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EDITORIAL

D’

un temps ençà, es parla molt del malbaratament d’aliments i diverses campanyes
ens avisen que se’n llencen grans quantitats, tant per part dels establiments de venda -principalment grans cadenes de distribució- com també per part de les famílies,
diguem-ne els consumidors.
I per què aquesta situació? Ens donen tot tipus d’explicacions, però n’hi ha una de la
qual no es parla, i és que els aliments no es valoren. Aquesta manca de valoració ve donada per dos factors: un és el seu preu baix i l’altre, el canvi d’hàbits; i en tots dos casos
tenen una incidència màxima i decisiva les grans distribuïdores.
S’ha arribat a produir a preus tan baixos pel fet d’aplicar mètodes de l’agroindústria,
desplaçant - quan no fent desaparèixer- el pagès, utilitzant tècniques agrícoles intensives
i productes químics a dojo, creant milers d’hectàrees d’hivernacles, plantant llavors modificades i utilitzant sovint mà d’obra immigrant mal pagada i amb precarietat laboral. Les
distribuïdores negocien els preus abans de les collites i tenen condicionats els productors,
a la vegada que no tenen cap escrúpol a acceptar ofertes més barates, si es dóna el cas.
El mateix es pot aplicar als productes elaborats (conserves, derivats làctics, de la carn, pa,
pastissos etc.). S’utilitzen matèries autoritzades dins dels límits marcats, amb qualitats el
més ajustades possible, ingredients químics per a donar sabors i textures atraients que a
vegades són addictius. Al que sí que es dóna molta importància és a l’envàs; té quasi tot el
mèrit en l’èxit d’un producte, ha de ser atraient, modern, còmode i amb l’etiquetatge ple de
dades (valors energètics, components, caducitats, paraules que porten a la confusió, com
bio, bífids, omega). De vegades, val més l’envàs que el producte.
L’altre factor de la manca de valoració dels aliments és el canvi de costums en la compra
i en el menjar. Les distribuïdores ens han portat pels camins que els ha convingut, han modificat la manera que teníem de percebre els aliments, posant-ho tot molt fàcil per tal de no
haver de pensar ni fer-nos gaires preguntes. Hem perdut la sacralitat de l’aliment, només
som consumidors: consumir i no pensar, mentre que, en tota la història de la humanitat,
els aliments eren sagrats. En l’acte de menjar no només ens nodrim, sinó que alimentem la
sensibilitat que van construir les mares i àvies. El primer acte de la nostra vida és buscar el
mugró de la mare; és un acte fet d’amor. Avui l’ànima dels nens corre un gran perill veient
tanta televisió, ja que són víctimes de missatges publicitaris que busquen convertir-los en
futurs consumidors.
La indústria alimentària és la que mou més diners del món, i les empreses de distribució
són el pal de paller de la font de beneficis d’aquestes empreses. Es tracta d’invertir els
recursos de tresoreria (caixa diària) en productes financers, ja que aquestes empreses
cobren al comptat i paguen a terminis llargs. Per a portar aquesta dinàmica, cal una gran
rotació en les vendes i cal que els preus siguin molt baixos. I així funcionen els negocis
financers basats en els nostres aliments.
Deu semblar utòpic, però s’ha de tornar a les compres de proximitat, valorant que un
aliment sigui cultivat amb tècniques no agressives i cal dedicar temps a conèixer els productes. És curiós; vivim l’època històrica en què hi ha més temps per a l’oci, però no tenim
temps per a dedicar a comprar i cuinar.
No fa pas tants anys, els botiguers et donaven explicacions de tots els aliments que
tenien a l’establiment; molt sovint coneixien els productors i elaboradors i et feien una
traçabilitat (paraula molt de moda avui) del producte que riu-te’n dels departaments de
màrqueting. Quan van irrompre les grans distribuïdores, el primer que van fer va ser eliminar la venda de productes a granel: no interessava, ens van fer creure que era més sa,
econòmic i modern el producte envasat, vam caure en el parany i el resultat és que avui
ja gairebé tot és envasat.
Hem de reflexionar i prioritzar, fer gestos i adoptar actituds per tal de capgirar aquest
rumb. Valorar el que comprem i gaudir dels bons productes potser ajudaria els pocs bons
pagesos, elaboradors i venedors que queden.
Com diu el sociòleg Zygmunt Bauman, estem instal·lats en la cultura del malbaratament
en tots els aspectes i cada cop s’escurça més el temps entre el que comprem i el que
llencem.
Potser ens hauríem de plantar, oi?
Josep Amigó
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Senan, Raval de la Creu i de la Font
La Valldora
La Mola de Colldejou
Siurana

Programa d’excursions
abril, maig i juny de 2013
Diumenge, 7
d’abril
Diumenge, 21
d’abril
Dimecres, 1
de maig

Muntanyes de Prades. Serra Alta i Serra Llarga
Serra de Montsant. Escaladei - Tormo del Frare - Grau
de la Guineu - Mas de Forçans - Mas de Sant Antoni Escaladei

Matinal
Tot el
dia

XXI Caminada l’Espluga – Prades

Diumenge, 5 de
maig

Conesa (Conca de Barberà). El Castell de Torlanda

Matinal

Diumenge, 19 de
maig

Torrelles de Foix (Anoia). Les Gorges del Foix

Matinal

Diumenge, 2 de
juny

Santes Creus. El terme d’Albà

Matinal

Muntanyes de Prades. Cornudella - Camí Vell de Siurana - Siurana - Grau de la Trona - Pantà de Siurana
- Cornudella
Diumenge, 30 de Serra de Finestres (la Garrotxa). La Vall de Llémena

Diumenge, 16 de
juny

Matinal

juny

Tot el
dia

La Trona. Siurana
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
13-1-2013

Per Esteve Sabaté

Itinerari pels Comalats
(Conca de Barberà)

Itinerari: 1. Ctra. T-222, km 9,28 - 2. La Sala de Comalats - 3. Glorieta - 4. Cementiri Vell de Glorieta - 5.
Collet Blanc - 6. L’Alzina - 7. Cista del Pla de la Sala
- 2. La Sala de Comalats - 1. Ctra. T-222, km 9,28.
Recorregut: 10,7 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 265 m

boira que no ens permet veure més enllà de 100 m. Aviat
s’endevina, entre la boira i al mig de la plana, la fantasmagòrica silueta del poblet de la Sala, de la qual destaca la torre del
castell. Hi arribem en 10 minuts i visitem el ruïnós, però bell
conjunt. Seguim per pista fins a una cruïlla i ens derivem cap
al NW vers el desert, però ben restaurat, poblet de Glorieta.
Hi arribem a les 9:20. Destaquen l’esvelta torre del castell, la
font i safareig, el forn de pa comunitari i el carrer de l’església.
Seguim cap al S per pista fins al Cementiri Vell (9:35), que conserva antigues esteles discoïdals d’origen medieval. Deixem la
pista principal i pugem per la dreta (SW) fins a assolir la carena
del Collet Blanc. Esmorzem en un recer del bosc. L’entrepà i
unes ampolles de vi ens reviscolen del vent fred que bufa.

E

l lloc dels Comalats es troba en la franja compresa entre
la Segarra i la depressió de la Conca de Barberà. És un
altiplà situat entre 700 i 800 m d’altitud que forma part
dels termes de Forès, Belltall i Passanant. Cobert per claps
de bosc i grans parades de sembradura que envolten petits
poblets, aquest sector formà part de la frontera entre cristians
i sarraïns durant els segles X i XI fins que fou conquerit pels
comtes de Barcelona, que el repoblaren amb pagesos lliures
que s’avingueren a colonitzar la frontera que formaven els rius
Corb i Gaià. El flagell de les ràtzies dels sarraïns obligaren els
colons a agrupar-se en pobles al voltant de castells, dels quals
encara avui es conserven vestigis.
Les viles de Passanant, Forès, la Sala de Comalats, Glorieta i
d’altres, avui mig despoblades per l’èxode dels seus habitants,
són pobles de silenci carregats d’història que s’alcen al mig
d’una Catalunya interior sovint desconeguda. Aquest itinerari
vol recuperar una part d’aquell passat històric recorrent els camins que uneixen alguns dels pobles que encara conserven
vestigis de les fortificacions medievals que els van originar.
Iniciem la caminada baixant pel camí de la Sala de Comalats
(SE), que es troba en el km 9,28 de la carretera T-222 , entre
Passanant i Forès. Són les 8:40, fa fred i estem envoltats d’una

Seguim cap al SE fins a la cruïlla del Collet Blanc (10:23),
on davallem a la dreta (S) per un camí cimentat. Trobem una
pista travessera. La seguim pel ramal que planeja per l’esquerra
(SE) fins al parc d’aerogeneradors. La boira tapa els molins i
només sentim la remor de les seves grans pales (10:55). Deixem
l’ampla pista que baixa a la carretera T-222 i seguim el camí de
Glorieta (N-NE). Fem cap a l’Alzina, un bon exemplar que s’alça
a l’esquerra del camí. Més endavant, abans d’arribar a la bifurcació del camí que va a la Sala, visitem el sepulcre megalític de
la Sala (període eneolític 2000-2500 aC), que es troba al mig
del bosc. Són les 11:20. Tornem a la pista, que travessa el Pla
d’en Canela (NW). El temps empitjora, però aviat fem cap altra
vegada a la Sala de Comalats i a l’esplanada on tenim els cotxes
aparcats. Són les 12 del migdia i neva de valent.
Amb la boira d’avui no hem pogut veure els verds camps de
cereals dels Comalats ni les vistes del Pirineu nevat que es divisen des de l’altiplà, però la sortida ha tingut un encant especial.
Text: Antoni Ferrando Roig
Fotos: Marta Roig i Joan Castro
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

27-1-2013

Un tomb pels Plans de Rojals
(Muntanyes de Prades)
Itinerari: 1. Font del Deport - 2. Mirador de la
Pena - 3. Font d’en Garró - 4. Mas del Ramon
d’en Bessó. Pintures rupestres - 5. Font del Mas
de Pepet - 6. Corral de la Marieta - 7. Coll de la
Mola - 8. Coll de la Creu de l’Ardit - 2. Mirador
de la Pena - 1. Font del Deport.
Recorregut: 10,3 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 403 m

Sortim de la Font del Deport a les 8:40 seguint el GR-171-4
(SW), que puja al Mirador de la Pena. Malgrat la grisor del dia, la
visibilitat és bona. Tot seguit travessem els Plans de Sant Joan
(SW) fins a la capçalera del Barranc de la Font d’en Garró, al
qual baixem per un corriol mig perdut (E). En aquesta fondalada,
bella i salvatge, hi creixen nombrosos grèvols. Fem cap a la font
i a la Bassa d’en Garró, on enllacem amb la pista del Mas d’en
Llord, que seguim vers llevant. Passats uns 250 m, trobem

E

nfonsat entre els boscosos Plans de Sant Joan i d’en
Serè, el Barranc del Mas d’en Llord baixa vers llevant
entre cingles calcaris. Els que s’encaren a migdia, reben
l’escalf i la llum del sol durant gairebé tot l’any. A més, a l’indret
no hi manquen fonts de doll constant ni amples esplanades verdes i bucòliques. Tot plegat ha fet que l’home s’hagi establert en
aquest paratge des de la prehistòria fins a l’actualitat, fet que es
posa de manifest en els conjunts de pintures rupestres que hi
ha en alguns abrics del cingle i la presència de masos que han
estat habitats fins entrat el segle XX, com ara els masos d’en
Ramon d’en Bessó, del Pepet i d’en Llord.
En la sortida d’avui, visitarem les pintures de la balma del
Mas d’en Ramon d’en Bessó, descobertes l’any 1950, on hi
ha representat un gran brau envoltat d’arquers que li disparen fletxes. En una de les escenes del conjunt es representen
abelles o aus petites. L’antiguitat d’aquestes pintures podria
ser d’uns 10.000 anys.

un pujador a l’esquerra que ens porta a la balma on hi ha les
pintures rupestres (10:05), a tocar de les ruïnes del Mas d’en
Ramon d’en Bessó. El mateix corriol ens torna a la pista, la
qual seguim (E) fins a la la bassa i Font del Mas de Pepet, on
ens aturem a esmorzar. Des de la Font, pugem per un corriol
que s’enfila fortament (S) fins als Plans d’en Serè, per on
caminem envoltats de grans pinedes per a trobar l’ampla

pista que va al Corral de la Marieta, el qual visitem (11:25). Seguim per la mateixa pista (W) fins al Coll de la Mola (11:50), on
emprenem l’obac sender del GR-171.4 (N); amb belles vistes
sobre el Barranc de l’Argentada, aquest sender ens portarà fins
al Coll de la Creu de l’Ardit, els Plans de Sant Joan, el Mirador
de la Pena i la Font del Deport, on tenim els cotxes aparcats.
Text: Antoni Ferrando Roig
Fotos: M. Roig, E. Sabaté i J. Castro
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

10-2-2012 Masos de l’entorn de Vallclara
(Vimbodí- Poblet-Vallclara)
Itinerari: 1.Corral de la Vinganya - 2. Mas de Dalt- 3.
Mas de la Salut- 4. Coves del Sastre - 5. Mas de la
Llana - 6. Mas de l’Anglès - 7. Tossal del Mas de la
Salut - 8. Corral de la Vinganya.
Recorregut: 11,7 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 260 m

Passem el Barranc dels Castanyers i ja girem a l’esquerra,
per una pista en bones condicions, on un gran ametller florit ens
anuncia l’arribada de la primavera. Seguim pujant i arribem als
Plans de Ruau, on prenem una pista poc trillada a l’esquerra,
baixem uns dos-cents metres i arribem a les Coves del Sastre:
és una espectacular balma amb una construcció en el seu interior en bastant bon estat que durant la Guerra Civil va ser usada
com a dipòsit d’armes. Aquí esmorzem i recuperem forces.

Amb les motxilles altre cop a l’esquena, tornem per on hem
vingut fins a la pista i seguim per l’esquerra. En poc temps
sortim al camí principal que, a la dreta, ens portaria a Vallclara. Nosaltres anem cap a l’esquerra, passem el barranc de
les coves i, en uns quinze minuts, arribem al Mas de la Llena,
que ara també està restaurat. Seguim camí. Quan portem
uns tres-cents metres, ja som al Mas de l´Anglès. Aquest sí
que està en ruïnes; encara es poden veure els cups i alguna
llinda interessant, però el Mas ha passat a millor vida.

A

vui la sortida per la Conca ens porta a fer un tomb entre
els termes de Vimbodí i Poblet i Vallclara. Iniciem la ruta
al Corral de la Vinganya, que és a la vora del Castell
de Riudabella. Ens posem a caminar en direcció nord-oest per
sota d’uns pals del llum i, en uns deu minuts, arribem al Mas de
Dalt. Una placa ens informa que va ser construït per Manel Estradé el 1788. El Josep Maria ens diu que la placa actual és una
còpia i que l’original és en una paret de l’Hostal del Senglar.

Arribem a unes vinyes des d’on hi ha una magnifica vista de
Riudabella i Poblet, girem a l’esquerra pel Barranc del Mas del
Anglès i, després d’una pujada, ja veiem el Tossal de la Salut
que, amb els seus 672 m d’alçada, és el sostre de la sortida
d’avui. Després de la pujada al Tossal, podem contemplar, al
nord, les diferents serralades fins al Pirineus nevats i, al sud,
la Serra de Serrators i la Serra de Prades. Baixem altre cop a
la pista, passem per la vora del Mas de Dalt ja de tornada cap
als cotxes i donem per acabada una ruta per uns masos emblemàtics de la nostra comarca.

Tot seguit, ens posem en marxa per la pista, en direcció al
Mas de la Salut, un altre edifici molt proper, també totalment
restaurat i, fins ara, del mateix propietari que el Mas de Dalt. Hi
arribem després d´una lleugera pujada i hi passem pel davant.
Al costat, podem veure el Tossal de la Salut, on l’Amadeu ha
vist com s’esmunyia un cabirol. Aviat trobem una bifurcació i
anem a la dreta en direcció Vallclara. La pista és ampla i es
troba en bastant bon estat; aquesta part està cremada, però, a
poc a poc, ens posem entre pinars. De cop ens ve una guineu
de cara, ens veu, fa una frenada i gira cua amb un bon ensurt.
Avui els animals sembla que són més presents que altres dies.

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

10-3-2013 Esblada - Puig de Formigosa, 1002 m
		
(Serra d’Ancosa - Alt Camp)
Itinerari: 1. Esblada - 2. Coll del Pinar de la Costa 3. Puig de Formigosa, 1002 m - 4. Cases Noves de
Formigosa - 5. Estany de Formigosa - 6. Albereda
- Esblada
Recorregut: 13,2 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 630 m

Després d’agrupar-nos i reposar un xic, seguim caminant,
aquest cop per un sender que surt per la dreta de la pista; aquest
corriol atapeït i ombrívol davalla fins a trobar una nova pista que
no deixarem fins a arribar al cim del Puig Formigosa, de 1.002
m. Tenim davant nostre la silueta cònica del cim de Montagut, de
962 m i, als seus peus, l’Església de Sant Jaume de Montagut.

Iniciem el descens per un petit grau, on hem de parar atenció; a partir d’aquí, sense més problemes, arribem a les
Cases Noves de Formigosa -una petita ironia, ja que no
queda gairebé res dempeus. En aquest lloc, observem un
magnífic roure, que algú s’ha encarregat de marcar amb
una placa de ferro, on posa “coto privado de caza” - aquest
petit malentès ja està resolt.
Ara davallem un xic i ens acostem a observar l’Estany
de Formigosa. A causa de les últimes pluges, les aigües
es troben tèrboles, però l’espai rodejat de plomalls té el
seu encant... trencat per un 4x4 que, obligatòriament, ha
d’arribar gairebé a la riba perquè els seus ocupants puguin
observar l’indret sense cansar-se.
Reprenem de nou la ruta vers mestral, passem a frec
de la Font de la Clota -de dubtosa potabilitat. La pista, tot
davallant, ens porta entre boscos i parades de conreu fins
al petit veïnat d’Albereda, les cases del qual estan pràcticament engolides per les heures, tot i que encara deixen
veure restes de sòlides parets que es resisteixen de manera obstinada a un destí que ja està decidit.

L

a ruta d’avui ens porta de nou per la Serra d’Ancosa, a l’Alt
Gaià, on trobarem llogarets com Esblada, amb l’església
romànica de Sant Jaume. Aquest petit poble gairebé abandonat pertany al municipi de Querol, Alt Camp.
Deixem els cotxes aparcats prop de l’Església de Sant Jaume: som a 640 m. Comencem a caminar tot creuant la carretera
C37 dirigint-nos a la part baixa del poble, on es troba el Torrent
d’Esblada, el qual, sorprenentment, conté un cabal d’aigua força
important; com que la nostra ruta passa justament per un tram
d’aquest torrent, ja tenim el primer toc d’aventura de la jornada.

Després de superar aquest obstacle aquàtic, seguim vers llevant
fins a arribar a unes parades de conreu: som als Plans d’Esblada,
a 691 m. Prenem una pista a la nostra dreta que, en direcció sud,
va remuntant vers el Coll del Pinar de la Costa. Nosaltres, però, fem
la parada de l’esmorzar poc abans d’iniciar la forta pujada que ens
espera.
Tot seguit, reprenem de nou la ruta sempre per pista ampla i amb
pujada constant; finalment, arribem al Coll del Pinar de la Costa,
som a 900 m, a la carena de la Serra d’Ancosa. La panoràmica se’ns
obre de manera espectacular. A la nostra esquerra, podem veure
Montserrat i, enfront, tenim la coneguda silueta del Montmell.

Abans d’arribar a la fi de la nostra ruta, ens trobem de nou
amb el Torrent d’Esblada i hem de mullar-nos els peus una altra
vegada. Tret d’aquesta petita dificultat, arribem sense problemes
a Esblada. A la rectoria de l’Església -avui condicionada com
a bar- restaurant- fem la cervesa tot celebrant l’aniversari del
nostre company Antoni Ferrando. Felicitats!!!
Text: Amadeu Rodríguez
Fotos: Esteve Sabate, Joan Castro, Amadeu Rodríguez
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

24-3-2013

El Racó del Teix
(Mont-ral - Muntanyes de Prades)
Itinerari: 1.Mont-ral - 2.Racó del Teix - 3.La Foradada - 4.Portell de l’Abellera - 5.Mas del Cisterer
- 6.L’Aixàvega - 7.Mas de Moster - 8.Mont-ral.
Recorregut: 8,45 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 440 m

Superem el grau del Portell de l’Abellera, que està equipat
amb una barana de cable, i seguim pujant fins a 995 m, a tocar
del pla dels Motllats. L’enlairat corriol voreja cap al sud fins a
enllaçar amb la malmesa pista que baixa fortament fins a les
ruïnes del Mas del Cisterer (SE). Ja per carretera (S), seguírem
fins al poble i font de l’Aixàviga, des d’on iniciarem el retorn a
Mont-ral pel corriol que voreja el riuet de la Font Fresca (NE).

S

ortim de l’Ajuntament de Mont-ral a les 8:45 seguint
el PR-C 20 que va a Farena (W). Passats uns 300 m,
deixem la pista i ens endinsem pel bosc per un sender
que planeja per l’esquerra (NW). El camí comença a baixar
suaument, fins que, passats uns 600 m des de la darrera bifurcació, trobem un sender poc marcat que puja fortament
per l’esquerra (SW). Superem un costerut caos de blocs i fem
cap al fondal del Racó del Teix, on, entre grans roques, s’alça
l’arbre monumental que dóna lloc a l’indret.
El Racó del Teix es troba en el vessant obac del Serrat de
l’Avenc. És un fondal amagat, feréstec i ombrívol, situat al peu
d’escarpats cingles calcaris. Hi arriba poca llum, per això els
arbres hi creixen ben alts per tal assolir-la. En aquesta selva
en miniatura, les branques estan cobertes de delicats líquens
i un variat nombre de plantes verdíssimes creixen arreu. Presideix l’indret un gran teix que ultrapassa les cinc centúries i
que afegeix encara més encant a un entorn ja prou màgic de
per si. El lloc és poc freqüentat i per això encara es veu ben
conservat. Passem amb especial cura pel quasi imperceptible
senderó que el recorre, sense sortir-nos-en ni un centímetre,
per tal de no malmetre l’estora de molsa, fulles i plantes que
cobreix aquest privilegiat paratge.
Seguim pel corriol fins a sortir de la fondalada (W). Deixem
un ramal ascendent a l’esquerra i iniciem la pujada a la carena
del Serrat de l’Avenc (SW). Un cop a dalt, seguim el camí carener (SW) fins a l’espectacular Foradada, la qual travessem
per enllaçar amb el camí de Mont-ral a Capafonts, que seguirem per la dreta (W). Aquest camí transcorre a peu de cingle
amb bones vistes sobre la Vall de l’Aixàviga i la Serra del Pou,
que s’alça a migdia.

A l’esquerra, a tocar del camí, trobem el Pou de Glaç del Mas
de Moster, que s’alça a l’altra banda del riu. Tot seguit, baixarem
pel corriol fins a creuar el riuet de la Font Fresca, on iniciarem la
pujada a Mont-ral per una rampa cimentada que enllaça amb el
costerut PR-C 20 (NE).

A les 13:10 fem cap al Refugi Musté Recasens de Mont-ral
(13:10), on ens aturem a celebrar l’aniversari del company
Francesc Solé.
Text: Antoni Ferrando Roig
Fotos: Marta Roig i Antoni Ferrando
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UN TOMB PER ALADAGLAR. Muntanyes Taurus-Turquia. Agost 2002. 1a Part
									

Altiplà de Yedi Göller. Massís d’Aladaglar

9-8-2002. VERS EL MASSÍS D’ALADAGLAR
esprés d’un trekking per la Capadòcia, fem
cap al poble de Derinkuyu, on visitem una
impressionant ciutat subterrània. D’aquí sortim cap al sud travessant la groga i extensa estepa
d’Anatòlia, de la qual destaca al NE el volcà Erciyes
(3.912 m). Aviat es fa visible la Serralada d’Aladaglar,
que forma part del massís del Taurus, destí del proper trekking. Viatjo amb l’Ercan -un dels guies-, que
m’explica detalls sobre la serralada que s’alça al davant nostre. La cara nord de l’Adadaglar se’ns mostra com un agrest i desolat massís calcari accessible
per tres gorges ben visibles, per les quals passarem
aquests dies. Destaquen el Pic de Demirkazik (3.756
m) i l’Embler (3.723 m), al que pujarem quan fem la
travessa cap a Yedi Göller el proper dia 13.
Arribem a la vila de Çukurbag, poble on va néixer el
nostre guia principal, en Turan, i on encara viu la seva
família. Aquest poble i el de Demirkazik són les dues
bases més importants d’accés al massís d’Aladaglar.
En Turan ens porta els quinze membres del trekking
a casa de la seva família, on dinarem tots plegats.
El menjar consisteix bàsicament en verdures i arròs.
Aquí són musulmans moderats; les dones porten un
mocador al cap, però van amb la cara descoberta.

D

Homes i dones hem de menjar en habitacions separades, asseguts a terra a sobre d’estores. Prèviament, hem hagut de descalçar-nos i deixar les botes
a fora. A la casa hi ha pocs mobles i cap cadira. Això
sí, no hi manca la tele.
Hi ha gent jove pel rodal que vénen a veure’ns. La
major part del grup és gent oberta i de seguida contacta amb els autòctons. Alguns, però, es comporten

Camí del primer campament d’Aladaglar

Mapa de la serralada d’Aladaglar (Muntanyes Taurus - Turquia)
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Vall d’Emli i l’altiplà d’Alaca

Al cap d’unes tres hores de camí, arribem al campament de la Vall d’Emli. Està ben posat sobre una esplanada herbosa que domina l’altiplà d’Alaca, on pujarem
demà. A les parts altes destaquen congestes de neu.
Trobem les tendes parades i una mànega d’aigua per
a rentar-nos; també hi ha una tenda-menjador feta amb
un gran tendal marró de pèl de cabra que protegeix de
la intempèrie, uns bancs i una llarga taula de fusta coberta amb un hule de quadros. Al costat hi ha una tenda
blanca que fa de cuina. El lloc és tranquil, acollidor i
amb vistes magnífiques.
Sopem força bé i parlem dels estels, que des d’aquí
es divisen amb claredat. La relació entre la gent és
molt bona. En general, tothom mira de ser agradable i
d’aportar el millor que té per tal de poder gaudir d’una
Turan, el guia turc
de forma poc natural i paternalista allà on no cal, tal- bona convivència. Aquesta avinença entre la gent serà
ment com si fossin d’una ONG.
una de les característiques més remarcables d’aquest
A mitja tarda sortim amb el microbús seguint una trekking. El Turan ja va entenent alguna paraula en caspista de muntanya. Deixem Çukurbag, que és un tellà, però, quan ell parla, cal sempre la traducció simulpoble petit i típic de muntanya mitjana. Hi ha cases tània de l’anglès, i això sovint és motiu de broma i de
disperses i la població es dedica a l’agricultura, la rialles entre tots plegats. Durant la nit farà una fresca
ramaderia i també al turisme de muntanya (alguns agradable que ens ajudarà a agafar la son.
homes fan de cuiners, mulers, etc.). Les cases són 10-8-2002. ELS PASTORS D’ALADAGLAR
de caire vulgar, fetes de pedra o de maons i amb les
ns llevem a les 7:30. Fa bona temperatura i el
cobertes de teula.
dia es presenta lluminós. L’aire transparent fa
La furgoneta ens deixa en una pista on iniciem
que l’altiplà d’Alaca, que és la zona on ens dirila caminada. Abans, però, ens acomiadem emocio- girem avui, es vegi clarament sobre uns grans cingles
nadament de l’Ercan, que, després de guiar-nos per de roca calcària.
la Capadòcia, ens deixa aquí per fer-se càrrec d’un
Hem dormit força bé i ens acabem de desvetllar amb
grup que arribarà demà a Istambul. Com es sol fer en l’aigua freda de la mànega que han connectat a la font.
aquests trekkings, li entreguem una petita quantitat De fet, només la connecten quan és necessari, ja que durant l’agost l’aigua escasseja molt en aquests paratges.
recollida entre tots, que complementarà el seu sou.
Seguim pista amunt per una zona descoberta amb
conreus, prats i algun rec d’aigua que esmorteeix la
sequedat del terreny. Ens anem enfilant i apropant a
la muntanya. Trobem grans esplanades sense arbres,
on només creixen matolls i plantes punxents. Hi ha
unes mates que els pastors fan servir per a fer foc
d’una forma curiosa: encenen tota la mata, que en
cremar-se no mor i torna a brotar. Anem trobant-ne
algunes de cremades. Això m’ho explica en Turan,
que va començar a fer de muler de trekkings als 16
anys en aquesta mateixa zona. Ara en té 23 i es veu
un xicot educat, culte i responsable. Està acabant estudis de turisme en una ciutat al nord de Turquia. Dalt de l’altiplà d’Alaca

E
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Família de pastors seminòmades

Dones turques del campament d’Alaca Yayla

Tot seguit endrecem la tenda, i a les 8:30 anem a
la carpa comunitària a esmorzar. El cuiner, que és
tot un personatge, cada dia ens pregunta qui vol te
o cafè. L’esmorzar és a base de mantega, formatge,
melmelades, olives, cola-cao, llet, etc. En acabar, el
guia ens reparteix les bosses amb el menjar per a la
sortida. A banda d’altres coses, a la nostra hi ha una
llauna de mongetes i una salsitxa feta amb carn de
bou -estem en un país islàmic i la carn de porc no és
permesa. En Turan pren una síndria, que ens menjarem a mitja ascensió durant la sortida d’avui.
Sortim del campament a les 8:20 tot seguint un
corriol que davalla a l’entrada de la Vall d’Emli. Passem per una zona de conglomerats, on hi ha una
gran balma plena d’excrements dels ramats que s’hi
aturen; tot seguit, fem cap a l’estreta boca de la vall,
on arriba una pista de terra bastant dolenta que baixa
als pobles del peu de la muntanya. La vall s’eixampla
i trobem uns plans verds on hi ha instal·lats un parell de campaments d’altres trekkings. També hi ha
alguns pastors amb els seus ramats al voltant d’un
abeurador. La panoràmica des de l’entrada de la vall
és molt bonica i típica de l’alta muntanya.
Comencem a pujar pel vessant esquerre de la vall i
entrem en una zona de bosc. El camí es va redreçant
amb fort pendent, però el guia porta un pas moderat que tothom pot seguir. En acabar-se el bosc, ens
aturem en una ombra per menjar la síndria que ha
portat el Turan, que ens cau d’allò més bé després
de la suada. El camí es fa més costerut i, a mesura
que pugem, la vegetació es redueix a simple herba.
10

Encalcem la part baixa de la Vall de Mangirci i seguim
pujant fins a l’altiplà d’Alaca, a uns 2.400 m d’altitud.
Des del campament, que es troba a uns 1.850 m, hem
superat uns 650 m de desnivell tenint en compte una
sifonada d’uns 100 m que hi ha entre el campament
i l’entrada de la Vall d’Emli. Des de la part superior
de l’altiplà veiem, lluny, un grup de vuit o nou tendes
còniques de color blanc. És el campament de pastors
seminòmades d’Alaca Yayla, al qual ens dirigim.
Al voltant del campament, hi ha ramats d’ovelles i cabres que un grup de dones vestides amb els amples i típics pantalons turcs i amb mocadors al cap estan munyint. A prop, hi ha una font on omplen cossis de plàstic
per a abeurar el bestiar. Lligat amb una corda, hi ha
kangal, un gos enorme amb un collar de ferros punxents.

Amb el keçe posat...
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Arribada al campament

Baixada a la Val d’Emli

Els kangals són uns gossos molt perillosos que hacausat problemes greus a més d’un viatger. El guia
diu que el tenen per a protegir els ramats dels llops
que ronden per la muntanya. En Turan coneix la gent
del campament, i per això ens porten te, tal com és
costum entre els pobles islàmics. Els homes fumen
asseguts i tenen una actitud cordial. El guia ens diu
que demanem permís per a fer fotos, ja que hi ha
dones i nens que no estan acostumats a les càmeres fotogràfiques i no saben per a què serveixen.
Amb tot, ningú no posa objeccions a ser retratat,
ans al contrari. A més, les dones del campament
aviat ens trauran un munt de mocadors de cap que
elles mateixes fan per vendre’ls als grups que passen, de manera que totes les dones del nostre grup
acabaran comprant-ne i tapant-se el cap talment
com ho fan les turques.
Iniciem la davallada pel vessant nord de l’altiplà
seguint un corriol amb bones vistes sobre la vall i el
conjunt de la serralada. El lloc és àrid i sec. Al fons,
vers llevant, destaca la gran planura d’Anatòlia,
groga pels rostolls i l’herba seca. Aviat arribarem
al bosc, on ens aturarem sota un avet enorme amb
una llosa de pedra que farà les funcions de taula.
Aquí, tots plegats, comencem a tallar pa i formatge,
obrir llaunes... per a dinar a l’ombra del gran arbre.
Després, ens estirem a fer mitja hora de migdiada.
Ja amb menys sol, reprenem la davallada i fem
cap a un altre campament de pastors una mica més
petit. Tenen olles al foc, on preparen una mena de
iogurt que aquí anomenen oluk sekisi. És una forma més de conservar la llet. Ens conviden a te i a
uns gots d’oluk, tot i que no tothom se’l pren, ja que
té grumolls i al grup no hi manquen els llepafils.

Aquí trobem pastors que utilitzen una curiosa capa
de feltre que ja havia vist en documentals sobre
els nòmades d’orient mitjà. Li pregunto al guia si
me’n puc posar una. No hi ha inconvenient per
part de ningú. Aquesta peça tan pràctica -que en
turc es diu keçe- pot servir de sac de dormir, així
com per protegir-se de la pluja i el fred en zones
de muntanya o del sol en zones desèrtiques.
Arribem al campament a les 5:30; hem estat
unes nou hores fora. El Turan s’ha revelat com un
guia experimentat que sap portar grups amb un
pas moderat i fent les aturades convenients. Això
sí, fuma com un carreter. Diu que, a Turquia, un
home que no fuma quasi que no és un home.
Ens dutxem amb la mànega mentre riem tots
plegats. Després, l’Alfonso de Madrid, farà un taller
d’estiraments. Els mestres són mestres a tot arreu.
La Montse, la gaditana graciosa, també farà un minicurset de ball del qual no podrem escapar. Cal
estar amb el grup.
La Marta s’ha posat els amples pantalons turcs
que va comprar a la Vall Rosa de Göreme i li van la
mar de bé per moure’s pel campament.
Després de sopar, aprofitant la bona visibilitat del
cel, l’Antoni de València ens farà una dissertació
sobre astronomia, a la qual és molt aficionat. Després, uns quants seurem sota la carpa-menjador:
l’Antoni, la Maria, la Remedios, l’Alfonso, la Marta,
la Teresa, el Fermín de Pamploma i nosaltres dos.
Xerrarem fins ben entrada la nit de l’educació dels
fills, de la situació de l’ensenyament, etc. Serà una
conversa interessant, amb la qual tots acabarem
coneixent-nos una mica més.

Antoni Ferrando Roig
Fotos: Marta Roig i Antoni Ferrando
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HIVERN... o allò que no veiem

A

quests dies d’entrada primavera,
potser encara us queda algun record
del passat hivern. Ha estat un més,
dels que ens arriben ben
contrastats, amb alternança de setmanes de
bonança impròpies del
temps combinades amb
d’altres de temperatures negatives, glaçades i
fred intens. També hi ha
hagut grips, alguna nevada generalitzada, ventades i les fines i persistents pluges que han fet
recuperar pantans i ha
han assaonat la terra.
Per als infants, la neu
de l’hivern és un convit a treure la seva part
més juganera; per als excursionistes i amants de
la natura, una oportunitat més de gaudir-ne:
el seu tacte, la llum que desprèn la blancor
d’un prat nevat, el cruixit en trepitjar-la quan
encara és immaculada... I què en dieu, dels
caramells? La seva bellesa innata, el caprici
de formes i la seva delicadesa ens alliçonen
sobre com, de gota en gota, pas a pas, es
poden aconseguir coses grans. El que per
una banda es desfà i regalima, per l’altra se
solidifica i es fa bell.
I és que, amb neu o sense, l’hivern bé deu
tenir les seves virtuts. També podem trobar
la bellesa en el paisatge que se’ns presenta
grisenc i esmorteït, despullat i auster, amb
el fred damunt la cara i algun moixonet que
se’ns acosta estarrufat saltironant per,
més tard, desaparèixer.
Possiblement, el mèrit de l’hivern
es troba en allò que no es veu,
en la seva mirada cap a l’ interior, en la seva quietud, en
a saber esperar, en el descans aparent de la terra. Els
pagesos, bons observadors
del cicle estacional, en parlarien amb més propietat. Però podríem afegir que l’hivern és un bon
temps per a airejar la terra, fer neteja,
un temps adequat perquè paràsits no

desitjables morin amb les glaçades. I més enllà del que veiem, alguna cosa es deu moure
per dintre que possibilita que un dia esclati el
borró, despuntin les
llavors i manifestem
amb eufòria que la
primavera ja ha arribat!
És clar, ella s’emporta
els mèrits: que si el
temps de l’amor, que
si la joventut és la primavera de la vida,...
Si la primavera és la
joventut, l’estiu deu
ser la maduresa, i la
tardor, quan el cicle
es va tancant, ja és
la vellesa, sobretot per a les plantes anuals
o per als boscos caducifolis; i què li queda,
per a l’hivern? Esperar... Però ara ja sabem
que va treballant en silenci per dins i que tot
plegat també és important.
En els temps que corren, podria ser que
visquéssim en un hivern permanent? Potser
sí! La cosa va començar amb les congelacions, les salarials, les de les inversions, les
de ments inamovibles amb termòmetres negatius. I, com a l’hivern, hi ha una activitat
soterrada invisible; cada cop se’ns fa més
evident que no en sabem de la missa la meitat, sobre la magnitud de la tragèdia. La pega
es troba en què, a la natura, la roda fa el
seu curs de manera més o menys aproximada i, a la vida política i social, no sabem on
som. Sí que aniria bé, però, una mica més
d’ètica i honradesa, sense els Millets,
Camps, Urdangarins, o Bárcenas
de torn; sense els estira i arronsa de la perifèria i l’estat central,
amb una democràcia més real i
democràtica.
Aquest hivern tan llarg d’hores
fosques i dies curts ja no sé si
convida a tancar el llum i anar
cap al llit o, a la inversa, a sortir a
fora i clamar més sentit comú i més
transparència.
Ernestina Vallverdú
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ROCA PONENT

JOAN POBLET BADIA
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Sentor de març

A

frec de març,
ran del caminoi
floreix
recuperada.

Conec un altiplà
arran del caminoi,
on puc seure
al front d’arbres
a pleret.

Esgarrapa
la muntanya
i n’esquinça
el joc calmós
amb concert d’olor
indiscreta
que es flaira
a tort i a dret.

A serè esbatanat,
tocant la tartera,
en cullo
una mota
per inspirar
amplament.
En faré sopes,
guariré la pell,
aroma de rostits
que només
volen temps.

Al coster,
mates de color
violeta
vinclen llur
flamant bellesa
amb brancatge
rugós i vell.

Com la farigola, que,
pel corriol,
vincla son cos
novell.

La falda del serrat
engalanen;
humil presència
entre espàrrecs
esbarzers
i florit llorer.

Elisenda Rosell
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EL PORT MÉS SALVATGE

Per Esteve Sabaté

l Port, quin gran desconegut. Aquest és el pensament que vaig tenir quan, un cop a casa, repassava el recorregut
efectuat, i que descric a continuació, per uns indrets dels més feréstecs, però de paisatges bellíssims del
Massís del Port: els barrancs de Lloret, d’Orió i de Barretes; a la vegada que en recordava, amb desig de
comparació, algunes de les excursions i travessades que ja hi havia realitzat anteriorment, a peu o en BTT.

Coll dels Morralets. El mont Caro al fons

Aproximació: de Tortosa en direcció a Mas de Barberans per la carretera TV-3421, en un tram recte
a uns tres quilòmetres abans d’aquest poble, hi ha
l’indicador que assenyala el Barranc de Lloret. El remuntem per una pista asfaltada, però estreta i força
malmesa, durant uns set quilòmetres fins a trobar
una porta metàl·lica que barra el pas, just abans de
la qual deixem el vehicle.

D’aquest lloc surt un camí ample a mà dreta pel
qual comencem a caminar. Aviat es converteix en
sender que es va apropant al llit del Barranc de Lloret, el travessem per un pont de fusta i el seguim
remuntant per l’altre costat en direcció oest. Trobem
un indicador: Bufadors de Lloret, són un forats al
llit del barranc pels quals, després de pluges abundants, ressorgeix l’aigua que el terreny no ha pogut
absorbir. Al cap de poca estona, una placa metàl·lica
fixada en una roca ens indica l’Escarrisó de Borosa
per un sender que surt a la dreta. És per aquest
sender que continuem l’excursió. A partir d’aquí hem
d’avançar atents a les marques de pintura vermella i algunes fites. Aquest sender s’enfila de valent
per terreny esquerp en direcció nord-oest tot fent
marrades per entre matolls de romaní, argelagues,
coscolls, boixos i esperons rocosos cap a les espectaculars parets i agulles de roca encarades al
sud. Bastant amunt travessem un xaragall amb una
figuera al mig, potser l’únic arbre adult que hem
vist fins ara, segurament per culpa d’algun incendi; i continuem pujant vers una canal evident entre
la gran paret de roca que sembla difícil de superar.
Allí hi ha l’Escarrisó de Borosa. Els Escarrisons eren
troncs d’arbre en què es deixaven algunes rames
sobresortint, els quals, repenjats a la paret de roca,
es feien servir d’escala per a poder superar alguns
passos verticals difícils . Actualment, són unes escales també de troncs, però amb els graons fixats
amb cargols. Els excursionistes de la UEC de Tortosa han fet una magnífica tasca restaurant els
Escarrisons i senyalitzant aquest itinerari.

L’Escarrisó de Borosa
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Acabem la pujada i som al Coll dels Morralets. Els
morralets, en el llenguatge del Port, eren les bosses
que portaven penjades els pastors amb els queviures
del dia. Aquest és l’indret escaient per a esmorzar, tal
com possiblement ho feien aquells que antany passaven per aquí i d’això li deu venir el nom a aquest coll.
Mentrestant, gaudim d’un entorn de gran bellesa: de
cara al sud veiem les Moles de Roudora, el Castell de
l’Airosa i la Roca Xapada, i al nord destaca, inconfusible per les antenes de telecomunicacions del cim, el
Mont Caro (1.442 m).

-entre la qual sobresurt una munió
de formacions
Per Esteve
Sabaté
rocoses- configuren un indret d’inusitada salvatgia i
remarcable bellesa.
Continuar l’excursió des del coll no és pas fàcil perquè
el sender està bastant perdut entre el bosc. És obligat
estar atents a les marques de pintura vermella que hi
ha als troncs dels arbres i en les roques, i seguir-les
escrupolosament sense abandonar la darrera abans
de localitzar la següent. No fer cas d’aquesta recomanació pot suposar endinsar-se en un laberint espès de
vegetació de difícil sortida.

Avancem vora els estimballs cap al coll de la Roca del Migdia

Al Coll dels Morralets trobem un encreuament de
camins; nosaltres ens decantem a l’esquerra vers
l’Escarrisó de Barretes i el Coll de Lloret, ens ho indica la senyalització d’una placa metàl·lica i més enllà
un senyal de pintura vermella en una roca. Sovint el
camí es perd o no existeix, i els senyals vermells i les
escasses fites són difícils de veure, però amb intuïció
ens n’anem sortint. Gaudint de panoràmiques espectaculars, flanquegem en direcció oest els estimballs
que donen al Barranc de Lloret tot encarant-nos vers
la Roca del Migdia, al voltant de la qual és fàcil poder veure estols de voltors donant voltes i més voltes a
l’aguait d’una possible presa. A redós d’una gran paret
abalmada, sorgeix una deu d’aigua escassa, entollada
i poc recomanable per a beure.

Inusitada salvatgia i remarcable bellesa del barranc d’Orió

Arribem a un coll en la carena de la Roca del Migdia, situat a 844 m d’altitud; aquest és el punt més
alt i un pas estratègic del nostre recorregut. A l’altre
vessant, el Barranc d’Orió ofereix un paisatge radicalment diferent: una boscúria ufanosa de pins i boixos

Formacions de roca calcària característiques del Barranc d’Orió

Inicialment baixem una mica entre el bosc i tot seguit flanquegem en direcció nord-oest sense perdre
alçada, però amb contínues pujadetes i baixadetes,
donant un gran tomb al barranc per travessar-lo i continuar per l’altre costat en direcció sud. De vegades
el sender només s’intueix. Alguna clariana permet
extasiar-nos d’aquest salvatge i grandiós espectacle
natural que ens envolta. Després de bona estona de
caminar, ara amunt, ara avall, mentre ens aproximem
al Barranc de Barretes, veiem a dalt, una mica lluny,
el Pont Foradat: és una roca amb un gran forat. Descendim fort per travessar aquest barranc i, continuant
per l’altre costat, cap a llevant, fem cap a la graonada
on hi ha l’Escarrisó de Barretes. Potser és una mica
més precari que l’anterior o potser impressiona més
perquè el veiem des de dalt. El baixem i, ja per sender més marcat, fem cap a una pista que seguim a
l’esquerra, en direcció est, per atènyer el Coll Ventós; la pista s’acaba aquí i prenem un sender que va
a parar a una altra pista més avall, la seguim cap a
l’esquerra tot baixant, evitant algun revolt tirant per
corriols, i arribem on tenim el cotxe.
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Itineraris Escollits
Per Esteve Sabaté

Aquesta excursió és d’aquelles que deixen molt bon
record i enalteixen el desig de descoberta dels meravellosos paratges que s’amaguen a l’interior d’aquest
massís del sud del país que, certament, encara és un
gran desconegut.
Nosaltres van trigar nou hores a fer tot el recorregut
sense presses, incloent-hi tota mena de parades. És un
itinerari apte per a qualsevol excursionista habitual.

Engorjat en el Barranc d’Orió

Detalls de cartografia: el mapa de l’ICC anomenen
Barranc de Barretes al que el mapa Piolet anomena
Barranc d’Orió. També indica el Coll dels Morralets on
és el Coll de la carena de la Roca de Migdia. Hi ha
un embolic de topònims que fa dubtar de la fiabilitat
dels mapes dels uns o dels altres. Aquesta descripció està basada en la toponímia del mapa El Port de
l’editorial Piolet.

Engorjat en el Barranc d’Orió

rió

Joan Guasch i Murtra
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Recull de publicacions
EDU SALLENT

Per
Esteve Sabaté
CAMINS
DE

EL CAMÍ
dels ESTELS

L’ALT CAMP

Una novel·la basada
en Òscar Cadiach

Escala 1:30.000

Edu Sallent, alpinista i
escriptor, presenta deu
relats sobre les aventures i experiències
de l’Òscar Cadiach i
els seus amics. L’autor
s’esplaia en les seves
passions: la muntanya i
l’admiració per l’Òscar.
Hi trobem descrites
escenes que recreen
ascensions d’ambdós
personatges -autor i
protagonista- i es parla
sobre la relació, sempre tan estreta i important, amb els
companys.
Ens situa en la infantesa de l’Òscar -concretament, en
el moment que la seva mare li regala un llibre d’alpinismei continua pels indrets enfangats, polsosos i solitaris de
l’Àfrica en l’expedició Valls-Kenya el 1974, així com per les
muntanyes més altes del planeta, els Himàlaies, en algunes de les seves expedicions més rellevants. Uns relats
que no podrem deixar de llegir quan els hàgim iniciat.
Desnivel 96. Abril 2012. ISBN: 978-84-9829-255-8

Senders homologats
Rutes comarcals i
locals
El mapa inclou l’àrea
compresa entre els pobles de Senan, l’Aleixar,
la Llacuna i Bonastre,
amb part de les Muntanyes de Prades i les
serres de Miramar i
d’Ancosa.
Hi ha indicats els GR 7, GR 7-8, GR 172, GR 172-1,
GR 175 la Ruta del Cister, GR 175-1 i GR 175-4; els PR
C1, PR C2, PR C3, PR C4, PR C5, PR C5-1, PR C8,
PR C8-1, PR C8-2, PR C20, PR C20-1, PR C20-2 i PR
C85 Camí de l’aigua. També hi ha els senders locals
d’Alcover i de Farena.
Editorial Piolet. Maig 2012. ISBN: 978-84-15075-57-8

FLOREIX
EL FONOLL
Toni Sànchez Carbó

Conca de
Barberà

Un delicat llibre de
poesia que acompanya
de manera encertada
cada un dels poemes
amb dibuixos, sanefes i
fotografies tractades.
Segons ens explica
l’autor en el prefaci,
aquests poemes són el
fruit de les vivències que
ha tingut al llarg de 15
anys, entre el 1994 i el
2009. Una cerca al seu
dedins, als moments de
soledat, un cant a la vida,
a l’amistat, a la família, a
l’amor i a la natura, sobretot a la més propera,
“al meravellós lloc on ens
ha tocat viure”
Unes paraules que, de manera senzilla i natural, subtilment
evoquen.
“Hi haurà un moment en que vindran les pluges.
Els sembrats es posaran verds
I brotaran llavors ocultes (...)
Els grills ompliran les nits;
i el sol,
eixugant l’olor de palla,
omplirà els dies”

17 excursions a peu

Josep Insa
Montava

Al llarg d’aquests 17
itineraris, pensats per
a fer a peu, podrem
recórrer els llocs més
escaients de la Conca
de Barberà. Això no vol
dir que hi siguin tots,
però l’autor ha procurat que passessin pels
llocs principals, tant els
més propers a Montblanc, capital comarcal, com els de
l’entorn de Santa Coloma de Queralt, capital de la Baixa
Segarra i amb una bellesa paisatgística i arquitectònica diferent de la zona anterior.

Cossetània Edicions. Azimut Comarcal Senderisme 7.
Febrer 2012. ISBN: 978-84-15403-59-7

Edita: Antoni Sànchez. Imprimeix: Aprodisca.
Novembre 2012. L’Espluga de Francolí
Marta Roig

18

Notícies
Per Esteve Sabaté
CONFERÈNCIA DE L’ALPINISTA
ÒSCAR CADIACH I PUIG

E

Óscar Cadiach i Puig

L’auditori Carulla-Font es va omplir.

s podria dir que el sol ha sor tit ja per a tots els
grans cims… en començar el tercer mil·lenni,
és raonable preguntar-se què ens oferirà? El
material millorarà, sempre ho fa, l’experiència i la seguretat augmentaran. Molts entraran en el Club dels
14 sostres del món, es faran ascensions de diversos,
probablement de tots, els 14 vuitmils en 12 mesos,
en un any natural, en menys... Algú pujarà a l’Everest
una, dues dotzenes de vegades… Es descobriran altres últims grans problemes i es resoldran de seguida…
Els alpinistes s’esforçaran. Tindran èxit. Moriran.
I les muntanyes seguiran indiferents a tot això. Res
canvia.
Aquestes paraules de Richard Sale encapçalen el dossier
del projecte Himalayan Challenge 14+1, que el prestigiós i
veterà alpinista Òscar Cadiach (Barcelona 1952) ens va presentar el dissabte 26 de gener a les 19:30 a l’Auditori CarullaFont del Casal de l’Espluga, dins del cicle de conferències El
món al nostre abast, que organitza la Secció Excursionista
del CA Espluguí.
Molt vinculat a la ciutat de Tarragona, l’Òscar Cadiach és un
alpinista polifacètic de prestigi internacional, conegut a casa
nostra principalment per haver assolit el cim de l’Everest en
l’expedició catalana de 1985. Ho va fer sense oxigen i superant en lliure l’escalada més alta del món, el second steep,
pel vessant tibetà. Era el primer alpinista occidental a aconseguir-ho. El 1993 assoliria una altra vegada l’Everest, també
sense oxigen i per la cara nord.
El projecte de l’Òscar Cadiach consisteix a fer els 14 vuitmils del planeta. Ja en porta 11 i, en arribar al 2014, pensa
haver ascendit als tres que li resten, a més d’haver obert una
via nova en un d’ells (14+1), que anunciarà quan es disposi
a emprendre-la.
L’Òscar Cadiach també es dedica als documentals d’alta
muntanya, com a càmera, actor o guionista. Ha participat en
documentals com El filo de lo imposible de TVE. Per això,
després de la conferència ens en va passar un de seu anomenat Més enllà del Kumbhakarna, el tema central del qual
és la vida dels xerpes que formen part de les expedicions
dels alpinistes occidentals, als quals sovint no es té gaire en
compte al valorar l’èxit de les expedicions.
També va tenir lloc la presentació del llibre El camí dels
estels, basat en la vida de l’Òscar Cadiach, obra de l’alpinista
i escriptor Edu Sallent.
L’acte va finalitzar amb un sorteig de material de muntanya
entre el públic assistent que omplia la sala.

Ascens al K2

* * *

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del darrer trimestre s’ha donat d’alta a la nostra entitat el company
Josep Torres Guasch
Benvingut!
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Antoni Ferrando
Fotos: Marta Roig i Òscar Cadiach
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