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EDITORIAL

es religions com ara l’hinduisme, el taoisme, el budisme, l’islamisme, el cristianisme i també les tribus d’Amèrica i Oceania prediquen que la vida de les persones i la Natura van estretament unides. Però ara tenim una nova religió amb
l’objectiu d’obtenir el màxim benefici, la qual no s’atura davant la destrucció de la vida
del planeta. Per això, aquest desenvolupament embogit requereix que la humanitat entri en una nova etapa de consciència per tal d’evitar l’espoli de les primeres matèries,
la incorporació de transgènics a l’agroindústria, així com el monopoli de comptades
empreses pel que fa a les llavors, productes químics, recursos energètics, la propietat de les terres, etc. Tot plegat ha generat una situació insostenible. Del fet de treballar la terra, se’n diu explotació agrícola o ramadera, amb totes les connotacions negatives de la paraula explotació i, a pagesos i ramaders, se’ls denomina productors,
deslligant-los del ritme de la Natura. El gran mantra dels organismes supranacionals
(FAO, OMS, etc.) és que amb cultius intensius i amb altes productivitats (sense mirar com) es produirien aliments per a eradicar la fam del món. Ja es veu el resultat:
hi ha 1.500 milions de persones que pateixen gana i, sense anar gaire lluny, a casa
nostra, on vivim una forta crisi econòmica, hi ha col·lectius que també passen fam.
Aquesta actuació només ha servit perquè una part de la humanitat estigui sobrealimentada amb productes obtinguts a preus baixos, expulsant del món rural els petits pagesos i
ramaders per a donar pas a l’ agroindústria, tot amb la connivència dels agents econòmics
i polítics. No es pot emfatitzar tant la productivitat amb els termes actuals, sinó buscar una
relació més propera entre el consumidor i el productor, tot incloent-hi valors ètics. El consumidor ha d’exigir productes adequats en preu i qualitat, però ha d’entendre que darrere
del producte que compra hi ha persones que l’han cuidat i fet créixer, i això té un preu.
L’ecologia és l’alternativa a aquesta situació: la producció ecològica respecta els cicles
naturals de la terra i de la vida amb cultius rotatius, no utilitzant fertilitzants químics,
pesticides, herbicides o hormones per a engreixar animals. L’agricultura ecològica permet una terra més descansada amb més matèria orgànica que l’enriqueix i la fa més
resistent a les sequeres i les plagues, frena la desertització, permet major varietat de
paisatges i biodiversitat, tot conservant els hàbitats de la fauna salvatge autòctona. A
més a més, fomenta el manteniment de cultius diferents, marges arbrats, la ramaderia
extensiva i el reciclatge dels nutrients incorporant-los de nou a la terra en forma de
compost orgànic. També utilitza de forma òptima els recursos naturals i energètics. Per
això, a banda de produir aliments, aquest sistema és una opció de vida que fomenta la
sostenibilitat i l’equilibri social respectant els drets dels agricultors i els consumidors. Tot
això queda ben resumit en la declaració de “sobirania alimentària” (Declaració de Mali,
2007), que explica els drets dels pobles a tenir aliments nutritius adequats i accessibles.
Quan sortim a caminar, veiem indrets que encara no estan malmesos, descobrim
antics camins trepitjats per moltes generacions, marges de pedra per a mantenir conreus, fonts, molins, etc.; i, quan trobem petits pobles abandonats i masies en ruïnes,
ens adonem de l’esforç, la vitalitat i l’activitat d’aquells avantpassats que convisqueren respectuosament amb la Natura, no com ara, que el que es pretén és dominarla, transformar-la i esprémer-la per a obtenir el màxim rendiment al preu que sigui.
S’ha de fer veure als responsables polítics i socials la necessitat de fer conèixer a
tots els sectors de la societat el perill en què es troba la Natura i el fet que, si no es
prenen mesures, estem abocats a un desastre de greus conseqüències que ja fa que
la qualitat de vida en tots els aspectes es deteriori a un ritme cada vegada més ràpid.
JMª Amigó
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Programa d’excursions
gener, febrer i març de 2013
Conca de Barberà. La Sala de Comalats - Glorieta - Collet
Blanc - Alzina de Comalats - Cista dolmènica - La Sala de
Comalats
Muntanyes de Prades. Plans de Sant Joan - Font d’en
Diumenge, 27 de Garró - Mas d’en Bessó (pintures rupestres) - Font de
gener
Mas de Pepet - Corral de la Marieta - Coll de la Mola Coll de la Creu de l’Ardit - Plans de Sant Joan
Diumenge, 13 de
gener

Matinal

Matinal

Diumenge, 10 de
febrer

Muntanyes de Prades. Els masos de l’entorn de Vallclara

Matinal

Diumenge, 24 de
febrer

Muntanyes de Prades. Itinerari dels bolets de Castellfollit

Matinal

Diumenge, 10 de
març

Serra de Montagut. Esblada - Puig Formigosa - Esblada

Matinal

Diumenge, 24 de
març

Muntanyes de Prades. Mont-ral - La Foradada - Portell
de l’Abellera - Mas del Cisterer - L’Aixàbiga - Mas de
Muster - Mont-ral

Matinal

La Sala de Comalats
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

14-10-2012

L’Espluga de Cuberes
(Pallars Sobirà)
Itinerari: Revolt del Salt de la Núva - Salt de la Núvia
- Pas de l’Escaleta - l’Espluga de Cuberes - Solduga
- Mare de Déu d’Esplà - Mata de Coll Pan - Coll de
Solduga - Bosc de la Pentina - Revolt del Salt de La
Núvia.
Recorregut: 17 km
Dificultat: mitjana-baixa
Desnivell: 960 m

una sòlida rampa graonada que ens porta fins al conjunt
d’edificacions. Ara, de més a prop, podem observar els estralls que
l’abandó i el pas del temps han produït sobre les construccions. Tot
i això, davant de la singular bellesa de l’indret, et sents transportat
a altres temps, on una vida dura i molt més senzilla no sabia de
“primes de risc” ni de “pactes fiscals”. Cal destacar, entre les edificacions, l’església romànica de Santa Coloma de Cuberes, construïda pràcticament dins de la balma. Del poblet de l’Espluga de
Cuberes, se’n tenen referències documentals de final del segle XII.

Desfem el camí, aquest cop de manera ascendent, fins a enllaçar amb el camí principal. El seguim en direcció est per a visitar el poble de Solduga (1.240 m); avancem entre parades de
conreu abandonades. En arribar, podem observar un parell de
cases restaurades: la resta es troba totalment enrunat. El poble
de Solduga apareix documentat pel voltat del segle XIII.
Deixem Solduga i, en direcció nord, prenem una pista que mena
al Coll de Solduga. Després de superar una forta pujada i quan la
pista es mostra més planera, prenem a la nostra dreta un sender
no gaire clar, tot i que podem observar alguna marca de pintura.
Acompanyats d’una mica de pluja, anem pujant pel llom de la carena; finalment, assolim l’altura màxima del dia d’avui, 1.532 m.
Ens trobem al lloc anomenat Cap de Roques de Solduga.

S

ón les 7 del matí i comença a clarejar quan sortim de
l’Espluga cap al Pallars Sobirà. Al voltant de les 9.30,
arribem al revolt de la pista anomenat el Salt de la Núvia (800 m). Aquesta pista, generalment en bon estat, mena al
Refugi de Cuberes. Deixem els vehicles i comencem a caminar
en direcció est; ràpidament, trobem un sender a la nostra dreta amb un pal indicador, on podem llegir el nom dels indrets
que tenim previst de visitar el dia d’avui. Així doncs, de forma
decidida, prenem el sender que per un bosc atapeït i ombrívol
ens porta fins al Mirador del Salt de la Núvia a 1.180 m. Des
d’aquest lloc, el paisatge se’ns obre de manera espectacular
i podem gaudir de vistes sobre el Congost de Collegats, el
Barranc de l’Infern, la Serra de Peracalç, amb el seu peculiar
perfil anomenat “La Geganta Adormida”.
Seguim caminant per un sender a estones empedrat; aquest
camí és el que utilitzaven els habitants de l’Espluga de Cuberes
i Solduga per a anar fins als pobles de la vall. El camí, ara més
planer, s’endinsa per un bosquet d’alzines. Un cop superem el
Pas de l’Escaleta, podem observar davant nostre, arrecerat en
una cinglera, el poblet abandonat de Solduga. Abans d’atansarnos-hi, trobem una cruïlla a la nostra dreta que, senyalitzada
amb fites, ens mostra el camí al llogaret de l’Espluga de Cuberes; som a 1.200 m i, per a arribar al nostre destí, hem de
perdre gairebé 200 m de desnivell.
Així doncs, comencen a davallar en direcció sud-oest. El camí
es troba en condicions força precàries; hem de parar atenció.
Finalment, arribem a un replà des d’on podem observar les balmes penjades a l’espadat que, des del lloc on ens trobem, semblen gairebé inaccessibles. Seguim vers ponent, on veiem una

Tot i que el dia s’ha tapat un xic, podem gaudir de magnífiques
vistes sobre els Montsecs, la Serra de Sant Gervàs, el Montsent
de Pallars, el Boumort... En acabat de visitar l’Ermita de la Mare
de Déu d’Esplà, seguim uns metres més endavant on hi ha un
refugi lliure, el qual, per sort, trobem força net. Com que és l’hora
de dinar, aprofitem per a recuperar forces, tot arrecerant-nos de
les quatre gotes que cauen.
Davant del refugi trobem una pista, l’agafem i anem davallant. Tot i prendre alguna drecera, el camí de tornada el fem per
aquesta pista que, pel Bosc de la Pentina, ens portarà de nou
fins al revolt del Sal de la Núvia, on tenim els vehicles.
Text: Amadeu Rodríguez
Fotos: Marta Roig, Antoni Ferrando, Amadeu Rodríguez
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

28-10-2012

El Barranc de la Baridana
(Rojals – Conca de Barberà)
Itinerari: Rojals - Balma del Mas d’en Carles.
Pintures rupestres - Camí de la Bartra - Camí
dels Cogullons - Font Freda. Pou de Gel. Font
del Grèvol - Balmes, mas i cova de la Baridana.
Inscripcions gòtiques - Rojals.
Recorregut: 7,6 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 448 m

D’aquesta manera, s’invocaven els esperits de la natura per
tal afavorir els clans de caçadors-recol·lectors als quals pertanyien.
Baixem fortament pel Camí de la Bartra (S) i travessem el barranc
per una pista que seguirem fins a trobar el camí de pujada als Cogullons (NW). Costa amunt, fem cap a la Font Freda, al Pou de
Gel i a la Font del Grèvol, el punt més alt de l’itinerari (1.005 m),
on emprenem el retorn a Rojals seguint el GR171,

E

l Barranc de la Baridana forma part de les Muntanyes
de Prades i es troba a ponent de l’encimbellat poble de
Rojals (979 m d’altitud). Per aquesta ampla barrancada,
que baixa vers el SE, hi passen els antics camins que comuniquen els poblets de la Bartra, els Cogullons, Farena i Rojals.
Dominada per cingleres calcàries i coberta per un bosc ombrívol, la capçalera del barranc encara conserva -tapades per
la boscúria- les ruïnes del Mas de la Baridana, d’origen remot,
el qual fou habitat fins ben entrat el segle XX. A més del seu
bell entorn natural, d’aquest paratge cal destacar les pintures
rupestres que hi ha en alguns abrics del cingle de llevant del
barranc. Fins i tot es poden llegir inscripcions medievals del segle XV prop del Mas de la Baridana. Aquests elements formen
part dels objectius de la sortida d’avui i ens aportaran nous
coneixements sobre la zona.
Sortim de Rojals a les 8:40. Fa vent i fred (1ºC); amb tot, la
bona visibilitat i l’absència de núvols preconitzen belles vistes
sobre el barranc i el seu entorn. Seguim la pista que va als Cogullons, senyalitzada com a part del GR171 (W). Aviat deixem
la pista i baixem per un corriol (SW) entre grans camps de
conreu. L’indret té un nom ben inquietant: el Reposador dels
Morts. Entrem al bosc i veiem que el camí encara conserva
part de l’empedrat. Passats uns 15 minuts des de l’inici de la
caminada, deixem el GR i seguirem per un trencall a banda
esquerra (SW) que va cap al vessant llevantí del barranc. Passats uns 10 minuts més, trobem a l’esquerra unes fites i un
sender poc fressat que s’acosta al cingle (SE). Aviat fem cap
a la balma obrada del Mas d’en Carles, un indret espectacular
on podrem contemplar un notable conjunt de pintures rupestres de color vermellós. Estan fetes amb la punta d’un dit i són
d’estil abstracte esquematitzat. Aquestes manifestacions rituals
dels xamans prehistòrics podrien tenir 8.000 anys d’antiguitat.

que baixa fortament fins a la pista del barranc (NE). La seguim
vers llevant fins a trobar, a banda esquerra, un sender per on
s’enfila el GR que, planejant entre el bosc i el cingle, arriba
a la balma obrada i a les ruïnes del Mas de la Baridana. Uns
90 m més endavant podem llegir -escrites en el cingle i a tocar del camí- unes frases del llibre Lo Crestià, de Francesc
d’Eiximenis (segle XIV): Molt...vanidar y dar e poch saber es mudoria. Molt prear e poch valer es oradura...

Es creu que foren escrites en el segle XV per algun religiós de
Poblet o de Montblanc que practicava l’eremitisme a la Cova de
la Baridana, la qual també visitem. Es troba per sobre del camí i
pocs metres més enllà de les inscripcions.
Arribem a Rojals a les 12:50. I ho hauríem fet abans, però
l’instint boletaire d’alguns companys és irreductible...
Text: Antoni Ferrando Roig
Fotos: M. Roig, E. Sabaté i J. Castro
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

11-11-2012

Castellví de la Marca
(Baix Penedès)
Itinerari: Sant Sadurní - El Castellot - Cova del Castellot - Puig de la Cogulla - Puig Rodó - Torre de
Can Pascol - Riera de Marmellar - Sant Sadurní.
Recorregut: 9,7 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 514 m

Castellot, que es troba a mig aire de l’espadat que hi ha sota
les ruïnes del castell. Llàstima de les pintades que hi han fet
uns desaprensius. Esmorzem dalt del Castellot (10:15), des
d’on gaudim d’amples vistes sobre el mar, la Plana del Penedès, Montserrat, etc, tot plegat enfosquit per un cel amenaçador. Baixem per la pista (SW) fins a un coll on iniciem la pujada
al Puig de la Cogulla, de 493 m (NW). Comença a ploviscar.

L

es ruïnes del Castell de Castellví de la Marca (segle XI) es
troben dalt d’un esperó rocós que s’alça sobre la capçalera
de la Riera de Marmellar, a 468 metres d’altitud. Aquesta
és terra de castells, ja que durant l’Alta Edat Mitjana formà
part de la “marca” o frontera que separava l’Europa cristiana
de l’Islam. L’itinerari d’avui transcorre per les carenes, boscos
i fondalades de la capçalera de la Riera de Marmellar i té com

Carenegem fins al Coll de Puig Rodó (600 m), on iniciem la davallada al Fondo del Martorell (E-NE). Enfilem la pista que puja
a la Torre del Pascol (NE) i visitem les ruïnes. Seguim la mateixa
pista vers migdia fins a trobar el vial de la Riera de Marmellar. Un
cop arribats sota el cingle del Castellot, creuem la riera i pugem
per la pista (NW) fins a trobar l’indicador del camí de retorn
a Sant Sadurní (S). Hi arribem a les 12:55, ja sense pluja.
a punts d’interès les ruïnes del Castell de Castellví de la Marca i la Torre de Can Pascol (segle XI).
Sortim del veïnat de San Sadurní a les 9:05 pujant vers
tramuntana fins a trobar l’indicador del camí que s’enfila al
Castellot (NW). Ens cal salvar uns 150 metres de desnivell
en 650 metres de recorregut. Al començament, el cel és ben
blau, però s’anirà enfosquint ràpidament. Visitem la Cova del

Malauradament, no podrem visitar l’església d’estil romànic llombard de Sant Sadurní, perquè el recinte és tancat. Així que ens
dirigim a fer la tertúlia i a refer-nos de la caminada en una cafeteria de Sant Jaume dels Domenys.
Text: Antoni Ferrando Roig
Fotos: M. Roig, A. Ferrando i M. Siscart
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

25-11-2012

Prenafeta
(Agricultura biodinàmica)
Itinerari: Celler Escoda Sanahuja - Mas de la Sabatera - Ermita de Santa Anna - Prenafeta - Ruïnes de Prenafeta Vell - Castell - Cal Giró - Celler
Escoda Sanahuja.
Recorregut: 9 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 335 m

Continuem la pujada, passem per davant d’una font i enfilem
cap al castell, que ens rep amb una excel·lent panoràmica de
la Conca. El castell, també anomenat Torre del Moro, és dels
segles X-XII i va estar en mans dels Puigverds dins el domini
del Monestir de Poblet (XII-XIII).

Després de les corresponents fotos, baixem per una pista
que ens permet contemplar les diferents construccions del
castell, tornem a l’encreuament de camins i al tram empedrat, baixem fins a la pista inicial i anem a l’esquerra fins a
trobar el camí de Lilla. Deixem el veïnat de la Barceloneta
a l’esquerra, seguint avall, passem cal Giró, sortim de la
pista per un sender a l’esquerra fins a trobar-ne un altre
que passa a la vora d’un mas amb uns cavalls. Allí girem a
l’esquerra i entrem en unes vinyes que ens duran al punt
de sortida.

A

vui tenim una sortida que complementa la conferència
del Joan Ramon Escoda sobre l’agricultura biodinàmica
i acabarem la ruta visitant el seu celler i provant algun
dels seus vins. Iniciem la sortida al Celler Escoda Sanahuja i
anem en direcció al Mas de la Sabatera, on creuem la carretera
i seguim l’indicador de l’Ermita de Santa Anna per una pista
que transcorre entre ceps i des d´on podem veure el Mas Gassol. A l’ermita, observem una creu de terme restaurada d’estil
goticorenaixentista. L’Ermita de Santa Anna de Montornès és
del segle XIV i havia estat un antic monestir agustinià.

El Joan Ramon ja ens espera i ens porta a veure unes vinyes;
aquest és el seu terreny, el domina a la perfecció: les herbes,
els ceps, els insectes, la fauna, la meteorologia, l’astronomia
i l’entorn de les vinyes li són indispensables per a aplicar
l’agricultura biodinàmica. Fer uns bons vins és la seva passió i
això ho sap transmetre molt bé.
Tornem al celler, ara és l’hora de provar tot el que ens ha explicat; ens deixem endur per les aromes, colors, sabors i sensacions, i les d’explicacions del Joan Ramon sobre la composició
de cada ampolla que va obrint. Ens parla de les peculiaritats
olfactives, l’acidesa, la dolçor, l’amargor, l’aspror, les tonalitats
florals, els gustos de taronja, mandarina... que assagem de descobrir mentre conversem cordialment.

Reprenem la marxa desfent uns cent metres de pista i girem
a l’esquerra en direcció a Prenafeta. Al cap d’uns vint minuts,
arribem a la part baixa del poble i ens dirigim cap a la serra
fins a la Font d’en Guàrdies, on esmorzem.
Ara ens toca fer la pujada fins al castell, així que ens hi posem sense fer-nos pregar gaire i prenem el sender a la dreta
en direcció Santes Creus; travessem la pista i, després d’un
tram empedrat, girem a l’esquerra per un sender poc trillat. En
un tres i no res, passem pels primers murs de l’antic poblat de
Prenafeta Vell, que va ser abandonat al voltant del segle XV.
Una mica més endavant, trobem Sant Salvador, edifici religiós
que data del segle XI i que fou ampliat el XIV. Actualment,
presenta un estat força ruïnós.

Text: Joan Poblet
Fotos: Esteve Sabate
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

9-12-2012 Clot del Cirer-Grau de les Tosses
(Serra del Montsant)
Itinerari: La Morera de Montsant - Grau de Salfores - Clot del Cirer-Barranc de la Falconera - Grau
de les Tosses - Piló dels Senyalets - Grau de la
Grallera - La Morera de Montsant.
Recorregut: 12,90 km
Dificultat: mitjana
Desnivell: 834 m

passem a la vora de la Cova Arnalla; de mica en mica, el barranc
es va obrint. A la dreta tenim el Molló Alt; a l’esquerra, les Tosses, per on tornarem, i, al davant, unes vistes magnífiques de
la vall del Riu Montsant. Aviat fem un gir sobtat a l’esquerra i
davallem pel Grau dels Forats fins al fons del barranc i el travessem per la Cadolla dels Forats. Un cop a l’altra banda, anem
en direcció est. Estem pendents de veure una fita que indica
el començament del grau de les Tosses; la trobem i agafem el
camí a l’esquerra: en aquest punt iniciem la tornada.

Pugem, anem seguint les fites per un sender molt perdedor
i en algun punt embrossat. Hem de començar a grimpar
per les roques; el fort pendent ens fa esbufegar una mica,
però anem guanyant alçada. Sortim a una balconada, on
aprofitem per a agafar aire i contemplar el Barranc de Vidalbar, el Pont Natural i els majestuosos Ventadors. Seguim
pujant, ara més còmodament; ja veiem el final de la pujada.
Arribem en poca estona. Passem per la carena, a la nostra
dreta tenim el Barranc de les Tosses, on podem veure la
Cova del Llorenç.

T

ornem al Montsant amb una sortida de tot el dia. El
temps és agradable a la Morera i ens posem en marxa en direcció al Grau de Salfores. El sender comença
baixant, però després, progressivament, puja ben fort. El nom
del grau ens crida l’atenció. Prové del 1170-1194; per aquestes dates, Arnau de Salfores era senyor de la Morera i el seu
cognom va quedar a la toponímia del Montsant.
Ja ens trobem al capdamunt del grau; les vistes a la Cartoixa
i a tot el Priorat són esplèndides. Girem a l’esquerra; el temps
canvia radicalment i la boira i el gebre apareixen de sobte.
L’Antoni ens mostra el Racó de Missa, un lloc perfecte per a la
pràctica de l’escalada.

Al peu del Piló dels Senyalets dinem a recer de la muntanya; després de fer-la petar, recollim motxilles i pugem fins
al Piló. Allí seguim en direcció al Grau de la Grallera i la
Morera, passem pel Pi del Ros i, després d´un fort descens
amb molts còdols, arribem a Lo Corralot, un indret on iniciem
el descens del Grau de la Grallera. En uns vint-i-cinc minuts
arribem a la Morera del Montsant i ens dirigim al bar per
a fer una consumició, recuperar-nos una mica i xerrar una
estona.

Per un sender entre savines, arbustos i pins maltractats pel
vent, arribem a dalt de tot de la Serra Major i comencem a
baixar per la cara nord en direcció al Clot del Cirer, on sembla
que vol tornar a clarejar el sol. A resguard d’una balma, aprofitem per a esmorzar i contemplar aquest racó tan encisador. Reprenem la marxa pel Barranc de la Falconera, seguim baixant
per un sender poc fresat amb marques blanques i grogues,

Text: Joan Poblet
Fotos: Antoni Ferrando, Joan Castro
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

23-12-2012

Serra de Jordà
(Cabra del Camp-Alt Camp)
Itinerari: Cabra del Camp (GR 175) - Plana d’en
Sarrils - Cova del Moro - Ermita de Sant Ramon Cova dels Miquelets - Cresta del Barretet - Cabra
del Camp (GR 175).
Recorregut: 9,30 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 506 m

Ja refets, ens arribem a veure la Cova del Moro i tornem per a
seguir la baixada fins a un coll. Allí, una par t del grup arriba
fins a les ruïnes de l’Ermita de Sant Ramon i els altres
companys l´observen des d´un mirador. En vint minuts ens reagrupem, seguim la marxa per una pista envoltada de pins que
dóna el tomb a la serra fins a trobar la pista que enllaça amb el
Camí de Dalt. Trobem l’indicador de la Cova dels Miquelets, que
en altres temps podia servir d’aixopluc o d´amagatall. Seguim
camí i, a cent metres, entre la vegetació, hi ha un antic forn de
teules totalment ensulsiat datat del 1622. La mina d’aigua existent i l’abundant argila expliquen l’existència del forn.

A

Pugem una mica més; tenim la Cresta del Barretet davant
nostre. En un tomb trenquem a l’esquerra per un sender
molt poc visible. Una marca groga en un pi indica un precari
pas per a accedir a la cresta, on hi ha una magnífica vista
de Cabra del Camp. Els més grimpadors seguim pujant fins
a la senyera. L’autopista trenca l’harmonia de l’entorn, però,
tot i així, val la pena fer l’estreta cresta, gaudir de la Voltorera, la Cogulla i el paisatge en un dia esplèndid.

quest cop hem preparat una sortida a la vora de casa,
potser en un dels racons menys visitats de la Serra de
Miramar. Arribem a Cabra del Camp i agafem el GR 175
fins a trobar el pont de l’autopista, on deixem els cotxes. Ara,
ja a peu, seguim el GR i anem cap a l’est, agafem la pista de
l’esquerra que puja en direcció a la serra, però aviat la deixem
i ens posem en un corriol a l’esquerra fins que, a uns cent
metres, tal com marca una fita, girem a la dreta. Ens endinsem
per un paratge anomenat Els Jordans, un lloc feréstec amb
molta vegetació de falgueres, arítjols, heures, esbarzers...

Un altre cop tots reunits, avancem lentament per aquest pas
que puja i baixa entre vegetació i algunes roques fins que sortim
en una pista ben ampla i només ens queda caminar en direcció
a l’autopista fins a trobar els cotxes. Les obligacions familiars fan
que alguns no puguem acompanyar el grup en el corresponent
beure, però ens acomiadem desitjant-nos un Bon Nadal i fins al
proper trimestre.

Arribem a la Plana d’en Sarrils, on la vista és immensa; al nord,
la Serra del Tallat; darrere, les crestes blanques dels Pirineus;
al sud-oest, la carena de la Serra de Jordà, amb el Tossal Gros
com a punt més alt; al darrere, la Serra de Prades; al sud-est, la
plana del Camp de Tarragona fins al mar. Per un sender entre
garrics, fem tota la carena i comencem la baixada amb fort pendent fins al Camí de Dalt on, a resguard del vent, esmorzem.

Text: Joan Poblet
Fotos: Antoni Ferrando, Joan Castro

8

Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté

Cresta Crabioules - Lézat - Grand Quayrat (Pirineu francès)
			

D

Dimecres, 22 d’agost de 2012

esprés d’un estiu ple de focs i de feina, per fi una collota de sis bombers vam aconseguir quedar per a
anar a fer una cresta que feia temps que a tots ens feia il·lusió: la cresta que va des dels Pics de Crabioules al Pic de Lézat. Els joves i no tan joves alpinistes vam ser el Lluís, la machine de Tarragona;
en Quim, l’home tranquil; lo mestre Koanito, skyrunner; lo Santo i Casador Benaiges, la bèstia pute; lo Salla
metralla, i jo mateix, el xeic menut! Tots naltres vam formar la cordada “no són cebes, que són gallines”.

Cresta del Malpàs- Crabioules-Lézat des del Grand Quayrat

Així va ser com els Ilercavons, les cametes coixes,
algun Ilerget i algun Neolític vam enfilar carretera i
manta cap a Bagnères-de-Luchon, on, després d’un
entrepà, tiràvem amunt cap al Refugi de Portilhon. Va
ser un camí distret, ple de llacs i un bonic senderó
empedrat amenitzat per l’acalorada conversa entre lo
jove xiquet de Tarragona i lo xiquet d’Hospitalet. Tot
va quedar en una bona pujadeta de 1.600 m de desnivell. Arribats al refugi, el banyet de rigor i, al fons, el
Crabioules, que ja ens esperava amatent. Cervesa,
soparet, vinet, conyac i a sentir bramar el yeti, que va
ser més aviat discret.
5’30 del matí... Riiiing! Sonava el despertador i, després de molt de pa sec amb melmelada, cap a veure
sortir el sol des de dalt el Crabioules. La cordada dels
de la cameta es va avançar per a reconèixer el terreny
Arribant al Gendarme Blanc
i nosaltres vam anar a fer el Crabioules oriental amb
il·lusió i a ritme Capdevila. La magnífica cresta dels i semblava que els núvols no ens apretarien; això sí, el
Crabioules és per a repetir; és una de les millors crestes vent es despertava valent i afegiria un + a la dificultat
per la seva verticalitat i estètica: hi tornaríem. Feia solet de la cresta. Piano, piano i arribaríem a l’ontano...
Superant la segona agulla de Lézat

Cresta de Crabioules
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Per a baixar de la Punta Mamy vam trobar el primer
ressalt que calia superar. No ens vam complicar la
vida i vam muntar un ràpel d’uns 15 m que ens baixaria amb tota seguretat fins a la bretxa. Un cop passada la bretxa, vam albirar en la llunyania els nostres
companys de cordada, que ja havien arribat a la màxima dificultat de la jornada: el Gendarme Blanc. Allí és
on hi havia les cametes coixes amb el mestre Koanito traient el pas del bloque característico, l’estètica
del qual havíem de veure amb detall més endavant.
Aquella cresta ens anava regalant moments de plaer
visual al mateix temps que anàvem assegurant cada
pas a la roca boníssima de les Agulles Lézat.
Després d’uns bonics passos atlètics, vam arribar al
Gendarme Blanc. La verticalitat del pas era absoluta.
Sota els nostres peus, 500 m de timba amb el Llac de
Portilhon i el Gourgs Blancs com a teló de fons. Una
sortideta al buit mitjançant una lleixeta per als peus
i sense mans per a arribar al bloc característic... A
partir d’aquí, la dificultat disminuïa i vam passar a la
banda obaga, on una paret de pedra ens dominaria
fins a arribar al peu de la primera agulla de Lézat.

Per Esteve Sabaté
Dalt del pic de Lézat

anar de més a menys complicades, amb autèntiques
parets que calia pujar. De front eren completament infranquejables, però esdevenien assequibles a mesura
que t’hi anaves acostant. Desant el material, vam arribar al cim de Lézat, on redistribuírem les cordades. La
idea era arribar al cim del Grand Quayrat, que teníem
ben a prop. O això semblava!
Al Lluís i al Salla, no els feia res que la resta de la
cresta estigués podrida i van tirar pel cordal fins al
Quayrat. Koanito, skyrunner total, es va llençar pedrera avall i, a poc a poc, va anar augmentant el ritme
a fi de pujar els més de 800 m de desnivell que li
quedaven fins a dalt. Santo i jo vam tirar avall, cap al
refugi, amb tota la calma del món i, recuperades les
forces, vam remuntar cap al Grand Quayrat! Després
d’una pallissa memorable, el Koanito va arribar abans
que la cordada de cresta i una hora abans que nosaltres, que pujàvem anant fent i amb motxilla! Una bogeria! Total, foto al bloc cimer del Quayrat, 2200md+
i 3180md-.
Sempre diem que has fet el cim quan tornes a ser
a baix. Nosaltres esperem a estar asseguts tots junts
comentant la jugada per a celebrar la gesta amb un
bon brindis dels típics xampús del descans!
Salut i fins a una altra...

Paret del Gendarme Blanc

Sortits a l’obaga de la pedra i amb el vent bufant fort
a la nostra orella, una travessa i flanqueig d’autèntic
high voltage. El nostre alpinista Salla metralla se’l va
treure ben net i sense posar amics per a assegurar.
Buff!! Quan vam passar naltres no mos ho crèiem!
Passat el Gendarme Blanc, una tirada de 40 m verticals de II - III + ens deixava al cim de la primera agulla
de Lézat: una tiradeta de roca bona, però d’autèntic
vertigen. Les ascensions a les diferents agulles van

Text: Toni Morlans
Fotos: Lluis, Salla, Benaiges, Koanito i Toni
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Retalls d’un diari de viatge
UN TOMB PER METEORA (Tessàlia - Grècia)

Per Esteve Sabaté

3a Part

									

Monestir d’Agios Nikolaos Pantovas

la gran paret de la roca de Pixari, d’uns 150 metres
d’alçada, de la qual destaquen unes tosques plataformes de fusta fixades al peu d’unes cavitats poc
fondes i que estan situades, aproximadament, entre
20 i 40 metres del terra. Són els eremitoris penjats
d’Agios Grigorios i d’Agios Christomas, esmentats ja
en el segle XIV. En aquests cenobis, l’aïllament era
agreujat per la migradesa de l’espai disponible per a
moure’s i el perill de caure. Costa d’imaginar la vida
dels eremites en aquests habitacles, els quals, vistos
de lluny, semblen nius d’aus gegantines.
Diumenge, 5 de març del 2012
Itinerari: (1) Kalambaka. (2) Balmes d’Ambaria. (3) Monestirs d’Agios Antonios, Agios Grigorios, Agios Christomas i Agios Nikolaos Pantovas. (4) Agulla d’Adratchi.
(5) Kastraki. (6) Carretera de Meteora. (1) Kalambaka.
Recorregut: 12 km Desnivell: 320 m

C

om ahir, a les 9:45 iniciem l’itinerari pujant pel
carrer de Trikalon fins a enllaçar amb la carretera de Kastraki (NW). Mentre caminem, un cel
ennuvolat presagia pluja i accentua els tons foscos
de les roques de Meteora. Fem cap al coll que hi ha
entre els pobles de Kalambaka i de Kastraki -situat
al peu de la gran roca d’Ambaria, la més meridional
del Massís de Meteora-; des d’aquest coll seguim
una pista que puja fins a les balmes d’Ambaria (N),
on visitem un grup d’habitacles i corrals construïts
dins d’una gran cova-balma. Aquest conjunt recorda
el poblat troglodític de l’Espluga de Cuberes (segle
XI-XX) del terme de Baén (Baix Pallars), tot i que
aquest poblat de Meteora no és tan espectacular ni
sembla tan antic.
Des de les balmes d’Ambaria –i sota una fina plujaseguim per una pista que s’enfila per llevant fins a
una gran fondalada coberta de bosc caducifoli i tancada per altes parets. El camí ens porta a l’Ermita de
Panagia, molt ben conservada i oberta al públic. La
vista de l’entorn és impressionant. Al nord s’alça
11

Monestirs penjats d’Agios Grigorios i d’Agios Christomas.

Retalls d’un diari de viatge
Per Esteve Sabaté

									

Monestir d’Agios Antonios

Presó de monjos . Filake Monachon d’Agion Pnevma

Per ponent destaca –al bell mig d’una gran paret
de roca gris i aprofitant una cavitat natural- la blanca
façana del Monestir d’Agios Nikolaos Pantovas. Un
acanalament excavat a la perifèria de la cavitat evita
que l’aigua de pluja malmeti aquest bell edifici que
arriba a cinc nivells.
Al davant nostre -sota un sostre de roca i penjat a
uns 20 metres del terra- s’alça el Monestir d’Agios
Antonios, curosament restaurat. Una vella escala de
fusta penjada d’una finestra mostra com s’accedia al
monestir antigament.
La solitud de l’indret només és alterada per una
moto aparcada al costat de l’ermita. Deu pertànyer al
vigilant d’Agios Antonios, la presència del qual notem
per la fumera blanca que surt del cenobi. Malauradament, els monestirs d’aquest indret estan tancats i no
es poden visitar.
Tornem a la bifurcació de les balmes d’Ambaria i seguim cap al nord per una pista que -tot travessant una
gran codina coneguda pel nom de Marmaro- arriba a
la part alta de Kastraki. Abans d’arribar al poble, ens
dirigim al cementiri, on trobem un corriol que s’enfila
vers una ermita anomenada, com l’anterior, Panagia.
L’indret és boirós i obac, amb vegetació densa i arbres
caiguts que dificulten el pas. L’ermita és molt senzilla
i mostra un aspecte deixat. Des d’aquí pugem per un
corriol poc marcat (E) que va a la curiosa i visible agulla
d’Adratchi, talment un ídol antic dominant la vall. Arribem al peu de l’agulla, que ateny uns dotze metres,
a les 12 del migdia.

Des d’aquest punt -i baixant per un corriol que promet “aventura”- arribaríem a Kalambaka, però baixarem pel mateix camí de pujada fins al costerut poble
de Kastraki, ja que la nostra intenció és visitar la covapresó de monjos que hi ha a la roca d’Agios Pnevma,
la qual està situada al NE de la població. Ens hi aproparem força i, fins i tot, podrem intuir el fosc interior de
la cova-presó, però la pluja persistent ens farà desistir
de l’intent d’arribar-hi.

Esglesia bizantina de Kalambaka

Finalment, decidim tornar a Kalambaka per la carretera sota una pluja que no ha parat ni un moment,
més aviat va in crescendo, de tal manera que a les
13:40 ens obligarà a aixoplugar-nos en un restaurant de la plaça principal de Kalambaka.

Kastraki i l’agulla d’Adratchi
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Per Esteve Sabaté

									

Paisatge de Meteora

Diumenge, 6 de març del 2012
Itinerari: (1) Kalambaka. (2) Església bizantina. (3)
Kastraki. (4) Monestir Pantokrator Dupiani (ruïnes). (5)
Monestir d’Ipapanti. (3) Kastraki. (1). Kalambaka.
Recorregut: 13,5 km Desnivell: 340 m
o ha parat de ploviscar des d’ahir, però volem
aprofitar l’estada a Meteora fins al darrer moment. Així, a les 10 del matí iniciem l’itinerari
amb els paraigües oberts i les jaquetes posades.
El primer objectiu és visitar l’església bizantina de
Kalambaka (segle IX), que es troba en la part antiga
del poble, a tocar dels cingles. Des de l’hotel ens
caldrà caminar poc més d’un quilòmetre pujant pels
carrers del barri antic. En arribar, comprem les entrades i un llibret explicatiu; som els únics visitants.
A l’interior, un equip de restauradors està netejant
les pintures al fresc del sutge del fum de les espelmes. Ens comenten que també estan eliminant
pintures modernes. Del conjunt de la basílica destaquen la torre del campanar, que és del segle XIX,
el púlpit de marbre i les pintures al fresc que hi ha
per tot del temple. En acabar la visita, pugem al peu
del cingle i seguim per un camí que el voreja vers
ponent. Avui, la vista sobre una Kalambaka grisa i
boirosa és ben diferent de la de fa dos dies, quan la
llum del sol feia ressaltar les formes i els colors del
paisatge. El camí va a parar al coll que hi ha al peu
de la roca d’Ambaria, des d’on seguim per carretera
fins a Kastraki i la carretera de Meteora.

N

En arribar al peu de la Roca de Doupiani, seguim
una pista que va al Monestir de Ipapantis (NE).
Aquesta puja entre el bosc i aviat es fan visibles,
arrapades a la banda obaga de la roca de Doupiani,
les ruïnes del monestir del mateix nom. En aquest
sentit, cal dir que l’inici del monaquisme de Meteora
es va originar a les coves i balmes que hi ha als vessants d’aquesta gran roca.
La pista puja fins a un coll des d’on es divisen belles
vistes sobre el Massís de Meteora i els boscos caducifolis que s’estenen a la seva base. Caminem evitant
els bassals i els trams més enfangats. El paisatge
esdevé totalment rural, amb granges, abeuradors i
cledes per al bestiar vigilades per gossos que no paren de bordar. La pista ens porta al final d’una petita
tanca on -arrapat al fons d’una balma, a mig aire d’un
cingle cobert d’heures- hi ha el ben restaurat Monestir d’Ipapanti (segle XIV). Són les 12:30. Llevat d’un
pastor que ens mira des d’una roca llunyana, l’indret
resta absent de presència humana. El monestir és
tancat, però ha valgut la pena venir.

Monestir d’Ipapantis

Tornem a Kalambaka pel mateix camí i sota un plugim persistent. Estem satisfets, ja que amb la sortida
d’avui completem els objectius de la nostra estada
de quatre dies a Meteora.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Marta Roig i Antoni Ferrando
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Natura i paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
Sempreviva Borda

Espernallac

Nom:

Sempreviva Borda
Perpetua silvestre, jabatera, manzanilla
borriquera, boja, siempreflorida

Nom:

Família:
Subfamília:
Gènere:
Espècie:

Asteràcies o compostes
Inúlies
Helychrysum
Helychrysum stoechas

Família:
Subfamília:
Gènere:
Espècie:

Per Esteve Sabaté

Espernallac
Abrótano Hembra, Té de Aragón,
manzanillera.
Asteràcies o compostes
Asteròidies Antemídies
Artemisia.Santolina.
Santolina chamaecyparissus

Descripció:
L’espernallac és una planta molt ramificada des de
la base, de fulles petites i estretes, amb tiges que fan
uns 40 cm i acaben en flors tubuloses grogues. Constitueixen mates més o menys grans. Floreix al principi de
l´estiu.
És una planta mediterrània, viu en terrenys calcaris,
argilosos, pedregosos i secs.
És una planta aromàtica, i apreciada com a medicinal.
Dins dels remeis medicinals i aplicacions en la cultura
popular trobem:
. Infusió relaxant i sedant ( digestió, amenorrea).
. Combat paràsits intestinals.
. És sedant per al sistema nerviós.
. És beneficiosa per a la pell, dissolta amb l´aigua del bany.
(dermatitis, èczema).
. Curativa de la blefaritis, la conjuntivitis i les inflamacions
dels ulls.
. Aplicada als cabells, els reforça i dóna lluïsor.
Les infusions es preparen amb 30g de flors per litre
d’aigua i resulten amargants.
Si l’agafeu, no l´arrenqueu, cal tallar les flors.
Pertanyen a aquest grup totes les camamilles.

Descripció:
La sempreviva és una mateta d´uns 50 cm amb fulles linears però no massa llargues. Són verdes a l´anvers i blanques al revers. Les flors són d´un groc intens agrupades en
corimbes. Floreix al principi de l´estiu.
És hermafrodita.
És una planta mediterrània, creix tant al litoral com a
l´interior. Viu en llocs secs, pedregosos, calcaris, argilosos, sorrencs, als marges i bardisses, i és molt resistent.
És del mateix grup que altres compostes, com el te
de roca (Jasonia glutinosa), molt digestiu, o el gira-sol,
amplament cultivat, o l´olivarda, de fulles viscoses i flors
grogues; altre espècie amb afinitat és la flor de neu o
edelweiss (Leontopodium alpinum), molt difícil de trobar
en estat salvatge i a molta altitud.
És una planta aromàtica i medicinal.
Les infusions contenen propietats antitussígenes, antiinflamatòries i pectorals.
També és una planta ornamental, tallada i seca s´utilitza
en floristeria. Perfuma l´ambient.
En molts llocs és una planta protegida.

Lluïsa Fabregat
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Espai Obert
Per Esteve Sabaté

E

FER I DESFER LLEIS...

ncara recordo amb especial afecte les
sortides d’anteriors temporades realitzades per camins de ronda de la Costa
Daurada. En aquells moments, l’Antoni ens
explicava què són i signifiquen aquest tipus
de vies. En el meu cas, van ser tota una descoberta, més enllà de les tòpiques platges.
Van representar una bona oportunitat per a
gaudir del mar, del cel, del sol, de la sorra
sota els peus, de les roques, de romàntiques
cales, de ferotges espadats, de petits arbustos i de boscos amb olor de mar. En aquelles
excursions hi va haver estones per a debatre
el cas dels interessos i béns particulars ran
de mar en contraposició als espais públics;
la lluita per part d’alguns veïns per protegir
determinats racons d’interès natural; les edificacions que segurament es van aixecar on
no tocava,...
La sorpresa ha arribat aquest estiu amb la
notícia de la modificació de la Llei de Costes
proposada per l’actual govern de l’estat espanyol. La titularitat pública del mar i les platges està recollida a la Constitució Espanyola
del 1978. Es veu que l’actual Llei de Costes,
aprovada el 1988, és una llei proteccionista
que busca garantir l’ús públic del mar i del
litoral, delimitant de manera clara el terreny
que pertany al mar o a les platges -i que,
per tant, és públic- del terreny interior que
pertany a particulars. També es busca la protecció del paisatge, el patrimoni històric i el
medi ambient.
Deu ser que encara no en tenim prou amb
la bombolla immobiliària i la febre construc-

tora. Ara, a través de fer i desfer lleis, es vol
eixamplar la màniga per tal de continuar en la
mateixa línia, de manera que aquells que tenen construccions particulars a sobre d’espai
públic costaner podran continuar gaudint-ne
fins al 2093 (alguns ja no hi serem); a més,
aquestes construccions es podran comprar
o vendre (amb o sense especulació?)... I els
que sí que han fet cas de la llei i han enderrocat les edificacions que tenien sobre terreny
públic, què hi diran? El grup Ecologistes en
acció parla de la privatització encoberta de la
costa. On anirem a parar! (manllevo el títol
de l’obra teatral).
Les lleis i la política tenen la funció de
resoldre amb sentit comú els conflictes
d’interessos en pro del bé comunitari? (santa
innocència!).
Altra volta, no estaria de més una certa
dosi d’ètica i moral; ah!, i de coherència. Ep,
coherència potser sí que n’hi ha, perquè el
tarannà ja s’avé bastant a voler donar el permís de residència als estrangers que comprin
un habitatge ben car. El mal deu estar en el
fet que a algú de nosaltres ens costa veure la
lògica, comprendre i acceptar aquestes decisions.
Mentre reviso aquest text, tornem-hi: anuncien la reforma de la Llei d’Educació, en la
qual la llengua catalana passa a tenir un paper ben secundari. Es confirma la seva coherència i la nostra perplexitat.
Tant que costa moure una part de la legislació i, en canvi, en altres casos resulta ben
fàcil fer i desfer lleis!

Ernestina Vallverdú
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AL VOLTANT DEL VESC

l visc, l´herba del vesc, la
visquera, el visc quercí,
el gui... són noms que
tots fan referència a la mateixa
planta, el vesc.
És una planta llenyosa que
sol fer entre un pam i mig metre; però, si aneu al bosc a
buscar vesc amb la intenció o
no de viure´n, no el busqueu
pas pel terra, viu damunt de
les branques o troncs d´arbres
preferentment caducifolis i ara,
a l´hivern, els matolls arrodonits
que pengen dels arbres despullats i en repòs accentuen
la seva faceta invasora. A ells
s´aferren a través d´una mena
d´arrel modificada de nom poc
amic, haustoris, per a xuclarlos la saba tot fent-los créixer a un ritme més
lent que els arbres no parasitats. El vesc, però,
no depèn exclusivament de la planta hoste per
a viure, ja que té clorofil·la i pot fabricar part dels
sucres que necessita.
Les seves fulles, sempre verdes, més llargues
que amples i amb un acabament arrodonit, es disposen per parelles a la tija una davant de l´altra
com donant-se la mà amb el seu curtet pecíol.
El seu fruit és una baia de polpa viscosa, blanquinosa i translúcida, rodona com una perla i que
amaga una sola llavor. Els ocells, quan es mengen els fruits, es desprenen de les llavors refregant el seu bec sobre les branques, on queden
enganxades; o bé, si les ingereixen, les expulsen
amb els excrements. Però, al
contrari de la resta de llavors,
les llavors del vesc necessiten la llum solar per a germinar i, si van a parar al terra,
no en surt cap planta nova.
Tradicionalment, el vesc
era una planta medicinal que
s´usava per a abaixar la tensió arterial i evitar atacs de
feridura, però avui en dia, tot i
que es continuen estudiant les
seves propietats farmacològiques relacionades amb el

Per Esteve Sabaté

tractament del càncer,
no es recomana ingerir-la
perquè també conté components tòxics.
També s´aprofitava la
polpa apegalosa per a untar vímets o joncs amb la
finalitat que les potes dels
ocells quedessin prou envescades, és clar!, per a
poder-los atrapar.
Les llegendes celtes
conten que els druides recollien vesc per a fer pocions en cerimònies just
el dia del solstici d´hivern
ja que li atribuïen poders
màgics pel fet que les
seves arrels no toquen
mai a terra i això els feia
creure que era una planta d´origen diví. Recordeu
Panoràmix i el druida del poblet d’Astèrix i Obèlix
preparant amb vesc aquell beuratge màgic que
donava una força sobrehumana a qui se´l prenia.
El recol·lectaven fent servir una falç d´or perquè pensaven que d´aquesta manera els donaria riqueses i ho relacionaven amb el color
daurat que adquireixen les fulles en assecarse i amb la semblança dels seus fruits madurs
amb les perles. Era fonamental que no toqués el
terra i guardar-lo de manera que quedés penjat. I d´aquí va derivar el costum de regalar el
vesc, penjar-lo a les portes de les cases fins al
Nadal següent, quan es cremava i es substituïa
per un altre brot que algú t´hagués regalat.
I també arran d´una bonica llegenda nòrdica es
diu que el vesc porta felicitat i amor per a tota la
vida a aquelles parelles
que, anant pel bosc, es
fan un petó just sota un
matoll de vesc.
En fi, un pomet de vesc
per a tots vosaltres, perquè junt amb el vostre coneixement i esforç us ajudi
que no us falti l´amor i la
sort.
imatges: blocs.xtec.cat, floradelapalmadebre.blogspot.com.es
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LLEGENDA NÒRDICA SOBRE L’ORIGEN DEL VESC

O

din tenia un fill molt estimat, Baldur, déu de la primavera. La seva
mare, Frigga, quan Baldur era un
infant, va somniar que el seu fill seria
assassinat i, amb ell, tota la natura, així
que sobrevindria l’hivern etern.
Temerosa de la profecia, Frigga viatjà
per tot l’univers demanant a tot ésser terrenal i diví que no fes cap mal al seu fill.
Tothom l’obeí i Baldur es convertí en un
déu invencible.
Tanmateix, Loki, déu de la terra, odiava a mort Baldur. Malgrat la protecció de
Frigga, no estava disposat a deixar de
banda la seva venjança. Així, disfressat
de vella, anà a visitar Frigga. Ella, confiada, li revelà que s’havia oblidat d’anar
a parlar amb el vesc, però, com que era
una planta menuda i fràgil no li inspirava cap mena de perill. Astut, Loki buscà el vesc i es fabricà unes fletxes amb
les seves branques. Durant l’assemblea
dels déus, s’organitzaren competicions
de valentia. Loki insistí a ajudar el germà cec de Baldur per a tirar amb l’arc,
tot canviant-li les seves fletxes per les
fetes amb el vesc. En disparar, va fer
desviar el tir de tal manera que va encertar mortalment Baldur.
Amb Baldur mort, es va complir la profecia: el cel va quedar blanc, les plantes s’assecaren i
l’hivern va cobrir tota la terra.
El desconsol de Frigga va commoure els déus i retornaren la vida al seu fill, a canvi que aquesta
castigués la planta causant del mal. Frigga condemnà el vesc a abandonar la terra, reialme del pèrfid
Loki. Des de llavors, el vesc creix als arbres.
Però, com a bona mare, el fet de recuperar el seu fill va fer que perdonés el vesc, que al cap i a la
fi havia estat utilitzat per Loki. Així, va manar que, cada vegada que una parella passés per sota un
vesc, es fes un petó per a perpetuar el seu amor.
L’església catòlica va adoptar aquesta tradició pagana com a símbol d’amor etern. Per això, és una
de les plantes que es venen per Nadal. La tradició diu que te l’han de regalar i l’has de penjar a la
porta d’entrada a casa. I el ram de l’any passat s’ha de cremar.

M.Mercè Badia Conesa
Font: http://raconatural.blogspot.com.es

17

Espai Obert
L’AVELLANER

Nom científic:
Català:
Castellà:
Alemany:

L’

DEL CAMÍ A LA CUINA

Per Esteve Sabaté

Corylus avellana L.
avellaner, auran
avellano, ablano, nochizo
Haselnussstrauch, gemeine hasel

avellaner és un arbust de branques flexibles que pot arribar
als 5 metres d’alçada. És molt comú en els boscos humits
de tot Europa central i meridional; es troba també a Àsia i
al nord d’Àfrica.
Avui dia els excursionistes solem portar bastons metàl·lics, graduables en la seva alçada i fins i tot plegables, però encara ens
trobem caminants amb un bastó ben llis i ferm d’avellaner que els
acompanya com un amic a qui s’ha agafat afecte.
Foto: ecomontsant.blogspot.com.es
El fruit de l’avellaner, ben conegut, són les avellanes. Aquest fruit sec és una bona font de proteïna, vitamina E
i B i minerals com el calci, ferro i fòsfor.
Tanmateix, i segons Olga Cuevas Fernández, no hem d’abusar de la ingesta d’avellanes ja que “la vitamina E prevé
l’oxidació del greix i el colesterol sanguinis; ara bé, tenint en compte l’alt contingut en greixos de difícil digestió de les
avellanes, la quantitat ingerida s’hauria de limitar en funció de la capacitat hepaticodigestiva de cadascú. Torrar-les o
salar-les lleugerament en millora la digestió.” Un altre consell és mastegar-les molt bé abans d’empassar-nos-les.

Vull donar-vos una recepta d’un pastís d’avellanes i pastanagues que és típic d’Alemanya, i ja us puc dir
ara que és deliciós.

Pastís d’avellanes i pastanagues

Ingredients:
4 ous (separades les clares dels rovells)
180 g de mel (o 200 g de sucre integral)
250 g d’avellanes crues (mòltes o ratllades finament)
250 g de pastanagues (ratllades)
una bosseta de llevat natural garbellat (= 1cullera sopera plena)
una cullerada de cafè rasa de canyella en pols
un polsim de sal marina
Per a la cobertura: 2 barretes de xocolata de 70-80% de cacau
(= 35 g)
Opcional: nata muntada

Preparació:

1. Bateu les clares d’ou a punt de neu i reserveu-les.
2. Ara bateu el rovell d’ou amb la mel fins que quedi una massa
cremosa.
3. En un bol, barregeu les avellanes amb el llevat, la canyella i
el polsim de sal. Afegiu-ho a la massa cremosa i barregeu-ho tot
amb una espàtula. A continuació, tireu-hi les pastanagues ratllades. Seguiu barrejant-ho tot.
4. Curosament i amb l’ajuda de l’espàtula, feu moviments envoltants que uneixin la clara amb la massa fins que quedi homogeni.
5. Aboqueu aquesta massa en un motlle de pastissos (de 25 cm
de diàmetre) prèviament untat amb oli. Col·loqueu el motlle a la
part més baixa del forn preescalfat a 160º i coeu-ho durant uns
45 minuts. Passats els primers 10 minuts de cocció, tapeu el pastís
amb un paper vegetal perquè no es cremi. Acabats els 45 minuts,
controleu si el pastís està prou cuit amb una agulla. Apagueu el
forn i deixeu-l’hi durant uns 5-10 minuts més perquè es refredi.
6. Col·loqueu el pastís en una safata i apliqueu una capa fina
de xocolata diluïda al bany maria amb un pinzell. Ara, deixeu que
es refredi.
* Es pot servir amb nata muntada.
* Es pot preparar perfectament el dia abans.
* Aquesta recepta és adequada per a persones amb intolerància al
gluten.
18

Foto: wikimedia

Foto: Carme Vives

Edda Schaumann
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PIC DE L’ESTANY FORCAT

Per Esteve Sabaté

onica excursió que transcorre pel circ lacustre de Tristaina, al nord-oest del Principat d’Andorra, i per
la capçalera de la Vall d’Arties-Auzat, a França. Aquesta banda andorranofrancesa és molt poc coneguda pels excursionistes del nostre país i insuficientment divulgada. Recorrent-la, apreciarem la solitud
i l’encant dels paisatges.

A l’esquerra, els estanys de Tristaina i, a la dreta, els de Caraussans

Per la carretera que des d’El Serrat segueix la
vall del Riu Tristaina fem cap a l’aparcament de les
pistes d’esquí d’Ordino Arcalís del Pla de Rat; allí
deixem el vehicle i, després dels preparatius, iniciem el recorregut. Vora la carretera, molt a prop
d’on comença l’aparcament, prenem un sender que,
després de travessar el Torrent de Rat per una palanca, ens condueix als estanys de Tristaina. Passem l’Estany Primer vorejant-lo per l’est i, tot seguit, l’Estany del Mig. Mentre ascendim vers l’Estany
Superior, se’ns obre tot el circ dominat pel Pic de
Tristaina i un pal indicador ens assenyala el camí
del Port de l’Arbella, al qual ens dirigim tot girant a
llevant. El sender desapareix quan arribem a la tartera que descendeix del port, la qual també acaba
desapareixent sota una extensa congesta de neu de
forta inclinació que cal travessar per a assolir el Port
de l’Arbella, o de l’Albeille, als 2.601 m. Al coll, Estany de la Goueille
unes fites disposades en direcció nord assenyalen pic no és pas el nostre objectiu. Davallem per l’altre
l’itinerari d’ascensió al Pic de Tristraina, però aquest costat del port, pel vessant francès; al davant se’ns
obre la Vall de la Gnioure i dos petits estanyets contrasten amb la neu que, en major quantitat que al
vessant andorrà, encara es conserva per causa de
la seva orientació nord. Aviat, abans d’arribar a la
vall, flanquegem cap al nord, sense camí, tot travessant tarteres i congestes de neu; passem vora
l’Estany de la Goueille i, tot seguit, ens orientem a
l’oest, en pujada, per atènyer un trau a la carena
que descendeix del Pic Tristaina vers el nord. Passat
aquest pic ja som al bellíssim Estany Forcat (2.412
m), que trobem encara força gelat tot i que avui és
3 de juliol. Al seu voltant s’eleven, formant un circ
amb les carenes que els uneixen, el Pic de Malcaràs
de 2.865 m, el Pic de l’Estany Forcat, de 2.859 m,
i el Pic de Tristaina, de 2.878 m. A l’extrem nord de
l’estany, sobre un tossalet de roca, veiem el Refugi
de l’Estany Forcat (2.445 m) en el qual passem la nit.
Port de l’Arbella
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L’endemà després d’esmorzar reprenem la ruta. Voregem l’Estany Forcat per l’oest tot guanyant alçada
per un llom que el separa de l’Estany de La Oussade;
ens dirigim al sud, a l’evident coll que veiem a llevant
del Pic de l’Estany Forcat. Són uns 400 m de desnivell
d’inclinació moderada i sense cap dificultat remarcable.
Des d’aquest coll el Pic de l’Estany Forcat té un aspecte ferreny i impressiona una mica, però un senderó
s’hi dirigeix i, per una canal fàcil, entre roques, per la
qual cal agafar-se amb les mans, assolim el cim. El
panorama és grandiós. Cap a ponent s’alça poderosa
i inconfusible la Pica d’Estats, la qual des d’aquí té un
aspecte inèdit, i més al sud, la Pica Roja i el Port de
Boet; aquest port és un lloc de pas habitual entre la
Vall Ferrera i la vall francesa de Soulcem. Cap a llevant
veiem el Pic de Tristaina i el de l’Arbella entre els quals
sobresurt, més lluny, el Pic de Font Blanca, que s’alça
fins als 2.903 m.

Entrada del refugi lliure quan la neu impedeix el pas per la porta.

Després d’haver gaudit d’aquest cim, retornem al coll
i continuem a llevant fins al primer cimet de la llarga collada del Circ de Tristaina. Aquest cimet hauria de ser
considerat com a cim amb nom propi perquè constitueix
un eix del cordal fronterer entre Andorra i França, que
aquí pren direcció sud i pel qual continuem, de vegades,
per la mateixa carena i, de vegades, per un cantó o per
l’altre tot gaudint de magnífiques vistes aèries dels estanys de Tristaina, a llevant, i de la regió de Caraussans,
esquitxada de petits llacs, a ponent. Passem pel Port de
Tristaina, on un corriol que sabem que està molt perdut
potser ens permetria baixar, però preferim continuar per
la carena cap al Port de Creussans, des del qual davallem fins a la carretera i arribem al cotxe.
Refugi de l’Estany Forcat

Cap al nord tenim la cresta que arriba al Pic de Malcaràs, a més d’una espectacular vista aèria de l’Estany
Forcat i tot el que l’envolta. Cap al sud no ens resulta
fàcil identificar alguns dels cims que es divisen perquè
les panoràmiques des d’aquí són diferents i desconegudes, però segur que el Cataperdís, el Pla de l’Estany,
el Medacorba i el Coma Pedrosa, que s’alça fins als
2.942 m, hi són visibles.

Aquesta zona que hem visitat i altres frontereres entre Andorra i França guarden un reguitzell de valls, estanys i cims dignes de conèixer, oberts a tots aquells
que vulguin i sàpiguen apreciar llur, encara, solitària
bellesa.
L’estany de La Oussade i l’estany Forcat

Cartografia: Carte de randonnées “Haute-Ariège, Andorre”, escala 1/50.000,
de Rando Éditions
Joan Guasch i Murtra
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GERALD
DURRELL

CAMINS
DEL
PRIORAT

El jardí
dels déus

PRIORAT
SUD
Escala 1:30.000

“Aquest és el tercer
llibre que he escrit sobre un sojorn de la
meva família i jo a l’Illa
de Corfú abans de la
darrera guerra mundial.
A algunes persones
potser els estranyarà
que encara trobi material per a escriure
sobre aquella època
de la meva vida (...)
Ningú de la família no treballava en el sentit habitual del
mot i, per tant, passàvem la major part del temps fent gresca. En cinc anys d’aquest règim de vida, un pot acumular
un gavadal d’experiències.”
Cinc anys d’adolescencia i experiències extraordinàries
que no tothom sabria aprofitar i divulgar de la manera que
ho ha aconseguit Gerard Durell, a qui cal agrair, sobretot,
la tendresa que en els seus relats manifesta.

Mapa del Priorat Sud
amb el Parc Natural
del Montsant i la Serra
de Llaberia.
El principal municipi
de la zona és Falset,
junt amb Gratallops,
Marçà, Móra la Nova,
Llaberia, etc.
La xarxa de camins del Priorat la formen els GR 7, GR
171, GR 174, PRC 28, PRC 53, PRC 88, PRC 90 i PRC
92. Són senders, camins de ferradura i camins agrícoles actuals, bona part dels quals han estat recuperats i
són mantinguts pel Consell Comarcal i el Parc Natural
de la Serra de Montsant i el Consorci de la Serra de
Llaberia.

EDHASA. Clàssis moderns. Abril 1989.
ISBN: 84-350-3413-5

Editorial Piolet. Maig 2012. ISBN: 978-84-15075-01-1

EL BOLET I
LA GÈNESI DE
LES CULTURES

Alt
Penedès
17 excursions a peu

Josep M Fericgla

Juan Carlos
Borrego

Aquest llibre s’insereix
en el corrent científic
del món occidental
que s’interessa pels
temes de la cognició
que fan referència als
estats alterats de la
consciència i a les seves pràctiques, comunes a totes les cultures i els pobles de la
terra i que hom pot descobrir en el nucli original i irracional
de l’art, les religions i els mites. Partint d’un documentat
estudi d’etnomicologia, Fericgla constata com, en certes
zones del vell món (també a Catalunya), s’ingeria el bolet Amanita muscaria, que provoca alteracions mentals i
visions fosfèniques –experimentades pel propi autor-, les
quals, degudament carregades de contingut simbòlic i, per
tant, cultural, ordenen i fan intel·ligibles i “pensables” certes
facultats de comprensió de la realitat.

En aquesta guia, hi
trobareu 17 propostes per a passar un
bon matí triscant pels
llocs més emblematics del Penedès, tant
de la depressió penedesenca com de
la serralada litoral,
els dos espais més
característics de l’Alt
Penedès.
Ermites, castells, rius, pobles amb encant, masies, vinyes,
boscos, gorges, cims, fondalades, cabanes de pedra seca,
torres de defensa medievals, cellers i caves..., tot un món
per a gaudir-lo a pas tranquil.

Cossetània Edicions. Azimut Comarcal Senderisme
10. Octubre 2012. ISBN: 978-84-9034-009-7

Editorial ALTA FULLA. El pedris, 18. Octubre 1985.
		
ISBN: 84-85403-88-6
Marta Roig
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CONFERÈNCIA SOBRE L’AGRICULTURA BIODINÀMICA
Per Esteve Sabaté
L’antroposofia és un sender de coneixement que vol
conduir l’espiritualitat de l’home vers l’espiritualitat de
l’univers

E

Acte de presentació

El conferenciant Joan Ramon Escoda

Rudolf Steiner (1865-1925)

Rudolf Steiner

l dissabte 24 de novembre, a les 8 del vespre i a l’Auditori
Carulla Font del Casal, va tenir lloc la conferència Introducció a l’agricultura biodinàmica, dins del cicle de xerrades
El món al nostre abast. La presentació del conferenciant, Joan
Ramon Escoda, cellerer de Prenafeta, va ser a càrrec de Carles
Andreu, també cellerer i president del Consell Regulador de la
denominació d’origen Conca de Barberà.
Joan Ramon Escoda segueix la ciència de l’esperit anomenada Antroposofia, desenvolupada pel filòsof Rudolf Steiner (Croàcia 1865 - Suïssa 1925). En el pensament d’aquest personatge
brillant, polifacètic i esoterista, hi ha la base on es fonamenta
l’agricultura biodinàmica.
El conferenciant va incidir en la importància que les explotacions agropecuàries siguin autosuficients en el sentit d’aplicar un
cicle tancat de producció, on els animals -a banda de ser una font
d’aliments- han de produir també el fertilitzant necessari per als
horts i els camps de conreu de la granja, evitant totalment l’ús de
fertilitzants industrials i pesticides químics. La posició dels astres
també és determinant en la pràctica de l’agricultura biodinàmica,
per això els seus seguidors utilitzen el calendari astral confeccionat experimentalment per Maria Thun (Alemanya 1922-2012).
Joan Ramon Escoda va posar èmfasi en la producció de compost natural de qualitat per tal d’obtenir bones collites, un sòl ben
equilibrat tant en minerals com en la seva biologia interna, evitar
malures a les plantes i afavorir el seu desenvolupament.
L’agricultura biodinàmica es basa, en gran mesura, en l’acte
de dinamitzar les barreges líquides que s’utilitzen per a tractar la
terra i les plantes, i que consisteix a remoure el
líquid fent-lo girar d’una determinada manera i durant un temps
concret. L’obtenció de tals preparats, fets a base de minerals,
fems, plantes macerades, banyes, ossos i cendres, recorden força l’esoterisme de l’edat mitjana.
A més, la seva aplicació en quantitats extremadament petites fa pensar que tot plegat es tracta d’una mena de cura homeopàtica del conjunt de la terra i les plantes.
Tal com diu Joan Ramon Escoda, a ell el procediment li va bé,
és feliç amb el seu treball i no pretén convèncer ningú.

* * *

S

LES PINTURES RUPESTRES DE LA COVA DE PAÜLS
		
HAN ESTAT CATALOGADES

egons un article publicat pel Dr. Ramon Viñas i Vallverdú, prehistoriador, arqueòleg, especialista en art rupestre i
director del CIAR de Montblanc, les pintures rupestres descobertes per membres de la nostra entitat en una cova
de Paüls el 17 d’octubre de 2010 han estat catalogades per la Generalitat com a part del patrimoni de l’art rupestre
català, concretament com el conjunt núm. 111, el darrer que ha estat descobert al nostre país.
Vegeu l’article del Ramon Viñas “Les manifestacions rupestres de Catalunya: un patrimoni per conèixer i gaudir” a la
Revista Podall núm.1 - 2011.

* * *

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del darrer trimestre s’han donat d’alta a la nostra entitat les companyes i el company:
MªPilar Garrell Rosell
Silvia Vernet Farré
Mònica Vernet Farré
Roger Terradellas Callau
Antoni Ferrando
Benvinguts!
Fotos: Antoni Sabater i Internet
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