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EDITORIAL

A

crònims! Aaaa...què? Acrònims! Sí, home, és un mecanisme
de formació de paraules noves. Es fan a partir de les inicials,
de les sigles d’una entitat, tot i que també, segons com vagi
el nou mot, es pot afagar alguna altra lletra de més. Com a exemple,
el CAE, Club Atlètic Espluguí; o una de més divertida, la SECAE, la
Secció Excursionista del Club Atlètic Espluguí. El GR per on anem
és molt més que un camí, és un sender de “gran recorregut”. Si ja
ho comences a captar, hi afegirem que a vegades un acrònim també
ens parla de conceptes, com un ovni, que és un “objecte volador no
identificat” o la informàtica, “informació automàtica”; en aquest cas,
han agafat una mica del principi i una mica del final.
Caram, sí que és curiós, això dels acrònims. Podria semblar un joc
de criatures a partir del qual, amb una mica d’aquí o d’allà, eureka,
has creat una nova paraula que, amb un xic de sort, tindrà èxit i tot.
I jo que confonia acrònim amb anacrònic. Anem a pams, anacrònic
és alguna cosa o fet que està fora del temps que li és propi, com
fora de lloc. Doncs, si seguim per aquest camí, un acrònim anacrònic
deu ser lapao. Home, si ens fixem en com sona, més val lapao que
laguerra. I què és lapao? Lapao és la llengua aragonesa pròpia de
l’àrea oriental; bé, també diuen que és un dialecte del xinès. A més,
hi ha la lapapyd, llengua aragonesa pròpia de les àrees pirenaiques
i prepirenaiques. Lapao ens sona estrany, però lapapyd no sembla
ni de la llengua de Cervantes. Res, parlar del català de la Franja és
massa simple, poca cosa, és massa “xapurreau”. I què et diré del
chistau o de les altres llengües d’aquelles valls, quatre gats! Amb
lapao i lapapyd som més innovadors, creatius de la llengua, que la
llengua és viva!
Absurd també és un acrònim? Em sembla que no, però abecedari
sí que ho és, i una mica més de cultura ens aniria bé, que el saber
no ocupa lloc.
Doncs , vinga, vinga, siguem creatius! I si ens arriben a fer membres de la Real Acadèmia de la Llengua? Idees, retallem, enganxem
i a veure què en surt! Respostes a la SECAE!
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GR-175. La Ruta del Cister

4 dies

Els Comalats. Forès - Sant Pere de Savella - El Fonoll Forès.
Serra de la Llena. Venta de la Llena - Cova Mònecs - Grau de
l’Euga - Riu Montsant - Congost de Fraguerau - Sant Bartomeu de Fraguerau - Venta de la Llena.
La Muntanya de Sant Corneli. Pallars Jussà.

Matinal

Tot el dia

Tot el dia

Cova Mònecs . Serra de la Llena. Maig 2002.

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
SERRA LLARGA-SERRA ALTA
Vimbodí- Serra de Prades
Data: 07-4-2013
Itinerari: (1). Casa Forestal de Castellfollit - (2). Pla dels
Esbarzers - GR 171- (3) Pou de Glaç del Coll de la Nevera -(4) Mas de Pagès -(5) Serra Alta -(6) Barranc dels
Torners -(7) Serra Llarga - Pla dels Esbarzers -(8) Barranc
del Racó dels Avellaners - Casa Forestal de Castellfollit.
Desnivell: 510 m
Recorregut: 15,5 km
Dificultat: baixa

Serra Alta

Som al Racó del Bou i continuem la pujada fins a
trobar les restes de l’anomenada Caseta dels Civils
situada a cavall del Barranc dels Torners i el Barranc
de Castellfollit. Pels seus voltants esmorzem i contemplem espectaculars vistes dels dos barrancs. Tornemhi; la pujada encara no s’ha acabat, però ja som a
tocar del GR 171 i al final de l’ascensió. Un cop a
dalt ens reagrupem i anem pel GR. Arribem al Coll
de la Nevera, on hi ha un pou de neu força deteriorat.
Es gira un fred que pela i ens abriguem. Caminem
en direcció a la Baltasana o a Prades i ens trobem
als Plans de Pagès; caminem per la pista principal, la
deixem aviat per a entrar al tallafocs, pendents d’unes
fites a la dreta, per on seguirem tot deixant el GR.

L

a sortida d’avui la iniciem a la casa forestal de
Castellfollit, construïda a la segona dècada del
segle XX. Comencem la marxa per la pista, passem el dipòsit de l’aigua i, a pocs metres, ens desviem
a l’esquerra per un sender senyalitzat. El pendent és
fort i entre grans pinedes ràpidament guanyem alçada, travessem una pista utilitzada per a treure llenya
i seguim pel corriol; a dos-cents metres fem cap a la
pista que anteriorment havíem deixat. Ens posem pel
mig del bosc tot cercant el primer objectiu del dia,
que és un negret pintat sobre arbres vius utilitzats
com a llenç. Treballant la perspectiva, es pot veure el
bolet sencer des d´un punt determinat. A pocs metres
hi ha un reig que potser és el més espectacular.

Mirant el Barranc dels Torners des de la Serra Llarga

Foto de grup al Racó del Bou
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Passem a tocar de la Font del Mas de Pagès. Anem
en direcció a la Serra Alta, per un corriol perdedor
que transita entre pins, cedres i alguns prats: un lloc
encisador. Fem cap a un corriol, ja més evident, que
ens porta al Serret, la Pedrera i al tallafocs per on
baixem. Davant tenim tota la Conca, les Garrigues i
la boirina que no ens deixa veure gaire més enllà. A
la nostra esquena podem veure la Moleta i, més al
fons, la Baltasana.

A l’Era de Noguers ens agrupem, recuperem forces i ens disposem a fer el tram final de la sortida.
La pista baixa de manera suau en aquesta part del
trajecte i podem veure vistes del Tossal Rodó, Coll
de la Caldereta, Mola dels Quatre Termes i de tot el
Barranc de Castellfollit. Passem les pintures que hem
vist anteriorment, així com el Pla dels Esbarzers i el
Racó dels Avellaners fins a trobar, a la vora de la
pista, l’apagallums i el rovelló, les altres pintures que
ens faltava per veure, totes elles fetes per l’artista
Genís Colell.

Prats al voltant del Mas de Pagès

Després d’una ràpida baixada, fem cap a la pista
que comunica Castellfollit amb el Titllar. Deixem el tallafocs i ens dirigim a la dreta. La pista és planera, va
bordejant el Barranc dels Torners entre la Serra Alta
i la Serra Llarga amb uns racons força humits i aigua
abundant, boscos de pi roig, roures, grèvols i algun
til·ler. No hi falten tampoc les formacions rocoses
com els Roquers de l’Encaix que deixem a la dreta
tot enfilant la pista en direcció a l’Era de Noguers.

Negret

Sabent que els cotxes són a tocar, no ens entretenim gaire i arribem a la casa forestal a les dues en
punt, després d’haver fet uns 16 quilòmetres. Alguns
ens preguntem si cal pintar bolets als arbres per a
potenciar la visita dels Boscos de Poblet.

			
		

Rovellons
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Joan Poblet
Fotos: Joan Castro, Marta Roig

Ressenyes de les darreres sortides
L’ENTORN D’ESCALADEI

Priorat - Serra de Montsant
Data: 21-04-2013
Itinerari: (1). Escaladei - (2). Mas del Tancat - (3). Tormo
del Frare - (4). Grau de la Guineu - (5). Mas Déu o del
Dionís - (6). Mas de Forçans - (7). Pintures rupestres
del Barranc de l’Àliga - (8). Mas de Sant Antoni - (9).
La Pietat - (10). Cartoixa d’Escaladei - (1). Escaladei.
Desnivell: 530 m
Recorregut: 13,8 km
Dificultat: Alta al Grau de la Guineu, mitjana al Barranc
de l’Àliga i baixa a la resta de l’itinerari.

Balma del Tormo del Frare. Creu gravada a l’interior

S

el corriol que mena al Tormo del Frare. La part del
camí que passa pel torrent està mig tapada per la
vegetació; amb tot, en sortir del barranc, el camí es
fa evident tot pujant per un tram empedrat. En arribar
al vessant W del Tormo del Frare, trobem un seguit
de forats picats a la roca que ens faciliten l’accés
a la part superior. Considerant el seu nom, aquest
paratge degué ser habitat per algun frare, tal vegada
procedent de la Cartoixa d’Escaladei. En una petita balma obrada destaquen a la paret del fons unes
creus gravades. Diverses canalitzacions, un recollidor d’aigua i una sepultura -tot excavat a la mateixa
roca- completen un conjunt que val la pena visitar.
Esmorzem dalt del turó tot contemplant el magnífic
entorn, i també el vertical Cingle del Grau de la Guineu pel qual hem de passar. Aquest s’alça imponent
al NW del Tormo del Frare. En acabar, baixem de la
roca i seguim ascendint pel corriol (S). Aviat trobem
una pista que puja pel costat d’una vinya fins a una
bassa circular (NW), des d’on seguim amunt fins a la
caseta d’un oliverar. En aquest indret, el camí ha estat llaurat. Travessem l’oliverar i un camp d’ametllers
que hi ha a continuació (NW) fins a trobar unes fites

S

ortim d’Escaladei a les 8:20 i en voltem el casc
urbà en direcció SW per tal d’enllaçar amb la
pista que, planejant entre vinyes, va al Mas del
Tancat. La temperatura és agradable i el dia es presenta radiant.
Deixem enrere dos masos en ruïnes i diversos ramals a dreta i esquerra que van als conreus. Arribem
al Mas del Tancat o Masia Duch (8:48), que s’alça
sota la pista envoltada de vinyes destinades a la producció de vins de fama internacional. Seguim vers el
S-SW i aviat es fa visible, a l’altra banda del Barranc
de la Font de l’Àliga, la forma arrodonida del Tormo
del Frare, una roca de gres roig on destaquen diverses cavitats. Arribem al capdavall d’una vinya que hi
ha sobre el barranc i, just on comença el bosc, trobem

Grau de la Guineu. Pas pel cable

El Tormo del Frare. Tomba excavada a la roca
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Cingle del Grau de la Guineu

Enllacem amb el GR 171 i travessem el Barranc dels
Pouets, on, envoltat de vinyes, s’alça el Mas de Forçans,
el darrer que resta sencer a la zona. Ens aturem una estona a la seva font i seguim pujant per la pista (SE) fins
a assolir el carener que domina el Barranc de l’Àliga.
Deixem les motxilles al bosc i, des del carener, baixem
sense camí per una canal; a continuació, flanquegem
fent molta atenció per la vora de l’estimbat (SE) fins a
trobar una balma on podrem contemplar dues cabres
pintades per caçadors prehistòrics. Aquesta balma
es troba a uns 300 m de la pista. Recollim les motxilles i tornem a la pista (GR 171), la qual seguim vers
el NE fins a les ruïnes del Mas de Sant Antoni, que és
el que queda de l’antic poble de Montalt, ja existent
al segle XIII. En aquest punt deixem la pista i el GR i
continuem pel camí que baixa a banda dreta (E). Voregem una vinya i, tot seguit, travessem el Torrent de
la Font del Mas de Sant Antoni, on trobem un corriol
pel qual baixarem fins les ruïnes de l’Ermita de la
Pietat (enllaç amb el GR 171). L’indret és magnífic,
amb enormes plataners,

Mas de Forçans

que ens conduiran al corriol del Grau de la Guineu,
el qual encara conserva part de l’antic empedrat i un
mur de contenció arrapat a la cinglera. El Grau de
la Guineu és un dels més exposats de la Serra de
Montsant i cal superar uns passos de grimpada fàcils.
Ens posem els arnesos per tal d’aprofitar la seguretat
d’un cable que hi ha instal·lat al tram més vertical.
Amb tot, el pas més delicat es troba a partir del final
del cable. Hom no pot menys que preguntar-se per
què no s’han posat uns metres més de cable per a
equipar el grau com cal. Antigament, hi devia haver
unes escales, o tal vegada un camí avui enfonsat,
que permetés el pas pel grau als habitants dels masos de la zona.
Ja dalt del cingle, seguim un camí (SW) que ens
porta a la pista del Camí dels Cartoixans i a les ruïnes del Mas Déu. Gaudim d’espectaculars vistes sobre els cingles de la Serra Major, que s’alcen al nord.

Ruïnes del Mas de Sant Antoni, antic poble de Montalt

una font i un estany, que fan de la Pietat un lloc ombrívol i agradable. Ens hi aturem per a dinar (13:45). En
acabar, baixem pel GR 171 fins a trobar la pista que
ens portarà a les ruïnes de la Cartoixa d’Escaladei i al
poble d’Escaladei (S), on acabem l’itinerari (15:00).
Abans de tornar a l’Espluga, fem la tertúlia i celebrem l’aniversari de la companya Edda. Per molts
anys, Edda!

			
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Antoni Sabaté, Esteve Sabaté i Antoni Ferrando

Balma i pintures del Barranc de l’Àliga
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XXI CAMINADA
L’ ESPLUGA - PRADES

Data: 01-5-2013
Itinerari: (1). L’Espluga de Francolí - (2). Ermita dels
Torrents - (3). Castell de Riudabella - (4). Les Colònies - (5). Casa forestal del Titllar - (6). Tossal de la
Baltasana (1.203 m) - (7). Prades - (8). Càmping de
Prades.
Desnivell: 830 m
Recorregut: 21,2 km
Dificultat: mitjana-baixa

A la Font de la Teula (les Colònies), es va fer una
parada per a esmorzar i recuperar forces de cara a
afrontar els trams més feixucs de la Caminada, els
que ens havien de portar fins al cim més alt de la
Conca, La Baltasana, 1.201 m d’altitud. Sens dubte,
aquest indret és el mirador més impressionat de les
Muntanyes de Prades.
Des de la Baltasana i fins a Prades ja tot fou baixada. Travessàrem Prades pel mig de la plaça porxada
i vam aturar-nos-hi per a beure a la típica font; en
acabat, seguirem avançant fins al càmping, on ens
esperava una merescuda dutxa i el tradicional dinar
de germanor.
Des de l’organització, volem agrair, un any més,
la col·laboració dels ADF, que en tot el recorrergut
de més de sis hores van vetllar per les necessitats,
seguretat i tasques de control de tot el grup.

A

les 07:45, a la Plaça del Casal, s’hi van reunir
uns 50 caminadors disposats a prendre part
en la 21a Caminada l’Espluga-Prades.
A les 8:15h, un cop superats els tràmits burocràtics
de rigor, vàrem començar a caminar en direcció a
Milmanda. Cal destacar que la ruta marcada era la
mateixa d’altres anys.
De seguida es va poder constatar que les pluges
caigudes els darrers dies havien deixat el sòl en unes
condicions immillorables per a caminar. Pertot arreu
la vegetació creixia ufanosa, les molses estaven xopes d’aigua com esponges, tot era lluny d’aquells
boscos mediterranis secs que solem tenir.

Foto de grup al càmping de Prades
A causa del cabal d’aigua, calia parar atenció per a passar el riu.

M. Carme Vernet
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L’ENTORN DE ROCAFORT
I EL CASTELL DE TORLANDA

dreta, pel Camí de la Serra, a la vora dels molins, fins
a trobar un lloc per a esmorzar amb vistes a Forès i
els Plans, que són un mar verd de blat i ordi espès
que fa augurar una gran collita.

Data: 05-5-2013
Itinerari: (1). Rocafort de Queralt - (2). Torrefaves - (3).
Els Plans - (4). Tossal del Cap de Terme - (5). Les Planes - (6). Ruïnes del Castell de Torlanda - (7). Rocafort
de Queralt.
Desnivell: 330 m
Recorregut: 12,4 km
Dificultat: baixa

Els Plans i al fons Fores

D

Seguim la marxa pel Camí de la Serra, des d’on
ara tenim vistes de Sant Miquel de Montclar, el Comaverd, Montbrió de la Marca i Rocafort de Queralt.
Continuem pel camí ampliat per la construcció del
parc eòlic fins a arribar al Tossal del Cap de Terme, on
ja agafem una pista molt més estreta i comencem la
baixada a la Fondalada del Taberner. Les vistes són
magnífiques i al fons podem veure el perfil inequívoc de Montserrat. Mentre baixem, també veiem
Conesa i, a dalt d’un turó, Savallà del Comtat.

es de l´aparcament d’El Gatim, emprenem
viatge per l’interior de la Conca fins a Rocafort; fa un dia radiant i comencem la sortida

d’avui.
Un cop preparats, baixem en direcció a la Font de
Rocafort des d’on agafem un trencall a l’esquerra que
porta a Forès per la Ruta del Cister. Així que anem
pujant, podem veure les últimes vinyes i, en poca estona, quedem envoltats de cereals, conreu que ens
acompanyarà tota la matinal.

Voltants del Castell de Torlanda

Arribem a la carretera de Rocafort a Conesa, que
creuem ràpidament, i transitem per una pista envoltada de cereals; ignorem un indicador que assenyala
Torlanda. És el nostre objectiu, però hi anirem sense
deixar la pista actual i passant per la Font de Torlanda, mina de la qual es devia abastir d’aigua el poblat
de Torlanda. Un cop vista, seguim per la pista amb
suau descens, fins a trobar les ruïnes del castell i
poblat de Torlanda, dels quals es té la primera referència al testament de Ramon Berenguer I el 1076.

Torre cilíndrica del Castell de Torlanda

Passem per la vora d’un molí en desús i, entre alguns pinars, encarem el tram final de la pujada, que
fem per un camí asfaltat. Arribem a la carretera que
enllaça Forès amb Conesa i la deixem tot anant a la
9
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Ruïnes del Castell de Torlanda

Foto de grup a Torlanda

Tan sols en queden les restes d’alguna paret i d’una
torre cilíndrica. Les pedres del castell van ser desmuntades i aprofitades per a la construcció del que
és ara el Castell de Rocafort.

Al capdavall de la baixada ens trobem la Rasa de
Torlanda, que, a causa de les darreres pluges, porta
un bon doll d’aigua. El racó fa una clotada i és un lloc
prou bonic malgrat la brossa que s’hi aboca.
Seguim a la dreta i sortim a la carretera, la creuem
i entrem per un camí poc fressat amb molta herba,
que ens torna a la carretera al cap d´uns tres-cents
metres. El quilòmetre i mig que falta ja el farem per
la carretera, tot estant pendents dels ciclistes que
participen en la pedalada Racons de la Conca.

Castell de Rocafort

Ens tornem a posar en marxa per la pista que
transitàvem anteriorment i seguim baixant en
direcció a Rocafort, que ja veiem al nostre davant.

Pont de la Rasa de Caduelles

Encara trobarem un vell pont, però en un entorn
força deixat. Així que en poc temps arribem a Rocafort i al Bar Restaurant de la plaça ens prenem un
refresc mentre repiquen les campanes.

			
Joan Poblet
Fotos: Joan Castro, Marta Roig, Joan Poblet
Salt de la Rasa de Torlanda
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LES GORGES DEL FOIX
Alt Penedès

Comencem a caminar en direcció al Santuari, on
arribem en poca estona; ens trobem a 660 m d’altura
i des d’aquesta privilegiada talaia gaudim d’una magnífica vista sobre el Penedès. Tot seguit, ens acostem
Data: 19-5-2013
Itinerari: (1). Aparcament PR-C 150 - (2). Santuari a visitar la cova propera, on diu la llegenda que un
del Foix - (3). Font dels Giberts - (4). Les Valls de pastor va trobar la imatge de la Mare de Déu.
Foix - (5). Molí de la Pineda - (6). Gorges del Foix
- (7). Can Rossell - (8). Aparcament PR-C150.
Desnivell: 300 m
Recorregut: 9,7 km
Dificultat: baixa

Cova de la Mare de Déu

Desfem el camí fins a trobar un corriol que, a la
nostra esquerra, davalla fortament per a arribar a la
Font dels Giberts, on aprofitem per a fer la parada
de l’esmorzar. Un cop hem recuperat forces, prenem
una pista que, vers llevant, ens porta fins al fons de
la vall, on creuem per primer cop el Riu Foix. A continuació, passem a frec del Trull de l’oli de les Valls, un
edifici en ruïnes que el pas del temps, l’abandó i el
vandalisme s’encarregaran de fer desaparèixer.

‘

L

excursió del dia d’avui completa unes sortides
que començàrem el novembre de 2010, quan
vam visitar les fonts del Riu Foix, prop de la vila
de Pontons; més tard, el febrer de 2011, ens apropàrem als voltants del Pantà del Foix.
La ruta d’avui ens durà a les gorges que forma
aquest riu. Per tant, ens dirigim prop de la població
de Torrelles de Foix. Poc abans d’arribar a aquesta
població, prenem una pista asfaltada que ens ha de
dur fins al Santuari de la Mare de Déu de Foix, el qual
apareix documentat com a església entre els segles
XII i XIII. L’edifici, molt degradat, fou restaurat per la
Diputació de Barcelona i les obres finalitzaren l’any
1987.

Passem el riu amb atenció.

Seguim la nostra ruta, ara entre parades de vinya i,
a poc a poc, anem endinsant-nos per la gorja; el bosc
de ribera és cada cop més present: pollancres, àlbers,
freixes i salzes formen un bosc humit i atapeït. Passem
pel costat de les ruïnes del molí fariner de la Pineda.

Santuari de la Mare de Déu de Foix
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Més endavant, la gorja s’eixampla; tot i mantenir
l’aspecte feréstec del qual hem gaudit fins a aquest
moment, l’entorn se’ns mostra més amable. Passem de
nou el riu i ens acostem als Molinots de Baix. Aquesta
construcció es troba en relatives bones condicions i ens
deixa observar parts importants de l’edifici com una bassa, alguna canalització i el que devia ser l’emplaçament
de les moles, una sòlida construcció de volta.

Salt del Tronc

Al llarg de tot el curs del Riu Foix, es poden trobar al voltant de cinquanta molins a més de rescloses i basses, la qual cosa ens dóna l’exemple de
l’aprofitament d’aquests cursos fluvials que avui
ens poden semblar minsos, però que durant segles
l’home – no sempre en harmonia amb la natura- ha
sabut aprofitar al màxim.

Detall de construcció de volta -Molinots de Baix

Tot seguit, reprenent la ruta, agafem un corriol que,
vers tramuntana, ens separa de la llera del riu i ens
porta fins a una pista; la seguim en direcció oest,
passem pel costat de masos enrunats com Can Bosc
de Baix i Ca l’Isidre, seguim remuntant la pista de
manera suau i passem pel costat de Can Rossell de
les Bassegues -aquest mas es troba perfectament
restaurat i en harmonia amb les vinyes dels voltants;
en canvi, no podem dir el mateix de la urbanització
que veiem per sobre les Penyes de Cal Magí.
Uns metres més i arribem als cotxes que tenim
aparcats una mica més endavant.

Un nou gorg amb el seu entorn ple de vida

Seguim caminant a frec de la llera del riu, sovint
amb gorgs i salts d’aigua, que les últimes pluges
han fet que sovint resultin espectaculars. Arribem a
la presa de Dosrius, que probablement formava part
d’un altre molí avui completament enrunat i engolit
per la vegetació; seguim riu amunt, veiem el Salt del
Tronc i una altra presa.

La foto de grup rodejats de natura

Ens acomiadem del Riu Foix i el seu entorn, però
pensant a cercar noves descobertes que ens han
d’acostar de nou a aquesta comarca.

La humitat afavoreix el creixement de plantes com la cua de cavall

		
Amadeu Rodríguez
Fotos: Amadeu Rodríguez, Joan Castro, Marta Roig, Esteve Sabaté
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L’ANTIC TERME DE L’ALBÀ
Santes Creus - Alt Camp
Data: 2-06-2013
Itinerari: (1). Santes Creus - (2). Cami Vell de les Pobles (3). Bifurcació - (4). les Pobles - (5). Mas d’en Prat - (6). El
Miracle - (7). Cal Bernat - (8). Can Güell - (9). L’Albà - (3).
Bifurcació - (2). Camí Vell de les Pobles - (1). Santes Creus.
Desnivell: 430 m
Recorregut: 17,1 km
Dificultat: baixa

Ruïnes del la Masia de Can Güell

es mantindrà durant tota la caminada. Seguim la carretera de les Pobles (E) uns 350 m per a trobar a l’esquerra
el Camí Vell (NE), que ens portarà fins a la vila de les
Pobles (9:45). Travessem el poble i seguim per la pista
del Mas d’en Prat (NE). Ens aturem per a esmorzar
davant les ruïnes d’aquest mas (10:10). L’itinerari està
ben senyalitzat amb rètols a les cruïlles. Aviat trobem
els vials de la urbanització del Miracle i alguns xalets abandonats. Seguim vers Cal Bernat (SE-SW) i
visitem el mas, que encara manté la teulada (11:50).
Seguim per la pista (SW) tot deixant enrere Cal Dalmau i Cal Güell, que s’alcen propers a banda dreta de
la pista. Fem cap al llogarret de l’Albà, on ens aturem
una estona a l’ombra de l’església (12:50). Seguim
per la carretera d’Aiguamúrcia (NW) i, passat Masbarrat, la deixem per baixar a la dreta per un corriol
(NW) que va al Torrent de Rubió. A tocar de l’aigua hi
creix la planta coneguda com a cua de cavall. Creuem
el rierol i pugem (W) fins a una gran vinya, la travessem i creuem la carretera de Santes Creus. Aviat fem
cap a la cruïlla del Camí Vell de les Pobles (13:45),
que vers ponent ens portarà a l’aparcament de Santes Creus (14:00).

S

ituat a migdia de la vila de les Pobles, el terme de l’Albà aplega un notable conjunt de masos -els Hostalets de Dalt, Mas d’en Prat, Mas
del Miracle, Cal Bernat, Cal Güell, Masbarrat, etc-,
molts dels quals abandonats. Originalment, alguns
d’aquests masos foren establerts a l’empara del Castell de l’Albà (segle X), però a partir del segle XII començaren a formar part del feu del cenobi de Santes
Creus.
L’Albà és una zona de turons boscosos on neixen
torrents de poc pendent. Als vessants i esplanades
annexes hi ha grans parades de vinya. Tot plegat forma un conjunt verd i tranquil que convida a la passejada, malgrat l’impacte de les urbanitzacions il·legals,
avui abandonades, que trobarem en una part de
l’itinerari.
Sortim de Santes Creus a les 8:45. El dia es presenta lluminós i amb una temperatura moderada que

Foto de grup a l’Església de Santa Maria de l’Albà

Tot seguit anem a fer la tertúlia i a celebrar l’aniversari
de boda del Fermí. ¡Per molts anys Fermí i família!
Antoni Ferrando Roig
Vocal de la sortida: Francesc Solé
Fotos: Marta Roig i Joan Castro

Monestir de Santes Creus
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UN TOMB PER SIURANA
Cornudella de Montsant - Priorat
Data: 16-06-2013
Itinerari: (1). Aparcament - (2). Camí Vell de Siurana - (3).
Siurana - (4). La Trona - (5). Grau de la Trona - (6). Riu de Siurana - (7). Pantà de Siurana - (8). Presa - (1). Aparcament.
Desnivell: 425 m
Recorregut: 11,6 km
Dificultat: baixa

Camí Vell de Cornudella a Siurana

estret i abrupte (NE) que travessa el torrent i va a la
pista que voreja el pantà creuant el Barranc de Carboneres (NE). Passem aquest net rierol per sobre les
pedres. Tot seguit, la pista es redreça fortament vers
migdia. Aviat trobem l’indicador del Camí Vell de Siurana (9:20), que per l’esquerra (NE) puja al Coll de
les Lloses. Dalt del coll hi ha una bifurcació. Seguim
pel ramal de la dreta (E), que baixa per a creuar el
Barranc de l’Estopinyà. Prop de l’aigua veiem una

E

l Pantà de Siurana fou inaugurat el juliol de
1973 i va causar un important canvi en el paisatge i en el medi natural de la zona. Una resclosa de 63 m d’alçada i 12 Hm3 d’aigua inundant el
fondal va significar la desaparició del paisatge original de la vall, masos, camins, etc. Amb tot, aquest
pantà, a més d’incrementar les reserves d’aigua de
l’eixuta comarca del Priorat, també ha generat un entorn aquàtic de gran bellesa que afavoreix la biodiversitat i afegeix un important recurs turístic a la zona.
Aquest itinerari té com a punt culminant la vila de
Siurana, que, encimbellada dalt d’un roquetar inexpugnable, va ser l’últim reducte sarraí de les Muntanyes de Prades fins que va ser conquerida a mitjan
segle XII pels comtes de Barcelona.
Avui el dia es presenta clar i primaveral, i així es
mantindrà durant tota la jornada. Sortim a les 9 de
l’esplanada que hi ha al final de la carretera que des
de Cornudella va al pantà tot baixant per un corriol

Trobem una família de senglars.

Portalada de Santa Maria de Siurana. Segles XII-XIII
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Cingle, església i embassament de Siurana

Riu de Siurana

una família de senglars amb tres cries que es faran
fonedisses en cosa de segons. Creuem el barranc i
pugem pel bosc fins a trobar una bifurcació (9:44). Seguim per la pista que puja per la dreta (SW) fins a trobar una ampla pista travessera (9:50). La seguim uns
40 m per la dreta (SE) per a trobar l’indicador del Camí
Vell, que puja sobtadament a l’esquerra (NE). A partir

Destaquen també el bell finestral de l’absis, un sepulcre exterior i diverses esteles discoïdals.
Anem al mirador del cingle, on hi ha una vista
magnífica sobre el pantà i el seu entorn. Girem en
direcció est passant per la vora de l’espadat per a
visitar les ruïnes del castell. Des d’aquí seguirem
el camí (NE) que porta a l’aparcament de Siurana,
on trobem l’indicador del Camí de la Trona (11:20).
Aquest espectacular camí planeja vers el NE i passa
per la Trona, una singular visera de roca que dóna
nom a l’indret. Des de la Trona i fent giragonses, el
camí baixa fortament (E) fins a la pista del barranc
del Riu de Siurana, la qual seguirem (SW) fins a la
llera del riu. Continuem per la llera (SW) fins a trobar
l’aiguabarreig del riu amb el pantà, un paratge fresc i
net on els més decidits podran banyar-se. En acabar,
creuem el riu i pugem per un costerut corriol (SW)
que ens portarà a la pista de servei que voreja la
riba sud de l’embassament. Gaudim de belles vistes
del pantà amb els cingles de Siurana i del Montsant
al fons. Creuem la resclosa (13:35) i seguim per la
carretera (N) fins a arribar al pla on hem deixat els
cotxes (13:55).

Dalt del pla rocós de Siurana

d’aquest punt i fins a Siurana, trobarem bells trams de
camí empedrat molt ben conservats.
Ens aturem per esmorzar a l’ombra d’una gran paret de gres roig, des d’on gaudim d’una bona vista
sobre el Montsant i l’espectacular Cingle del Tití, que
s’alça a l’altra banda del barranc (N). Fem cap a Siurana (10:50), on visitem el notable portal historiat de
l’església romànica de Santa Maria (segles XII-XIII).

Pantà de Siurana

Acabem la sortida celebrant l’aniversari de la Marta en una ombrívola terrassa de Cornudella tot fent
plans per a l’estiu. Per molts anys Marta!

			
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Joan Castro, Marta Roig i Amadeu Rodriguez

Camí de la Trona
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SERRA DE FINESTRES

Caminem per pista, però aviat la deixem per prendre un corriol que davalla a la llera de la Riera de
Llémena. Tot seguit creuem la llera; el camí puja fortament entre un bosc atapeït i en poca estona som a
la Font dels Socals. Aquest indret convida a aturarse per a gaudir de la seva frondositat i frescor; així
doncs, aprofitem per a fer una parada i esmorzar.

Sant Aniol de Finestres - La Garrotxa
Data: 30-06-2013
Itinerari: (1). Sant Aniol de Finestres - (2). Font
dels Socals - (3). Volcà de Can Tià - (4). Coll de
Can Barranc - (5). Puig Sallança - (6). Coll del
Forat de l’Ovella - (7). Sant Aniol de Finestres.
Desnivell: 885 m
Recorregut: 17,3 km
Dificultat: baixa

Font dels Socals

s

Un cop hem recuperat forces, agafem de nou el
sender, que continua pujant de valent, fins a enllaçar
amb una pista que, vers mestral i per una fageda espessa, ens ha de dur a prop del Volcà de Can Tià.
Nosaltres, però, seguim les marques grogues, que
ara fan un gir a la nostra dreta per un corriol ben
fressat, el qual a poc a poc ens acosta a la carena de
la Serra de Finestres.

Serra de Finestres

Tram de sender on cal parar atenció

ón tres quarts de sis del matí i un grup
d’excursionistes ens reunim a l’aparcament de
la Font Baixa per a prendre l’autocar que ens
ha de dur fins a la petita població de Sant Aniol de
Finestres, a la comarca de la Garrotxa.
La ruta d’avui ens portarà per la Serra de Finestres, en ple Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa.
Poc abans de les nou del matí, l’autocar ens deixa
al costat del Restaurant Can Tura de Sant Aniol de
Finestres. Sense perdre temps, comencem a caminar
vers gregal, tot seguint unes marques grogues que
ens han d’acompanyar durant tota la ruta.
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Després de passar el Coll de Can Barranc, anem
guanyant alçada: ens trobem a 973 m, davallem un
xic i arribem a la Collada del Grau, paratge d’amplis
prats on un bon ramat de vaques pastura plàcidament
sense preocupar-se gaire per la nostra presència.

Santa Maria de Finestres

Són dos quarts de dues, portem 13 km recorreguts
i més de 800 m de desnivell. Així doncs, no ens aturem gaire estona i comencem a davallar. Un cop som
al Coll del Forat de l’Ovella, prenem la decisió de no
acostar-nos a l’Ermita de Santa Maria de Finestres,
sinó que fem marrada per un corriol que davalla fins a
trobar de nou el que baixa de l’Ermita. Aquest sender
creua un parell de vegades una pista i s’endinsa de
nou al bosc; ja no el deixarem fins a arribar al lloc on
hem iniciat la ruta d’avui: el Restaurant Can Tura, on
un esplèndid àpat ens recuperarà amb escreix del
esforç d’avui.

Pastures de la Collada del Grau

Ens endinsem de nou per una espectacular fageda on podem observar uns fantàstics exemplars
d’aquests arbres. Finalment arribem al punt més alt
de la ruta d’avui, el Puig Sallança, de 1.026 m. El dia,
una mica emboirat, no ens deixa veure el que segurament deu ser un espectacle impressionat –llàstima.

Salut i fins a la propera!

				
Amadeu Rodríguez
Vocals de la sortida: Esteve Sabaté i Angels Gambús
				
Fotos: Joan Castro

Camí del Puig Sallança
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UN TOMB PER ALADAGLAR. 2a Part

om ahir, ens llevem pels volts de les 7:30. El
dia també es presenta clar i assolellat. Hem de
preparar l’equipatge i deixar-lo a punt abans
de marxar, ja que avui canviarem de campament.
Els Ladas de Sobek Travel, carregats fins dalt amb
les nostres bosses, faran el transport fins al proper
campament situat a Tülü Yayla (Yayla en turc vol dir
campament). De fet, aquests dies el que farem serà
establir-nos en antics campaments de pastors.
A les 7:45 anem a esmorzar. A banda del que hi ha
habitualment: olives, cafè, te, pa, llet en pols, cogombre, tomaca, mantega, etc., avui l’Abi energy –que és
com anomenem el cuiner perquè sovint diu aquestes
paraules- ens ha preparat unes patates fregides que
han estat molt celebrades per tothom.
A les 8:25 iniciem l’itinerari seguint el mateix camí
d’ahir fins a l’entrada de la Vall d’Emli. Avui, però,
hem continuat pel seu fons envoltats d’una gran pineda tot seguint una pista forestal fins on s’acaba el
bosc. Després, hem seguit per un corriol estret que
remunta el vessant dret de la vall; això és, pel vessant oposat al qual vàrem pujar ahir. A partir de la
part superior de la vall, que és una zona dominada
per prats raquítics i pedregars, en el lloc anomenat
Siyrmalik, el camí es redreça fortament.

A mitja costa ens aturem a l’ombra d’una gran roca,
en Turan treu el meló que porta, el talla en parts i el
reparteix. Després de la suada, el meló ens refà del
cansament. Quan ja som a punt de marxa, la Maria
de València diu que no es troba bé. Té mal aspecte.
El seu company, l’Antoni, diu que ha passat mala nit.
Aviat ens adonem que la noia no pot seguir. Tots fem
comentaris i ens mirem els uns als altres, però ningú
no proposa solucions. Finalment, la Marta i jo, que
som els grans del grup, ens oferim per tornar-la al
campament. L’Antoni, el seu company de viatge i de
tenda, no diu ni piu. En Turan prova amb el seu mòbil de contactar amb el campament, però aquí no hi
ha cobertura. Al final, escriu unes notes en un paper
i ens diu que li donem al cuiner del segon campament de la Vall d’Emli. Ell s’encarregarà de fer-nos
arribar al campament de Tülü Yayla. I així iniciem el
retorn tots tres. El Turan, la Maria, l’Alfonso i altres
ens agraeixen el gest ja que, aparentment, la nostra
decisió ens espatllarà el dia a nosaltres i salvarà el
seu.
Per la forta calor i el mal estat de la Maria, hem de
parar sovint. Té mal d’estómac per causa de no menjar, beure massa Coca-cola i prendre laxants. Està
ben fotuda. L’Antoni, el seu company, ha manifestat
que ja no sap què dir-li, però que la Maria no és capaç de tenir cura d’ella mateixa. Finalment, arribem
a la Vall d’Emli i donem la nota al cuiner del segon
campament, que és el responsable del lloc. Fa unes
trucades amb el seu mòbil (aquí sí que hi ha cobertura) i ens demana que esperem asseguts en una taula
llarga sota una carpa negra de pèl de cabra. La Maria, arrupida en un matalàs, dormirà sense moure’s
durant dues hores. Mentrestant, nosaltres dinem del
que portem a les bosses i prenem el te que ens ofereixen uns homes que hi ha asseguts a la mateixa
taula, els quals conversen animadament sense que
es pugui entendre absolutament res del que diuen.
Mentre ens esperem, veiem baixar de la muntanya un
turc dalt d’un cavall. És un home ros que ja havíem
vist ahir al campament de pastors de l’altiplà d’Alaca.
Després de deixar el cavall lligat al campament, carrega uns sacs que porta en un petit camió que hi ha i
baixa en direcció al poble,on segurament deu anar a
cercar menjar o altres coses necessàries per als

Massís d’Aladaglar

Campament de Tülü Yayla

Muntanyes Taurus - Turquia. Agost de 2002

Vall d’Emli

11-8-2002. UNA JORNADA ESPECIAL

C
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Els colors d’Aladaglar

Capvespre a Tülü Yayla

pastors de la muntanya. Aquest home, amb el seu
camió, el tornarem a trobar a Selale, ja al final del
trekking.
Ben entrada la tarda, veiem arribar un personatge
conduint un Lada mig desballestat. És el que ha de
portar-nos al campament de Tülü Yayla. Primer carrega uns sacs plens d’un granulat groguenc que li han
portat unes dones i tot seguit emprenem la baixada
cap a Çukurbag per una pista bastant acceptable.
El conductor té posat ben alt una casset de música
turca. Amb ell no ens entenem gens, ja que només
parla turc. El viatge resulta d’allò més accidentat. El
Lada s’escalfa i, de tant en tant, el conductor para i
baixa per tirar aigua al radiador. Porta unes ampolles
preparades per al cas. Quan ho fa, un gran núvol de
vapor surt de la part del davant del cotxe. Es veu que
això no és nou per a ell, sinó que ha de fer-ho habitualment. Des del cotxe tindrem una visió diferent de
la muntanya. Arribats a Çukurbag, l’home deixa els
sacs de granulat en una casa i emprenem el viatge de pujada per pistes força dolentes. El paisatge
és pedregós, sec i desprovist de vegetació, però té
l’encant magnètic i inexplicable dels deserts.
Arribem al campament de Tülü Yayla, que es troba
en una esplanada herbosa i a tocar d’una font que
forma una zona humida i fangosa a la part baixa
del campament. Hi ha un abeurador que fa de pica
d’aigua i un parell de comunes de campanya consistents en fosses sèptiques tapades amb lones blaves.
Des del campament hi ha bona vista sobre els estreps del vessant nord del pic de Demirkazik.
Com que encara estan muntant les tendes, deixem
la Maria José descansant (ja es troba millor) i enfilem
muntanya amunt per la zona per on sembla que ha
d’arribar el nostre grup. Trobem uns francesos que
baixen i seguim una mica per on han passat ells. Seguirem prop d’una hora muntanya amunt. El lloc és
enorme i solitari, de manera que la Marta va deixant
fites per a no perdre’ns durant la tornada. Des de dalt
on som, gaudim d’una vista a mig aire de les muntanyes
del voltant, que semblen no tenir fi. Per la banda
oposada, la gran estepa anatòlica s’estén fins on

allarga la vista. Allà dalt, tots dos sols davant d’una
panoràmica tan extensa i al mig de la muntanya turca
del Taurus, tenim una agradable sensació de llibertat.
Al final no trobarem el nostre grup, ni ningú més, però
la curta incursió en solitari al Massís d’Aladaglar i el
viatge amb el Lada han estat una petita i divertida
aventura. De tornada al campament trobem la gent
del nostre grup, que ja ha arribat fa una estona per un
altre camí. L’Alfonso ens diu que la sortida ha estat
bé, però que no ha tingut res d’especial. Crec que, en
el fons, aquest dia tan especial que hem passat no ha
estat gens malament.
Al campament prenem unes cerveses a 250.000
lliures turques cada una. Aquí tot val milions. Els
turcs islàmics no poden beure cervesa, ni cap beguda alcohòlica, però el cuiner porta llaunes de cervesa
i les ven a la gent del grup; així ell també fa el seu
petit negoci.
En pondre’s el sol, la muntanya pren uns tons rogencs sorprenents, que de fet donen nom al Massís
d’Aladaglar, ja que vol dir muntanya rogenca. Després de sopar, sota un magnífic cel estelat, ens divertim força amb les endevinalles que proposa l’Antoni
de València. Ens fem un tip de riure, tant pel que fa
a les endevinalles com per la traducció simultània a
l’anglès.
Mirant el cel, veiem la Lluna, la Via Làctia i una
munió d’astres que ens fan sentir insignificants. Aquí,
lluny de tot, la sensació de pau i de tranquil·litat és
gran.

12-8-2002. LA GORJA DE CIMBAR

E

ns llevem a les set, preparem l’equipatge i
pleguem les tendes. Des del campament la
transparència de l’aire ens permet veure amb
claredat tots els accidents geogràfics de l’entorn. La
fresca matinal ens obliga a posar-nos jersei, però,
tan aviat com arriba el sol, cal passar a la màniga
curta. Avui, per esmorzar, a banda dels productes habituals, el cuiner ha fet una gran truita a la francesa
que ha repartit entre tots.
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Campament de pastors prop de la Gorja de Cimbar

Com els dies anteriors, farem una sortida moderada
destinada a conèixer la zona i a preparar la gent per
a l’ascensió al Pic Embler, que farem demà de forma
directa i amb la posterior baixada al campament de
Yedi Göller. Aquesta sortida serà llarga i demanarà
esforç. Per això, en Turan està comprovant com respon el grup per tal de decidir si pugem directament a
l’Embler o si ho fem des de Yedi Göller en una sortida
més lleugera demà passat.
Mentre esperem sortir, la Marta i la Remedios
d’Oviedo conversen animadament assegudes sobre
un gran munt de matalassos. Emprenem la marxa a
les 8:50 dirigint-nos a la Gorja de Cimbar, un espectacular i estret pas entre grans roques que comunica
el Massís d’Aladaglar amb la plana i el poblet de Demirkazik. Des del campament, baixem per un carener
pelat, creuem un barranc sec i ascendim per l’altre

Sortida de la Gorja de Cimbar

vessant seguint una pista. Cau un sol de justícia; amb
tot, la temperatura encara és agradable. Aquí el barret
és imprescindible. La pista s’acaba dalt d’un altiplà,
des d’on seguim per un camí de bast. En un moment
donat trobem un home i un nen que va muntat dalt
d’un matxo. Són gent del país i baixen del campament
de pastors que hi ha més amunt. Es saluden amb
en Turan i parlen una estona. Aquí tots es coneixen.
Arribem a les envistes del campament dels pastors,
format per quatre tendes còniques de lona blanca. És
similar als altres dos que vàrem visitar en la zona de
l’altiplà d’Alaca. No passem pel campament i baixem
directament per un coster pronunciat fins a un xaragall amb poca aigua que ens conduirà a l’entrada de
la Gorja de Cimbar, que es troba encaixonada entre
dues enormes parets de roca calcària. El lloc és impressionant i abrupte en extrem. Davallem amb cura
superant alguns passos de poca dificultat. L’espai és
feréstec i anem trobant altres ramificacions de la gorja que s’endinsen al massís. Finalment, arribem al
fons del barranc, on seguirem per la pedregosa llera
del torrent. Aquí només baixa aigua durant l’hivern i
la primavera.
Al final de la Gorja de Cimbar, trobem la carretera que condueix al proper poblet de Demirkazik, que
comparteix nom amb el pic de 3.756 m que s’alça
sobre la gorja i que és el més alt de tot el massís. És
migdia i fa calor. Amb tot, aviat arribarem a la casa del
cuiner, que viu en aquest poble. Pel mig dels carrers

Entrada de la Gorja de Cimbar
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La Gorja de Cimbar. El fons el Demirkazic, de 3756 m

Poble de Demirkazik

de Demirkazik, hi passen canals d’aigua netíssima
que dediquen al rec de les hortes del rodal.
Dinarem a casa del cuiner, que ja ens esperava al
final de la gorja. Abans d’entrar a la casa -com és
habitual als països islàmics- ens caldrà treure’ns les
botes. Les dones de la família ens han preparat un dinar senzill a base d’arròs blanc, verdures crues, una
mena de samfaina, etc. Aquí mengem tots plegats i
no cal separar homes i dones. Havent dinat, fem una
curta migdiada; després passem al pati que hi ha davant de la casa, des d’on es divisa la Gorja de Cimbar
i el pic de Demirkazik. L’Alfonso i la Marta de Madrid,
com és habitual en ells, estan envoltats de nens. La
gent del poble és oberta i parla amb nosaltres, ens
ofereixen aigua o seure a xerrar amb ells. A tocar,
una dona fa conserves en una gran olla sobre un foc
de llenya.
Pels volts de les quatre, iniciem la pujada al campament de Sokulupinar, que és el lloc on hem de passar
la propera nit. El camí fa pujada i el calor es fa sentir, però ja estem bastant curtits, almenys nosaltres
dos. Des del camí veiem una bonica vista del poblet de Demirkazik, amb la seva mesquita, les cases,
els camps verds i els arbres de ribera que l’envolten.
És un petit nucli de vida envoltat per un entorn groc,
sec i enorme. Llevat de les mesquites, els pobles que
hem vist no tenen edificis notables ni una arquitectura remarcable. Hi ha cases típiques de muntanya
fetes de pedra i edificis nous bastits amb blocs de
ciment. Es veuen cotxes de gent que ha estat o està
treballant a Alemanya.
Ja prop del campament trobem dos individus rossos que es dirigeixen al Turan. Ell els pregunta si són
jueus -es queden bocabadats-, perquè realment sí
que són jueus. El nostre guia els ha reconegut i els
orientarà sense massa floritures. En Turan porta al
cap un keffiyah, el típic drap palestí, com Yasser Arafat. A més, es nota molt que els jueus no li fan gaire
gràcia. Diu que molts dels que ha trobat es mostren
prepotents i mal educats. De fet, el Jorge, un dels
guies que vam tenir al Perú, ens va dir el mateix.

Amb tot, els dos nois que hem trobat avui han estat
educats i ben normals, tot i que deuen haver notat
que el nostre guia els mirava de reüll.
Arribem al campament a les 6:30, acalorats i assedegats. Sortosament, el cuiner ja ens espera amb
unes gerres de suc de cirera ben fresc fet amb polvos i aigua que hem agraït molt. També ens ha portat
unes galetes i uns pastissets que no hem perdonat.
A Sokulupinar hi ha tres campaments, el nostre, un
de buit i un tercer on hi ha un grup de jueus. Les
comunes estan situades en un edifici ben condicionat. Sokulupinar es troba en un pla herbós i verd. Per
llevant s’alcen grans parets de roca, pel mig de les
quals s’endevina el camí que seguirem demà per a
pujar a l’Embler.
Un cop descansats i amb les tendes assignades,
ens dutxem amb la típica mànega d’aigua gelada.
La Marta i la Remedios es remullaran l’una a l’altra.
Tot seguit, l’Alfonso farà el seu taller d’estiraments
per a tots els que vulguin. Mentrestant, el cuiner i un
company fan foc a terra i ens preparen unes coques
farcides que tindran una acceptació discreta. Aviat
començarà a declinar el sol donant pas a la llum que
proporciona tons rosats i grocs a les muntanyes del
voltant. L’espectacle és realment bonic i alguns aprofitem per a fer fotografies; demà marxarem i ja no el
tornarem a veure.
Sopem asseguts en una taula llarga sota una carpa de pèl de cabra negra. Primer una sopa lleugera
que ens posen cada vespre i on cal afegir-hi pa per
donar-li consistència. Seguirà una mena de cuscús
i un estofat força bo. Després farem un foc de camp
on s’explicaran acudits, es plantejaran dilemes matemàtics, etc. Nosaltres anirem a dormir aviat, com és
costum. A més, demà cal llevar-se d’hora.

Antoni Ferrando Roig
Fotos: Antoni Ferrando i Marta Roig
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Orquídies
Nom:
Família:
Gènere:
Espècie:

Orquídies
Flor caputxina (orquis pyramidal)
Orquidàcies (Lílides)
Orchis
Anacamptis pyramidalis

Nom:
Família:
Gènere:
Espècie:

Abellera fosca (mosques negres) i
Abellera de mirall (mosques blaves)
Orquidàcies (Lílides)
Orphrys
Ophrys fusca i Orphrys speculum

Descripció:
Aquesta és una orquis de ﬂors petites de color
rosa viu, aglomerades formant una densa inﬂorescència piramidal.
Hi ha unes 18 espècies al nostre territori.
Surt al final de la primavera i començament de
l´estiu, als boscos i costers secs, però feréstecs i
ombrívols de la terra baixa, dels quals hi ha molts
ben prop de l´Espluga.
És una espècie no amenaçada.
Cal anar en compte de veure-les i no xafar-les,
ja que són molt delicades i es fan més o menys
visibles segons la llum del dia.
Nom:
Família:
Gènere:
Espècie:

***

Curraià blanc (Cephalantera longifolia).
Orquidàcies (Lílides)
Orchis.
Anacamptis pyramidalis.

Descripció:
Descripció:

És una planta
dels boscos secs
i dels costers
pedregosos ombrívols. Floreix
de l´abril al juny.
Imita la ﬂor de
l´estepa borrera
per atreure insectes pol.linitzadors.

Prenen la forma, els colors i les olors dels insectes femella de borinot, mosca, vespa o abella. És
un parany per atreure els mascles com a forma
de pol.linització. Així el grup s’ha diversificat per
tota la Mediterrània. Als Països Catalans hi ha 12
espècies d´abelleres i molts híbrids.
Són fàcils de veure als terrenys assolellats, al
març i l´abril, a les brolles i als prats secs de la
terra baixa mediterrània
És una espècie no amenaçada.
Hi ha 25.000 espècies d’orquidàcies repartides
arreu del món.
Al terme de l’Espluga se’n poden veure a la primavera.
Lluïsa Fabregat
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ORQUÍDIES MEDITERRÀNIES

s fa la valoració que hi ha unes 25.000 orquidàcies repartides per tot el món, i a les selves tropicals
és on més abunden. Les nostres abelleres mediterrànies, imitant els insectes, són força curioses
i són del gènere Orphys. Altres molt abundants, com la ﬂor caputxina i moltes altres paregudes,
són molt abundants en el nostre territori; cal considerar unes 18 espècies del gènere Orchis. Altres orquídies, com el Epipactis, són de color porpra i tenim 4 espècies al territori. Per últim tenim el curraià
blanc, o Cephalantera. En resum, només mostrem una xicoteta part d’aquestes sorprenents plantes.

Epipactis de fulla petita (Epipactis microphylla) abella d´alzinar

Orquis maculat (dactylorhiza maculata) lliris de prat (1)

Orquídia de Siurana

Orquis maculat (dactylorhiza maculata) lliris de prat (2)

Flors de muntanya.
Abellix el contemplar-vos
i esvaiu nostres foscors,
transmutant-les en colors.
Lleveu les nostres tristeses
per l´alegria de viure
que ens ajuda a tots a riure.
En tots els llocs us lluïu
i davall d´un cel molt blau
agraïdes us obriu
i vostra fragància oferiu.
Lluïsa Fabregat
Fotos: Esteve Sabaté, Lluïsa Fabregat
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PETITS ESTELS A LA NIT

A

apareixent les diverses constel·lacions. Una de les
primeres figures que es pot buscar és l’Óssa Major
o Carro Gros, a partir del qual trobarem l’Óssa Menor i Polaris, l’Estrella Polar, que ens indica el nord
i que és l’única que veurem fixa en un mateix lloc.
Per qüestions de l’atmosfera, sovint les estrelles ens
sembla que fan pampallugues; mentre que els punts
lluminosos que veiem amb una llum estable són
planetes. També hi ha estrelles dobles, amb colors
que varien del blanc, groc, blau o taronja segons la
seva temperatura. Totes tenen el seu cicle, des que
es formen a partir d’un núvol de partícules, creixen,
es transformen i s’apaguen.
En una nit d’espectacle natural, hem vist entre
d’altres Saturn, l’elegant Lleó, el Cigne d’ales obertes, l’Àliga amb la seva estrella alfa, Altaïr, Sagitari o
el vigorós Hèrcules. També han passat per l’escenari
celeste dos estels fugaços que ens preguntaven pels
nostres desitjos. Què més es pot demanar? Simplement, recomanar-vos l’activitat.

vegades, la nit ens porta la foscor, ens destapa les pors, ens recorda els malsons. Però la
nit també és temps de silenci, de descans, de
somnis, d’enamorats i d’unes petites meravelles: les
estrelles!
Gràcies a una de les activitats organitzades des de
la Secció Excursionista, hem pogut conèixer un xic
el gran univers i aquests punts il·luminats del firmament. Va ser durant la nit del 8 de juny a Rojals, amb
una activitat conduïda per Alexandre Español Poblet,
després d’haver sopat.
Moltes cultures han mirat cap al cel en les nits estelades; han buscat respostes, han creat històries i
mitologies d’aquelles que ens fan badar. Astrònoms,
poetes o navegants les han tingut presents. Perduts
en tanta immensitat d’energia i de milers d’estels, ens
caldria més coneixements de física, matemàtiques o
geografia. Tot i així, almenys, podrem recordar quatre nocions bàsiques: en un mateix indret, el mapa
estel·lar varia al llarg d’una mateixa nit i al llarg de
l’any, en el sentit que canvia l’ordre en el qual va n

Ernestina Vallverdú
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stem saturats d’informació i comentaris de tota
mena sobre la crisi econòmica que està patint
la nostra societat. No és estrany sentir parlar
persones no especialitzades en economia utilitzant
correctament termes tècnics com la prima de risc o
el deute sobirà.
Al marge del perjudici econòmic que s’hagi pogut
patir, hi ha aspectes dels quals no es parla tant i que
estan afectant d’una manera molt directa i traumàtica
molta gent. Són els efectes col·laterals o les conseqüències indirectes de la davallada econòmica.
Un dels més traumàtics és la influència negativa en
la salut, tant física com mental, que està tenint el fet
que la crisi s’hagi allargat tant i que no es vegin símptomes de millora. En els darrers anys, s’ha incrementat el nombre de gent que té dificultats per a dormir
o que necessita prendre ansiolítics per a problemes
d’ansietat o depressió.
Al despatx veiem com hi ha persones que
s’autoinculpen de la seva situació actual, que infravaloren la seva vàlua professional. És colpidor viure
situacions com la d’una persona honesta i treballadora que s’enfonsa fins a plorar desesperadament en
no veure sortida a la seva empresa i al seu futur professional... Per no parlar d’un cas dramàtic que arriba
a prendre una decisió fatal i definitiva, que és la raó
que m’ha portat a escriure aquest article.
En relació als efectes de la crisi en les famílies, no

estic gaire d’acord amb algun comentari que es fa en
el sentit que és un aspecte positiu que la necessitat
econòmica comporti que hi hagi menys separacions i
divorcis. La realitat és que les relacions familiars sovint es deterioren per la impossibilitat de fer coses o
adquirir béns que fa uns anys es podien assolir.
Una altra conseqüència negativa que es pot copsar és el mal humor o les males formes que s’estan
generalitzant en les relacions personals, la facilitat
amb què es cau en la crispació. Les persones del
nostre voltant no són responsables que la incapacitat
o la mala fe de persones que han tingut càrrecs de
responsabilitat a l’administració o a les entitats financeres ens hagin portat a la situació actual.
En la mesura del possible, s’ha d’evitar el factor
“dominó” que comença pels problemes econòmics,
continua amb les males relacions amb l’entorn i acaba amb la visita al metge per malestar físic o mental.
Encara que en ocasions no sigui gens fàcil, s’hauria
d’intentar que el fet de tenir menys possibilitats
econòmiques no faci perdre la salut, la família, les
relacions personals, la possibilitat de gaudir del lleure... Aquests són valors fonamentals que cal intentar
mantenir en aquests moments de tanta incertesa.
En aquest sentit, activitats com les sortides que
proposa la Secció Excursionista del Club Atlètic Espluguí són molt recomanables per a mantenir l’antiga
dita del “mens sana in corpore sano”.

Foto: www.mesuresanticrisisvh.cat

Miquel Martí. Advocat
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SOPAR ASTRONÒMIC A ROJALS

E

l passat dissabte dia 8 de juny catorze membres dels Secció Excursionista ens vam trobar
a Rojals per tal de fer una activitat diferent de
les que habitualment fem, però completament integrada amb la natura.
L’activitat consistia en un sopar degustació de cinc
plats i postres al restaurant La Socarrimada i una
xerrada a l’exterior a càrrec de l´Alexandre Español.
L’Alexandre, mitjançant un raig làser, ens va anar
explicant com identificar les diverses constel·lacions
i l´Estrella Polar. També va fer referència a l’ origen
dels noms i la seva relació amb molts personatges de
la mitologia grega. Després, vam observar mitjançant
un telescopi un cúmul globular que és un grup de
centenars de milers d´estrelles velles que es disposen formant una mena d´esfera. També vam veure
el planeta Saturn envoltat dels anells característics i
una nebulosa, és a dir un gran cúmul de gas i pols

concentrat en una zona de l´espai i que no és altra
cosa que les restes d´una estrella que ha arribat a la
seva fi. Per últim, vam poder divisar un estel doble;
una estrella que, vista des de la Terra a ull nu, sembla única, però amb el telescopi comprovem que, en
realitat, són dues de molt properes.
Mentre observàvem aquest espectacle, l´Alexandre
ens anava donant molta informació complementària,
com les distàncies que hi ha d’un planeta a l’altre, el
temps que tardaríem a arribar-hi o la diferència de
mida entre els cossos de l’univers.
En acabar les observacions, vam entrar a l’interior d´un
petit recinte i, amb el suport d’un Power Point i el programa Stellarium, l’Alexandre ens va mostrar l´organització
i l´estructura de l´espai i ens vam adonar que, malgrat
que tot el que podem observar des del nostre planeta
Terra és d´una immensitat inqüestionable, tan sols és
una petitíssima part d´aquest univers infinit.

Joan Poblet
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La ginesta

S

ensat ventijol
que no vincla ton ﬂoratge
escampa en l’aire
ampla aroma,
densa,
eixuta,
precisa,
concreta i contundent.
Groc d’estiu,
poesia que recull
de nostra terra
el valor,
l’empenta,
el coratge,
el seny i l’opulència,
agradable barreja
d’encant i fermesa.
S’escampa pel camí
la teva imatge:
matolls curulls de pètals,
capricioses ﬂors enarborades,
esvelta corpulència,
fràgil ta bellesa
mes forta ta presència
afaiçonada de sol,
testimoni de pàtria, fidel.

Elisenda Rosell
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EL PIC DE FILIÀ

i en alguna ocasió heu passat per la carretera N-260 des de la Pobla de Segur en direcció a Pont de
Suert, tot guanyant alçada vers el coll de la Creu de Perves probablement us ha captat l’atenció una
estreta i llarga vall orientada al nord dominada per una muntanya imponent, són la Vall de Manyanet i
la Pica de Cerví (2.745 m). La capçalera d’aquesta vall forma un circ encaixonat entre la Vall Fosca a llevant
i la Vall de Boí a ponent, tancat per cims que ultrapassen els 2.600 m, el més alt dels quals és el Pic de Filià,
que s’alça fins als 2.764 m. Hi ha, però, alguns ports per on antany els ramats transhumants creuaven cap a
les pastures altes de la Vall de Boí i la Vall d’Aran: el Port de Filià, el de Rus i el Pas de Llevata.

A l’esquerra, el Pic Filià; al centre, el Port de Filià, i, a la dreta, el Pic Llong, des del Pas de Llevata

La nostra excursió parteix de l’aparcament de les
pistes d’esquí de Boí-Taüll, s’endinsa a la Vall de
Manyanet pel Pas de Llevata, assoleix el cim del Pic
de Filià i retorna a la Vall de Boí des del Port de Rus.
Com que l’excursió no té un circuit tancat, hem deixat
un cotxe en un eixample a l’entrada del camí de Cabdella, a l’indret on la carretera creua el Riu de Sant
Martí, que és per on arribarem.
Iniciem l’excursió tot remuntant les pistes d’esquí
en direcció al Pas de Llevata -per la seva situació
entre la Pica de Cerví i el Tuc del Muntanyó resulta
fàcil d’identificar, a més fins allí hi puja un telecadira
de l’estació. Quan hi arribem, tenim davant nostre, a
llevant, el Port de Filià i una llarga carena que, en direcció nord, culmina al Pic de Filià. Als nostres peus,
la verda vall del Riu Manyanet, molt encaixonada aigües avall, mentre que aigües amunt s’eixampla notablement.

Acampats a la Vall de Manyanet

Anem descendint per un corriol en direcció nord-est
per la dreta orogràfica de la Vall de Manyanet. Ja vora
el riu trobem una pista molt deteriorada que prové del
poble de Manyanet i puja als Estanyets de Llevata; la
seguim una estona aigües amunt amb la intenció de
fer nit acampats en uns replans que sembla que hi
ha, segons veiem als mapes, vora el riu, a uns 2.200
m d’altitud. Estem immersos en un ambient propi de
l’alta muntanya, entre cims i grans extensions de prats
alpins que els ramaders aprofiten com a zones de
pastura per a ovelles, vaques i cavalls durant l’estiu.
Per un sender poc o gens traçat, l’endemà continuem remuntant el riu -a aquesta alçada els mapes
l’anomenen Barranc del Cap de Llevata- fins que la
vall queda tancada pel Port de Les Cabeçades. Llavors ens decantem cap al sud-est i, per una carena
secundària -un contrafort que baixa del cim- i per
terreny rocallós i costerut, però sense cap dificultat,

Flanquejant el vessant dret de la Vall de Manyanet. El Pic de Filià
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Tot pujant per la Vall de Manyanet, la panoràmica s’allarga fins al
Congost de Montrebei.

assolim el Pic de Filià, també anomenat en alguns
mapes Pic Pallassos i, en altres, Tossal de Paiasso. Malgrat la seva modesta altitud de 2.764 m, des
del cim es gaudeix d’un horitzó visual excepcional.
Comencem: cap al sud-est treu el cap Montserrat;
cap al sud, en primer terme, el Pic Llong, de 2.677
m d’alçada, la Vall de Manyanet, la Pica de Cerví i,
lluny, el Montsec; cap a l’oest, el Massís del Turbó;
cap al nord-oest, el Posets i la regió de l’Aneto, amb
el Pic Russell a primer pla; una mica més al nord i
més a prop, els Besiberris, i, a continuació, tots els
cims i valls de la part septentrional del Parc d’Aigües
Tortes que formen la regió de Colomina: el Subenuix,
el Sobremonestero, el Peguera... Cap a l’est domina
el Montsent de Pallars, però lluny es divisen el Cadí i
el Pedraforca. Tot un espectacle.
També podem contemplar els desastres ocasionats
per l’avarícia i l’especulació d’alguns i la tolerància i
ineptitud dels nostres polítics que ho han permès; em
refereixo a les restes d’una estació d’esquí que mai
ha funcionat ni funcionarà pel fet de ser un projecte
inviable econòmicament com l’antiga i propera estació d’esquí de Llessui. En comptes del progrés que
alguns il·lusos esperaven, han produït la destrucció
de la part alta de la Vall Fosca i la vall del Riu Filià,

Riu Sant Martí

a més de fer malbé l’encant d’alguns poblets, com
Espui, amb la construcció d’una zona residencial per
a més de 5.000 persones amb 8 hotels, 2.200 places
d’aparcaments subterranis i 900 habitatges deshabitats. ¡Quanta ineptitud!
Un cop reposats i extasiats per les panoràmiques
que el cim ens ha ofert, continuem l’excursió. Baixem
cap al Port de Les Cabeçades, el creuem per tota
l’ampla carena i, després de superar un petit cimet,
el Tossal de Rus, ens decantem al nord per a baixar
al Port de Rus, lloc de pas històric entre la Vall Fosca i la Vall de Boí. Tenim a l’oest la vall del Riu Sant
Martí per la qual continuem fins al cotxe. És un indret
idíl·lic, amb milers de flors de tots els colors i els petits salts d’aigua del riu entre el bosc.

Ampla carena del Port de les Cabeçades, amb el Pic Filià al darrere
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Itineraris Escollits

Del Subenuix, a l’esquerra, fins al Peguera, a la dreta

El Posets a l’esquerra, el Pic Russell al centre, els Besiberris a la dreta
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Cartografia: Mapa Pont de Suert, d’ Editorial Alpina
Joan Guasch

Recull de publicacions
TERRA
ALTA

A LA
PATAGÒNIA
Bruce Chatwin
Traducció de
Ferran Ràfols Gesa

SERRES DE
PÀNDOLS I
CAVALLS

Al menjador de l’àvia
hi havia un armariet
amb el davant de vidre,
i dins l’armariet un tros
de pell.

ESCALA 1:25.000

El mapa mostra
bona part dels termes de Gandesa,
Bot, el Pinell de Brai,
Prat del Compte i
Corbera d’Ebre.
Inclou els espais de la Batalla de l’Ebre i els itineraris Marxa Senderista dels Espantarrucs, Cursa
de la Serena, Geoparc de Terra Alta i els sectors
d’escalada de la Vall Closa i la Catedral de l’Aigua.

Així comença “A la Patagònia”, un viatge real,
al·legòric (segons Chatwin) i iniciàtic per al que, a
partir d’aleshores, seria la seva principal dedicació,
el que sempre se li va donar bé de fer, narrar històries (en paraules de la seva dona). Interessat sobretot pel nomadisme de l’home, va dur ell mateix
una vida nòmada a través dels seus molts viatges
a tots els continents, sense trobar el lloc on poder
establir-se definitivament. Cansat dels seus compromisos amb treballs periodístics en diverses revistes que li permetien viatjar, als 34 anys decideix
“passar el Nadal al mig de la Patagònia, on em dedicaré a una història meva, una cosa que sempre
he volgut escriure”
I inicia el viatge a la Patagònia durant mig any,
a la cerca de l’origen del tros de pell, fixació de la
seva infantesa, a peu, en mula, en camions, en
tren... Recull i narra aquella petita o gran història
que espera trobar algú que la vegi prou corrent o
interessant per a recollir-la. Històries sorgides de
les seves vivències amb la gent que troba a través
de les terres que recorre i trepitja, gent de totes
classes, condicions i orígens, gautxos, grangers,
hostalers, camperols, mossos, actrius, ornitòlegs,
metges, poetes... Escocesos, gal·lesos, anglesos,
xilens, indis. Històries pròpies, observades, cedides
i inventades; una desencadena l’altra fins a formar
aquella narració original i singular de Chatwin.

Bruce Chatwin a Gaitman. Argentina

Editorial Piolet. Abril 2013. ISBN: 978-84-941306-1-8

EL MATARRANYA
CRÒNICA DE VIATGE
Joaquim Montclús
i Esteban
Prefaci
d’Albert Sànchez Piñol

El Matarranya. Crònica
de viatge és un recorregut de l’historiador Joaquim Montclús per les
vint-i-nou poblacions
de la comarca del Matarranya, a la Franja de
Ponent.
L’autor tant s’interessa per l’evolució recent de
cada poble com pels aspectes històricament més
allunyats, però que expliquen moltes coses del present. Així doncs, la història, la política, la cultura, la
gastronomia, l’etimologia o l’arquitectura es barregen en una prosa ﬂuida que acompanya el lector per
aquesta comarca tan singular. La gran diferència de
les altres aproximacions que s’han fet al Matarranya
és que l’autor n’és fill, i en dóna una visió més autèntica i comprensiva, adquirida des de la infantesa.

Només resta
agrair i animar
els editors i traductors perquè
continuïn
amb
aquesta
feina
que ens apropa
a autors consagrats a la nostra
llengua.

Galerada. Serveis d’Edició. Setembre 2012.
ISBN: 978-84-96786-47-9

Còmplices Editorial. Juny 2012. ISBN: 978-84-839458-6-2

Marta Roig
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Notícies
CALÇOTADA DEL CLUB ATLÈTIC
ESPLUGUÍ 2013

T

ot i que corren temps difícils, enguany també
hem volgut celebrar la nostra tradicional calçotada i viure una jornada d’alegria amb els companys del Club Atlètic Espluguí. Sens dubte, aquesta
és una de les millors maneres que hi ha de carregar
energia positiva per tal de poder superar obstacles i
assolir els objectius que ens proposem a nivell individual i col·lectiu.
La vam celebrar el diumenge 14 d’abril al refugi de
la Dolors i el Jaume, que un any més van posar gentilment a disposició de la nostra entitat.

Enguany vam tenir novetats al menú: el Josep i el
Francesc van fer-nos una caragolada que la majoria
encara no hem oblidat. Encoratgem els cuiners perquè tornin a demostrar les seves habilitats l’any que
ve.
Una altra novetat va ser l’aparició espontània de
cantants i corals improvisades que amenitzaren la
sobretaula amb humor i ganes de gresca.
Agraïm als amfitrions i als organitzadors la seva
atenció amb tots els presents.

***

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del darrer trimestre s’ha donat d’alta a la nostra entitat la companya
Maria Carme Gala Fernández
Benvinguda!
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