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EDITORIAL

P

osar el dit sobre el mapa i assenyalar on es vol anar és el primer pas, tot seguit cal decidir quan i com anar-hi, i el tercer pas és plantejar amb qui anar;
i aquí es pot complicar força la cosa, perquè un viatge en què no t’entenguis
bé amb els companys pot malbaratar-lo. Si un viatge és còmode, és possible que
hi hagi pocs problemes; en canvi, si un viatge és dur físicament, pel clima, per
no poder-se dutxar, per no poder prendre una cervesa, perquè ens han intentat
robar... es crea tensió i, quan hi ha tensió, és quan sorgeix el millor de cadascú, i
el pitjor.
El viatge no deixa de ser aprenentatge des del primer moment i, tal com van
passant coses, aquestes experiències serveixen com a escarment o com a un
recurs més. Fem un viatge, però aviat ens adonem que és el viatge que ens fa o
ens desfà.
Com més reduït és el grup, més desapercebut es passa i això possiblement és
bo, especialment en segons quins països. En algunes zones, per a anar a veure
espais naturals o postes de sol, un grup de cinc o sis pot estar bé; en altres indrets,
aparèixer un grup de vint alhora és com una invasió: depèn del lloc i de la gent. Viatjar sol té alguns avantatges; entre els quals, que no t’enfades amb els companys.
Tanmateix, et pots enfadar amb els locals; això sol passar perquè la nostra forma
de pensar no és la mateixa que la de la gent de Katmandú o de Tamanrasset. En
definitiva, viatjar sol pot ser ideal si el que es pretén és connectar amb la gent local.
Viatjar en grups reduïts té l’avantatge de compartir, per allò que els moments bons,
compartits, són el doble de bons i, dels dolents, en toca la meitat, més o menys.
En alguns països és obligat deixar una propina proporcional al valor del servei
rebut. Les propines formen part de les regles de joc del país que es visita. Ara
bé, si al nen que neteja sabates en un carrer de Marràqueix o bé a Durbar Square
de Katmandú li dónes de propina un euro sencer, pot ser que estiguis ajudant a
tirar endavant la seva família, però també pot produir-se l’efecte contrari, i és que
llavors el seu pare no l’enviï a l’escola, sinó que l’enviï a netejar sabates perquè el
nen guanyi més que ell. Aquí entrem en un conflicte: què potenciem quan donem
almoina a un xaval que es passa el dia al carrer?
Al Nepal, a alguns els sembla que és d’explotació la sensació que es té quan el
camàlic que ens acompanya durant un trèking i amb qui pot ser que fem amistat
carrega 25 o 30 quilos a l’esquena durant vint-i-cinc dies; però aquest camàlic
guanyarà en aquests dies més del que allí es guanya en tres mesos. Quants de
nosaltres hem descarregat camions de sacs de ciment, o de farina, o hem fet en
alguna ocasió algun treball dur, i segurament que estàvem molt agraïts que algú
ens donés feina... I és que ara sembla que el treball físic estigui malvist. Al final del
trèking és força habitual fer regals als camàlics. A un, el polar; a l’altre, les botes...
però sé segur que les vendrà perquè, quan tindran un altre trèking el mes que ve,
no aniran pas amb el polar i les botes que els va regalar el grup anterior. Si ho
fessin, el grup que acompanyin no es compadirà d’ells, sinó que dirà: “que ben
equipats que van aquets camàlics”, i no els regalaran ni un polar ni unes botes.
I nosaltres, què faríem nosaltres?
Joan Guasch Murtra
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Diumenge, 2 de
setembre

La Conca de Barberà. Itinerari pel terme de Vimbodí (forns
de calç, ruïnes de Codoç, etc).

Diumenge, 16 de
setembre

Els Ports. La Punta de Penyagalera i la Vall del Riu Algars.

Diumenge, 30 de
setembre

Alt Camp. Selma.

Matinal
Tot el dia
Matinal

Serra de la Ballestera i la Vall del Riu Algars des de la Punta de Penyagalera. Parc Natural dels Ports

NOTES D’ORGANITZACIÓ
- El punt de trobada és a l’aparcament de la Font Baixa, a l’hora indicada a la ressenya de la sortida que s’envia als socis per
correu electrònic.
- 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 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 a desenvolupar.
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. Com són:
- 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 a mortals.
EL PARTICIPANT RECONEIX HAVER LLEGIT EL CONTINGUT DEL TEXT I HAVER REBUT RESPOSTA COMPRENSIBLE
			
ALS DUBTES PLANTEJATS SOBRE L’ACTIVITAT INFORMADA
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

1-04-2012 Les pintures rupestres de l’Albi
(Les Garrigues)
Itinerari: Hostal de la Manxa - Cabanes de volta Pintures de la Vall de la Coma - Corral de l’Arinyó
- Corral de la Coma Hospital - Pintures de la Balma
dels Punts - Alzina Sord - Hostal de la Manxa.
Recorregut: 13,7 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 270 m

de punts i la figura d’un boc gairebé esborrada. Aquestes
pintures també daten del període Neolític-Bronze. Tornem
pel mateix camí, i poc abans d’arribar al Corral de Coma
Hospital, deixem el camí planer i pugem per una pista que es
deriva a l’esquerra vers el Pla del Sord (N). Dalt del pla seguim en direcció E-NE fins a la cruïlla de l’Alzina del Sord,

C

onèixer el nostre entorn, gaudir-lo i valorar-lo és un dels
objectius de la nostra entitat. I aquest ha estat el motiu
d’aquesta excursió a l’Albi, ja que, a banda de visitar les
pintures rupestres del seu terme, ens ha permès contemplar el
paisatge de les Garrigues en el seu millor moment: quan la primavera fa verdejar els sembrats i els ametllers florits destaquen
sota un cel blau i net.

on ens aturem per a fer la foto de grup. Seguim pel ramal
de la dreta (SE), que creua el Pla de la Manxa fins a les
ruïnes de l’hostal del mateix nom, on tenim els cotxes aparcats (13:05). Tot seguit fem cap a Vinaixa i ens hi aturem a
prendre un refresc i a fer la tertúlia habitual.

Sortim a les 8:30 de les ruïnes de l’Hostal de la Manxa (N-240/
km 57,7) per una pista que baixa al fons de la Vall de la Coma
(S-SW). Seguim en direcció NW i trobem tres cabanes de volta.
Fem cap a l’indicador del camí que puja a les pintures de la Vall
de la Coma i anem a veure-les (NE). Es tracta d’un conjunt de 10
dibuixos esquemàtics de color vermellós que representen quadrúpedes, figures humanes i altres de ramiformes que daten del
període Neolític-Bronze.
Tornem a la pista i la seguim vers llevant. Passat el Corral de
la Coma Hospital, deixarem dos ramals a l’esquerra. Trobem una
tercera bifurcació i ens desviem a l’esquerra (S) tot passant per
sota del visible viaducte de l’AVE. Seguim fins a trobar el talús
de l’AP-2, que voregem (SE) per a arribar a l’indicador de les
pintures de la Balma dels Punts. Es tracta d’un conjunt pictòric
molt deteriorat i de color vermellós, on es pot intuir un cérvol, línies

Volem agrair expressament a l’Ajuntament de l’Albi la gentilesa
de facilitar-nos les claus per a poder accedir als recintes tancats
que protegeixen les pintures.

Ressenya: Antoni Ferrando
Fotos: Esteve Sabaté
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

15-04-2012 La Vilella Baixa - La Figuera - Cabacés
		
(Serra de Montsant)
Itinerari: La Vilella Baixa – Riu Montsant – Grau de
la Figuera – La Figuera – Mas del Romualdo – Cabacés – Coll de Cantacorbs – Pont de Cavaloca –
Coll de la Creu – La Vilella Baixa.
Recorregut: 16,6 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 845 m

A

vui visitarem l’extrem occidental de la Serra de Montsant,
just on acaba el massís i el Riu Montsant tomba en direcció SE per endinsar-se en els termes de Cabacés, la
Figuera i la Vilella Baixa.
Sortim de la Vilella Baixa a les 9:25 creuant el Riu Montsant per
sobre d’un pont medieval. Seguim vers ponent fins passat el km
19 de carretera T-702, on trobarem l’antic camí que puja al poble
de la Figuera. El seguim vers ponent, creuem el Riu Montsant
i emprenem la pujada cap al Grau de la Figuera. Aquest camí
empedrat ha estat recuperat per l’entitat que gestiona el Parc
Natural del Montsant, que en aquest sentit està fent una bona
tasca. El seu traçat supera 350 m de desnivell fins al poble de
la Figuera, que s’alça dalt del cim d’una muntanya exposat a sol
i vent.
Fa un dia radiant, la temperatura és agradable i pugem envoltats del paisatge florit de primavera. Tot plegat fa que superem la
pujada còmodament. Arribem al poble pel Camí de la Calçada i
ens dirigim al mirador que hi ha darrere l’església, on ens aturem
per a esmorzar.
Tot seguit creuem la vila fins a trobar la carretera T-730 i el GR
171, que en direcció NW va a la Font de la Figuera. Baixem vers
el Grauet de les Obagues tot passant entre boscos i conreus, i
amb amples vistes sobre la vall del Riu Montsant. Creuem altra
vegada el Riu Montsant i la carretera T-702 per a trobar el GR171, que en direcció NE puja fortament al poble de Cabacés amb
trams de camí força erosionats.

No passem pel poble, que deixem al fons de la vall. Arribats
a l’indret de la Costa, deixem el GR i pugem vers migdia fins al
Coll de Cantacorbs, on ens aturem per a dinar amb bones vistes
sobre la fondalada del Riu Montsant i les Serres de Mestral.
Baixem pel sender (S) fins a l’indret de les Revoltetes, on
trobem una espectacular cisterna de pedra seca a la banda
esquerra del camí. Seguim baixat fins al Pont de Cavaloca, un
dels objectius de la sortida d’avui. Es tracta d’un antic i bell pont
de pedra seca pel qual passa el camí de la Vilella Baixa a Cabacés. L’amplada del camí i el seu empedrat posen de manifest
la importància d’aquesta via.

Des del Pont de Cavaloca pugem fins a trobar el camí de la Vilella Baixa, que planeja en direcció SE fins al Coll de la Creu, des
d’on davallem fins a la carretera T-702. Tot seguit, i per aquesta
mateixa carretera, arribem a la Vilella Baixa a les 14:30.
Camí de l’Espluga ens aturem en la terrassa d’un bar de Cornudella, on ens refarem i concretarem els plans per a la propera
sortida al Penyagolosa.

Antoni Ferrando Roig
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

28 i 29-4-2012. El Penyagolosa, 1.814 m
		
(l’Alacantén - Castelló)

Dos quarts de deu i comencem a pujar. PR 79 i avant. Boscos
de pi negre i roig, vegetació abundosa. El cim, davant nostre; una
ascensió des 1.300 m a 1.814 m, un bon exercici. Pujàvem gaudint de la fresca, de les plantes en floració i del riure de l’amistat.
A la Font de la Cambreta beguérem. No hi havia bous ni gossos com ens havien dit, fet que tranquil·litzà els companys que
duien roba roja. Passat el Mas de la Cambreta, ens dirigírem
a l’esplanada d’El Corralico, pla on s’inicia la forta pujada al cim.

Itinerari: Sant Joan de Penyagolosa - Els Estrets Font de la Cambreta - El Corralico - Penyagolosa
- El Corralico - La Banyadera - Font de la Pegunta
- Sant Joan de Penyagolosa
Recorregut: 11 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 750 m

Tot fent zig-zag, vam pujar al pic, la cima més alta de tot el País
Valencià. Aquesta muntanya és la fita que molta gent de Castelló
puja els dies de festa, motiu pel qual vàrem trobar prou gent
pujant i baixant aquest dia. Amb alegria, amb il·lusió. Tinguérem
sort; dalt es veien la mar i les muntanyes de Castelló i Terol.
Resistírem bé

Penyagolosa, gegant de pedra,
La teua testa plena de neu…

E

l dissabte 28 d’abril eixírem tots junts des de l’Espluga,
camí del País Valencià, camí del sud. Per les carreteres de
Castelló plovia, però el dia s’anava arreglant. En arribar
al municipi de Vistabella del Maestrat, ja no plovia, fet que era
un bon auguri. Vam visitar el poble, cosa que ens va permetre
d’estirar les cames després de tres hores i mitja de carretera.
Abans que es fera fosc, anàrem a Sant Joan de Penyagolosa,
per a hostatjar-nos i visitar el paratge al capvespre. Tot anava
bé. Vàrem sopar, tot cantant alguna havanera. Sobre les dotze, a
dormir, ja que apagaven els llums.
Al matí del diumenge 29, ens alçàrem tots contents, amb el cor
alegre. Feia un matí clar i fresquet, semblava que l’oratge ens
acompanyaria, cosa que així fou. Esmorzàrem a Sant Joan, i
el mossèn del poble ens féu una breu explicació de l’església,
d’estil gòtic, renaixentista i barroc. El sant Joan ens sorprengué,
d’estil “romànic aragonès”, de coll llarg i cames curtes

Dalt, al senyal geodèsic, ens férem la foto del cim. Feia fresca,
el cingle era perillós. Al poc decidírem tornar a Sant Joan, desfent el camí fins al Corralico. Allí variàrem la ruta per passar per
la microreserva de flora de La Pegunta, paratge natural de bella
estada, on restàrem una bona estoneta. Molses, herbassars, pinedes: tot era bonic. El piular dels ocells, els panells explicatius.
El nom de La Pegunta ve de la pega que s’extreia de les resines
del pi. A la Font de La Pegunta férem l’última paradeta, per a
arribar definitivament a dos quarts de tres a Sant Joan, a dinar i
celebrar que tot havia anat bé. Ara quedava la tornada.
Penyagolosa, fita senyera del poble meu.

Ressenya: Anton Florenza
Fotos: Anton Florenza, Esteve Sabaté, Antoni Ferrando
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Ressenyes de les darreres sortides
1-5-2012.

Per Esteve Sabaté

XX 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: 21,4 km
Dificultat: mitjana-baixa
Desnivell: 840 m

A la Font de la Teula (les Colònies), es va fer una parada per a
esmorzar i recuperar forces de cara a afrontar els trams més
feixucs de la caminada, els que ens havien de portar fins al cim
més alt de la Conca, la Baltasana, de 1.201m d’altitud. Sens
dubte, aquest indret és el mirador més impressionat de les Muntanyes de Prades.

4

ºC era la temperatura a les 7:30 del matí quan, a la Plaça
del Casal, es van començar a reunir els més de 80 caminadors disposats a prendre part en la 20ena Caminada
l’Espluga-Prades.
A les 8:15h, un cop superats els tràmits burocràtics de rigor,
vàrem començar a caminar en direcció a Milmanda. Cal destacar
que la ruta seguida va ser la mateixa dels darrers anys. Ben aviat
es va poder constatar que les pluges caigudes els dies anteriors
havien deixat el sòl perfecte per a caminar; així, en els trams més
boscosos, les fulles del terra es convertien en una flonja catifa
que proporcionava una agradable sensació de confort al peus.
Des de la Baltasana i fins a Prades ja tot és baixada. Vam travessar Prades pel mig de la plaça porxada, paràrem per a beure a la
seva típica font i... fins al càmping, on ens esperava una merescuda dutxa i un bon plat d’escudella que et tornava a la terra.

Des de l’organització volem agrair, un any més, la col·laboració
dels ADF Peñalver i Pulido, que en tot el recorrergut de més de
6 hores van vetllar per les necessitats, seguretat i tasques de
control de tot el grup.

Ressenya: M. Carme Vernet
Fotos: Amadeu Rodríguez, Antoni Sabaté
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

20-5-2012
Roquer del Penitent
Itinerari: l’Estepar - GR171 – Montblanc - Font
Mas de Buió - Roquer del Penitent - Barranc de
la Pasquala - Font de l’Amistat – Montblanc GR171 - Pont de les Bruixes - l’Estepar
Recorregut: 14 km
Dificultat: mitjana - baixa
Desnivell: 535 m

Deixem el Roquer enrere, tot seguint el sender que ara comença a baixar. Hi ha molta més vegetació i es fa difícil de seguirlo, però, a la fi, fem cap a la Cova del Lladre. És una cavitat que
sembla formada per un despreniment. Anem baixant fent una ullada al Mas de la Pasquala i, en un tres i no res, ja som a la pista
per la qual transitem uns centenars de metres; agafem un trencall
a l’esquerra poc fressat, però evident, i en cinc o sis minuts fem
cap a la pista de Sant Joan, la qual remuntem a la dreta uns doscents metres fins que, a l’aguait de la fita, agafem un sender a
l’esquerra.

Seguim baixant pel Barranc de la Pasquala i trobem una barraca
en runes, pugem una mica pel darrere i observem la Font de la
Mare de Déu al costat d’una mina d’aigua poc profunda. Tornem
al sender i seguim el pendent fins a la part baixa del barranc; així
fem cap a la pista que surt de Montblanc i s’enfila en direcció al
Mas de la Pasquala, Sant Joan o la Vall.
Nosaltres anem en direcció Montblanc i després ens dirigim cap
a l’esquerra; passem per la vora d’una cadena que ens permet
veure una petita cabana de pedra seca. Ens enfilem pel sender,
pel costat del conreu girem a la dreta i fem cap a la pista per on
hem pujat al Penitent.

E

l matí és fresquet, ideal per a caminar, el cereal es veu bonic; el verd, malgrat ser a les acaballes del mes de maig,
és intens, així que ens deixem embolcallar pels camps
i anem fent camí en direcció a Montblanc. A uns cinc-cents metres de l´entrada del poble, girem a l’esquerra entremig d´uns
ametllers; més endavant, seguim per un sender poc transitat que
va pel costat d’una rasa. Comença la pujada i ens agrupem en
una clariana a la vora del Mas de Gorrines; agafem el camí de
l’esquerra en direcció Sant Joan amb un fort pendent. Una fita a
la dreta ens indica que hem de deixar la pista: trobem quatre o
cinc trams d’escales de marge que, a banda de ser molt interessants, ens ajuden a salvar un bon desnivell.

Desfem camí uns tres quilòmetres fins després d´un tram formigonat on hi ha un encreuament, tirem cap al nord en direcció
al Riu Francolí. Veiem el riu sota nostre i agafem un sender molt
poc visible amb molta vegetació, que contrasta amb els conreus
dels voltants. Uns cent cinquanta metres més enllà, amagat
entre heures, arítjols, esparregueres i arbres de ribera, veiem
el Pont de les Bruixes, d’origen medieval, construït damunt del
Torrent de Sant Joan. L´excursió és a les acaballes: aviat veiem
els cotxes.

Després de travessar la pista un parell de cops, esmorzem en
una cabana de pedra seca: ens trobem a la Coma del Diable.
Un cop hem agafat forces, acabem de fer pràcticament tot el
desnivell de la sortida i entrem al Roquer del Penitent, cinglera
on els escaladors han obert un centenar de vies d’escalada i on
han habilitat un sender que a nosaltres ens permetrà gaudir de
les vistes i dels racons d’aquest indret. Sortim per l’altre costat,
per un pas una mica complicat, però que té un bon aferrador,
que alguns dels integrants de l’excursió bategen de diferents
maneres.

Ressenya: Joan Poblet
Fotos: Antoni Ferrando
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

17-06-2012

Un passeig pels Torms
(Les Garrigues)
Itinerari: Els Torms (km 0,43 ctra. Bellaguarda)
- Tombes i Cova del Moià - Tomba de la Vall de
l’Oliver - Coll del Portell - Cova del Peret - Cabana del Pinoset - Cabana del Pallús - Cova
del Sas - km 28,4 L-701 ctra. de Juncosa.
Recorregut: 9,6 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 340 m

Seguim per la pista (E) i pugem al Coll del Portell, on trobem la
carretera de Bellaguarda per la qual baixem (N) uns 370 m fins a
trobar, a banda dreta, una baixada abrupta que connecta amb una
pista malmesa que baixa a la Vall del Salt. Travessem un camp
d’ametllers (E) fins a trobar una pista travessera que puja al Ginebral, un gran pla cobert de conreus d’olivers. Al bell mig destaca
una roca solitària on antigament van construir un curiós habitacle i
un aljub excavat a la roca. És la Cova del Pere, la qual visitem. Denota haver estat restaurada recentment. Tornem a la pista principal, que seguim vers ponent fins a la Cabana del Pinoset. Després
anem cap al nord fins a la Cabana de l’Era del Pallús, des d’on

E

l sector sud de les Garrigues proper al massís de Montsant i
a la Serra de la Llena comparteix amb aquestes muntanyes
la naturalesa de la seva roca mare, el conglomerat, molt
procliu a la formació de coves i balmes que han estat utilitzades
pels humans des de la prehistòria fins als nostres dies. A banda
de l’afany de conèixer el nostre entorn, aquest ha estat el motiu
central d’aquesta sortida.
Sortim dels Torms a les 9:05 (km 0,43 de la ctra. de Bellaguarda) seguint una pista pavimentada que, en direcció SE, puja
als Plans de Reig. Passats uns 300 m, agafem un camí que,
entre conreus, enllaça amb una pista travessera que, en direcció
S-SE, arriba als esmentats plans. Poc després de passar el Mas
del Dida, fem cap a una gran superfície rocosa que domina la
Vall de l’Oliver. Al bell mig destaca una cadolla (forat quadrat
destinat a recollir aigua). Som a sobre de la visera que tapa la
Cova del Moià. Seguim vers llevant uns 80 m per a visitar tres
tombes excavades a la roca que hi ha dalt d’un roquetar. Daten
de l’alta edat mitjana (segle IX-X.) També visitem la gran balma,
que conserva part de l’antic tancament, i ens hi aturem per a
esmorzar.
Baixem entre conreus (S) fins a la pista de la Vall de l’Oliver,
que seguim en direcció SE. Uns 50 m més endavant, pugem dalt
d’una roca que hi ha a banda esquerra del camí per a visitar una
rara tomba antropomorfa doble i uns forats per a ofrenes rituals.
Tot plegat també data de l’alta edat mitjana.

iniciem el descens (N) vers la carretera de Juncosa per un desmunt del canal de les Garrigues que ha esborrat el camí original
que trobarem més endavant. Arribem al km 28,4, on hi ha el trencall que puja (E-NE) a la Cova del Sas, una de les balmes murades més grans i notables de la zona. Conserva compartiments
interns. Tornem a la carretera, on prèviament havíem deixat un
cotxe per tal de facilitar el retorn als Torms i evitar la calor del
migdia. Són les 12:55.

Ens dirigim al bar dels Torms per refer-nos de la caminada, que
ha estat menys calorosa del que esperàvem segons la previsió meteorològica. Avui convida l’Antoni Sabaté, que va en camí
d’augmentar la família!
Enhorabona Mar i Antoni!

Antoni Ferrando Roig
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

1-07-2012

La Mola de Roquerola
i la Vall del Riu Brugent
Itinerari: : Farena - Grau del Roquerol - Font
del Mas de Mateu - Mas del Roquerol - Mola
de Roquerola - Coll de Viladecabres - Mas del
Toni - Toll de l’Olla - Farena.
Recorregut: 8,9 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 600 m

El camí supera el cingle i, després de creuar la Mola de Roquerola (NE), arriba al Coll de Viladecabres, des d’on iniciem
una forta davallada (SW) pel camí del Barranc de la Font Gran,
situat sota els estimballs de la Mola d’Estat. Aquí comença a
ploviscar. Fem cap al Mas del Toni per un camí força malmès.
Ens aturem a la font del mas i observem que estan restaurant

E

l febrer de 2008 ja vam fer una variant d’aquest bell itinerari. Per això, a causa de la seva proximitat i de la presència
dels gorgs del Brugent, ens va semblar encertat tornar-lo
a fer com a darrera sortida del curs. Durant les últimes setmanes
hem tingut temperatures rondant els 40ºC i un sol abrusador,
així que un bany al Toll de l’Olla al final de la sortida ens va
semblar preceptiu. El que no sabíem, però, és que precisament
avui el temps donaria un tomb. En arribar a Farena, sota un cel
ennuvolat, ens hem de posar les jaquetes perquè la temperatura
al poble és de 16ºC.
Sortim de l’aparcament a les 8:45 baixant per la carretera (W).
Passats uns 250 m, trobem a banda dreta l’indicador del PR-20
que puja al Grau del Roquerol i que seguirem uns 600 m fins a
trobar, a banda dreta, l’antic camí del Mas de Mateu (NE), avui
recuperat, que puja amb un traçat millor que el del PR-20. Arribem
al replà del Grau del Roquerol, on retrobem el PR-20. Ens aturem
per a esmorzar tot gaudint d’una ampla vista sobre Farena i la Vall
del Brugent. Continuem pujant pel PR-20 (N-NW) fins a trobar, a
banda esquerra, el camí que va a la Font del Mas de Mateu (W).
Hi anem seguint un camí envoltat d’una vegetació exuberant i variada. Des de la font, seguim el corriol que va a la balma obrada
del Mas del Roquerol (S-SW). El camí transcorre en balconada
pel cingle del Roquerol dominant la Vall de Capafonts. Fem cap al
Mas del Roquerol, un notable conjunt d’habitacles de pedra seca
construïts sota una gran balma. La vida en aquest mas degué ser
especialment dura, i és probable que els seus habitants es dediquessin bàsicament a la ramaderia.

la casa per tal de dedicar-la al turisme rural. Ara seguim l’antic
camí empedrat de Capafonts a Farena (E) que planeja per sobre
del Riu Brugent. Trobem el baixador del Toll de l’Olla (S) i anem
a visitar-lo. En fer la foto de grup prop de l’aigua, la pluja esdevé
tempesta i ens obliga a tornar al camí de Farena ràpidament.

Fem cap al poble a les 13:30. Després de posar-nos roba
eixuta, ens dirigim al restaurant per a trobar-nos amb la resta
d’amics, amb els quals compartirem el dinar de fi de curs.
Companys, fins al setembre!

Antoni Ferrando Roig
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Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté

PARTICIPACIÓ EN CURSES
Cursa dels Monegros (5 de maig de 2012)

E

l 5 de maig sortíem cap a Sariñena, al
desert dels Monegros, per a participar en
una cursa de BTT de 66 km. Encara n’hi
havia una altra de més exigent, de 119 km. Es
sortia a les 13h i les 15h, respectivament.
Molta pols i molts ciclistes. Uns 2.000 a la cursa curta i uns 5.000 a la cursa llarga: tota una
tarda de bici.
A l´arribada, vam prendre una bona dutxa, vam
netejar la bici i gaudírem d’una fideuà ben merescuda.

Trekorientació al Bosc de Poblet (13 de
maig de 2012)

E

l passat 13 de maig es va celebrar a
l´Espluga una nova edició de la Trekorientació al Bosc de Poblet. Es tracta d´una
manera de conèixer el racons a través d´un mapa
i d’un trajecte durant el qual s´han de trobar determinades fites. Hi ha diferents modalitats: individual, amics, família ( de màxim 3 membres),
mascota i, en aquesta edició, hi hagué la novetat
de la marxa nòrdica. També hi havia diferents
circuits per a diferents nivells: verd, d´uns 6 km;
blau, de 10 a 12 km; groc, de 18 km, i vermell,
de 22 km. Enguany hi varen participar el Joan
Iniesta, en la modalitat verd familiar, i el Marc
Martí, que va fer una 3a posició en la individual
vermell.

Cursa de Banyoles (20 de maig de 2012)

B

anyoles, 20 de maig, 9h del matí i primera cursa de muntanya. Els del Club Atlètic
Espluguí també hi érem. La cursa va sortir
vorejant el llac en sentit contrari a les agulles
del rellotge. La nit del dissabte havia plogut amb
gran intensitat, la qual cosa ens havia fet pensar
que seria una cursa amb molt de fang, ja que
el 90% del recorregut era per senders. Dit i fet,
molts senders, molt de fang i, en tres trams de
baixada, fins i tot hi havia cordes per poder-se
agafar i baixar amb seguretat.
Al final, content per les sensacions dels 23 km
i 700 m D+. L’itinerari de tornada va ser vorejant
el llac per l’altre costat.

Marc Martí
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Atletisme
Per Esteve Sabaté

SEGONES JORNADES DE PROMOCIÓ DE L’ATLETISME

E

l Club Atlètic Espluguí va organitzar
el proppassat divendres 11 de maig
les segones jornades d’iniciació a
l’atletisme per a escolars de l’Espluga de
Francolí.
De dos quarts de quatre fins a les cinc de
la tarda, un centenar d’alumnes del cicle superior de primària del CEIP Martí Poch i del
Col·legi Mare de Déu del Carme es van aplegar per segon any consecutiu en el marc de
les instal·lacions del camp de futbol municipal
per a practicar diverses modalitats atlètiques
sota la direcció del Sr. Jordi Miró, membre del
Club Atlètic Espluguí, i la col·laboració del
Sr. Xavi Garcia, del Club FACVAC de Valls.
Aquest any, a més, vam tenir l’entusiasta
col·laboració de dotze joves espluguins i espluguines, tots ells estudiants de 1r de batxillerat de l’Institut Martí l’Humà de Montblanc
i exalumnes d’aquestes mateixes escoles, en
una tarda de retrobament on va dominar la
companyonia i la germanor.
En una tarda certament calorosa i poc propícia per a realitzar grans esforços, els nens
i nenes van començar a realitzar, en petits
grups, uns exercicis d’escalfament com a preparació per a l’esforç posterior i especialment
per a evitar problemes musculars. Tot seguit
i distribuïts en tres grups van fer, de manera rotatòria, proves de llançaments (vòrtex),
proves de velocitat i salt de llargada.
La mainada s’ho va passar d’allò més bé perquè es va poder comprovar que en l’atletisme
no es tracta de lluitar o competir contra altres
persones, sinó que el que es busca fonamentalment és la satisfacció per a superar aquelles petites metes que ens posem nosaltres
mateixos i que podem aconseguir amb una
mica d’esforç i sacrifici.
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 amb la finalitat de promocionar aquesta
pràctica esportiva entre el nostre jovent.

Joan Mateu
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Retalls d’un diari de viatge
UN TOMB PER METEORA (Tessàlia - Grècia).

Per Esteve Sabaté

1a Part

									

Penyal i Monestir d’Agia Trias amb el poble de Kalambaka i la serralada nevada de Pindos al fons

S

ituada al centre de la península grega, al NW
de la Tessàlia -just on acaba la seva gran i fèrtil planura- hi ha Meteora, un dels indrets més
singulars i bells d’Europa. En aquest paratge, una munió d’agulles gegantines de conglomerat gris i ocre
s’alcen sobre l’ampla vall del Riu Pindos. A redós dels
roquetars s’estenen les poblacions de Kalambaka i
Kastraki, que comparteixen el terme d’aquest singular
paratge.
Dalt dels penyals més esvelts i aïllats destaquen
antics monestirs ortodoxes bastits al caire de vertiginosos precipicis, ben bé com enormes columnes modelades per la natura aguantant edificis quasi impossibles. No en va, el nom de Meteora vol dir suspès a
l’aire, fent al·lusió a aquests cenobis penjats, on els
monjos s’aïllen del món terrenal per tal apropar-se al
cel.
L’eremitisme a les coves Meteora es coneix des del
segle XI, però va ser a partir del segle XIV que es començaren a construir els monestirs dalt dels roquetars.

N’hi hagué un total de 24, dels quals 6 encara són
habitats; els altres 18 estan en ruïnes o es troben tancats.
L’entorn natural afegeix encara més interès a l’indret:
la Serralada de Pindos -nevada durant bona part de
l’any- i els boscos caducifolis que envolten els penyasegats completen l’oníric paisatge de Meteora, que
l’any 1988 fou declarat Patrimoni de la Humanitat per
la Unesco.
Per tot plegat, Meteora ha esdevingut l’element clau
que sustenta el turisme i l’economia de la zona, perquè, a banda de l’hivern, la resta de l’any milers de
turistes visiten els monestirs i acaben la jornada en
els restaurants i comerços de les poblacions de Kalambaka i Kastraki.
Però per als grecs Meteora és molt més que un
centre religiós i turístic, ja que en aquests monestirs
els monjos van conservar la cultura i la identitat grega
durant la dominació turca, que s’allargà des de final
del segle XIV fins a principi del segle XX. Els monjos
de Meteora mantingueren les flames del Cristianisme
i de l’helenisme fent front als invasors turcs. També es
van oposar als exèrcits italià i alemany que ocuparen
Grècia durant la Segona Guerra Mundial. Això va fer
que l’exèrcit nazi destruís la població de Kalambaka i
que els seus avions bombardegessin els monestirs de
Meteora. Per aquesta actitud de resistència a l’invasor,
l’església ortodoxa conserva un notable prestigi entre
la població, que la considera una ferma defensora de
la pàtria i de la cultura gregues.
Visitàrem Meteora a principi de març de 2012, quan
encara hi havia poc turisme. Vam recórrer, durant
quatre dies, els antics camins que pugen als monestirs, i en tot aquest temps vam poder observar amb
detall el que la majoria només veu de revolada durant
un matí d’estiu després de fer cua i tornar a l’autocar.
I molt més encara, per tal com podem afirmar que
aquest viatge ha estat una inoblidable aproximació
a Grècia.
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Retalls d’un diari de viatge
Per Esteve Sabaté

									

Monestir d’Agia Trias

Dissabte, 3 de març de 2012
Itinerari: (1) Kalambaka. (2) Església d’Osion
Meteoriton Pateron. (3) Monestir d’Agia Trias. (4)
Mirador. (5) Monestir d’Agios Stefanos. (6) Mirador. (7) Mirador. (8) Monestir de Roussano. (9).
Kastraki. (1) Kalambaka
Recorregut: 16,5 km Desnivell: 450 m

A

hir vam fer cap a Meteora després d’agafar un
avió (Barcelona-Atenes) i tres autobusos amb
els quals vam fer uns 450 km (Aeroport d’AtenesAtenes-Trikala-Kalambaka). Vàrem sortir de l’aeroport
del Prat a les 11 del matí i arribàrem a l’hotel del carrer
Trikalon de Kalambaka, on ens allotgem aquests dies,
passades les 12 de la nit. Per ara som els únics clients
de l’establiment i tot l’edifici és per a nosaltres.
Emprenem la caminada a les 9:30 travessant en direcció nord el poble de Kalambaka. Passem pel davant
de l’església d’Ossion Meteoriton Pateron, de blanques
parets i coberta per tres cúpules semiesfèriques folrades amb teules roges. Properes, s’alcen les imponents
parets de Meteora. En arribar a la part alta del poble, seguim un camí entre olivers que puja al Monestir d’Agia
Trias (Santíssima Trinitat), que encara conserva part de
l’antic empedrat. A mesura que pugem, ens veiem envoltats d’altíssimes i verticals parets. En arribar al peu
de la roca d’Agia Trias, trobem els graons de la llarga
escala que -arrapada a la roca i mitjançant petits túnelspuja al monestir. Aquesta escala es va construir fa uns
90 anys; fins aleshores, per a pujar i baixar s’utilitzava
una precària xarxa de cordes penjada d’un ganxo de
ferro que, mitjançant una corda i un elevador manual
de fusta, era pujada per un espadat d’uns 70 m. Aquest
viatge d’esglai feia que els monjos no tinguessin gaires
ganes de moure’s del monestir. De ben segur que molts
devien mesurar el trajecte amb un determinat nombre
d’oracions que -amb els ulls clucs i aterrits- resaven per
tal d’apaivagar la por.

Antic elevador per a pujar persones i objectes al Monestir d’Agia Trias

Dins del monestir trobem un monjo jove amb una
barbassa negra que ens pregunta d’on som i ens
convida a visitar l’edifici. Sembla que està sol vigilant
el monestir, el qual estan restaurant amb molta cura.
Envoltats de precipicis, tenim les muntanyes nevades de Pindos al davant. A baix s’estenen les cases
de Kalambaka, que ara veiem minúscules. Entrem
a la petita església, que té un aspecte impecable.
La planta és de creu i amb dues columnes. El sostre i parets estan cobertes de pintures al fresc. Són
al·legories a vides de sants i històries bíbliques que
feien la funció de llibre de religió il·lustrat entre una
comunitat on sovintejaven els illetrats. La primera notícia d’Agia Trias data de l’any 1362.
Baixem del monestir i ens dirigim a la roca on hi ha
el cenobi d’Agios Stefanos (Sant Esteve), que data
del 1192. Fins fa poc, els monestirs de Meteora eren
exclusivament masculins i les dones hi tenien prohibida l’entrada -com encara succeeix en els cenobis
del Mont Athos. Ha estat a partir de la rehabilitació
dels monestirs, després d’anys d’abandonament, espoli i vandalisme, que dos d’ells han estat ocupats
per monges: és el cas d’Agios Stefanos, el 1961, i de
Roussano, el 1988.
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Monestir d’Agios Stefanos

Monestir de Roussano

Monestir de Roussano

Camí entre grans plataners (Kastraki)

Entrem a Agios Stefanos per un pont, antigament llevadís, que salva el precipici. Dins del portal una monja
ens cobra l’entrada, gairebé simbòlica, i, com que la
Marta porta pantalons, li dóna una llarga faldilla. A les
visitants que ja porten faldilla, encara que sigui ben curta, no els cal tapar-se. Sorprenent. D’ara endavant, en
tots els monestirs que visitarem passarà el mateix.
Dins del pati, una monja amb una manguera frega el
que ja està net. En aquests monestirs no es pot comprar ni una ampolla d’aigua. Només artesanies fetes
per les monges, postals i llibres.
L’edifici està restaurat amb cura i l’església també és
plena d’icones i pintures al fresc que no es poden filmar
ni fotografiar. Algunes pintures són per a causar temor
i mostren enormes dracs amb gargamelles flamejants
engolint pecadors. També hi ha un petit museu. Voltant
pel monestir hem vist nombroses monges, algunes
d’elles ben joves; les més grans, assegudes, conversen en la seva llengua incomprensible per a nosaltres.
Sortim d’Agios Stefanos i seguim l’excursió per la
carretera que voreja el pla superior de Meteora, des
d’on hi ha impressionants vistes sobre el seu laberint
de roques i cingles. Baixem per un camí que, pel mig
d’un bosc caducifoli, ens porta al monestir femení de
Rousano, al qual també s’accedeix per un pont sobre
l’estimball. Data del 1529 i sembla que hi havia un taller
de llibres. Hi trobem paletes treballant i veiem com pugen els materials amb un elevador modern pel mateix
espadat per on antigament pujaven i baixaven persones i coses dins d’una xarxa de cordes. Les monges

venen petits còdols blancs on han dibuixat el monestir
amb tinta negra i roja. El Monestir de Rousano té un
encant especial pel fet d’estar situat sobre una agulla
allargassada que s’alça al bell mig de Meteora.

Des de Roussano, emprenem el retorn per un barranc
flanquejat de grans plataners boteruts i fantasmagòrics. Ens aturem a dinar en un dels nombrosos restaurants quasi buits de Kastraki, on comprovem que
la cuina grega és semblant a la catalana en molts aspectes.
Tornem a Kalambaka seguint la carretera i arribem a
l’hotel al voltant de les 4:30.
Antoni Ferrando Roig
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Natura i paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
Aranyoner

Arç blanc
Nom:
Família:
Espècie:

Per Esteve Sabaté

Nom:

Arç blanc
Espino albar, Majuelo
Rosàcies
Crataegus monogyna

Família:
Espècie:

Aranyoner, arç negre
Endrino, espino negro, arañonero.
Rosàcies
Prunus spinosa L.

Aranyoner o arç negre

Descripció:

Arç blanc amb les ﬂors per obrir al camí de la Masia d’en Simó a
l’Espluga (abril 2012)

Descripció:
L’arç blanc és un arbre o arbust espinós, de fulla caduca,
que pot arribar als 10 m, tot i que els que tenim a prop no
passen dels 5 m. Els podem trobar molt sovint vora els
camins i, sobretot, destaquen quan floreixen; a l’Espluga,
durant el mes d’abril.
L’escorça del tronc i les branques tenen punxes i són
d’un verd grisós tendre. Les fulles són denticulades, amb
un pecíol d’1,5 cm; el limbe està format per 2 o 3 parells de
lòbuls i el central està format per 3 dents.
Per a conservar-les, s’han de deixar assecar; el fruit és
vermell, conté només una llavor i és ric en vitamina C.

L’aranyoner o arç negre –nom degut al color dels seus
fruits, que enfosqueixen quan maduren- és un arbust espinós molt ramificat, de fulla caduca, que pot arribar als 3
metres d’alçada. Té les flors blanques i petites, i surten al
març, abans que les fulles.
Els fruits es recullen passades les primeres gelades per
tal que siguin prou madurs per al consum. Són la base del
patxaran i d’altres licors i xarops.
Es poden menjar els fruits madurs, però s’ha d’evitar de
trencar-ne els pinyols ja que són tòxics. Tampoc s’ha de fer
cap preparat amb l’escorça, les branques o les arrels ja
que contenen àcid cianhídric.
Les fulles són esparses i amb un contorn tímidament
dentat.

Es poden trobar a prop dels camins, dels marges i dels
bardissars.
Arç blanc: detall de les fulles i les ﬂors per obrir i obertes, a sota

A l’Espluga, se’n poden veure molts a les vores dels camins. Els de les fotos són del camí del Pla de la Cervera.

Detall dels fruits verds
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Marta Roig

Espai Obert

E

DE LA FASCINACIÓ AL REBUIG

n les sortides quinzenals que fa la secció excursionista, hi ha un tema de conversa que
sempre apareix en un moment o altre. A vegades arriba perquè algú ha fet alguna observació, pregunta per un nom, aporta alguna curiositat
o propietat destacada o en sap admirar la bellesa:
ens referim a les plantes i vegetals, tema recurrent
en aquest butlletí. En aquesta societat cada cop
més urbanitzada, hem perdut una part de cultura sobre aquest regne: la riquesa de noms, usos,
temps i cicle vital de les plantes, que en altres èpoques de més relació amb el medi era més vital per
a l’ésser humà. És clar que el que devem haver
perdut per una banda potser ho hem guanyat per
alguna altra...
El cas és que, actualment, quan alguna cosa falla,
es pensa que se li pot dedicar un dia, i llestos. Per
això hi deu haver tants dies internacionals dedicats
a tants i variats temes. Ha arribat també el dia de
les plantes. El passat 18 de maig va ser declarat,
per primer cop, Dia Internacional de la Fascinació
per les Plantes, com a iniciativa de l’Organització
Europea per a la Ciència de les Plantes (EPSO).
Entre els seus objectius, hi ha conscienciar de la
importància que tenen les plantes en l’agricultura,
la producció sostenible d’aliments, els boscos; dels
productes que se n’extreuen, paper, fusta, energia,
productes farmacèutics; de com intervenen en la
conservació del medi... No sabem quin ressò deu
haver tingut la jornada, ni quines fites es deuen
haver aconseguit, però, donada la temàtica, segur
que ha inspirat seguidors, entre els quals, ens hi
podem comptar alguns de nosaltres.
Sempre m’ha admirat el desig de viure de les
plantes, saber esperar el moment oportú per a donar l’ordre que la llavor pot començar a germinar;
saber-se adaptar a les inclemències del temps o
del sòl; comprendre la relació que estableixen amb
els animals, buscant armes de defensa o oferint
aliatges per a ser pol·linitzades amb els seus atractius colors i aromes. Una altra dada curiosa és el
creixement continuu al llarg de la seva vida.

Per Esteve Sabaté

A algunes plantes, els calen anys per a augmentar uns pocs centímetres; en altres, en pocs dies
n’hi ha prou per a veure’n els canvis. El món vegetal ens reafirma el seu valor de la constància.
De la constància, s’estan servint darrerament
bona part dels mandataris en aquest petit món globalitzat. En diàries i reduïdes dosis, ens estan facilitant dades, presentant plans d’ajustaments, noves
mesures de sanejament, en teoria per a tirar el país
endavant. El degoteig de notícies negatives vinculades a l’economia i a la política ens infiltra la por i
ens debilita. Amb idees clares ja es podria plantejar
tot el programa de cop i sabríem on agafar-nos;
però, de moment, aquesta no és la línia d’actuació.
El tarannà actual, majoritàriament, està basat en
l’aparença; tant se val el que hi hagi darrere, o a
dins, el cas és que sembli que tot rutlla. A aquestes
alçades, tots podem dubtar de la democràcia real.
Segurament, deu ser un mal menor, però, sigui quin
sigui el color polític, cada nivell de gestió obeeix el
seu superior i, al capdamunt de la piràmide, són els
mercats els que condueixen els governs a determinades accions, sense volta de full, ni dret a rèplica.
Veiem en primera persona com ens van allunyant
l’anomenat estat del benestar; i el cas és que encara no s’ha tocat fons. Són moltes les veus que
clamen en aquest sentit i mostren el seu rebuig. La
sessió continua.

PROU RETALLADES !
ELS NOSTRES DRETS
NO ES TOQUEN

Ernestina Vallverdú
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FOC

C

repiten ofuscats sabent que irremeiablement se’ls
capgira l’essència,
sabent que res no poden quan la bravada informe
avança a pas d’animal pletòric que no troba sacietat en la
cacera.
Tu... sí, tu, sacrílega onada de llum que desplegues amb rauxa
ta fornida cabellera!
Tu que et saps potent, poderosa, punyent, apoteòsica,
colpidora, perspicaç, capaç d’engolir l’herbei
i la pinassa
i l’alzinar
i la sargantana de l’era,
i els cucs
i el roure
i les flors d’estepa
i l’aroma de l’aire
i la mel
i el romer
i la molsa
i l’albereda
i l’esbarzer que tot ho enreda
i de l’arboç la cirera
i el ginebró...
i, encara, la mica de ginesta.
Tot, tot, per tu, esdevindrà d’ígnia corpulència...
Pobra i pèrfida impostora!
No ets sinó l’estendard d’una malastruga calavera.

Elisenda Rosell
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TRAVESSIA CIRCULAR ENTRE EL PALLARS I Per
L’ARIEJA
Molt més que la Pica d’Estats

S

i assegurem al lector que la nostra premissa en planificar una excursió és la descoberta, parlar
de la Pica d’Estats en una ressenya muntanyenca que vol ser una mica original resulta gairebé un
acudit. Qui no ha anat mai al cim més alt de Catalunya! Però precisament per això la Pica d’Estats
pot ser suficient al·licient per atraure cap a les travesses pels Pirineus a aquells qui normalment fixen la
mirada exclusivament en el cim i s’obliden sovint del propi recorregut. Sí, parlem de la Pica, però només
com a excusa per a bastir una travessia intensa de cap de setmana que cerca la varietat del paisatge i,
sobretot, tractar de no tornar sobre les nostres passes durant el trajecte.

Circ de Sotllo des del Coll de Baborte. La Pica d’Estats al fons

Amb aquesta idea ens plantem a mitja tarda d’un Hem passat de la solitud absoluta a la corrua de
divendres de juliol a la Presa de Montalto després gent habitual en els itineraris als cims de més rede transitar per la pista que, des de Tavascan, hi nom dels Pirineus.
mena en uns set quilòmetres poc amables amb els
amortidors del cotxe. La proposta és fer cap al Refugi de Baborte per la Coma de Sellente, el dissabte passar al vessant francès per arribar al Refugi
de Pinet, i tornar el diumenge per la Vall de l’Artiga
resseguint l’itinerari de la Porta del Cel. I la Pica es
troba al bell mig del recorregut!
Les boires s’arrapen a les muntanyes mentre marxem cap al Pla de Boavi, prenem el camí de Broate
i Sellente i anem ascendint entre un bosc de somni ple d’avets centenaris. Just després de creuar
el Torrent de Sellente, deixem el camí de Broate
(pal indicador) i seguim l’obvi sender que puja per
la Coma de Sellente. Ni una ànima, tret d’un grup
d’isards que ens contemplen des del pendent. Després d’unes tres hores i escaig, quan la claror del
dia ja minva, passem pel Coll de Sellente, i arribem Remuntant la Vall de Sellente
al Refugi de Baborte amb la posta de sol. El Circ
Al Port de Sotllo i amb la mirada cap al nord, la
de Baborte sempre m’ha semblat un lloc superb en
molta
neu acumulada encara i el cel tapat ens fan
aquest moment del dia, sentiment que només ens
espatlla la brossa que alguns han deixat al refugi i la idea que som al mes d’abril i no pas a la segona
el fet que qui hi va passar la darrera nit no va nete- meitat del juliol. Els grampons resulten gairebé imprescindibles per a resseguir amb seguretat la diajar ni la taula ni el terra!
gonal clàssica de l’itinerari de pujada cap a la Pica
De Baborte a Pinet
i no haver de baixar al fons de la Cometa d’Estats.
De bon matí alguns núvols ens indiquen que el dia
De fet, hi ha cua per passar per la part més dretuno serà òptim. Ens posem en marxa remuntant cap
rera de la congesta i arribar al llom des del qual ja
al Coll de Baborte i ja xafem neu tot i haver superat
pugem fàcilment vers el Coll de Riufred i la Pica.
la meitat del mes de juliol. Des del coll contemplem,
Fotos de rigor i avall altra vegada, que el dia no perenfront nostre, al nord, el Circ de Sotllo esquitxat de
met gaudir del paisatge. Si hem pujat a la Pica és
petits estanys. Baixem cap a l’Estany de Sotllo, on
perquè gairebé ens ve de pas. Volem baixar cap al
enxampem la munió de gent que puja cap a la Pica
Refugi de Pinet i l’endemà completar la travessia.
d’Estats des de la Vallferrera.
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El Port de Sotllo i la Pica d’Estats des de l’Estany d’Estats

Així doncs, al Coll de la Cometa (2.905m) tirem
cap al nord en un descens molt pedregós i més aviat
lleig (el dia gris no ajuda). Passem per l’Estany de
Montcalm i, a la seva sortida d’aigües, ens orientem en ferma baixada cap a l’Estany d’Estats de la
vessant nord de la Pica, sense arribar-hi, car anem
vorejant el Barranc de Barz (atenció a les congestes de neu, que trobem força dures malgrat que són
les quatre de la tarda) fins a arribar al Refugi de
l’Estany Pinet, el qual, per culpa de la boira, només
veiem quan el tenim a dues passes.
De Pinet a Boavi
El dia s’ha llevat clar i el sol llueix, cosa que agraïm.
Sortim del refugi i anem a travessar el Barranc de
Barz. Per a arribar a la llera cal desgrimpar uns
quants metres de roca molt verticals amb l’ajut d’un
cable instal·lat per a facilitar una mica l’itinerari de
la Porta del Cel, el qual seguirem durant gairebé
tota aquesta llarga jornada. En aquest tram la Porta
del Cel aporta un recorregut que fins fa uns anys no
existia com a tal, no és gaire fressat i està poc marcat, però permet anar de Pinet al Port de l’Artiga
sense haver de baixar fins al final de la llarguíssima
vall homònima.

Després del Refugi de Pinet, un cable facilita el descens a la llera
del Barranc de Barz.

Passat el Barranc de Barz, anemPer
flanquejant
serraEstevelaSabaté
lada que va des del Pic de Sotllo cap al nord fins
al Pic de Montestaure durant una hora ben bona,
sobre vestigis de corriols, alguna estaca de senyalització, torrenteres i grans trams d’herbei, cap a una
punta anomenada Picou de l’Estela, molt dreta per
la seva vessant est; però no hi hem d’arribar, sinó
que, quan ens trobem amb una valleta penjada,
orientada al nord-est, la qual ens portaria directament sota aquest cim, decantem clarament cap a
l’oest fins que visualment ens trobem davant d’un
coll evident sota de la Pointe Recós (2.447 m.).
Aquest tram pot ser perdedor si hi ha boira, cosa
gens estranya en aquest zona i, si és el cas, hem
d’assegurar-nos que ens orientem correctament. La
pujada a aquest collet és més dura del que sembla
i es va redreçant paulatinament, de manera que els
bastons són una bona ajuda. En arribar a dalt, parem per a contemplar l’entorn solitari en què ens
trobem i per a reposar una mica les nostres cames
d’excursionistes veterans.

Arribant a l’Estany de Montestaure ja veiem el Port de l’Artiga.
Els punts vermells indiquen el camí correcte i els de color
carbassa indiquen el que nosaltres vam fer.

Continuem, en un flanqueig planer i per un tram
de sender ben visible, cap a un altre petit collet des
del qual descendim per un xaragall vers la sortida d’aigües de l’Estany de Montestaure (2.271m),
d’un verd fosc magnífic i d’una solitud meravellosa.
Baixem encara uns 200 metres més fins al fons de
la Vall de l’Artiga, a uns 2.100 m.
La pujada al Port de l’Artiga, que està marcada
amb senyals de GR, es fa penosa, especialment
perquè cal anar de bloc en bloc. Som enmig d’un
tarteram i cal vigilar on posem els peus. A més,
descobrim, ja gairebé dalt de tot, que el Port de
l’Artiga ha d’estar situat més al nord i que nosaltres
estem a punt d’arribar a una bretxa que el mapa
marca una mica al sud del Port. Cal dir, però, que
des de baix era l’únic pas visible i clar, car un estrep
ens tapava l’autèntic Port de l’Artiga. Evidentment,
fa una estoneta que no trobem senyals! Decidim no
baixar i avancem sota la cresta i per terreny aspre
fins a arribar finalment al Port de l’Artiga, a 2.476
m. Ara veiem que també hauríem pogut passar per
la bretxa a la qual ens dirigíem.
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Des del Port de l’Artiga se’ns obre a l’oest la grandiosa regió de
Certascan.

L’ample Port de Colatx, entre els pics de Colatx a l’esquerra i la
punta de Rabassera a la dreta, des de l’Estany Romedo de Dalt

Des del Port de l’Artiga cap a l’oest s’obre un
panorama extraordinari dominat pel Pic de Certascan, i el descens ens permet extasiar-nos davant
dels estanys de Guiló i Senó i la carena granítica
que tanca aquests circs lacustres i fa de frontera
amb França. Un cop a l’Estany Romedo de Baix,
podríem retornar directament a Boavi, però, tot i
que fa set hores que caminem, encara no en tenim
prou, així que fem cap a l’Estany Romedo de Dalt,
un dels més bells dels Pirineus, i pugem cap al
Collet (2.221 m.) que ens permet travessar la

Serra de Llurri. Localitzem amb la vista el Refugi
de Certascan, però nosaltres hem d’anar a buscar
el cotxe i prenem el camí de Llurri cap al Pla de
Boavi i la Presa de Montalto, on donem per acabat aquest itinerari circular bellíssim, que ens ha
dut al punt més elevat de Catalunya, però que sobretot ens ha permès transitar per alguns paratges
poc trepitjats i sentir que és possible la descoberta
a l’ombra de la Pica d’Estats. Això sí, no paga la
pena calcular ni desnivells ni hores de marxa…
Víctor Badenas i Moragas
Joan Guasch i Murtra

Cartografia: Carte de randonnées n. 7 Haute-Ariège, Andorre
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CAMINANT PER
TARRÉS

LES
CONSTRUCCIONS

DE PEDRA
SECA
Inventari de cabanes de volta, balmes
murades i aljubs

A PEU I EN BTT

Fèlix Martín i Vilaseca
Josep Preixens
Llevadot

Escala 1:10.000

i

Es tracta d’un llibre amb una màgia especial. Converteix les senzilles cabanes de volta en monuments de
l’arquitectura popular i ens fa veure que constitueixen un
tresor que hem de preservar entre tots. La primera part de
l’obra és un treball de Fèlix Martín, que explica la història,
la naturalesa del treball amb la pedra seca. La segona part
conté un inventari d’un miler llarg de cabanes dels pobles
de les Garrigues, curosament descrites i fotografiades per
Josep Preixens.

L’Editorial Piolet acaba de publicar un mapa per a la
pràctica de l’excursionisme dins del veí municipi garriguenc de Tarrés. Inclou La Ruta de la Calç, part de la
Ruta Tarrés-Fulleda i l’ampla xarxa de camins del terme que permet preparar sortides per a visitar una zona
gairebé desconeguda per la majoria.

Pagès editors. Desembre 2005. ISBN: 84-9779-315-3

Editorial PIOLET. Abril 2012. ISBN: 978-84-15075-65-3

Gerard Durrell

a peu

La meva
família i altres
animals

per camins
de càtars al
Pirineu català

Primer d’una trilogia
que narra l’estada a l’illa
grega de Corfú de l’autor
i la seva família, una
mica excèntrica i poc
convencional.
Gerard Durrell neix a
l’India l’any 1925 i és el
petit de 4 germans.
Originaris d’Anglaterra,
porten dues generacions
a l’India.
Quan mor el pare, tornen a Anglaterra la mare i els 4 fills,
però als tres anys de ser-hi decideixen buscar un lloc amb
un clima més benigne i, a través dels contactes del germà
gran, el futur escriptor Lawrence Durrell, fan cap a l’Illa de
Corfú, on passen cinc anys, fins que han de fugir per la
guerra el 1939.
Per a l’autor, aquest període que passarà a l’illa, dels 9
als 14 anys, significarà un escenari excepcional d’iniciació
per a l’observació de la natura, sobretot dels animals, que
el portarà a ser un naturalista de renom, autor de més de
30 llibres i diversos documentals.
Ens ha deixat en aquest llibre l’inici d’una obra entranyable;
en paraules del seu germà, “una obra mestra d’humor, alegria i poesia”. Us convido a llegir-lo.

Montse Subirana
Rafael López
Guia per a apropar-se a peu a la
dramàtica
història
dels exiliats occitans
anomenats
“bons
homes”, que a l’edat
mitjana van haver de
deixar el seu país
per a salvar la vida,
tot fugint de la intolerància religiosa
i l’ambició dels poderosos. El llibre vol ser alhora una petita incursió en el món medieval català dels segles XIII i XIV
fonamentalment.
Inclou 14 excursions, de migdia i d’un dia, repartides per
set comarques: el Ripollès, el Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran. Es tracta
de propostes per a caminades diverses per als qui volen una
passejada tranquil•la; n’hi ha per a qui vulgui fer-la amb nens
i també n’hi ha per als més experimentats.

AROLA EDICIONS. Gener 2011. ISBN: 978-84-92839-80-3

Editorial Empúries. Maig 2010. ISBN 978-84-96863-67-5
Marta Roig
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CALÇOTADA DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ 2012

E

l passat diumenge 25 de març es va celebrar la ja tradicional calçotada anual de la nostra
entitat. Com és habitual, la festa va tenir lloc al refugi de la Dolors i el Jaume, a qui hem
d’agrair un any més la seva gentilesa.
A la calçotada hi assistírem un bon nombre d’amics del CA Espluguí. Tots plegats vam compartir projectes, gaudint del bon humor, la conversa i la companyia dels assistents.
El menjar va ser tot un èxit, ja que entre nosaltres tenim gent experta en el tema de salses i
vins, i també sobre els procediments més adequats per a coure bé els calçots, la botifarra i la
carn. A ells i als encarregats de la intendència, els volem agrair la seva dedicació.
Com ja és habitual en aquestes festes, cada un de nosaltres va portar de casa els plats, gots
i coberts necessaris per tal de no generar residus.

Antoni Ferrando Roig
Fotos: Pere de la Rosa
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