a migdia de la Serres de Cardó i
del Boix, en un paratge solitari i accidentat en extrem del terme
del Perelló. El seu nom segurament prové de les moltes agulles
rocoses que hi ha, que a voltes poden semblar nines. Aquest
barranc fou habitat per l’home prehistòric, com ho demostren les
pintures de la Balma de Cabrafeixet, una de les millors mostres
d’art rupestre de Catalunya (tenen entre 15.000 i 25.000 anys
d’antiguitat). En aquest sentit, també és representatiu el jaciment
arqueològic de la Cova de la Mallada, que també visitarem, amb
35.000 anys d’antiguitat.
L’itinerari d’avui segueix, en bona part, el GR 192, tant de pujada com de baixada. Comencem l’excursió a les 9:10 sortint de
l’aparcament i pujant pel camí (W) que va a la balma on es troben les pintures. El dia és lluminós i ja fa calor, però els corrents
d’aire que anem trobant i un providencial pulveritzador d’aigua
que ha portat la Marta ens ajudaran a superar aquest entrebanc.
Entre la vegetació autòctona de matollar, destaca el margalló.

Des de dalt, gaudim de vistes sobre el Montsant, les serres
Cardó, Tivissa, Vandellós i Llaberia, els Ports i el Delta de l’Ebre.
Tornem pel mateix camí, i arribem a l’aparcament a les 12:30.

Per celebrar la cloenda de les sortides d’aquesta temporada,
anem a dinar en un restaurant de l’Ampolla.
Textos: Antoni Ferrando
Fotos: Antoni Sabaté, Esteve Sabaté, Marta Roig, Pere de la Rosa i Antoni Ferrando.

9

Esports de muntanya
PARTICIPACIÓ EN CURSES
.

27-3-2011. CURSA DE BOMBERS DE LLEIDA (10 km)

A

rribats a meta: 1.270 participants. El Toni Morlans, amb un temps de 43:41 i el Marc Martí, amb 49:49. Tots dos amb la companyia, a
l´arribada, de la seva canalla. Es tractava del bateig
de la Cursa de Bombers a Lleida, la qual cosa va fer
que es produís algun error en l’organització, com ara
el fet que els participants que van anar a recollir la
samarreta el mateix dia es van quedar sense la seva
talla, ja que la majoria de corredors les havien recollit el dia anterior. La raó d’aquest fet és que la marca
Nike, que és la que subministrava les samarretes de
record, acostuma a fer les talles molt grans. La cursa
en si va ser molt planera, buscant la vora del riu i
obres noves per passar. La sortida i l’arribada van
tenir lloc als Camps Elisis.

1-5-2011. CURSA ERMITA DE SANT JOSEP DE
MONTBLANC (10 km)

I

nscrits: 300 participants. El Ramon Solé va fer un
temps de 45:25 i el Marc Martí, de 48:33. La meitat de la cursa va ser per asfalt i l’altra meitat,
per camí. Es va sortir de l’Ermita de Sant Josep en
direcció a la carretera vella de Reus, darrere la caserna dels Mossos, després es va girar tot enfilant el
Camí de la Serra; des d’allí, se seguí en direcció a
l´Espluga, fins a la confluència amb el camí que puja
a Sant Joan, on es va girar per tornar a entrar a dins
de Montblanc i finalitzar la cursa amb 3 km d’asfalt.
25-5-2011. CURSA DE MUNTANYA SANTA
COLOMA DE QUERALT (14 km)

E

l Ramon Solé va fer un temps d’1:16:49 i el
Marc Martí, d’1:22:11. Una cursa que, en la
seva cinquena edició, estrenava un nou recorregut. Menys pistes i més senders. Amb un total
aproximat de 400 m de desnivell. La cursa va començar a les 10 del matí, ja que fins a les 9 el circuit
també es podia fer caminant. Va ser una competició
marcada per les altes temperatures, que la van fer
una mica més dura del que s’esperava. Al final, entrepà calent, begudes, etc.
Marc Martí Guàrdia
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Per Esteve Sabaté

Atletisme
Per Esteve Sabaté

.

E

TROBADA D’ATLETISME INTERCENTRES

l passat dimecres 11 de maig de 2011
es va celebrar, a les pista d’atletisme de
Cambrils, una trobada d’atletisme intercentres en què van participar el Col·legi Mare
de Déu del Carme i el CEIP Martí Poch, ambdós
de l’Espluga, juntament amb la ZER Conca de
Barberà, Rocafort, Solivella i Pira.
Van acudir-hi un total de 75 nens i nenes, de 5è
i 6è de primària, i 6 professors. Els participants
es van dividir en tres grups (colors vermell, blau
i verd) cadascun dels quals practicava una prova
atlètica: salts, llançaments i curses. Es van fer
curses de 60 i 100 metres llisos, 4x100 metres
i curses de sacs. En salt, es va dur a terme el
salt de llargada, d’alçada, triple salt i perxa. En
llançaments, el de pes, javelina, martell i disc.
Aquestes activitats es van desenvolupar entre
les 10:45 i les 13:20 amb un petit descans de
les 11:45 a les 12 del migdia. Abans d’iniciarles, tots els participants - tant profes com alumnes- havien fet un escalfament complet, per a
poder passar a cada estació, on s’explicava de
manera molt general les característiques de la
prova en qüestió.
Un cop acabades aquestes activitats, van anar
a dinar a la platja, on se’n van realitzar d’altres

a fi d’acabar la jornada atlètica de la manera
més distesa possible. Així, els nenes i nenes
van jugar a volei, futbol, rugby i freesbie, van
entrenar-se amb raquetes gegants i, fins i tot,
algú va prendre el sol. A les 17 hores els alumnes arribaven satisfets i cansats als respectius
centres.
El Consell Comarcal obsequià cada participant amb una samarreta, una gorra i aigua.
Per la seva banda, el Club Atlètic Espluguí i les
AMPES de les diferents escoles van col·laborar
econòmicament per tal que tothom pogués
participar-hi.
Aquesta experiència ha afavorit un major interès dels nois i noies de les nostres escoles
per la pràctica d’aquesta disciplina esportiva i
esperem que, aquest final de curs, es concreti
en un major nombre d’inscrits en les activitats
previstes pel nostre club per al curs vinent. Amb
aquesta finalitat, membres del club atlètic visitaran les escoles que van participar en aquesta
jornada atlètica el proper divendres 17 de juny
per tal d’explicar els avantatges que comporta
la pràctica de l’atletisme en les seves diferents
modalitats.
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Atletisme
Per Esteve Sabaté

RESULTATS PROVES

.
1

VÒRTEX

VELOCITAT

PES
10

3,2

13,19

2

Amill Borrull, Aida
Badía Pedrola, Maria

25,7

7

11,67

3

Barrabeig Pons, Aleix

26,6

8,9

8,68

4

Capón García de la Flor, Iván

25,7

6,8

9,33

5

Cruz de la Subirats, Óscar

13,3

4,8

10,2

6

Cruz Gutierrez, Víctor Arturo

13,5

9,5

10,15

7

González Retenaga Maria

9,8

4,4

10,88

8

Isern Cabrero, Joan

18

6,25

9,45

9

López Bori, Kevin

24,8

6,1

8,82

16

5,8

10,84

20,3

7,3

9,23

8,6

4,6

10,92

11,4

5,1

10,02

19

5,5

10,13

10

Martí Moreno, Ainoa

11

Molina Farré, Blai

12

Moya Becerra, Ilénia

13

Nadal Morgades, Marina

14

Poblet Badia, Joan

15

Román Rovira, Núria

10,5

4,7

11,24

16

Rosell Pardo, Anna

14,6

3,3

9,77

17

Salguero Vendrell, Ariadna

9,3

3,8

10,26

18

Sanfèlix Brescané, Aina

10,7

2,6

16,59

19

Saumell Corominas, Teresa

10,7

4

10,01

20

Taybi, Abdelhak

NO

NO

NO

21

Toldrà Masip, Xavier

NO

NO

NO

22

Valencia Moncusí, Aleix

17,2

4,9

9,23

23

Valldepérez Mejías, Melanie

13,4

4,2

10,88

24

Faiza Belmamoun

18,4

3,8

11,53

25

Marcel Espasa

29

6

10,23

26

Iratxe Gonzalez

15

5

10,43

27

Júlia Moya

20

5,3

9,08

28

Nil Rodríguez

10

1,7

17

29

Marc Àlvarez

26

7

8,81

30

Pau Barnils

32

7,3

9,85

31

Laura Hernández

15,8

5,9

11

32

Alba Moix

9

4

9,72

33

Pedro Olivan

46,1

9,5

9,59

34

Lídia Sales

12,5

4

10,9

35

David Castro

20,2

5,1

13

36

Sergi Ferré

16,8

5,6

10,12

37

Mar Minguella

19,1

4,8

10,9

38

Jennifer Pàmies

9,5

3,3

10,39

39

Eduard Sánchez

16,1

4,9

11,08
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Atletisme
40

Pau Amigó

11,8

Per
5,5

41

Alba Blas

30,4

6,9

9,6

42

Jordi Espasa

20,2

5,1

10,41

43

Daniel Nilas

16,7

5,9

10,21

44

Patric Petrean

25

5

10,61

45

Sofia Roy

46

Raquel Vargas

47

Faysal ElGsymy

48

Roger Galofré

49

Tudor Morar

50

.

MAREJADA

Esteve Sabaté
10,71

MAREJADA
21,6

NO

9,54

5,8
NO

15

11,1
NO

2,4 NO

23,5

6

9,48

Laia Poca

16

5,8

11,13

51

Roger Roig

20

4,6

9,71

52

Maria València

9

4,15

11

53

Judit Delgado

12,6

4,4

9,99

54

Mireia Domènech

10

5,3

10,1

55

Francesc Martínez

22,4

7

9,61

56

Aleixa Saumell

17,9

5

11,03

57

Patricia Petrean

11,5

6,3

10,19

58

Ona Anadon

21,7

7,1

8,79

59

Alba Ballart

16,9

6,3

8,99

60

Sergi Parra

19,4

6,5

12,49

61

Anuar Nuñez

20,8

5,5

11,1

62

William Perez

63

Naima Kthib

64

NO

NO

NO

21

6

10,23

Zoulikha Lakehal

16,3

5,3

11

65

Mireia Ballart

18,2

6,4

9,99

66

Paula Hervás

11,9

3,8

10,1

67

Amina Aissi

13,2

5,7

10,67

68

Emilia Puricescu

18,7

6,4

9,79

69

Ricard Solé

7,6

3

14,95

70

Dani Ferré

43,6

7,9

10,01

71

Joan Garcia

19,8

6,2

10,1

72

Laura Martin

17,4

6,2

10,12

73

Carla Navarro

24,8

5,5

10,39

74

Núria Llort

14,5

5,5

10,29

75

Johanna Raventos

12,2

4

11,59

76

Tatiana Rodríguez

15,9

5,7

11,59

77

Sebastian Staicu

38,7

7,1

9,29

78

Oriol Montseny

19,6

7,5

10,92

79

Marian Neamtu

15

5

10,51

Joan Mateu
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Entrevista
Per Esteve Sabaté
– La seva ubicació enmig d’una plana... No temien el risc de sofrir
d’atacs?
– A primera vista, l’emplaçament pot resultar sorprenent perquè, en general, s’ocupaven llocs enlairats, però les raons per triar
aquest lloc són força evidents: bona terra i un curs d’aigua (fondo
de l’Aixaragall) compensen inconvenients tan evidents com la renúncia a una topografia que afavorís la defensa o haver de cercar
la pedra, com a mínim, a dos quilòmetres de distància. I encara hi
ha una altra raó: la construcció d’una fortificació d’aquestes característiques exigeix un emplaçament pla. La van aixecar segons un
disseny prèviament concebut, d’acord amb el qual, amb l’ajuda de
cordes i estaques, els podem imaginar dibuixant-la sobre el terreny.
La Fortalesa volia exhibir-se poderosa i era alhora un instrument de
dominació i també d’afirmació identitària del grup. No vol amagarse, tot el contrari, vol descoratjar els adversaris mostrant-se imponent. És obvi que les muralles de 5 metres d’ample i almenys 5 o 6
metres d’alçada i amb poderoses torres cada 14 metres no podien
ser assaltades. La fortificació respon a una concepció passiva de la
defensa i la lluita tenia lloc lluny dels murs, a camp obert. En qualsevol cas, no sempre fou així, i la construcció del pou central a final
del segle V o inici del segle IV aC prova que se sentien amenaçats
i volien tenir assegurada l’aiguada a l’interior del recinte en cas de
bloqueig o de setge; per altra banda, el complex sistema defensiu
de l’accés nord mostra una visió activa de la defensa en compartimentar l’espai i facilitar la sortida en contraatac.

					
							

					
Dr. Emili Junyent
							
Catedràtic de Prehistòria
							
de la Universitat de Lleida
		
		

– Per la seva importància, quins trets destacaria del poblat
iber d’ Els Vilars d’Arbeca?
– Sense cap dubte, la seva monumentalitat i singularitat. Són
úniques. Tan sols a Catalunya, coneixem un miler de poblats
ibèrics, molts dels quals fortificats. Tanmateix, res a veure; la
Fortalesa és excepcional. La muralla torrejada, el camp frisó,
les portes, el sistema de fossats, la rampa fortificada d’accés
a la porta nord, el pou central... Més del 80% de la superfície
construïda és ocupada per les defenses. Es tracta d’arquitectura
del poder pura i dura; la desmesura és la norma, tot està portat més enllà de les necessitats funcionals. No hi ha res que
s’assembli en tot el món ibèric ni en el panorama peninsular i
europeu de la primera Edat del Ferro.
– Sobre quina datació creu que va estar habitat aquest enclavament?
– La Fortalesa es va construir pels volts del 750 aC i va ser
ocupada ininterrompudament fins al seu abandonament entorn
al 300 aC. Nou datacions de carboni, 14 calibrades i els materials arqueològics ho certifiquen.
– Aparenta ser una fortalesa amb funcions militars... Es coneix
la seva utilitat, se sap si, alhora, era un poblat amb famílies?
– Es tracta d’un centre de poder, la residència d’un cabdill que
exerciria el seu domini sobre un territori i les comunitats que
l’habitaven. Al seu voltant i dels seus familiars, s’hi devia aplegar una comunitat d’unes 150 o 175 persones. Eren pagesos i
ramaders, però amb capacitat per agafar les armes i organitzar
una tropa d’una quarantena de guerrers, defensar la fortificació
i el territori i llançar expedicions de rapinya a la recerca de botí
i glòria.

Es tracta d’arquitectura del poder pura i dura; la desmesura és la norma, tot està portat més enllà de les necessitats funcionals

– Els poblats ibers eren independents o ja entenien el concepte
estat?
– La Fortalesa va viure canvis profunds al llarg de quasi 500 anys.
Durant el segles VIII, VII i VI, les contrades occidental de Catalunya
devien estar fragmentades en unitats polítiques força petites i autònomes; una societat politribal formada per grups sense consciència
de constituir un mateix poble. De fet, fins a final del segle VI no
podem dir que els habitants de la Fortalesa fossin ibers.... El panorama del segle IV aC és molt diferent i s’han consolidat realitats
polítiques, socials i culturals més amples i estables. S’ha format el
poble ilerget, que té un extens territori, una “capital” –possiblement
Iltirta o Atanagrum- i, al capdavant, un reietó... A final del segle III
aC, en temps de la Segona Guerra Púnica, quan ja feia 100 anys
que la Fortalesa no existia, els prínceps ilergets Indíbil i Mandoni
encunyen moneda, envien ambaixadors i declaren la guerra, recluten exèrcits de milers d’homes i encapçalen confederacions amb
altres pobles, a més, la cavalleria ilergeta ens demostra l’existència
d’una aristocràcia, d’una societat estratificada... Crec que sí, es pot
parlar d’una forma d’estat arcaic.

La muralla torrejada, el camp frisó, les portes, el sistema de fossats,
la rampa fortificada d’accés a la porta nord, el pou central...Més del
80% de la superfície construïda és ocupada per les defenses.
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Entrevista
Per Esteve
Sabaté
– Vostè és el director de les excavacions,
a més de ser
qui va
revelar-ne el contingut. Com va anar, el descobriment?

							
– D’on es creu que procedien els ibers, o bé són autòctons
de l’arc mediterrà?

– Ho he explicat moltes vegades... En realitat és com el descobriment d’Amèrica: la gent del país ja ho coneixia, si bé desconeixia la seva importància. Jo impartia un curs sobre el món
ibèric al Museu Arqueològic de Tarragona i un veí d’Arbeca, en
Salvador Gabarró, que feia el servei militar a la ciutat i assistia
a les classes, em va portar una capsa de sabates amb pedallassos de terrissa trobats en un indret del seu poble. M’hi vaig atansar i començà la història. L’any 1974 vaig arribar a tenir concedit
un permís d’excavació, però la intervenció no s’arribà a fer i els
treballs no van començar fins a deu anys després, quan tornà a
arribar al Servei d’Arqueologia de la Generalitat la notícia de la
destrucció de les restes d’un poblat ibèric. L’any 1985 s’inicià una
actuació d’urgència; en aparença, tot estava destruït i es tractava
de documentar les restes i autoritzar la neteja de pedres per poder
cultivar el camp, però esclatà la sorpresa i, sota de l’alfals, ens
esperaven les fases més antigues de la fortificació i el fossat. Des
de l’any 1987, s’excava regularment i el 1998 la Fortalesa va ser
declarada Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. El canvi espectacular l’ha experimentat aquests darrers
deu anys en disposar de recursos i excavar el fossat.

– Lligant amb el que deia abans, la iberització l’entenc com

							
un fenomen de civilització, un desenvolupament progressiu de
la població autòctona, que assolirà a partir de la segona meitat
							
del segle VI els trets culturals que reconeixem com a propis de
							
la civilització ibèrica.
							
– La seva cultura era poc avançada?
							
							
– No, no.... A mi m’agrada parlar de civilització ibèrica per
							
posar de relleu que, amb els ibers, el nostre país s’incorporà al
concert de les grans civilitzacions circummediterrànies com fe							
nicis, tartessis, grecs, etruscs, cartaginesos... Els pobles ibers
							
eren molt diferents entre ells, però compartien llengües afins i
sistema d’escriptura i desenvoluparen sistemes polítics, socials
							
i econòmics complexos. Durant el segle V aC, per exemple, els
							
ibers meridionals desenvoluparen una escultura meravellosa...
							
Mai sabrem on haurien arribat, si l’espasa romana no hagués
estroncat el seu desenvolupament. Però, és clar, una cosa sí

que és segura, nosaltres no seríem aquí, perquè som fills de la
							
civilització llatina.
							

– En el seu departament de la Universitat de Lleida, treballen en
altres jaciments ibers de la zona?
– El meu company i codirector a Vilars, Joan López, ha dirigit projectes tan importants com l’excavació de l’aldea oberta de l’edat
del bronze de Minferri (Juneda), l’operació Senyora de les Muntanyes (Coll de Nargó) i el Dolmen de Reguers (Seró). La meva
companya Núria Rafel ha dirigit els treballs a la necròpolis i el poblat de Coll del Moro (Gandesa) i, en l’actualitat, excava el Coll del
Moro de la Serra d’Almors, i la Natàlia Alonso, també codirectora
a Vilars i especialista en paleocarpologia i processos agrícoles,
col·labora en diferents projectes, entre els quals l’assentament
d’Estinclells (Verdú), una aldea ibèrica del segle III aC.

La iberització l’entenc com un fenomen de civilització, un
desenvolupament progressiu de la població autòctona
– La troballa de restes de cavall obre noves hipòtesis sobre
les seves tradicions?
– Si, sí... El cavall és una de les línies de recerca més apassionants a la Fortalesa i esperem que faci llum sobre molts
aspectes, no només sobre les creences i el món simbòlic,
sinó també sobre qüestions econòmiques, socials i militars. El
cavall és clau en la societat ibèrica. L’estatus de l’aristòcrata
s’identifica amb la seva possessió i, com a guerrer o noble, hom
es representa a si mateix a cavall i també es munta en marxar
cap al Més Enllà. La troballa de fetus de cavall enterrats sota
del paviment de les cases, de la mateixa manera que feien amb
els perinatals, és a dir, les criatures mortes poc abans, després
o durant el part, ens diu moltes coses. D’entrada, una altra vegada, la Fortalesa és única i aquest ritual no es coneix enlloc.
Sabem que els habitants de la Fortalesa criaven cavalls i tenien
divinitats protectores dels ramats i la fecunditat de les eugues,
però no sabem, per exemple, on els estabulaven, quin ús militar
en feien i en quines situacions arribaren a menjar-se’ls.

Entrevista realitzada el dissabte 21 maig de 2011 amb motiu de la conferència “La for talesa ibera dels Vilars d’Arbeca”
a càrrec del Dr.Emili Junyent. La xerrada s’emmarcà dins del
cicle de conferències trimestrals “El món al nostre abast”,
que organitza la Secció Excursionista del Club Atlètic Espluguí, i tingué lloc a l’Auditori Carulla Font del Casal de
l’Espluga de Francolí.
Entrevista: Antoni Sabaté.
Fotos: Antoni Sabaté, Amadeu Rodriguez, Web Google
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Patrimoni
Per Esteve Sabaté

L’ENRIC MOREU REY I L’ESTELA
DE PASSANANT

							
									
a ser un dia de final de tardor de 1984, tot

V

La Sala de Comalats. Passanant

El menhir o estela de Passanant a la Sala de Comalats el 1984

passant per la carretera de Passanant, que
vam veure, propera, la torre medieval de la
Sala de Comalats. Ens hi vam apropar i vàrem
demanar a una senyora que regava el jardí si
podíem visitar el conjunt. Mentre parlàvem, va
aparèixer un senyor entrat en la seixantena, amb
bigoti i aspecte de professor, que es va oferir a
mostrar-nos el castell. Jo em vaig presentar i ell
també ho va fer. Va dir que es deia Enric Moreu
Rey. A mi el seu nom m’era ben conegut, ja que
feia poc havia consultat un llibre sobre toponímia
de l’Alt Vallès, del qual ell era l’autor (Rodalia de
Caldes de Montbui, 1962). Li vaig comentar que
el seu llibre de toponímia m’havia estat de molta utilitat. En sentir la paraula toponímia, l’home
prengué encara una actitud més propera, tot dient
que l’estudi dels noms de lloc era l’especialitat a
la qual ell es dedicava amb més interès.
Va mostrar-nos la Sala amb detall i ens en va
explicar la història, per tal com n’havia escrit un
opuscle. Fins i tot ens va ensenyar una òliba
que niava en un racó fosc de la torre, la qual, en
veure’ns, va volar espaordida.
Ja feia anys que el professor tenia llogada la
Sala de Comalats i hi feia llargues estades amb
la família, contribuint decisivament a la conservació del conjunt. En acabar la visita, com qui no fa
res i amb posat de complicitat, em va donar una
butlleta de subscripció d’una revista anomenada
“Onomàstica”, que, amb evident entusiasme, ell
estava impulsant. Encara conservo ben guardats
els 49 exemplars que es van publicar entre 1980
i 1992.
Abans de marxar, el professor ens va mostrar la
seva joia més preuada: tres trossos d’una estela
que ell havia trobat mig enterrats a la vora d’un
camí. N’havia publicat un estudi i ens va dir que
institucions de Tarragona i de Barcelona li havien
exigit insistentment que els lliurés aquelles pedres
gravades. Però ell sempre s’hi havia negat, dient
que només cediria l’estela a un museu de la Conca de Barberà.
Vaig veure l’Enric Moreu Rey per darrera vegada l’hivern de 1985 a la Universitat de Barcelona,
on era catedràtic. Li havia demanat la seva opinió
sobre un treball que aleshores estava fent sobre
Sant Llorenç del Munt, en el qual la toponímia representava una part important. Em va assegurar
que anava en la bona direcció i em va animar a
seguir.
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Perveure
Esteve
L’estiu de 2006, visitant el Centre d’Interpretació d’Art Rupestre de Montblanc, vaig
ambSabaté
sorpresa, exposada en un lloc preferent, l’enigmàtica estela de Passanant que el professor Moreu Rey
ens
havia mostrat feia vint-i-dos anys al castell de la Sala de Comalats. Finalment, havia aconse							
guit el seu propòsit: que una peça important del patrimoni històric i artístic de la nostra comarca no
									
s’exposés a fora.
Mentre contemplava l’estela, no vaig poder estar-me, per uns moments, de recordar amb admiració
el professor Enric Moreu Rey.

E

***

nric Moreu Rey Es definia com a barceloní de barriada. No
deixava de recordar amb orgull que el 27 de maig de 1917
havia nascut a la Plaça de l’Estació, de pare mataroní i mare
francesa. El 1934 va dirigir el Teatre Universitari de Barcelona.
Després, durant la Guerra Civil, fou oficial voluntari de l’Escola de
Guerra de la República. Va marxar a l’exili i, després d’un període
en camps de concentració, va continuar els estudis a Tolosa de
Llenguadoc i a Barcelona, on es va doctorar en Lletres. Va ser
corresponsal de France Presse, agregat de premsa del Consolat Francès (1945-1952), sotsveguer del govern andorrà (1953) i
professor del Liceu Francès. L’any 1968 ingressà com a professor
a la Universitat de Barcelona, on donà classes de Llengua Francesa, Llengua Espanyola, Filologia Catalana, Filologia Francesa i
Provençal i Història Medieval. Catalanista convençut, ajudava tota aquella persona que el sol·licitava,
sempre enriquint la feina feta inicialment. També el caracteritzava un fet poc corrent: valorava els autodidactes.
De la seva obra destaquem: El naixement del metre (1956), El pro i el contra dels Borja (1958), Els
immigrants francesos a Barcelona - Segles XVI a XVIII (1959), La rodalia de Caldes de Montbui: repertori històric de noms de lloc i de persona (1962), Caldes de Montbui, capital degana del Vallès (1964),
Els noms de lloc: introducció a la toponímia (1965), Revolució a Barcelona el 1789 (1967), Processats
milvuitcentistes (1974),Toponímia urbana i onomàstica vària (1974), Toponímia catalana: assaig de
bibliografia (1974), Grafia d’articles fossilitzats en topònims (1978), Els treballs històrics de Mn. Josep
Mas Domènech (1980), Renoms, motius, malnoms i noms de casa (1981), Els nostres noms de lloc
(1982), Toponímia antiga i moderna del Pla de Barcelona (1982), Poesies (1984), El Joc del contrapet
(1987), Antroponímia: història dels nostres prenoms, cognoms i renoms (1993) i un llarguíssim etc.
Fins a més de 160 obres. Dins del món del teatre, va publicar quatre peces teatrals: Metro Glòries, La
vetlla de Muret, Dos temps i Els camps. Hem de destacar en majúscula la seva producció lingüística,
sobretot en el camp de la toponímia i de l’onomàstica. L’any 1980 va fundar la Societat d’Onomàstica,
de la qual ell era el cos i l’ànima. El 1990 li fou atorgada la Creu de Sant Jordi. Va morir a Barcelona
el 1992 (1).
es pedres decorades de Passanant. Aquest monument megalític
o estela de Passanant (Conca de Barberà) fou descobert per Enric Moreu Rey l’any 1965 entre els termes de Passanant i Vallfogona de Riucorb. Es conserven tres blocs amb gravats sobre pedra
calcària. Un té quatre fileres de semicercles i dues línies horitzontals.
Els altres dos tenen unitat i estan decorats amb semicercles apuntats
amb incisions radials i un possible personatge o ídol. Cronològicament,
se situen en el neolític final o calcolític. L’estela de Passanant està
vinculada al megalitisme de les vessants mediterrània i atlàntica. A Catalunya s’han descobert esteles, menhirs i esteles menhir (Descripció
del CIAR de Montblanc).

L

Antoni Ferrando Roig
(1) – Extret de “Recordança d’Enric Moreu Rey”.J Mª Vilarrubia Estrany. 1992
– Enric Moreu Rey. Viquipèdia.
El menhir de Passanant al CIAR
de Montblanc
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LA FLOR DE NEU

s pot dir que, fins ara, les excursions que
hem fet junts no han passat de l’entorn
més proper a la Conca, tret d’algunes excepcions com el Solsonès, el Vallès o els Ports.
Tots aquests indrets són de gran bellesa i estan
dotats d’una singularitat exquisida, alhora que hi
hem pogut observar trets comuns per formar part
d’un paisatge estrictament mediterrani.
Hem contemplat rouredes, pinedes, teixedes.
Hem gaudit de la majestuositat d’arbres declarats
monumentals. Hem pogut abraçar l’enorme soca
del Pi del Dalmau, contemplar les recargolades
i mil·lenàries formes de Lo Parot, la gran olivera
d’Horta de Sant Joan. Els grèvols, el boix, el marfull o el llentiscle han estat els companys de moltes de les nostres rutes. Les aromes de la farigola,
del romaní, del te de roca... s’han encarregat de
recordar-nos que ens trobem sota la influència
d’un clima sovint sec i sever. Tot això ens fa valorar d’una manera especial el fet de contemplar
aquell rierol, que durant el seu curs va formant petits gorgs i salts d’aigua. Així doncs, sempre estem
disposats a prendre la càmara per si tenim la sort
de veure “aigua a dojo” saltant pel Toll de l’Ou.
Però és quan ens atansem al Pirineu que el
paisatge esdevé completament diferent, ja que
el clima -sigui d’influència mediterrània o atlàntica- varia substancialment, alhora que ho fa la
flora. D’aquesta manera, es pot gaudir de diferents tipus de vegetació segons l’alçada. Podem
observar que, a partir dels 2.000 m, el paisatge
acostuma a estar despoblat d’arbres, tot i que el
pi negre (Pinus uncinata) pot formar petits grups,
fins i tot en alçades superiors. Caminant pels paratges aprofitats per a pastures, entre 1.700 m i
2.300 m, trobem el nabiu, el neret i, a mesura que
anem guanyant alçada, observem com les carlines i gencianes es fan més presents. Més amunt,
trobem llocs on les geleres han anat deixant pas a
uns caòtics paratges rocallosos, en els quals podrem veure petites plantes, com la violia, que ens
sorprèn amb la seva presència aprofitant els pocs
mesos de bon temps que té per a créixer, florir i
reproduir noves llavors.
Ara bé, sense cap mena de dubte, és la flor de
neu, coneguda arreu com edelweiss, la que més
m’ha impressionat quan he tingut la sort veure‘n
alguna.

Per Esteve Sabaté

Tot i ser una espècie protegida, malauradament
cada cop és més difícil de trobar-ne; en part, per
la seva raresa, però també pel cert misticisme que
l’envolta entre el món de l’excursionisme: això fa
que molts caminadors no es puguin estar d’agafarne alguna.

He de dir que jo sóc un d’aquests, que un dia no
va poder resistir la temptació de collir una flor de
neu. Durant anys l’he dut a la cartera premsada
entre dues fotos. Ara la miro i recordo amb enyorança el lloc (que no anomenaré) i el moment en
què la vaig agafar; però, alhora, penso que hauria
estat millor deixar-la al seu lloc, perquè, en el seu
estat natural, és una de les flors més boniques
que pots trobar a alta muntanya.

Amadeu Rodríguez
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PROPIETAT PRIVADA

L

a singularitat i riquesa
dels temes tractats a
les conferències d’ El
món al nostre abast són
destacables. A tots els actes que he assistit, el ponent ha transmès, d’una
manera o altra, amb el seu
estil propi, unes vivències i
visions úniques de maneres de viure d’altres indrets
o temps, experiències de
superació i esforç personal en competicions de caire esportiu, sovint amanides amb una òptica aventurera o de descoberta.
En la darrera presentació i posterior sortida als Vilars d’Arbeca, partint del meu total desconeixement,
em va sorprendre la reiterada omnipresència defensiva de tot el poblat iber. És una qüestió que els
mateixos estudiosos encara es plantegen i sobre la
qual no cal descartar, de moment, hipòtesis.
Però, per poc que pensem, se’ns evidencia que, si
cal una gran fortalesa, tant en aquells temps com
en altres èpoques, és que hi ha quelcom a defensar
o a retenir. En el recorregut pels Vilars, conceptes
com “ostentació” i “poder” tenen un lloc destacat. I
és que fins i tot en les manades o grups d’animals
hi ha qui ostenta el poder, deu ser necessari que
algú prengui el lideratge i planti cara quan convé,
decideixi cap a on cal dirigir-se, quan és el moment
de reposar o d’avançar. Si en un grup hi ha relacions de poder, de ben segur que sorgeixen també
desigualtats. Podríem afegir que, en una comunitat,
una igualtat total seria avorrida i que, de fet, les diferències es complementen i enriqueixen.
Però, seguint en un mateix grup i prenent un
sentit més aviat socioeconòmic, a partir de quan
s’estableixen les desigualtats? Quan s’instaura la
propietat privada i quan es fa del poder un instrument de distanciament destacat.
Se sap que en les societats tribals paleolítiques

la igualtat entre els membres del grup era un dels
punts forts; és clar, a nivell particular ben poca
cosa tenien, el percentatge comunitari era elevat.
Diuen que eren persones
que reien molt i que eren
francament felices. I aquí
afegeixo l’aportació sobre les excavacions al
Molí del Salt del Dr. Vaquero al cicle de conferències abans esmentat,
quan parlava de la riquesa de la manera de viure
dels prehistòrics, sobretot pel que fa a la distribució
del temps personal o la visió de l’art.
No fa gaires dies, un historiador m’explicava que
les dues grans revolucions humanes han estat la
neolítica, que va ser l’inici de la instauració de la
propietat privada, i la revolució francesa, que va ser
el primer pas cap a la seva abolició, procés que encara no ha acabat. Em va encuriosir de manera
especial aquesta visió, ja que habitualment, tot i que
en ambdós casos coincidim en el terme revolució,
ens quedem amb el pas cap al sedentarisme, el
naixement de l’agricultura i ramaderia, en el primer,
i en la decapitació dels reis i la supressió dels drets
senyorials, en l’altre; de fet el lema conté més significat del que havia pensat fins al moment, “Llibertat,
igualtat, fraternitat”.
Tot i que no deixo de ser una petita peça en el sistema capitalista i estic immersa en l’engranatge de
la propietat privada, a vegades penso si realment
som tan moderns mentalment com ho volem ser a
nivell de vestimenta, si, després de tants avenços
tecnològics, progressem igualment a nivell humà, o
si de debò som tan distants respecte els avantpassats quant als principis bèl·lics.
La xerrada i visita als Vilars d’Arbeca no ens deixa
indiferents.

Molí del Salt

Text: Ernestina Vallverdú
Fotomuntatge: Amadeu Rodríguez
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FENT MEMÒRIA DE BELLES CANÇONS DE MUNTANYA i
alguna altra…

Del cançoner Cànons d’ahir i d’avui
Volum 1. Antologia seleccionada per Oriol Martorell
Editorial mf
Marta Roig

Marta Roig
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DEL CAMÍ A LA CUINA

Per Esteve Sabaté

a temps que estem pensant a introduir un tema nou en el butlletí. La idea és aportar
receptes amb plantes silvestres o fruits del camí. A més, hi podrà haver també informació sobre les seves virtuts. La qüestió és gaudir de nou de les plantes silvestres i
fruits a les nostres cuines.
A veure què trobarem en els receptaris de les nostres àvies, que eren molt sàvies. Doncs
endavant!!!

FIGUES

A

l setembre, arriba de nou el moment de
la collita de les figues. Són una delícia,
però val més no menjar-ne gaires alhora perquè tenen una energia molt expansiva,
la qual cosa vol dir que són laxants (les figues
morades més que les verdes) i es diu que, fins
i tot, poden ser avortives en un cas extrem.
Per a equilibrar aquesta energia, podem
obrir les figues per la meitat i macerar-les
30 minuts amb un polsim de sal marina.

COMPOTA DE FIGUES A LA LLIMONA
Figues verdes madures (trossejades), sal marina, ratlladura de llimona (ecològica).
1. En una cassola d’acer inoxidable, s’aboca un fons d’aigua, les figues, un polsim de sal marina i
ratlladura de llimona segons el gust.
2. Es fa bullir, primer sense tapa, a foc mitjà, remenant-ho de tant en tant.
Després es tapa i es deixa coure a foc baix durant uns 30 minuts.
Es fa un puré amb la batedora i se serveix calent o fred.
La compota de figues és molt bona per a acompanyar creps.
Si hi ha moltes figues, es poden guardar pots de compota al bany maria.
CREPS DOLCES
Per a 4-5 creps petites:
1 ou, ½ got de llet d’arròs, 1 polsim de sal marina, 4 cullerades soperes de farina integral o
semiintegral d’espelta (o blat), oli d’oliva.
1. Es bat l’ou, la llet d’arròs, la farina i la sal i es deixa reposar a la nevera durant ½ hora.
2. En una paella petita d’acer inoxidable, s’ escalfa una mica d’oli.
3. S’aboca una mica de la massa a la paella i s’escampa fins que el fons estigui cobert.
Es cou la crep pels dos costats a foc mitjà-alt fins que estigui daurada.
4. S’amunteguen les creps en un plat.
Se serveixen amb la compota de figues que hem preparat abans.
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JOCS DE PARAULES

Per Esteve Sabaté

et aquí les solucions als enigmes
També podíem haver plantejat l’enigma
que us plantejava en el darrer but- a partir d’alguna frase feta amb significat
lletí, acompanyades d’ una breu semblant: “no poder dir pruna”, “no poder
explicació o comentari.
dir guixa”, “no poder bufar”,”no poder amb
la seva ànima”, “no poder dir bufa”, “arri1.- L´arbre que fa 3,14 metres d´alçada, bar sense alè”,”treure un pam de llengua”,
de dues lletres. Solució: PI
“estar cansat com un ruc”, ep! i fins i tot
En matemàtiques és la constant que “arrossegar els collons per terra”.
relaciona el diàmetre de la circumferència
amb la longitud del seu perímetre.
4.- L´excursionista amb cinc cames, de
El nombre és un nombre irracional, és sis lletres. Solució: ANTONI O ESTEVE
a dir, la seva part fraccionària té un nombre
Calia pensar en l’Antoni o l’Esteve, que
de xifres infinit i, a més, no té cap període. sovint porten el trípode de la càmera fotoPer a fer càlculs pràctics, s’agafa un valor gràfica i fer la suma amb les seves dues
simplificat, com per exemple: 3,14159265. cames naturals. També hauria pogut poActualment, els moderns computadors han sar “amb cinc o set cames”, ja que recordo
calculat uns cinc bilions de xifres decimals haver-los vist amb dos bastons en alguna
per a aquest nombre tan peculiar.
caminada.
Per cert, sabíeu que hi ha el Dia Mundial del Número Pi i que es celebra el 14
de març, ja que en anglès aquesta data
s’escriu 3/14?
2.- La setena, la setzena i la dinovena
van juntes i no les has de perdre, de tres
lletres. Solució: GPS
Feia referència a l’ordre de les lletres de
l’abecedari que composen la paraula amb
què es coneix el Sistema de Posicionament
Global o GPS. De fet, cal vigilar i no perdre res en les sortides, ni claus del cotxe,
ni bastons, ni motxilles, ni jaquetes, ni el
Joan, ni el Jordi, ni el Miquel... I, si pot ser,
tampoc hem de perdre les ganes de descobrir nous llocs, de redescobrir llocs que ja
coneixíem, de fer nous amics, d’aprendre
de les converses que fem tot caminant...

5.- Matar el cuc en un indret escollit, de
vuit lletres. Solució: ESMORZAR
L’expressió “matar el cuc” es diu quan es
pren una mica de menjar per a fer passar la
gana. Són expressions sinònimes: “amansir
la fam”, “entretenir la gana”,”enganyar la dent”,
“fer un mos”, “fer beguda”, “fer una queixalada” i atenció… “fer pa i trago”.
De fet, pensant en els esmorzars, aquesta última expressió s’hi escau força i també
m’atreviria a dir, recordant el que va sortint de
les motxilles: “fer pa i xocolata”, “fer pa i avellanes”, “fer pa i nous”, “fer pa iMarta
bombons”,
Roig
“fer pa i cava”…

3.- El que no pots dir quan acabes la caminada, de quatre lletres. Solució: FAVA
Val a dir que això potser no els passa als
caminadors amb més bona forma, però la
solució fa referència a l’expressió que indica que algú no pot ni parlar de tan fatigat
com està: “no puc dir ni fava”.
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De fet, aquest verb té Per
un significat
més
suau i menys cansat quan l’usem per a indicar que agafem tot dret una direcció o un
camí. És a dir que podem començar una
caminada enfilant d’una manera i acabar
enfilant-nos d’una altra.

6.- Petita planta que ens explica els beneficis de caminar, de cinc lletres. Solució: MOLSA
Caminar és molt sa. No cal recordar la llarga llista de beneficis físics que ens aporta,
tots els coneixem. Però sabíeu que, quan
caminem, el cervell allibera endorfines,
substàncies que produeixen certa eufòria,
i es disminueix el nivell en sang de cortisol,
hormona associada a l’estrès? El paisatge
és una teràpia natural que calma l’ansietat
i permet ordenar idees i reconciliar-se amb
un mateix, pas previ per a estar en harmonia amb els qui ens envolten.

9.- Una vall sense parella, de cinc lletres.
Solució: CONCA
La solució passava per relacionar la paraula conco, que equival a la castellana
solterón - i que no cal explicar què vol
dir- amb la paraula conca entesa com un
territori envoltat de muntanyes o un conjunt
de vessants inclinats cap a un mateix curs
d’aigua.

10.- Pugen al termòmetre i et pugen
a la cinglera, de cinc lletres. Solució:
GRAUS
Tots coneixem la paraula grau com a unitat de temperatura. I també hem trepitjat els
graus o camins que s’enfilen per alguna
cinglera des de la vall, aprofitant les zones
més planeres de la paret de la muntanya
per a arribar, segurament, a un indret amb
una bona panoràmica.
De fet, només de sentir-la, aquesta paraula té per a mi una connotació de pes,
7.- Secció del butlletí que ens remet al de dificultat, i més ara, que els estudis unitemps de la sega, de cinc lletres. Solu- versitaris també han passat a anomenar-se
ció: MALLÀ
graus.
Si bé el títol d’aquesta secció fa referència a l’expressió que els espluguins usen
en senyal d’admiració o sorpresa, el verb
mallar també vol dir batre o rompre la palla.
I encara té un altre significat que és el de
picar el ferro amb el mall damunt l’enclusa.
8.- Ho faig quan cuso i a vegades quan
vaig a una sortida de nivell mitjà, de sis
lletres. Solució: ENFILO
Enfilar-se vol dir pujar en un lloc alt i
dificultós valent-se alhora de peus i mans.
També es diu referint-se a una planta o liana que puja entortollingant-se al tronc d’un
arbre.

Marta Roig
Amics, amunt que fa pujada!
M. Mercè Badia Conesa
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A

igua dolça

Si oïes sos xerics
allà dalt
on xamosa creix i angèlica,
brincaries deixondit
buit de pensament i curull de belluguena.
Si la veies falaguera
vertical
xerrica
fresca i trapella,
correries a pleret
vers la deu de tan benastruga cantarella.
Si et despertava el clapoteig
de mil gotes en caure a terra
el cloc-cloc delirant de la mullena
el xap-xap monòton i amb pena,
tancaries de nou els ulls
per somiar de nou
amb nova cadència.
Si t’arribava el ventall sonor
de la cascada en efervescència
madura
ampla
segura de sa presència,
descobriries de la mare terra
l’omnipresència
el pes acumulat de la constància
i l’empenta.
Si la senties com retruny
a l’entranya de la terra
com es plany
i com s’esmuny
idolatrant la neptuniana brega,
fugiries tot seguit de la boca de la guerra
puix son colp deixa ferit sens arma ni cadena.

Elisenda Rosell
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El Mont Valier (2.838 m)

Per Esteve Sabaté

l Mont Valier, un cim imponent i d’una silueta inconfusible, al qual tenia ganes de pujar des de feia molts
anys.Està situat a la Vall de Couserans, dins la Reserva Natural de Mont Valier, que fou creada l’any 1937
i que és una de les més antigues dels Pirineus. Per la seva alçada, de 2.838 m, i la seva situació una mica
separat cap al nord del cordal pirenaic, el Mont Valier es distingeix fàcilment des de molts indrets del Pallars,
l’Aran i la Ribagorça. Aquest fet és recíproc i, des del cim, s’albiren panoràmiques excepcionals.

Panoràmica des del Port de Barlonguera

Itinerari
Des d’Alòs d’Isil, continuem amb cotxe per la pista
que va al Pla de Beret. Una mica abans que aquesta
creui el riu Noguera Pallaresa pel Pont de Perosa, trobem una pista secundària a la dreta: per allí deixem el
cotxe.
Continuem a peu per la pista del Pla de Beret fins a
Montgarri i passem la primera nit al Refugi Amics de
Montgarri.
Des de Montgarri, seguim els senyals d’un GR transfronterer fins al Refugi dels Estagnous. Aquest tram de
GR coincideix amb la ruta “Pass Aran”, la qual uneix
en un circuit tancat cinc refugis entre la Vall d’Aran i
França.

Montgarri

Comencem anant per bon sender en travessar per
una palanca el Barranc de Porquer i, tot seguit, flanquejant cap a l’est entre bosc. A vegades avancem per
sender poc traçat, però algunes estaques amb el senyal
de GR ens fan arribar a un collet: la Passada de la Gireta, sobre el Barranc de Riufred. Baixem fins a la llera
d’aquest barranc i el remuntem, a vegades per sender
poc definit entre matolls i herbes. Passem per un gran
prat, on conflueixen dues barrancades, tirem a la dreta
tot guanyant alçada fins al Clot de la Gireta: un immens
clot sense sortida d’aigües, el voregem per arribar al
coll homònim des del qual baixem decantant-nos una
mica al nord-est per atènyer el Port de Barlonguera.
Des d’aquí, tenim una salvatge panoràmica del Mont
Valier i del Pic de Pala de Clavera aixecant-se per sobre de l’Estany Long. La perspectiva ofereix tal verticalitat que fins i tot dubtem de poder acabar l’excursió.
Descendim fins a la sortida d’aigües de l’Estany Long,
les quals s’escolen per un petit tall d’una barrera rocosa.
El sender continua per una graonada de roca, un tram
abrupte equipat amb cables d’acer. Per aquí baixem
cap a l’Estany Rond, després del qual, tot guanyant
alçada per petits corriols entre tarteres, enllacem amb
el camí habitual dels francesos per arribar a l’acollidor
Refugi dels Estagnous, on passem la nit.
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L’endemà, per un sender de bona petja, però que
creua els molt inclinats pendents de la muntanya i,
per tant, cal parar compte, fem cap al Coll Faustin, i
ja només ens cal remuntar la pala final vers el Cim
del Mont Valier (2.838 m).
Des del cim, les vistes són de primer ordre: els
cims aragonesos de l’Aneto, la Maladeta, el Posets...; els de la Vall d’Aran: Montardo, Colomers,
Mauberme...; els del Pallars: la Pica d’Estats, el
Mont Roig, el Peguera, el Subenuix... Tot plegat, un
autèntic espectacle que val la pena.
Després de l’habitual repòs i havent fet les fotografies oportunes, continuem l’excursió. Retornem
al Coll Faustin i anem en direcció sud entrant en una
curta canal entre roca, sense cap dificultat, coneguda amb el nom de Passage de la Balme. Després,
per terreny aspre, ascendim al Petit Valier (2.736 m)
i baixem al Coll de Peyre Blanc. Comença aquí un
tram de sender amb alguns passos estrets i força
aeris, a vegades entre roques que ens obliguen a
fer servir les mans i vigilar. El sender va remuntant el vessant occidental del Pic Pala de Clavera
(2.677 m) i s’enfila vers el cim. Bones vistes sobre
el Mont Valier i la profunda vall de l’Estany Long;
cap al sud s’obre el Massís de Marimanya.

El Port de Barlonguera des de l’Estany Long

Per Esteve Sabaté

El Mont Valier vist des del caminet que ascendeix a
la Pala de Clavera

Des del Pala de Clavera, ens dirigim en baixada al coll homònim i continuem baixant en direcció
sud- est vers el Clot del Taulleri, on encarem al sud
i arribem a l’Estanyol de Clavera. A partir d’aquí, els
mapes indiquen l’itinerari prenent direcció a ponent.
Trobem un passadís ample entre roques, després
del qual hi ha una forta baixada fins al Barranc de
Cernalla. Nosaltres preferim seguir baixant en direcció sud per terreny herbat i sense camí, tot i que
la direcció és evident i hi ha alguna estaca del GR
transfronterer. No es pot baixar directament pel mig
de la vall perquè uns espadats de roca ens barrarien
el pas; cal decantar-se cap a l’esquerra i apropar-se
al Barranc de Clavera. Abans d’arribar a un petit engorjat d’aquest barranc, comencem a veure rastres
d’un sender; com més baixem, més evident es fa.
El seguim, passem per la confluència dels barrancs
de Cernalla i Clavera i, tirant avall per l’esquerra del
barranc, aviat entrem al bosc i fem cap a la pista
secundària esmentada a l’inici d’aquesta ressenya.
Seguint-la a llevant, arribem al cotxe.

Cartografia: Mapa Montgarri - Mont Valier de l’editorial Alpina.
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Mallà!!
Per Esteve Sabaté

JOAN GINÉ : Experiències pel Camí de Sant Jaume
- Com vas descobrir el Camí de Sant Jaume?
- El 1993 vàrem fer un viatge programat a Galícia.
Les explicacions del guia sobre la Catedral, Santiago
de Compostel·la i tot un seguit d’anècdotes referents
al Camí i als pelegrins van començar a despertar en
mi la curiositat per aquesta ruta. La possibilitat de
realitzar el Camí no es va presentar fins al 1999, Any
Sant, com el 1993. Quantes curiositats el 1999!
L’any dels tres nous, l’últim Any Sant Compostel·là
de la centúria i del mil·lenni.
Havíem de ser tres de colla, però, per diverses
circumstàncies, al final hi vaig anar sol. La primera
vegada i sol des de l’Espluga... T’ho fa pensar dues
vegades; però també havia anat sol al servei militar,
i de més jove...
Vaig anar fins a Astorga. Allí vaig iniciar el Camí
fins a Santiago: 270 Km en 10 dies.

- Quantes vegades més has recorregut el Camí?
- L’agost de 2004, amb la Maria Meda, vàrem repetir
el mateix trajecte. L’any 2006, amb el Ramon Vendrell
i el Carles Pubill, vam fer de Roncesvalles a Logroño.
El 2008, el tres mateixos vam recórrer el Camí entre
Burgos i León. El 2009, de León a Sarria. El darrer
Any Sant, el 2010, vam anar de Sarria a Santiago. En
aquella ocasió, a més del Ramon, el Carles i jo, ens
van acompanyar la meva filla, la Montse Giné, l’Anna
Gasull i la Loli Sánchez. En aquella ocasió vam emprendre el viatge durant el mes de maig, quan encara
fa un temps més aviat fresc, perfecte per a caminar.
L’experiència va ser tan agradable, que ja es van fer
projectes per a l’any següent: arribar a Finisterre.

- Com va anar aquell primer viatge? Molts records?
- Et diria que va anar prou bé. De records i anècdotes, en podria explicar molts de bons i de no tan bons.
Prefereixo recordar els bons.
- Com és la relació amb els altres pelegrins? Et vas
sentir sol?
- No t’hi sents, sol. El fa tanta gent, el Camí de Sant
Jaume, que resulta impossible sentir-se sol. La relació amb els altres pelegrins és de bona companyia.

- Quin trajecte recordes especialment pel seu encant?
- Cada part del trajecte té el seu encant. El tram de
Navarra, pels boscos que fan el camí ombrívol -la qual
cosa s’agraeix al mes d’agost. La part de La Rioja, per
les vinyes. L’etapa de Burgos-León, que molta gent se
salta perquè es diu que és pesada, té el seu encant en
la immensitat dels camps de cereals de la Meseta, on
l’horitzó es perd de vista. Quan entres a Galícia, pels
boscos d’eucaliptus immensos...
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- El pas pel Pòrtic de la GlòriaPer
és potser
el moment
més emotiu?
- Tot és prou emotiu quan arribes, ja que, quan comences no saps amb què et trobaràs. Però, si anéssim per
parts, a l’entrada a la Plaza del Obradoiro ja consideres
que has arribat on volies.
Després d’haver arribat a la Plaça, és clar que sí que
et colpeix el pas pel Pòrtic de la Glòria, que és per on
accedeixes a l’interior de la Catedral. A continuació, el
Botafumeiro, anar a buscar la Compostela (certificat
que acredita, si més no, que has fet els últims 100
quilòmetres)... Tanmateix, per a mi, potser va ser més
emotiu entrar per la Puerta del Perdón, anar a abraçar
el Sant i a visitar la tomba.
- Què t’ha ensenyat el Camí?
- Davant de possibles entrebancs, quina actitud cal
adoptar per a no defallir?

- El Camí t’ensenya a compartir, a deixar de banda
els egoismes. Finalment, comprens que els sofriments
que has tingut en el transcurs del recorregut es veuen
compensats a l’arribada. El Camí et deixa ganes de
tornar-hi. M’ha ensenyat a ser humil. Comprensiu. A
escoltar el silenci...

- Per a no defallir, t’has de mentalitzar que vols i pots
arribar.
- Què cal fer abans d’iniciar el viatge?
- Mesos abans d’emprendre el viatge, has de fer sortides, entrenar-te a caminar; és a dir, has de prepararte físicament i mentalment per a no defallir durant el
camí.

- Quins consells donaries a qui volgués fer el Camí
de Sant Jaume?
- Primer, que estigués ben segur de voler-lo fer i, després, no fer-se enrere (excepte per causa major). No
tenir por de la meteorologia: ni la pluja ni el vent ni el
fred han de ser obstacles per a prosseguir. Sobretot,
cal tenir en compte la preparació del calçat per a caminar molt; ha de ser un calçat ajustat, però no estret
i, prèviament, cal haver-lo esllomat. Amb tot això, us
desitjo que gaudiu del viatge!

Aquesta entrevista es va fer el 2010. En un dels
apartats, es comenta que el 2011 el grup volia
arribar a “FISTERRA”. Doncs bé, quan es publiqui l’entrevista, ja n’hauran tornat . Varen fer:
Santiago- Negreira- Olveiroa- Muxia- Fisterra,
aproximadament 123 Km. En aquestes etapes,
molts trams eren d’asfalt ; els matins, fresquets,
tot i que, a mesura que avançava el dia, feia calor,
sobretot, diuen, quan es van acostar a l’Atlàntic.”
A Muxia, Costa da Morte i Fisterra, el vent bufava fort i fred, però el paisatge s’ho valia. Allí
vam recollir els certificats de MUXIANA, a Muxia,
i FINISTERRANA, a Finisterre ”.

Antoni Sabaté
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Recull de publicacions
Per CAMINANT
Esteve Sabaté

E S C O LTA ,
VENT…

PER LES
GARRIGUES

SERRA DE LA
LLENA
LA POBLA DE
CÉRVOLES
EL VILOSELL

Enric Soler
i Raspall

Escala 1:20.000

Amenes anotacions del diari de la travessada des del
Cap de Creus al Cabo Fisterra. 1.600 km a peu i en
solitari seguint el GR 11 transpirinenc i el Camí de
Sant Jaume (octubre 1993-juliol 1994).
Enric Soler i Raspall (Terrassa, 1966) és escriptor i
viatger, especialitzat en literatura de viatges. Ha publicat: Maleïdes muntanyes, Sota el cel de Tushita,
Per la ruta 40, etc.
Col·lecció TONI SORS. Terrassa, 1997
ISBN: 84-88568-79-7

Mapa que inclou part de la Travessa Montblanc
- LesBorges Blanques, trams dels GR 171 i GR
65.5, diversos itineraris per la Serra de la Llena,
per la zona de Vilanova de Prades, la Pobla de
Cérvoles, el Vilosell i el Riu Set. Inclou una part
del Parc Natural de la Serra de Montsant (Ulldemolins) i del PEIN de les Muntanyes de Prades
(Prades, Vilanova de Prades i Vallclara).
Editorial PIOLET, març de 2010

Les fonts
del
Paratge
Natural de
Poblet

Agricultura
tradicional
a la Conca
de Barberà
Vers
l’aprofitament
de pràctiques
tradicionals
cap a la
sostenibilitat

		
		
		
		
		
		
		
Jose Luís
de la Peña

Joan
Cartanyà
Martí

Es tracta de l’inventari més complet fet fins ara de
les fonts (més d’un centenar) del Paratge Natural
d’Interès Nacional de Poblet i de les Reserves Naturals del Titllar, a Vimbodí i Poblet, i de la Santíssima
Trinitat, a l’Espluga de Francolí. Treu a la llum fonts
oblidades i altres de desconegudes, mai descrites
fins avui. Inclou una fitxa descriptiva amb detalls i situació de cada font.

Com diu l’autor, “Ja han passat gairebé cinc decennis des que l’agricultura, com a activitat econòmica
primordial, va donar pas als sectors industrials i de
serveis…”. En aquest interessant llibre, s’explica com
practicaven l’agricultura els nostres avis des de temps
ancestrals; una pràctica que, en molts aspectos, caldria recuperar. Bona part de la informació del llibre
prové d’entrevistes fetes a pagesos retirats de la nostra comarca.
Centre d’Histròria Natural de la Conca de Barberà
Montblanc, juny de 2009 DL: T-1079-09

Col·lecció Guies Temàtiques de la Medusa / Natura
Diputació de Tarragona, 2010. ISBN: 978-84-95835-7
Marta Roig
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Notícies
CAMINADA L’ESPLUGA-PRADES

D

es de fa 19 anys, el
nostre club organitza
la Caminada l’EsplugaPrades. En aquesta ocasió, hi
van prendre part una quarantena de caminadors de totes les
edats.
A les 8 del matí i des de la
Plaça del Casal, es dóna la sortida en direcció al Camí de Milmanda fins a arribar al Castell
que porta aquest mateix nom.
Continuant pel GR 171, arribem a l’Ermita dels Torrents de
Vimbodí, on trobem un primer
control -cal agrair la col·laboració dels ADF de l’Espluga
per fer aquesta tasca i vigilar que tothom travessi la
carretera sense problemes. Agafem un camí que ens
conduirà fins al Castell de Riudabella, on es pot gaudir
de la magnificència d’aquest edifici rodejat de vinyes al
peu de les Muntanyes de Poblet. Seguint pel Barranc
del Titllar, arribem a l’àrea de lleure de la Font de La
Teula (Les Colònies): ens hi espera un cafè calent amb
gotes, refrescos, fruits secs... Allí esmorzem i recuperem forces per començar a pujar fins a la Casa Forestal
del Titllar, tot endinsant-nos en un alzinar muntanyenc,
on també hi trobem roures, pi roig i grèvols. Finalment,
arribem a la casa forestal d’estil modernista del primer
quart del segle XX.
Seguim pel camí de mà esquerra i agafem un sender a
mà dreta en direcció als Plans del Pagès.

Per Esteve Sabaté

Encara hi ha restes
d’aquest antic mas i una
font d’aigua fresca envoltada de pinasses.
Seguim la pista forestal
fins a trobar el camí de
pujada al Tossal de la Baltasana, el punt més elevat
(1.201m) de les Muntanyes de Prades, des d’on,
en un dia clar, es pot gaudir d’una visió que va des
dels Ports de Besseit fins
als Pirineus.Des del Tossal
de la Baltasana fins a Prades, el camí ja fa baixada, cosa que les nostres cames
agraeixen. Pel camí vas fent amistat amb la gent que
compartim aquesta jornada i, a poc a poc, comencem
a trobar els primers xalets amagats entre l’exuberant
vegetació de la muntanya, fet que indica la proximitat
de Prades. Accelerem el pas, tenim ganes d’arribar a
la Vila Vermella i fer un glop d’aigua de la font de la
plaça porxada; però el camí encara no s’ha acabat, hem
d’arribar al càmping dels afores de Prades, on ens espera una gratificant dutxa. Després, quan tothom ja ha
arribat, cadascú al seu ritme, la foto de grup i a gaudir
del dinar de germanor, durant el qual tothom explica la
seva experiència i les ganes de tornar-hi l’any vinent!!!.

***

Text: M. Carme Vernet
Foto: Amadeu Rodríguez

CURS DE PHOTO SHOP

E

ls dissabtes 30 d’abril i 7 - 14 de maig, tal com
estava previst, es va realitzar el Curs de Photo
Shop a la Sala de Juntes del Casal.
Es tracta d’un curs organitzat per la Secció Excursionista del CAE i impartit pel soci de l’entitat Pere de la
Rosa, durant el qual vàrem poder aprendre diverses
aplicacions molt útils per als aficionats a la fotografia.

***

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del darrer trimestre s’han donat d’alta a la nostra entitat els companys.
Joan Salvadó Pagès			
Berta Salvadó Siscart			

Antoni Florenza Brillas
Maria Lluïsa Fabregat Moncholí

Benvinguts!
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