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EDITORIAL

l govern central ha aprovat, mitjançant Reial Decret-Llei i amb efectes retroactius des del 16 d’agost, la pròrroga de la subvenció als aturats a qui
s’acaba la prestació d’atur. És la tercera vegada que es prorroga el
programa de requalificació professional, en aquesta ocasió amb modificacions
importants. Es tracta d’una mesura esperada tenint en compte el temor que existeix per la reacció dels sectors que la crisi ha portat a una situació límit.
La recessió econòmica està castigant amb especial duresa els més desfavorits.
A Espanya, amb una taxa d’atur superior al 20%, no es veu un horitzó gaire positiu per a la creació d’ocupació, ja que la inversió pública és mínima (les arques
de l’administració estan buides, més aviat tenen deutes) i la iniciativa privada,
sense la possibilitat d’obtenir finançament per part de les institucions financeres
i amb una reducció general del consum, es troba quasi paralitzada.
Per acabar-ho d’adobar, els nombrosos casos de corrupció no fan més que
crispar l’ambient. No s’entén que les mesures de control de la despesa pública
no funcionin i la reacció de la justícia davant de la defraudació sigui tan lenta.
L’altre dia em comentava un veí que, jugant a golf, es va trobar amb el Sr. Millet...
Si es fa l’exercici d’enumerar els casos de corrupció que han estat detectats
en els últims 30 anys, es produeix un efecte decebedor, i es conclou que estan
fallant principis bàsics de la democràcia com el control de la despesa pública i el
funcionament del sistema judicial.
A Catalunya, s’hi ha d’afegir la incertesa que tenim per davant. La incomprensió
històrica del govern central no augura un bon final al pacte fiscal que proposarà
el govern del Sr. Mas. Paral·lelament, l’independentisme està creixent enfront
d’un corrent centralitzador que pretén recuperar competències per a l’Estat.
La història d’Espanya ens hauria d’ensenyar que no s’han de repetir errors
d’èpoques passades en moments de crisi econòmica i social. Les convulsions
socials són sempre d’imprevisibles conseqüències. En canvi, entenc que es poden prendre com a referència els criteris que van precedir la transició i que van
permetre evolucionar cap a una democràcia que, encara que limitada i amb
defectes, va superar un sistema polític dictatorial.
La mobilització social i les justes reivindicacions de canvis en les estructures
polítiques i econòmiques que es produiran després de l’estiu haurien de donar
lloc a una segona transició que suposi una autèntica regeneració sociopolítica
que generi una democràcia més participativa, posi les bases per a començar a
sortir de la crisi econòmica i trobi una solució a la tensió existent entre l’Estat
Espanyol i les nacionalitats històriques. Certament, no és una feina fàcil, però
tampoc no ho va ser en el període 1975-1982.
Hi ha moltes modificacions a fer: les llistes obertes a les eleccions, una nova
normativa que reguli el sistema financer, suprimir o donar contingut al Senat, facilitar i agilitzar els tràmits per a la creació de noves empreses, reformar el sistema educatiu... La llista és molt llarga i en podem parlar en una propera ocasió.
En tot cas, una sortida a la muntanya amb un grup d’amics és una magnífica
ocasió per a agafar aire fresc, no perdre l’optimisme... i resistir.
Miquel Martí
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Estany Xic de Certascan al fons Crestes de Broat

Serra de Busa
ESTANY XIC DE CERTASCAN . Al FONS LES CRESTES DE BROATE

La Valldora
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Programa d’excursions
octubre, novembre i desembre de 2012
Pallars Sobirà. L’Espluga de Cuberes. Salt de la Núvia Pas de l’Escaleta - L’Espluga de Cuberes - Solduga - Mare
Diumenge, 14
d’octubre
de Déu d’Esplà -Coll de Solduga - Bosc de la Pentina Salt de la Núvia.
La Conca de Barberà. Rojals. Rojals - Barranc del Bernat
Diumenge, 28
- Mas d’en Carles – Barranc del Pirro – Camí de la Bartra
d’octubre
– Font del Grèvol – Mas i balmes de la Baridana – Rojals.
Diumenge, 11 de Baix Penedès. Castellví de la Marca. Sant Sadurní - El Castenovembre
llot - Puig de la Cogulla -Torre de Cal Pascol - Sant Sadurní.
Diumenge, 25 de
novembre
Diumenge, 9 de
desembre
Diumenge, 23 de
desembre

Tot el dia

Matinal

Matinal

La Conca de Barberà. Prenafeta - L’Illa. Itinerari per Prenafeta- L’Illa i visita al Celler Escoda Sanahuja (agricultura
biodinàmica).

Matinal

Serra de Montsant. La Morera . Grau de les Tosses – Molló Alt.

Tot el dia

Alt Camp. Serra d’en Jordà. Cabra del Camp.

Matinal

Balma obrada del Mas d’en Carles. Rojals

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
2-9-2012

Sabaté
de cal Fermín. En un recorregut curtPer
d’anarEsteve
i tornar l’observem
i ens adonem que, si no es restaura aviat, pot caure en qualsevol moment. Seguim l’itinerari que ens du a les Comes de
Montgrat; passem primer per dos forns bessons, un del quals
té reconstruïda la paret davantera i la porta. Mentre seguim
baixant, podem contemplar els grans pins blancs i, al fons, ja
a l’obac de les comes, rebolls, pi roig, auró negre, pomeres
i molta varietat de matolls. Passem per la vora d’un aixopluc
interessant i anem pujant fins a trobar un rostoll.

Ruta de la calç – Codoç

Itinerari: La Baldriga – Forns de les costes de les
Eres – Cabana de cal Fermín – Aixopluc – Les Comes de Montgrat – Cabana del Perdiuet – Ruïnes
de Codoç – Creu de Codoç – La Baldriga.
Recorregut: 14,5 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 306 m

I

niciem la temporada amb una sortida que transcorrerà a
cavall entre la Conca de Barberà i Les Garrigues.
Aparquem els cotxes en un replà ombrívol i comencem
a caminar pel GR-171. A uns dos-cents metres, el deixem a
l’esquerra per una pista que transcorre entre camps llaurats,
ametllers i alguna vinya quasi a punt de ser veremada.
La pista comença a pujar, anem en direcció a la Serra de Vilobí i observem marges de pedra seca. N´hi ha un que té unes
escales. Passem a la vora d´una barraca de pedra seca que,
igual que alguns marges dels voltants, ha estat desmuntada.

Deixem l’itinerari de la ruta de la calç, travessem una cadena, entrem en una explotació de tòfones i en sortim per
damunt d’unes branques que algú ha col·locat al mig del
camí. Arribem a la interessant cabana del Perdiuet, on fem
les fotos de rigor. Després de travessar la carretera, seguim
en direcció al parc eòlic, contemplem les vistes de la Conca
i comencem el descens.

Alguns metres més endavant girem a l’esquerra per un seder
poc visible que transcorre pel mig d’un pinar. Trobem restes d’unes
arnes, creuem una petita pista i seguim amunt; ja som a les costes
de les eres, on trobem els primers forns de calç de la sortida. Al
davant d’un d´aquests forns esmorzem i la fem petar.
Reprenem la marxa, guanyem el poc desnivell que ens queda i
sortim a una pista molt ampla feta per a la construcció i manteniment del parc eòlic de la zona. Anem a l’esquerra fins a trobar la
carretera LV-2014, que creuem.
Ens endinsem als Plans de Tarrés per un sender amb molta ombra que ens porta a una pista força trillada, per la dreta de la qual,
a uns sis-cents metres, trobem la senyalització de la Cabana

Ja al fons, estem alerta per tal de trobar les restes de l’antic
poblat de Codoç (segle XII); un dels nuclis de població més antics de la comarca. Podem veure encara restes d’una capella i
un pilar amb el capitell superior de l’antiga creu de terme d’estil
gòtic.
Donem per acabat un recorregut suau que ha servit per a posar
les cames a punt per a d’altres ocasions.
Text: Joan Poblet
Fotos: Antoni Ferrando Esteve Sabaté.
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

16-09-2012 La Punta de Penyagalera. 1.029 m
(Beseit-Parc Natural dels Ports)
Itinerari: Toll del Vidre – Vall de la Mulera o de la
Cova – Coll de Pelele – Les Feixes del Faralló –
Punta de Penyagalera – Barranc de Penyagalera
– Coll de Pelele – Vall de la Mulera – Toll del Vidre.
Recorregut: 9,1 km
Dificultat: mitjana-baixa
Desnivell: 560 m

que remunta la Vall de la Mulera (SW). Pugem per l’obaga fins a
assolir el Coll de Pelele, on iniciem l’ascens a la Punta de Penyagalera per un estret corriol (NE) marcat amb pintura blanca, que
remunta l’estreta cresta de les Feixes del Faralló. Superem alguns graus fàcils i ens anem apropant a l’estimball, que de lluny

L

a Penyagalera és una gran i característica mola de conglomerat que s’alça dins del terme de Beseit (Matarranya), a
tocar del límit amb Arnes (Terra Alta). Envoltada per altes
cingleres, des d’aquesta muntanya es divisen magnífiques vistes
del massís dels Ports -del qual en forma part- i sobre les valls
dels rius Algars i Ulldemó.
sembla infranquejable. Al peu de la paret trobem un corriol que
voreja l’estimball (SW) i connecta amb un camí carener que seguirem fins al cim (12:30). Baixem per aquest mateix camí (SW-S),
que creua el barranc de Penyagalera i puja fins al Coll de Pelele,
des d’on retornem al Toll del Vidre. Com que la calor es fa notar de
valent, hem decidit acabar la sortida en aquest paratge (14:25).

Després de visitar el Toll del Vidre -bell paratge del Riu Algars-, iniciem l’ascens a la muntanya (9:45) seguint la pista que
voreja el riu (S). A banda dreta s’alcen les imponents parets de
la Penyagalera. Passats 9 minuts, deixem la pista i seguim un ramal

Ens hi aturem per a dinar i descansar, i els més agosarats aprofitaran per a nedar i refrescar-se en les seves netes aigües.
Acabem la sortida en el bonic poble d’Arnes. Després de prendre un refresc i de fer la tertulia, anem a visitar el magnífic edifici
de l’ajuntament (segle XVI).
Text: Antoni Ferrando Roig
Fotos: Marta Roig, Esteve Sabaté, Antoni Sabaté, Antoni Ferrando i Pere
de la Rosa
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Ressenyes de les darreres sortides
30-10-2012. 		

Per Esteve Sabaté

Selma (Alt Camp)

Itinerari: El Pla de Manlleu - Collet del Vent - Selma
- Coll de Selma - Cal Vinyals - Torre del Milà - Cal
Fesol - Ermita de Sant Miquel - El Pla de Manlleu.
Recorregut: 12 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 500 m

restes del castell, la primera referència del qual data de l’any
977, anomenat “Castrum Ceume”. Tot seguit aprofitem per esmorzar i, alhora, gaudir d’unes magnífiques vistes: la Serra
d’Ancosa, a tramuntana; la Serra del Montmell, a garbí; més enllà, poblacions del Camp de Tarragona, i el mar.

D

esprés de gaudir durant gairebé tot el dia de dissabte
de l’esperada pluja, el matí de diumenge es presenta
radiant. Així doncs, amb bones sensacions, sortim de
l’Espluga al voltant de les 8 del matí tot dirigint-nos al poblet de
El Pla de Manlleu a la comarca de l’Alt Camp. Aquest poble fou
creat a mit-jan segle XIX quan els habitants de Selma baixaren
a la plana, on les terres eren més fèrtils.
El primer objectiu d’avui és visitar el llogaret abandonat de
Selma; per tant, comencem a caminar vers tramuntana per una
pista força ampla. Tenim la Riera de Marmellar a la nostra dreta. A prop de la llera observem alguns horts, però el paisatge
que se’ns obre davant és pràcticament dominat per la vinya. I
en aquesta zona de la comarca de l’Alt Camp estan en plena
verema.

Seguim la nostra ruta en direcció sud vers el Coll de Selma.
El camí passa a frec d’uns masos abandonats. Alguns encara
estan en bon estat, com el de Cal Vinyals; d’altres estan totalment en ruïnes, com el de la Torre del Milà. Des d’aquest punt
comencem a davallar i passem a tocar del Mas de Can Fesol,
on podem contemplar una alzina de dimensions considerables.
En poca estona, veiem l’Ermita de Sant Miquel, documentada
l’any 1247.

Seguim la pista fins a arribar al Collet del Vent, des d’on
observem per primer cop el campanar de l’església de Selma.
És una visió força espectacular: el poblet enlairat a la falda del
Puig de les Forques, un xic per sota de les ruïnes del castell
del mateix nom i tot envoltat de vinya... sembla que, quan ens
hi aproparem, ens trobarem amb els habitants del lloc tot fent
la seva.
La realitat és una altra, ja que el poble resta totalment enrunat; només veiem dempeus la torre de l’Església de Sant Cristòfol d’estil gòtic. Amb un últim esforç, ens enfilem fins a les

El poble de El Pla de Manlleu és a tocar: hi fem cap en poca
estona.
Un altre trosset de país visitat, una nova descoberta... Quants
racons ens queden per a descobrir!
Text: Amadeu Rodríguez
Fotos: Esteve Sabaté, Antoni Ferrando, Amadeu Rodríguez
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Esports de muntanya

A

ESTANYS DE LA VALL DE CARDÓS

Per Esteve Sabaté

l’hora de planificar una sortida al Pirineu, gairebé sempre penses en el fet d’assolir un cim, ja que,
entre altres motius, es tracta d’un repte gratificant des del punt de vista esportiu. Tot i això, les
travesses o rutes circulars d’alta muntanya també constitueixen un bon atractiu per als qui volem
buscar alguna cosa més en fer una activitat excursionista.
Amb aquesta idea, vàrem preparar l’excursió a la Vall de Cardós per a visitar una bona part dels seus estanys.

Estany Romedo de Dalt

Dia 16 d’agost. Presa de Montalto - Refugi de
Certascan – Estany de Certascan
Després de poc més de 3 hores de viatge des de
l’Espluga, arribem al petit poble de Tavascan, on ens
reunim amb la resta dels companys que passen uns
dies de vacances per la zona. D’aquesta manera
formem un grup de dotze excursionistes. Tot seguit
continuem per pista fins a la Presa de Montalto on
aparquem els vehicles: en aquest punt ens trobem a
1.407 m d’altura.
Comencem a caminar seguint la pista que, per
l’esquerra del Riu Lladorre, ens portaria fins al Pla
de Boavi; nosaltres, però, aviat prenem un sender
senyalitzat amb marques de GR a la nostra esquerra
(NW) on el rètol “Refugi de Certascan” ens diu que
és la ruta que cal seguir. Tot fent llaçades, el camí
s’enfila de valent i ens endinsem en un bosc farcit
d’avellaners, bedolls i roures impressionants. A mesura que anem guanyant alçada, el pi negre i l’avet van
prenent protagonisme fins que, a poc a poc, la nostra
marxa tranquil·la però contínua farà que deixem enrere tots aquests elements boscans. El paisatge se’ns
obre i els prats alpins apareixen davant nostre; nerets
i gencianes comencen a ser-hi presents. Arribem a la
pleta de Tornapigol i en poca estona veiem la Borda
de Llurri per la nostra esquerra; som a 1.800 m.
Seguim pujant, ara de manera més suau, i creuem
la pista que des de la Presa de Montalto arriba fins a
l’Estany Romedo de Baix. Des de l’any 2000 aquesta
pista és tancada al trànsit de vehicles particulars;

és per això que veiem passar algun tot terreny que
a la vegada fa de taxi. Un cop creuem la pista, i
malgrat que per sobre dels 2.000 m d’altura queden
pocs arbres, trobem un lloc amb ombra per a fer
una parada i recuperar forces.

Camí de Llurri
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Esports de muntanya
Reprenem de nou la ruta; el camí ens duu per uns
ressalts rocosos on a estones hem de progressar
ajudant-nos de les mans. Són uns passos no gaire
compromesos, però on hem de parar atenció. Un cop
superats, la vista se’ns queda fixa en la magnifica visió de la Cascada de Certascan; el camí, ara més planer, ens dóna l’oportunitat de contemplar-la amb tota
la seva espectacularitat. Davallem un xic i deixem a la
nostra dreta el sender que, fent llaçades, ens durà fins
a l’Estany Romedo de Dalt... però això serà demà.
Creuem el Torrent de Punturri, ens trobem a 2.150 m.
Ara el camí guanya alçada ràpidament i davant nostre
apareix l’Estany Xic de Certascan. Tenim el refugi a tocar, voregem l’estany per la dreta i, en un últim esforç,
arribem al refugi que es troba a 2.240 m. Després de
deixar-hi les motxilles, ens acostem a veure l’Estany
de Certascan: el vertader objectiu del dia d’avui. En
poc menys de cinc minuts tenim davant nostre un
paratge feréstec i alhora encisador; contemplant la
seva grandiositat, donem per bo l’esforç de la jornada. L’Estany de Certascan, amb 1.200 m de longitud,
750 m d’amplada i 100 m de profunditat, és el més
extens dels Pirineus.

Per Esteve Sabaté

Cascada del Riu Certascan

Estany de Certascan

Dia 17 d’agost. Refugi de Certascan – itinerari
dels 11 llacs - Presa de Montalto
Són les 7,30 del matí. Després d’esmorzar i de fer
unes fotos a la parella de rucs que fan la feina del
transport de queviures al refugi (creiem que són rucs
catalans... si més no, viuen i treballen a Catalunya),
emprenem la marxa tot davallant vers sol ixent. Després de creuar el Torrent de Punturri, arribem al lloc
on ahir vàrem deixar el sender que duu al Coll de
Llurri; som a 2.090 m i hem perdut 150 m de desnivell. Així doncs, comencem a pujar fent llaçades; el
camí, tot i semblar una ruta dura, és de “bon peu” i
ens permet assolir el coll amb relativa facilitat. Ens
trobem a 2.220 m i aquesta serà l’altura màxima que
assolirem el dia d’avui.

Àrnica montana
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El camí de moment és força fressat i hi trobem marques de pintura, tot i que el GPS també ens diu que la
ruta és la correcta.
Un cop som al coll, el camí baixa força fins a arribar
a l’Estany Romedo de Dalt, d’ unes dimensions també
considerables. Anem vorejant l’estany per la nostra
esquerra fins que arribem a una cruïlla per la dreta
de la qual surt un sender que baixa fins a l’Estany
Romedo de Baix. Nosaltres, però, seguim en direcció
nord i ben aviat ens trobem amb l’Estany de Senó, on
podem observar la seva illa; som a 2.136 m. Ara el
camí puja una mica i es decanta un xic a llevant per
a acostar-nos a l’Estany de Colatx, a partir del qual
seguim vers llevant fins a l’Estany Superior de Guiló.
Aquí la nostra ruta pren decididament direcció sud.
Ens acostem a l’Estany Inferior de Guiló; les seves
aigües transparents i netes fan que alguns companys
no puguin frenar la temptació de fer un bany a 2.200
m, tot i saber que l’aigua serà força freda. Un cop reconfortats amb el bany, seguim davallant i arribem a
uns aiguamolls. Tenim davant nostre l’Estany Romedo
de Baix i ens acostem fins al mur de la presa. Tant
l’Estany Romedo de Baix com el de Dalt, junt amb el
de Certascan i d’altres de la zona, estan comunicats
entre si per a l’aprofitament hidroelèctric. En aquestes
valls, tret d’alguna instal·lació com la presa de l’Estany
de Romedo de Baix, l’impacte sobre el paisatge no és
gaire agressiu.

Per Esteve Sabaté

Estany de Romedo de Baix

Tenim als nostres peus la vall del Riu Romedo. Comencem a baixar per l’esquerra del riu, anem seguint algunes fites d’un camí a estones força fressat
que ens porta a frec d’uns fantàstics salts d’aigua.
Creuem el Torrent de Salibarri, on aprofitem per a fer
una parada. A partir d’aquest punt, el riu s’apregona
tot formant alguns gorgs força espectaculars. És aquí
on trobem alguns passos una mica compromesos.
Parant atenció els superem i seguim avall fins al punt
on creuem el riu; som a 1.700 m. Ara el seu curs és
més cabalós i va formant algun salt d’aigua; així, aviat
podem observar la Cascada de Romedo: una altra
imatge per al record. Comencem a endinsar-nos per
un bosc frondós atapeït d’avellaners i bedolls. Aquesta part del descens és molt agradable; tot i que les
forces comencen a minvar, el gaudim especialment.
Finalment, arribem al Pla de Boavi; som a 1.460 m i
només ens queda seguir la pista fins a la Presa de
Montalto.
Arribem a Tavascan al voltant de les 15.30, on ens recuperem de l’esforç amb un bon àpat. Asseguts a taula, comentem satisfets les dues jornades de muntanya.
Sens dubte, una bona experiència per a recordar.
RECORREGUT:19,5 km
DESNIVELL: 1235 m
1. Presa de Montalto
2. Cabana de la Borda
3. Borda de Llurri
4. Pista de Romedo
5. Estany Xic de Certascan
6. Refugi de Certascan
7. Estany de Certascan
8. Coll de Llurri
9. Estany de Romedo de Dalt
10. Estany de Senó
11. Estany de Colatx
12. Estanty Superior de Guiló
13. Estany Inferior de Guiló
14. Aiguamoll de Guiló
15. Estany de Romedo de Baix
16. Cascada de Romedo
17. Pla de Boavi

Estany de Romedo de Dalt

Estany Inferior de Guiló

Text: Amadeu Rodríguez
Fotos: Antoni Ferrando, Marta Roig, Lluïsa Fabregat, Amadeu Rodríguez
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CRESTA DE MALADETES

Per Esteve Sabaté

a tornem a tenir bloc; un error informàtic ens el va fer desaparèixer, però ara ja el podeu tornar a
consultar per a veure les nostres piades. Recordeu, http://seccioexcursionistacae.blogspot.com.es.
Així doncs, el reestrenem amb una cresta curteta, però amb molt d’ambient. Concretament, és la
que separa el Pic Sayó o Maladeta Occidental i el Pic de la Maladeta. La cresta que les uneix és un seguit
d’agulles de granit que semblen tretes de la pel·lícula de Superman ja que tota l’estona caminem per un
filó de criptonita.

Els de la cordada Perejuan ens vam alçar ben
d’hora per a no perdre el bus que ens havia de dur
a la Besurta i, davant la nostra perplexitat, havia
passat deu minuts abans i ens va deixar plantats a
la parada… Trenta minuts més tard i morts de son
i de fred, agafàrem l’altre bus i pit i amunt per la
Coma de Paderna fins al Coll Superior d’Alba, on
començava la nostra cresta.
En bona part, de l’aresta més poc segura vam
tirar d’assegurança estàtica i vàrem fer alguna
reunió per tal d’assegurar flanquejos d’autèntica
paüra! Passos clau de vertigen on és obligat no mirar avall! O sí!

De fet, aquí està la gràcia d’anar per un lloc elevat:
mirar el que queda als teus peus; això sí, amb molta cautela.
Per la mateixa carena vam trobar collets tan bonics que venia de gust asseure’s i contemplar la
majestuositat del poc bocí que queda de la Glacera
de Maladeta. Dalt del cim del Collado de la Rimaya,
poguérem observar la pèrdua de gruix de la glacera i la famosa Rimaya, que dóna nom al pic i que ja
s’ha obert tot i ser bastant a principi de temporada.
Terrasses d’autèntic ambient ens van acompanyar
durant bona part de la jornada. Després del cim de
la Maladeta, vam baixar pel Collado Abadías fins al
Portillón Superior i la gran pallissa de blocs de la
via normal de l’Aneto.
Una cresteta més d’aquest estimat Pirineu amb
bona companyia i amb bona caloreta.

Text:Toni Morlan, fotos: Toni i Xop
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Per Esteve Sabaté

35a EDICIÓ DE LA CURSA DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

L

a gran triomfadora de la 35a edició de la cursa de
l’Espluga de Francolí ha
estat l’atleta Lídia Rodríguez, de l’Atletismo Santutxu, amb un temps de
52.16, que ha superat,
així, la marca de 53.55
establerta l’any 1993 per
Eva Sanz.
Un cop més, i els organitzadors semblen no
defallir, ens trobem en
plena Festa Major de la
bonica vila de l’Espluga
de Francolí a punt de
sentir el tret de sortida de
la 35a edició d’aquesta històrica cursa.
Més de 800 atletes es fan un lloc a la línia de sortida, impacients per a participar en aquesta nova
edició que ha aconseguit arribar a la respectable
xifra de 840 inscrits. Els carrers propers al Casal de
la població estan en plena ebullició. Gairebé tothom
ha recollit el seu dorsal i la bossa obsequi. Fins a
l’últim moment arriben corredors d’arreu de Catalunya que aprofiten els últims instants per a fer exercicis d’escalfament ja que la dificultat de la prova ho
fa imprescindible.
El tret de sortida s’ha donat a les 19 hores. Si durant tota la setmana la calor ha estat intensa, avui
un cel grisós que amenaça pluja acompanya els
corredors i fa presagiar bones marques.
Des del principi s’ha format un grup de 10 corredors que s’han distanciat ràpidament del grup
principal i que, en arribar a l’alçada del Monestir de
Poblet, han marcat un temps de 6 minuts i mig. En
aquests moments en Manuel Torres porta el ritme
de la cursa, seguit de l’Albert Caballero i Juan Manuel Álvarez. Per darrere, amb el dorsal número 1,
Mohamed Benhmbarka, del Runnersworld Tarragona, aguanta el ritme imposat fins ara i es prepara
per a prendre la iniciativa en afrontar les rampes
més dures.
A partir del quilòmetre 5, Mohamed Benhmbarka
se situa clarament en primera posició i marcant un

fort ritme, es va distanciant
progressivament de la resta de competidors. L’atleta
local Adrià Vilà continuava
amb el grup capdavanter,
situant-se
momentàniament en la 5a posició.
Durant els últims 7 Km,
Mohamed Benhmbarka ha
ampliat considerablement
la distància que el separa
de la resta de competidors
i és evident que s’endurà la
victòria. Un cel cobert que
amagava el sol i les quatre
gotes caigudes semblen
afavorir que s’estableixi un
nou rècord en la categoria
masculina, però un cop més s’ha fet evident que cal
més que unes condicions atmosfèriques favorables
per a superar els 46.05 establerts per Samuel Kimayo l’any 1999. Mohamed Benhmbarka, en arribar
a la meta, para el crono amb un temps de 48.19.
El segon classificat, Albert Caballero, ha retallat
distàncies durant l’últim tram de la cursa i arriba
amb un temps de 48.54. El tercer a pujar al podi és
l’atleta paralímpic Abderraman Ait Kamouch amb
un temps de 49.09. El jove espluguí Adrià Vilà arriba en quarta posició, la mateixa de l’any passat,
però rebaixant el seu temps en 10 segons i aconseguint una nova marca de 49.40.
En categoria femenina la gran triomfadora ha estat l’atleta de l’Hospitalet de Llobregat Lídia Rodríguez, que, a més de batre el rècord de la cursa
en categoria femenina, ha entrat a la meta en una
excel·lent sisena posició. La segona posició l’ha
ocupada Hasna Bahom, una habitual d’aquesta
cursa, que, tot i fer el ramadà, ha aconseguit un
temps de 56.00. La tercera posició ha estat per a
l’atleta de l’Agrupació Atlètica de Catalunya Marta
Galimany amb un temps de 56.35.
Els 778 atletes arribats s’acomiaden després
d’haver pres un refrescant bany a la piscina municipal, tot valorant, un cop més, la bona organització
i les mostres d’afecte rebudes en tot moment.

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

Per Esteve Sabaté

2a Part

Segons la previsió meteorològica, avui farà un dia
									

de sol, però a partir de demà vindran pluges, així que
haurem d’aprofitar bé la jornada.
El poblet de Kastraki és més rural i petit que Kalambaka i està integrat -en bona part- dins del laberint de
roques de Meteora, ja que es troba ben bé a tocar de
les seves parets. Per sobre del poble, dominant un
amfiteatre natural que es forma sota els penyals més
alts, destaca la petita i esvelta agulla d’Adratchi, que
amb el seu perfil mig antropomorf sembla ben bé un
ídol remot, tal vegada venerat pels pobladors més
antics d’aquesta zona.
Creuem el costerut poble de Kastraki passant pel
davant de la seva gran i blanca església. Està ben
cuidada i en destaca l’espaiós atri porxat. En aquest
poble també viuen bàsicament del turisme. Arreu hi
ha comerços, restaurants i hostals, la majoria tancats o buits. Seguim la pista pavimentada que puja
als monestirs i aviat trobem, a banda esquerra, la
roca de Doupiani, amb nombroses cavitats naturals,
a partir de les quals i segons els estudiosos s’inicià
Diumenge, 4 de març de 2012
el monaquisme de Meteora. A banda dreta destaca
Itinerari: (1) Kalambaka (2) Kastraki (3) Monestir –aïllada- la imponent roca d’Agion Pnevma. En una
d’Agios Nikolaos Anapafsas (4) Monestir de Varlaam cavitat penjada i llòbrega del seu vessant obac, es
(5) Monestir de Megalo Meteoro (1) Kalambaka.
conserven unes minses plataformes de fusta. És
Recorregut: 13,5 km Desnivell: 600 m
l’anomenada Filake Monachon i feia de presó per als
ortim de l’hotel a les 9:45 i seguim el carrer monjos díscols o els que delinquien. La pista tomde Trikalon en direcció NE. Travessem el po- ba vers llevant i aviat es fa visible, per sobre de la
ble de Kalambaka -gairebé desert a aquesta despullada roureda, el Monestir d’Agios Nikolaos
hora- fins a trobar la solitària carretera de Kastraki Anapafsas, arrapat dalt d’una roca separada de
(N). No trigarem a estar immersos en un paisatge l’imponent cingle de Meteora.
rural i bucòlic de cases de parets blanques i teulades
roges, envoltades de camps i de petites rouredes
desfullades.

S

Monestir d’Agios Nikolaos Anapafsas

El paisatge és hivernal i predominen les tonalitats
ocres, verdes i grises sota un cel blavíssim i net de
núvols. Per ponent destaca la llarga i nevada Serralada de Pindos, mentre que per llevant el paisatge
és dominat per les agulles i penya-segats grisos de
Meteora.

Monestir d’Agios Nikolaos Anapafsas
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De seguida trobem un sender emboscat que puja a
Aquest era l’espai on els monjos podien passejar.
l’esplanada que hi ha al peu de la roca (N). Des d’aquí Abans de marxar, comprem un llibret sobre la història
seguim per un tram molt dret de 80 graons tallats a del monestir i ens dirigim a la plataforma coberta de
									
la roca, que es va fer entre 1932 i 1936 per facilitar l’elevador, que és totalment de fusta i està perfectaa l’accés al monestir. Fins llavors calgué emprar una ment restaurada. La vista des d’aquest lloc tan aeri
precària escala de fusta d’uns 60 metres d’alçada o és imponent. El Monestir d’Agios Nikolaos data del
segle XIV i fins al 1909 s’hi va conservar una valuosa
la coneguda xarxa enlairada per un giny format per
col·lecció de manuscrits d’entre els segles XI i XIX.
un cilindre de fusta i una corda, avui substituït per un En l’actualitat es mostra parcialment en el museu del
elevador accionat per un motor elèctric.
Monestir de Megalo Meteoro.

Camí del Monestir de Varlaam i Megalo Meteoro

Monestir de Varlaam

Monestir de Megalo Meteoro

Monestir de Varlaam

Una parella russa jove i despistada i nosaltres dos
som per ara els únics visitants. Ens rep un monjo jove
i circumspecte, d’ulls foscos i barba tancada, que
ens cobra l’entrada i ens indica on s’inicia la visita
al monestir. Dins l’església contemplem les típiques
pintures al fresc que la cobreixen completament. A
l’exterior, en la part més alta de la roca, s’alça un
campanaret aïllat. Al seu davant hi ha una esplanada envoltada per una barana que la separa dels
precipicis.

En acabar la visita al monestir, baixem fins a la
pista pavimentada que seguíem. Deixem a l’esquerra
les ruïnes del quasi impossible Monestir d’Agia Moni,
encimbellades sobre un estret pilar de roca que s’alça
per sobre nostre separat del cingle. Aviat trobem, a
banda esquerra, el camí que accedeix als monestirs
de Varlaam i de Megalo Meteoro, el qual puja per una
ampla i espectacular canal que s’obre entre grans
penyals tot travessant un bosc molt vell.
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Destaquen els grans i contrafets plataners que hi
ha a tocar del torrent. Trobem alguns sectors del camí
desfigurats per les avingudes d’aigua, però en general
									
encara manté bona part de l’antic empedrat. A mig
aire de la canal, sota les fosques parets, el camí es
bifurca. A l’esquerra, per pujar al Monestir de Megalo
Meteoro i, a la dreta, per anar al de Varlaam. Seguim
aquest darrer, que aviat fa cap a unes escales que
accedeixen al replà i al pont -antigament llevadís- que
permet superar l’abisme que separa el cingle de Meteora i el penyal sobre del qual hi ha el monestir.
Fundat en el segle XIV per un asceta anomenat
Varlaam, aquest monestir de grans proporcions és
considerat com el més imponent de tot Meteora, ja
que ocupa totalment l’esplanada superior d’una altíssima roca. Arribà a tenir una comunitat de 35 monjos.
Impressiona l’alta torratxa on hi ha el balcó de fusta
per on pujaven i baixaven persones i coses dins una
xarxa de cordes. Tot el que constitueix el monestir, des
del moble més delicat fins a les pesants columnes de
l’església, ha estat pujat per aquest procediment.
Fem la visita al monestir, del qual destaca l’església
i l’antic hospital per les seves arcades i cúpules; actualment hi venen icones, llibres i postals. És especialment notable una gran bóta de vi del segle XVI que
té una capacitat de 13.000 litres: en destaquen els
grans cèrcols de fusta que la subjecten, ja que estan
fets d’una sola peça. A tocar dels precipicis, aguantats
per murs de pedra, es mantenen uns petits horts, on
els monjos produeixen verdures. Una part molt imporMonestir de Megalo Meteoro
tant d’aquests edificis són les cisternes que forneixen
d’aigua la comunitat. En l’actualitat tots els monestirs
disposen d’electricitat i aigua corrent. El clavegueram
també està resolt, ja que fins fa poques dècades els
monjos feien les seves necessitats cingle avall i en una
zona determinada que era millor evitar.
Seguim pel camí que puja a la carretera d’accés al
Monestir de Megalo Meteoro, però el tram final ha estat
malmès per les obres de la pròpia carretera i haurem
de fer equilibris per assolir-la. Mentre pugem, tenim una
perspectiva canviant del Monestir de Varlaam. Ara el
veiem a sota nostre des de l’elevada carretera. Ens aturem per contemplar les teulades roges del monestir i la
seva agosarada estructura bastida en un emplaçament
feréstec i encimbellat en extrem. Accedim al Monestir
de Megalo Meteoro (o de la Transfiguració) per un pont
de fusta que salva l’abisme i que permet arribar a un
primer tram d’escales que enllaça amb un fosc i estret
túnel. A continuació trobem un seguit de 146 graons
picats a la roca que, en ziga-zaga, fan cap al conjunt
monàstic més important de Meteora. Aquest accés fou
construït el 1923 i fins aleshores la xarxa de cordes
penjada era l’únic sistema d’accés i de proveïment del
monestir.
Situat sobre la roca més alta i gran del massís, Megalo Meteoro és el monestir més antic i gran de tot Meteora. Ocupa 60.000 m2 i va ser fundat el 1340 per Sant
Atanasi, que li donà el nom de Meteora, topònim que
amb el temps s’aniria aplicant a tota la zona.
Ruïnes del Monestir d’Agia Moni
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Menjador del Monestir de Megalo Meteoro

Pintures del Monestir d’Agios Nikolaos Anapafsas

La gran cuina, l’espaiós celler, el menjador i el conjunt
d’edificis són indicatius de la presència d’una comunitat
nombrosa. En un habitacle reixat es mostren centenars
de calaveres de monjos posades ordenadament en llargues prestatgeries.
La basílica i l’hospital són edificis bells, grans i coberts
de magnífiques pintures al fresc d’estil bizantí, talles de
fusta i icones. Del sostre pengen grans làmpades que
són autèntiques obres d’art. Prop de l’església, a cobert
d’un llarg passadís, hi ha un gran tauló de fusta penjat
de forma horitzontal. És l’anomenat symantro i fa la mateixa funció que les campanes dels monestirs catòlics.
Un monjo el colpeja rítmicament amb una maça de fusta i el seu so avisa els altres religiosos de les hores
d’oració, de menjador, etc.
Megalo Meteoro és un símbol de la resistència de
la nació i la cultura gregues contra les invasions que
ha patit el país, en especial la turca. En els museus,
a banda de manuscrits religiosos i obres d’art, no hi
manquen sabres, punyals, escopetes i metralletes que
utilitzaren els guerrillers grecs. Galeries de retrats dels
herois nacionals i fotos mostrant monjos i pagesos

armats rondant pels camins de Meteora fan patent una
resistència armada a la qual l’església ortodoxa no
dubtà a donar suport. És impactant un quadre on es
mostren uns monjos llançant cingle avall un oficial nazi
que volia posar una bandera amb la creu gamada dalt
del monestir.
Baixem a Kalambaka pel mateix camí que vam fer
ahir per pujar a Agia Trias per tal de fer fotos dels mateixos llocs amb llum de tarda. Arribem a l’hotel a les
4:10 de la tarda.
I ara, l’anècdota del dia. Quan tornàvem per la carretera de Megalo Meteoro, un individu amb moto es va
parar al nostre costat tot cridant: Visca el Barça! Visca
Guardiola! Visca Xavi! Fora el Madrid! Fora Mouriño!
Fora Cristiano!... Els visca els deia en català i els fora
en anglès. Cofoi, va mostrar-nos la seva moto coberta d’adhesius del Barça. Quan va saber que érem de
Barcelona, la seva confiança va anar en augment. La
situació esdevingué tan insòlita i còmica que vaig fer-li
una foto amb la seva moto del Barça. I és que a Grècia
la televisió parlava més del Barça que de la crisi…

Monestirs de Meteora i la Vall de Kastraki

Antoni Ferrando Roig
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Natura i paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
Jonça

Lli
Nom:
Família:
Espècie:

Per Esteve Sabaté

Lli
Lino
Llinàcies
Linum

Nom:
Família:
Espècie:

Jonça, jonsa
Junquillo, azulita.
Liliàcies
Aphyllanthes monspeliensis

Descripció:

Descripció:

El lli és una planta de la família de les linàcies. Es conrea
per la seva utilitat comercial, tèxtil, medicinal i industrial.
En estat silvestre, se’n troben de diverses varietats i moltes vegades, anant d’excursió, les podem observar. Tal
com podem veure en les següents fotografies, hi ha el lli
blau, groc i blanc.
Les flors tenen 5 pètals i la
tija, unes petites fulles lanceolades disposades de forma alternada de color verd
gris. Pot arribar a fer uns 50
cm. d’alçada.

La jonça pertany a la família de les liliàcies. És
molt abundant a les nostres muntanyes, sobretot en
terrenys calcaris, garrigues, pastures seques i llocs
pedregosos, als boscos submediterranis de rouredes
seques. N’hi ha des d’Occitània al País Valencià, però
no se’n troba a les Balears.

Lli blau o lli de Narbona,
Linum narbonense

Flor de jonça

Lli groc, Linum strictum

Lli blanc, Linum tenuifolium

Lli blanc, Linum tenuifolium

Llavors de lli
(foto treta de Vikipèdia a internet)

El lli que es conrea, el Linum usitatissimum, té les flors
blaves.
De la tija, se’n treu el fil per a fer-ne teixits que són molt
preuats, tot i que actualment altres fibres, com el cotó i les
fibres sintètiques, li han pres protagonisme.
Les llavors tenen finalitats medicinals per les seves propietats laxants, mucolítiques i antioxidants. També tenen
aplicacions en la indústria ja que se’n treu l’oli de llinosa,
del qual es fan vernissos per les seves propietats protectores de la fusta.

La planta pot arribar a fer uns 40 o 50 cm. Forma una
mata de la qual surten les tiges com a petits joncs.
Les fulles són completament llises i poden passar
desapercebudes ja que formen beines membranoses
al peu de la tija, on es realitza la funció clorofíl·lica.
Les flors, d’un blau clar, tenen 6 pètals, són dolces i, per
això, molt preuades pel bestiar oví, tot i que darrerament
s’ha reduït el seu ús com a farratge per als animals.

Mata de Jonça
(foto treta d’ internet)

Marta Roig

15

Espai Obert
Per Esteve Sabaté

E

RUTA PER CATALUNYA

nguany hem encetat l’estiu amb una
excursió molt entranyable: la que ens
ha ofert la magnífica exposició del
Museu de la Vida Rural sobre Catalunya Visió. Estava basada en el contingut dels deu
volums publicats per l’Editorial Tàber, entre
1968 i 1978, dels quals eren autors en Josep
Vallverdú i en Ton Sirera, a excepció dels números cinquè i sisè, que anaven a càrrec de
Josep Vicente, Ferran Bosch i Jordi Verrié.
Ha estat un viatge commovedor pel vol
directe a la infantesa i joventut, pel blanc i
negre, pels paisatges, per la gent, pels posats, pels vestits, pels carrers, pels cotxes,
per les màquines agrícoles, pels cartells,
per la llum, per... L’exposició estava formada
per una selecció d’unes vuit o deu imatges
de cada volum, que responien de tal manera
a la síntesi de la Catalunya del moment que
permetien flairar la seva olor i escoltar-ne la
banda sonora. Les explicacions i textos que
habitualment acompanyen aquest tipus de
mostra, en aquest cas, han estat sintètics i
simbòlics: una descripció de geografia física,
una d’àmbit històric i una de caire social. La
cirereta venia de la mà de les biografies dels

autors, que, amb un to fresc i directe, ens
conduïen a personatges admirables. Heus
ací, doncs, un magnífic treball de persones
i entitats, coronat amb l’edició d’un llibre
al·lusiu que ens permet recuperar memòria
i vivències.
Posats a viatjar més de trenta anys enrere,
hi ha hagut una segona excursió o marxa per
terres catalanes: la cloenda de la “Marxa de
la Llibertat”. Ha estat una iniciativa del grup
de treball de l’Assemblea Nacional Catalana de la nostra comarca amb la qual, també de manera simbòlica, es volia acabar la
marxa reivindicativa dels drets nacionals que
va tenir lloc el 1976 i que va ser dissolta a
Montblanc. En aquesta ocasió es va arribar
a Poblet, on es va aplegar més d’un miler de
persones.
L’estiu se’n va acompanyat d’una altra
ruta per Catalunya: la que ens porta l’11 de
setembre a BCN; una jornada històrica, de
les que marquen i es fan un lloc a la llista
d’efemèrides.
Gràcies a les persones que treballen pel
bé comú, un país millor i un estat propi, tot
sembla diferent.

Ernestina Vallverdú
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ELS TEMPS TORNEN,
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PERÒ MAI EL QUE S’EMPORTEN

V

ivim en una època accelerada, que ens empeny
a ser molt eficients, a fer
més coses en menys temps, a
cuinar de pressa, a anar d´un
lloc a l´altre amb més celeritat,
a obtenir respostes immediates
a les nostres demandes, a consumir cada cop més productes
d´utilitzar i llençar, a accedir a
la informació del nostre entorn
amb un sol clic!
I sovint pensem quina hora
és? I ens envaeix una sensació de pressa, pendents com
estem dels horaris i obligacions
relacionats amb les activitats
laborals, de formació o familiars, a les quals afegim les
activitats d´oci, que al seu torn
ens generen noves obligacions
i reptes.
I cada cop ens tornem més
impacients, ens costa esperar
el nostre torn en una visita mèdica, en un semàfor... Acabem
més aviat la paciència amb les
persones grans que actuen amb
menys immediatesa davant els
estímuls o amb els infants que
no fan del temps el fil conductor
de les seves activitats, “vaaa...
afanya´t”.
I, mentre estem realitzant una
tasca, la nostra ment ja se situa en l´activitat que vindrà després i comencem a planificar-la.
Això sense tenir en compte que
cada vegada en realitzem més
de simultànies. I, si una d´elles
és escoltar la ràdio, uf!, la dicció dels locutors a vegades és
supersònica.

I tot això ho reflectim en el
llenguatge del dia a dia; anem
al gra i ens descuidem un bon
dia! o un com estàs?, les converses amb els més propers
són sovint recordatoris del que
cal fer, ordres que cal complir,
missatges controladors... ok!
I, és clar, vivim tan instal·lats
en aquesta acceleració que el
present se´ns torna efímer i
llavors és quan traiem mòbils,
càmeres i vídeos i el volem
deixar enregistrat per al futur.
I com ens sentim de malament si no tenim res a fer!
El temps és or, ens han dit, i
creiem que el temps que “es
perd” ja no es recupera mai;
que el que s’aprofita és una
inversió, econòmicament remunerable tal vegada, si es
compleix la dita.
Però, donat que la nostra vivència personal del temps no

és cíclica com la de la natura
o la història col·lectiva, sinó
lineal i sense aturador cap
endavant, potser tenim dret
a establir els nostres propis
tempos i guanyar nosaltres al
temps. Com? Tal vegada gaudint amb els nostres sentits i
la nostra ment dels paisatges
que descobrim junts en les
sortides, escoltant les persones que ens acompanyen per
a aprendre d´elles, deixant la
superficialitat i aprofundint el
que es dóna per establert... i
procurant no viure cap dia com
un dia qualsevol.
Trobareu més idees sobre
aquest tema en el llibre de Carl
Honoré, Elogio de la lentitud.

Mercè Badia
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EL GARROFER

Per Esteve Sabaté

Nom científic: Ceratonia siliqua
Català:
garrofer, garrofera
Castellà:
algarrobo, algarrobera
Alemany:
Bockshornbaum

E

l garrofer és un arbre originari de Síria i Palestina que s’ha estès i s’ha tornat silvestre pel Mediterrani meridional i occidental, fins a les costes d’Espanya i Itàlia.
Ceratonia deriva del grec i significa banyes , en relació a la forma i color dels fruits d’aquest arbre.
Dioscòrides comenta: “Les garrofes, menjades fresques, perjudiquen notablement l’estómac i laxen el
ventre, el qual restringeixen si es mengen seques,
que és quan són més útils a l’estómac.”
Laguna afegeix: “ El fruit, quan s’agafa de l’arbre,
és insípid al gust; però després, sec al fum o al sol, es
torna dolç.”
Amb la polpa de la garrofa, es preparen succedanis
de xocolata.

Foto: Galeria de fotos GEPEC

(Informació: Gran Enciclopèdia de les Plantes Medicinals; Dr. Berdonces i Serra, Ed Tikal)

EL CACAU I LA GARROFA
El cacau
El cacau que s’utilitza per a fer la xocolata prové de són presents a l’haixix i la marihuana, i que poden
les llavors torrades d’un arbre tropical d’origen ameri- explicar la sensació de benestar transitori en consumir cacau i el seu poder
cà. Els indígenes consumien
addictiu.
el cacau en forma d’infusió:
El cacau pur dels indítenia un sabor amarg intens.
genes pres com a beguA Mèxic, aquesta beguda
da estimulant en petites
s’anomena chocolalt (xoco de
quantitats i només amb aicacau i lalt d’aigua), és a dir,
gua és molt diferent de la
cacau amb aigua. Els euronostra xocolata carregada
peus, poc amics del sabor
de sucre i llet.
amarg, el van barrejar amb
Encara que el cacau
sucre i, més tard, amb llet, tot
contingui quantitats conobtenint el que coneixem com
siderables de ferro, calci i
a, mal anomenada, xocolamagnesi, no és una bona
ta.
font d’aquests minerals
El cacau conté quantitats
considerables de teobromiper l’alt nivell d’oxalats que
na, un alcaloide semblant a la Fruits de cacau, foto: Wikipedia
conté, els quals en dificulcafeïna, de menor efecte estimulant sobre el sistema ten l’absorció intestinal.
nerviós, però molt eficaç sobre els ronyons, els músEl cacau ha conquerit el paladar de tothom en forculs i el cor. A més, conté en menor proporció tres ma de xocolata, bombons, cola cao, etc., i enganxa els
substàncies: anandamina (un cannabinoide), N-i N- més sensibles emocionalment. Tot i així, l’alt contingut
oleiletanolamina i linoleoiletanolamina, que també
en greixos i sucre el fa poc saludable.
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La garrofa: el substitut del cacau
La garrofa és el fruit d’un arbre vinculat al paisatge
de la costa mediterrània, la Ceratonia siliqua. Les seves
beines torrades i mòltes tenen un aspecte semblant
al cacau, però la seva composició és substancialment
diferent. El cacau pur pot contenir fins a un 23% de
greixos i un 5% de sucre, mentre que la garrofa pura
conté un 0,14% de grassa i d’un 42 a un 48% de sucres naturals.
Igual que el cacau, la garrofa conté quantitats significatives de ferro, calci i magnesi, amb la diferència de no
contenir oxalats, la qual cosa fa que aquests minerals
tinguin una millor absorció intestinal. La garrofa no té
teobromina ni altres substàncies estimulants.
Malgrat no ser un aliment adequat per a prendre cada
dia, pot constituir una bona opció per a desenganxar-se
del cacau.
Garrofes madures, Foto: Xtec.cat
(Informació: L’equilibri a través de l’alimentació; Olga Cuevas Fernández)

Boletes de garrofa (recepta per a 15 boletes)
Ingredients:
1 got d’ametlles blanques (seques), 15 albercocs secs
(naturals), 2 cullerades soperes de garrofa en pols (garbellada), ratlladura d’1 taronja (ecològica), 1 cullerada
petita de canyella mòlta, un polsim de sal marina, 3 - 5
cullerades soperes de llet d’arròs (opcional)

Preparació:
1. Mol les ametlles amb un molinet elèctric fins que
et quedi una pols molt fina. Posa-ho en un recipient i
barreja-hi la garrofa i la canyella.
2. Posa els albercocs, el polsim de sal i la ratlladura
de taronja al molinet i tritura-ho fins que formi una bola.
Tira-la al recipient d’abans.
3. Barreja-ho tot amb la mà, rectifica el gust i, si fos
necessari, afegeix-hi la llet d’arròs per a aconseguir una
bona consistència.
4. Forma boletes amb les mans humides i col·loca-les
dins dels motlles de paper.
El sabor augmenta si es deixen reposar un dia. Guarda-les en un recipient tancat a la nevera.

Presentació:

Foto: Carme Vives

(opcional) dins de petits motlles de

paper.

Edda Schaumann
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LA PADRINA

E

l negre romanceja, i ja els pàmpols vermellegen al sarment de tan ser gresol de la tarda. No fa cap aire, a recer de la barraca. La garsa espicossa el que pot, com el
temps, que ara ella rastella a la falda. El sol arriba de biaix a
la paret centenària on la padrina reposa l’esquena cansada. Ha
apariat berena i espera els crits de la canalla.
Ells juguen a l’era; correu minyons, que la padrina us espera.
Terrossos àrids amb fragant fruitada, borrim de pàmpols, fusta
seca i nous a la falda.
Heus ací l’aroma que l’embolcalla, mentre reposa, tranquil·la,
rere la barraca; i com gaudeix del tempo de la tarda.
Les mans a la butxaca, les cames gruixudes recorden el
lleuger caminar d’altre temps, entre eixides, carregada... Una
vespa s’hi acosta, però ni gosar tocar-la.
La padrina entén com ningú la tardor; la padrina gaudeix de la
tarda; la padrina recorda amb parsimònia el que fou, i és el cep
robust i flexible que ha sabut temperar neu i ventada.
S’escurçaran els dies i, esbatanada de rojos, minvarà la tarda,
i la padrina seurà al pedrís una tarda i una altra... perquè ningú
com ella entén el pàmpol que vemelleja al sarment i el picoteig
de la garsa i el vent rúfol que de sobte s’alça.
Ella és el mirall del que ha viscut en aquesta terra de solcs i
arada quan el temps era lent i, segons explica, una rialla valia
més que una mossada.

Elisenda Rosell
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Per Esteve Sabaté
A L’ANETO, PER FRUIR DE LA DARRERA NEU DE LA TEMPORADA

É

s curiós que en plena era de la mecanització,
d’atrevides instal·lacions per a situar els esquiadors en la cota més alta de les muntanyes
sense cap esforç, de prestigioses estacions d’hivern
i de tot allò que pugui suposar una certa comoditat
per a poder practicar l’esquí, sorgeixi amb un ímpetu
remarcable l’esquí de muntanya, altrament anomenat esquí de travessia o esquí alpinisme; i tot sovint
confós amb l’esquí de fons o nòrdic. Què és, doncs,
això de l’esquí de muntanya? Per a mi és la manera
idònia de practicar, durant l’hivern i la primavera, una
de les activitats que més m’agraden: l’excursionisme
d’alta muntanya.
A la primavera, quan la majoria dels esquiadors
de pista ja han penjat els esquís i les cues a les carreteres es fan en direcció a les platges, és quan les
condicions per a l’esquí de muntanya al Massís de La
Maladeta són inigualables. L’orientació nord, l’altitud i
la neu de les darreres nevades que ja està compactada, i, per tant, és més segura, formen un conjunt ideal
per a gaudir d’alguns dels millors descensos amb esquís dels Pirineus.
El primer cop que vaig anar a l’Aneto amb esquís
va ser el juny de 1988. Era mitja tarda d’un dissabte
que vam arribar a l’aparcament de l’Hospital de Benasc. Vam haver de deixar els cotxes allí perquè una
congesta de neu que es forma a l’obac d’una paret
de roca just a sobre de l’Hospital impedeix el pas dels
cotxes per la pista del Pla d’Estan. Les màquines netegen la pista fins a l’Hospital, però es veu que netejar aquesta congesta, que tot plegat són una trentena
de metres, queda fora del pressupost o simplement
és que no interessa perquè sempre hi deu haver algú
que vagi a fer una consumició a l’Hospital. Així les
coses, vam haver de carregar els esquís a la motxilla
per tot el Pla d’Estan i també per un bocí de la pujada cap al Refugi de La Renclusa fins a trobar neu
continuada...
Per fi arribem a la neu. Quin respir poder descarregar els esquís de la motxilla! Enganxem les
pells als esquís i remuntem els suaus pendents fins
al refugi, la façana del qual té la part baixa recoberta d’esquís repenjats de tots els colors i mides.
Aquesta imatge la recordo com si fos d’ahir; em va
impressionar, segurament per la il·lusió que, com a
esquiador novell, em provocava el fet d’iniciar-me

Refugi de La Renclusa

L’Aneto des del Pla d’Aiguallut

en aquesta nova manera de fer excursionisme, tot
ascendint per primera vegada amb esquís al cim
més alt dels Pirineus.
El refugi és ple de gom a gom d’excursionistes
que, com nosaltres, demà aniran a l’Aneto; potser
alguns a La Maladeta o al Pic d’Alba. Titit-titit, sona
un despertador. Bon dia! Són les cinc de la matinada. A fora és negra nit. Una bellugadissa de llums
envaeix l’allargat dormitori del refugi. Cadascú recull
les seves pertinences i es prepara per al gran dia.
Sortim a trenc d’alba, encara no s’hi veu i ens
cal dur el frontal encès. Muntanya amunt, es veuen
entre la foscor files de llumetes dels grups més matiners. A la nit ha fet fred, la neu és dura i la traça està
gelada; posem les ganivetes als esquís i comencem
a remuntar l’un darrere l’altre, en fila, els forts pendents vers el Portilló Superior.

Mentre ascendim vers el Portilló Superior apareixen les tuques
de Paderna per l’oest.

Aquesta és la meva segona excursió amb esquís de
muntanya i, en els llocs més inclinats, se’m fa difícil fer
el gir de pujada; encara no tinc prou pràctica de donar
el cop de taló necessari per a facilitar el gir de l’esquí de
baix; tot és gelat i en un mal pas podria perdre l’equilibri
i anar-me’n muntanya avall. Vaig molt tens, m’adono
que perdo molta energia i, mentre avanço penosament,
em ve al pensament dubtar si l’esquí de muntanya deu
ser per a mi. La traça està tan gelada que les ganivetes no s’hi claven; de vegades vaig millor per fora de la
traça, resseguint-la paral·lelament, però trenco la crosta
de la neu gelada i els trossos se’n van avall . Es va fent
de dia. Ànim!, em dic a mi mateix.
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El sol ja il·lumina de color rosat els cims de Paderna.
La neu és d’un color marronós per culpa de les pluges de
fang de fa dies, però com més pugem es va tornant més
blanca; hi ha una prima capa de neu recent de color
blanc pur que degué caure durant el pas del front
d’abans-d’ahir i cobreix a trossos la neu bruta de
sota. Un grup de cinc que ens van al darrere es
desvien cap a l’esquerra, es dirigeixen al Portilló
Inferior; no hi va ningú més, però hi ha una traça
feta. Nosaltres ens dirigim al Portilló Superior: és
una bretxa en l’anomenada cresta dels Portillons,
la qual separa les glaceres de l’Aneto i de La Maladeta. Quan hi arribem, hi ha gent reposant i d’altres
fan cua per a baixar a la glacera de l’Aneto.

Arribant al Portilló Superior

Amb els esquís penjats a la motxilla i cadascú com
li sembla, jo amb els grampons posats i el piolet a la
mà, baixem a la glacera de l’Aneto i ja veiem el cim i el
llarg flanqueig que ens falta. El sol cau de ple sobre la
glacera i podem prescindir de les ganivetes perquè no
hi ha gaire pujada i la neu ja s’ha estovat. Veig els cinc
que han anat pel Portilló Inferior que ens avancen per
baix... si que fan via! L’Aneto sembla que és a tocar,
però a cada passa que dono el veig igual de lluny, i em
semblava que feia poca pujada tret de la part final, però
em costa avançar. Tot plegat és com una il·lusió òptica
perquè el flanqueig per a arribar al Coll de Corones és
llarg i té uns 350 m de desnivell.
Al Coll de Corones parem a reposar, a fer un mos i beure.

Per Esteve Sabaté

Excursionistes ascendint al cim de l’Aneto, l’últim tram a partir
del coll de Corones.

Ens posem crema solar i fem fotografies. Ja n’hi ha
que en baixen, de l’Aneto, i com baixen! Quin estil!
Quins girs! Quines esses! Ho admiro. Ja veurem si
quan en baixi jo ho faré, si més no, una mica semblant. Reconec el grup de cinc i els pregunto com
és que han anat pel Portilló Inferior; són francesos,
em diuen que s’hi dóna una mica més de tomb, però
és ample i amb la neu que hi ha no cal ni fer cua ni
treure’s els esquís. En prenc nota.
Au! Som-hi, amunt. Ens ha anat bé aquesta estona de repòs i emprenem la darrera pujada amb
bona empenta. És força costerut i hi ha algun pas
estret entre roques, però la neu no està gelada i les
pells s’hi agafen bé. Alguns dels que ja baixen fent
giragonses, tot i que tenen bon domini dels esquís,
passen molt a prop nostre i a mi no em fa gaire
gràcia. Arribem a l’avantcim de l’Aneto, hi ha una
muralla d’esquís clavats a la neu en posició vertical
i la gent fa cua per passar a el Pont de Mahoma.
Arrenquem les pells dels esquís perquè es vagin
eixugant, però sobretot perquè, amb l’escalfor del
sol, podrien quedar rastres de cola a la sola dels
esquís. Els clavem a la neu al costat dels altres
allargant una mica més la muralla d’esquís. Quan
el trànsit afluixa, passem el Pont de Mahoma. Tot i
que no és difícil, sí que cal anar amb prudència, és
estret i hi ha una bona timba a banda i banda. Per
sort, l’escalfor que desprenen les roques ha fos la
neu entre aquestes i així passem amb més seguretat.

Els excursionistes passen el Pont de Mahoma per a accedir al cim de l’Aneto.
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D’un en un, anem travessant pels grans blocs de
l’estreta aresta i, per fi, el cim. Quina il·lusió, quin
dia més maco, quines panoràmiques. Ens abracem, estem contents. El Vallivierna, al sud, només
té alguna congesta de neu i la Vall de Corones és
un pedregam. Quin contrast d’una banda a l’altra!
Un grup de tres, encordats, arriben per la cresta
del Tempestats i l’Espatlla d’Aneto; ens expliquen
que han acampat a l’Estany de Llosàs. Amb ells
ens intercanviem les càmeres per a fer-nos la fotografia de grup.
Fem cua altre cop per a tornar a passar el Pont
de Mahoma. Ens esperen 1.400 m de desnivell per
neu verge. Tot i les nombroses traces de baixada,
sempre és possible anar per zones que ningú hagi
xafat, i el descens és evident; primer, per la glacera
i després caldrà girar al nord cap a Aiguallut.
Recuperem els esquís, ens els posem en posició
de baixada i avall. Al principi tinc la sensació que
no els controlo gens ni mica, però aviat els domino
i, quan l’espai és més ample i s’inclina, els esquís
van sols. En un tres i no res tornem a ser al Coll de
Corones. Això és una passada! Tant que ha costat
pujar! Ens reunim tot el grup i tot seguit continuem
el descens per la llarga i ampla glacera d’inclinació
moderada. A mesura que anem baixant, la neu és
més tova i costa més fer els girs. M’adono que,
encarant-me més al pendent, se’m fa més fàcil fer
les esses. Estic flipant, quin descens més llarg!

Per Esteve
Així arribem al Torrent de Barrancs,
pel qualSabaté
hem
de seguir com puguem fins al Pla d’Aigualluts; com
puguem perquè la neu ja escasseja i no cobreix la
gran quantitat de roques que hi ha.
Som al Pla d’Aigualluts. Mirant endarrere hi ha
una magnífica vista de la glacera. S’ha acabat la
neu i ara ens toca carregar els esquís a la motxilla
durant una bona estona. Malgrat això, i que durant
la pujada he patit molt, i que l’excursió sembla una
processó de la qual nosaltres també hem format
part, ha estat una gran satisfacció ascendir l’Aneto
amb esquís i, sobretot, fer la baixada des del cim
més alt dels Pirineus ha estat realment espectacular, per a repetir-la mil vegades.
D’ençà de 1988 aquesta excursió és per a mi, igual
que per a molts, una clàssica de final de temporada.
Ara bé, mai més l’he patit tant com aquell dia.
Dificultat: anar a l’Aneto amb esquís no es considera una excursió difícil, però sí que és una travessia llarga i més o menys penosa segons l’estat
físic de l’excursionista i la seva habilitat a controlar
els esquís. Les úniques dificultats són el Pas del
Portilló Superior, que és una baixada de 40 m cap
a la glacera de l’Aneto i pot requerir l’ús de piolet i
grampons, i el Pont de Mahoma, el qual no és difícil, però té un pati impressionant a banda i banda.
Pel que fa al descens, la baixada no és difícil i no hi
ha llocs exposats (precipicis). En general, és una excursió apta per a esquiadors de poc nivell (S2-BEA)

Cua per a sortir de l’Aneto

El pla d’Aiguallut ens regala aquesta panoràmica dels pics
Salvaguardia i La Mina, entre els quals es veu el Portilló de
Benasque

Cartografia: Mapa Maladeta Aneto de l’editorial Alpina
Joan Guasch i Murtra
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Recull de publicacions
Per Esteve Sabaté

Ocells, bèsties
i parents

CAMINS
DEL
PRIORAT

GERALD
DURRELL
Segon dels llibres de
l’autor sobre la seva estada a l’Illa de Corfú en
la seva infantesa i més
històries de la seva família i els personatges
entranyables,
siguin
persones o bèsties,
que el varen ajudar a
créixer i entre els quals
va començar a “observar”.
Com a mostra, dos
petits fragments de la
seva narrativa; el primer, la descripció que
fa d’una noia el dia del
seu casament:

PRIORAT
NORD
Escala 1:30.000
Mapa de la comarca
del Priorat amb el
Parc del Montsant i
la Serra de Llaberia.
Hi destaquen poblacions de la zona com
ara Poboleda, Gratallops, Ulldemolins i
Siurana, entre d’altres. La Xarxa de Camins del Priorat la formen antics camins rals, de ferradura, senders,
camins agrícoles actuals, etc. Alguns han estat recuperats i són mantinguts pel Consell Comarcal, els Ajuntaments, el Parc Natural de la Serra de Montsant i el
Consorci de la Serra de Llaberia, amb la col·laboració
de voluntaris de la comarca. La Xarxa està senyalitzada amb marques de GR o de PR.

“…amb un somrís ample i uns ulls negres grossos i dolços
com uns pensaments.”
El segon correspon a un dia de pesca en què es trobà un
pop.
“sota aquell cap calb en forma de cúpula, els seus ulls
misteriosament humans ens fitaven desconsoladament”
Una lectura que eixampla l’ànim pel somriure a què convida i el pòsit de tendresa que transmet.

Editorial Piolet. Maig 2012. ISBN: 978-84-15075-00-4

Cercle de Lectors. 1990. ISBN: 84-226-3107-5

LA GUIA NEGRA
excursions pel
Baix Penedès,
la serra
del Montmell
i els seus
encontorns
Diversos autors

BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL
T
I ALTRES POE ( M ) ES MALLORQUINS

El fet que hagi sortit una segona edició
d’aquesta guia impulsada pel Consell
Comarcal del Baix
Penedès posa de
manifest l’interès que
ha suscitat dins del món de l’excursionisme local. El llibre
conté 33 itineraris de mitja jornada i de baixa dificultat destinats a donar a conèixer la Serra del Montmell i el Baix Penedès, una comarca que, malgrat un cert garbuix urbanístic,
manté moltes zones d’interès per als excursionistes. La guia
ha estat redactada de forma acurada, amb descripcions
concretes i amb la inclusió d’un mapa per a cada itinerari.

QUE CANTA
MARIA DEL MAR BONET
Aquest catàleg recull fragments de l’exposició Imitador del
foc. Bartomeu Rosselló-Pòrcel i la Residència d’Estudiants
de Catalunya (1930-1938), Juntament amb els poemes
d’autors mallorquins que Maria del Mar Bonet ha cantat, la
primavera i l’estiu de 2012, en el marc de la seva presentació al Col·legi Major Ramon Llull, Residència d’Estudiants
de la Universitat de Barcelona, i al Museu de la Vida Rural
de l’Espluga de Francolí, de la Fundació Lluís Carulla.

La Comarcal publishers. Març 2010
ISBN: 78-84-613-9835-5

(Text extret del propi catàleg, que es pot comprar al Museu de
la Vida Rural)
Marta Roig
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Notícies
Per Esteve Sabaté
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA ACTIVITATS 2011-2012

E

l divendres 27 de juliol, a les 11:30 del matí, es va obrir al públic la
cinquena edició de l’exposició fotogràfica ACTIVITATS, que organitza la Secció Excursionista del Club Atlètic Espluguí amb motiu
de la Festa Major a la Sala Llucià Navarro del Casal. Com cada any, no
ha faltat la imprescindible col·laboració dels companys de la secció, amb
la qual ha estat possible organitzar i realitzar aquesta exposició.
A l’acte d’obertura, hi van assistir, a més d’un bon nombre de companys del CA Espluguí, la Regidora d’Esports i altres representants de
l’Ajuntament. Després d’uns breus parlaments per part d’Esteve Sabaté, president el Club Atlètic Espluguí, d’Antoni Ferrando, coordinador de
l’exposició, i d’Ester Farré, Regidora d’Esports, es va donar per oberta
l’exposició i el públic va poder contemplar setze pòsters amb fotografies
i veure l’audiovisual on es mostraven projeccions de les sortides quinzenals de la Secció Excursionista. També estaven a disposició del públic
en format de paper els quatre butlletins de l’entitat editats durant els curs
2011-2012.
Aquest acte ha esdevingut també un punt de trobada improvisat dels
excursionistes que participen o han participat de les nostres activitats.
L’exposició va estar oberta els dies 27, 28 i 29 de juliol, matí i tarda, i va
comptar amb un bon nombre de visitants.

Antoni Ferrando Roig, fotos: Pere de la Rosa
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CONCERT DE LA MARIA DEL MAR BONET

l dia 26 de juliol vàrem tenir el privilegi d’assistir, al Museu de la Vida Rural de l’Espluga, al concert que oferí Maria
del Mar Bonet amb motiu de la inauguració de l’exposició sobre el poeta mallorquí Bartomeu Rosselló-Pòrcel. El
comissari de l’exposició fou Josep Camprubí, el qual va fer la presentació de la cantant i del poeta d’una manera
molt aclaridora i emotiva. Vàrem assistir a un gran concert en un escenari excepcional que, sens dubte, quedarà en la
nostra memòria.
La Maria del Mar va estar esplèndida, mostrant en tot moment els seus dots d’artista i de cantant amb una extensa
presentació de poemes, la majoria musicats per ella mateixa, i aconseguint de fer arribar a un públic captivat per la seva
veu les paraules dels poetes mallorquins, que d’altra manera haurien estat difícils de conèixer.

Marta Roig, fotos: Pep Torres
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