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EDITORIAL

E

l butlletí que avui us presentem inclou un tema monogràfic: es
tracta de la Ruta del Cister, coneguda també com el GR-175.
Sens dubte, aquest itinerari excursionista és el més representatiu pel que fa al patrimoni natural i paisatgístic de la nostra
comarca, ja que transcorre per la Serra del Tallat, els Comalats, la
Serra de Comaverd, la Serra de Miramar i les Muntanyes de Prades;
però també ens mostra la bellesa dels conreus i dels pobles del
nostre entorn, els quals encara conformen un territori prou ben conservat. Tots aquests valors poden apreciar-se seguint el GR-175 que
uneix els tres monestirs cistercencs més notables del país: Poblet,
Vallbona de les Monges i Santes Creus, els quals formen el conjunt
arquitectònic medieval d’estil gòtic probablement més important del
món. També cal tenir en compte que l’Espluga forma part d’aquest
GR-175; per això, és important que, com a entitat excursionista que
som, ens fem aquest camí una mica nostre.
Enguany quinze companys de la Secció Excursionista hem fet la
Ruta del Cister i ara volem compartir amb vosaltres l’experiència.
Tot plegat va començar amb la idea de dos companys de la secció,
la qual aviat evolucionà en una proposta atractiva i ben documentada amb tota mena d’informació que tingué molt bona acollida entre
els habituals a les nostres caminades. Això malgrat la dificultat que
significava haver de fer la sortida a mitjan agost i reduint l’itinerari a
quatre etapes en lloc de les cinc que recomana la guia de la Ruta del
Cister. Tanmateix, la disponibilitat de temps no permetia altra cosa.
Així doncs, a banda dels 2.800 metres de desnivell i 102 quilòmetres
de recorregut, ens esperaven també dies de calor, com era d’esperar
en plena canícula estival. Pel que fa als refugis i a la intendència, els
vocals de la sortida van preveure amb antelació tots els detalls i van
solucionar totes les mancances logístiques que presenta l’itinerari.
I així vam sortir de l’Espluga el 15 d’agost seguint el GR-175. Tornàrem el 18, ben cansats, però satisfets després de quatre dies de
convivència i companyonia. En aquest sentit, és il·lustrativa la ressenya de la sortida que trobareu a les pàgines d’aquest butlletí, on
els vocals destaquen les vivències del grup per sobre de les dades
tècniques del propi itinerari. Aquesta visió vital és la que realment
importa i és la que ens quedarà a tots. La descripció completa del
camí que vam fer es pot extreure de la guia del GR-175 que anunciem a l’apartat de publicacions, que en definitiva és la mateixa que
nosaltres vam utilitzar .
Aquest 11 de setembre de 2013 ha estat excepcional i passarà a
la història per la magnífica organització de la cadena humana de la
Via Catalana, que ha unit els extrems del país amb 400 quilòmetres
de catalans i catalanes donant-se les mans per tal de reivindicar la
independència de Catalunya. Aquest fet transcendental tindrà repercussions importants i positives per al nostre país.
Mentre escrivia aquestes notes sobre la Ruta del Cister, no he pogut menys que establir-hi una relació amb l’acurada organització de
la sortida de la Ruta del Cister i altres esdeveniments que promou
la nostra entitat, com ara la Cursa Atlètica de l’Espluga, ja que, tot
i tenir objectius diferents i magnituds incomparables, comparteixen
amb la Via Catalana molts elements positius que caracteritzen bona
part de la gent del nostre país: capacitat d’organització, treball en
equip, absència de protagonismes, fermesa, civisme, integració i,
sobretot, la feina ben feta.
Amics, no hi ha dubte, aquest és el camí que ens cal seguir.

Antoni Ferrando Roig
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Programa d’excursions
Diumenge,
13 d’octubre
Diumenge,
27 d’octubre

octubre, novembre i desembre de 2013

Serra de Montferri. Montferri - Mas de la Polla-rossa - Font
del Lleó - Torre del Moro - Tossa de Montferri - Montferri.
Montserrat. El Bruc - Clot del Tambor - Cova de l’Arcada
- Refugi Vicenç Barbé - Els Pallers - El Bruc.

Matinal
Tot el dia

Serra de Collbàs. Santa Margarida de Montbui - Ermita de
Collbàs - Castell de Claramunt - Santa Margarida de Montbui.
El Montclar. Pontils - Torrent de Biure - Pista del Torrent de
Diumenge,
24 de novembre Sant Miquel - Coll de Sant Miquel - Sant Miquel de Montclar
- Cim del Montclar - Coll a la Serra dels Clots - Biure de Gaià.

Diumenge,
10 de novembre

Tot el dia

Matinal

Diumenge,
8 de desembre

Muntanyes de Prades. La Cucurulla del Mas d’en Just
(Vilaverd).

Matinal

Diumenge,
22 de desembre

Siurana. Coll d’Esplugues - Grau Tallat - Coll de la Vaca Fontscaldes - Cova de Donya Blanca - Coll d’Esplugues.

Matinal

La Torre del Moro de Montferri
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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La Ruta del Cister. GR-175
LA RUTA DEL CISTER. GR-175 (Del 15 al 18 d’agost de 2013)

L

a Ruta del Cister naixia el 1989 com a marca i element de promoció i dinamització dels nostres pobles.
Aglutina tres comarques amb seixanta-cinc municipis i tres monestirs.
Gairebé deu anys més tard, el 1998, s’homologava el sender que enllaça els tres monuments cistercencs. Al llarg d’aquests quinze anys s’hi han afegit variants i s’hi han fet retocs. Tot plegat, però, més de
vuit-cents anys d’història d’ençà de la repoblació d’aquestes terres i de la construcció d’aquests emblemàtics
centres de pregària i de difusió cultural i econòmica, situats en un bonic i variat entorn natural, el nostre.
Xxxt! Silenci. Pau, treball i pregària. Pax, ora et labora: tres monestirs cistercencs.
Zas! Una línia, una ruta els enllaça: el GR-175.
Ziu! Una connexió neuronal, una més entre milions: neix una idea.
Bla, bla, bla... Una trobada d’amics; la comparteixen.
Tris-tras, tris-tras... Uns excursionistes avancen: estan disposats a fer-la realitat!
Una reunió, un termini d’inscripció, un itinerari, una previsió de menjar i dormir i la predisposició a compartir!

El GR-175 en quatre etapes

Vallbona de les Monges

Santes Creus

Poblet

Seran quatre dies i quinze excursionistes, de tretze a seixanta dos anys que es troben a les set del matí
a l’aparcament de la Font Baixa, amb la motxilla a l’esquena. Estan disposats a fer noves descobertes i els
cent dos quilòmetres a peu.
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De l’Espluga de Francolí a Vallbona de les Monges
Data: Dijous, 15 d’agost de 2013
Itinerari: L’Espluga - El Tallat – Montblanquet – Vallbona de les Monges
Desnivell aprox.: 480 m
Recorregut aprox.: 23 Km
Dificultat: baixa

M

uà, muà, muà... És el retrobament del grup
que, de manera puntual, parteix cap a les
Piquetes a buscar el triangle vermell, antic
logotip del GR-175. Fem cap a Les Planes, travessem la carretera general i ens adrecem cap a la de
Blancafort. Després del pont de l’autopista trobem
el pal indicador del camí, que avança en paral·lel a
ella i després ja s’endinsa entre vinyes i conreus. Un
petit gosset vol acompanyar-nos. Seguim el traçat i
creuem novament la carretera de Blancafort. Continuem entre rostolls, vinyes i ametllers. Veiem de lluny
el Mas d’en Xup i ens enfilem recte amunt. Després
d’unes boniques raconades de vinya trobem el Mas
d’en Jover. Ens hi aturem a esmorzar. Amb l’energia
renovada, enfilem les pujades i arribem al Cap del
Coll de Montblanquet. Estem a punt de deixar la
Conca per entrar a l’Urgell; les vistes, com sempre,
ben boniques.

Parada per a recuperar forces a prop del Mas d’en Jover

asfaltada per desviar-se més tard cap a la dreta i recuperar el sender. Passem entre pinars. Els ametllers
i olivers, a més de rostolls, són els conreus més comuns. Ja a prop de Vallbona, a banda esquerra, ens
queda una cabana de volta que destaca per la seva
alçada. Després de creuar la carretera que va cap
als Omells de Na Gaia, retrobem el camí que anirà
baixant cap a la localitat, que ens ofereix unes magnífiques vistes del poble i del monestir.
Les forces disminueixen, és migdia i fa calor; travessem el nucli urbà i anem a dinar al restaurant del
poble.
A la tarda, fem cap al monestir. La Sara, la monja
encarregada de l’hostatgeria, ens dóna la benvinguda i ens acompanya al Refugi Sant Bernat on passarem la nit. Després d’instal·lar-nos, els més joves
es refresquen a la piscina, altres visiten el monestir i la resta passa la tarda xerrant al banc, buscant
l’ombra.
Vallbona és, dels tres, el monestir que ha tingut
una vida monacal continuada. En un primer moment
va ser una comunitat mixta conduïda per l’eremita
Ramon de Vallbona. Després d’adoptar la regla de
Sant Benet, els monjos marxaren cap al Montsant,
mentre que les monges continuaren al lloc. Agafà
molta embranzida en els segles següents gràcies al
fet que dames de la noblesa entraren a la comunitat.

Foto de grup a l’aparcament de la Font Baixa

Ens encaminem cap al Tallat. El veiem amb les portes obertes i un dels eremites arrencant quatre herbes d’entre els lliris. Entrem i gaudim d’uns moments
de descans a l’ombra de l’alzina i l’aigua fresca del
pou. Ens admirem dels canvis que ha anat fent el
santuari des que mossèn Benet va començar la seva
recuperació. L’edifici havia passat per la desamortització i l’espoli d’elements decoratius com finestres i
capitells. Trobem l’església i el pati central guarnits
amb plantes que ens refresquen la vista.
Tornem a carregar la motxilla i ens adrecem cap
a Montblanquet. Ens creua el primer i únic excursionista que haurem vist en aquesta ruta; la fa en sentit
contrari a nosaltres. En arribar al petit poble, fem un
volt i segellem el carnet 6-T a les antigues escoles,
ara local social. Trobem coneguts, xerrem una estona i reprenem el camí, que passa per la carretera

Descansant al pati del Santuari del Tallat
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De Vallbona de les Monges a Montbrió de la Marca
Data: Divendres, 16 d’agost de 2013
Itinerari: Vallbona – Rocallaura – Belltall – Forès – Rocafort de Queralt - Montbrió
Desnivell aprox.: 680 m
Recorregut aprox.: 23 Km
Dificultat: baixa

N

ang, nang, nang... Les campanes ens conviden a matines, són les sis del matí. Comença
un nou dia i les monges de Vallbona ho fan
pregant i cantant.
Després d’arreplegar les pertinences, ens disposem a iniciar de nou el camí.
Dormitori i menjador del Refugi Sant Bernat

La mateixa reina Violant d’Hongria, esposa de Jaume I,
i la seva filla Sança hi són enterrades. També és destacable el fet que l’actual poble s’aixecà al voltant del
monestir i que fou ocupat per famílies procedents del
despoblat Montesquiu, com a conseqüència del Concili de Trento. Trobem l’edifici en constant restauració,
veiem la grua, les bastides i alguns trams de parets
netes en contraposició a les negres de molses i líquens. És curiós el claustre, de forma trapezoidal i
amb parets aixecades en segles consecutius. Molt
bonic resulta el cimbori octogonal de l’església.
Abans de sopar, alguns assisteixen a les vespres
del monestir. En acabar de menjar fem cap als rentadors, on s’explica la Ruta del Memorial Democràtic
L-2 “L’última defensa de Catalunya”, sobre la defensa republicana de la guerra civil espanyola. Abans
d’anar a dormir alguns membres del grup tornen a
l’església per sentir les completes, el cant de bona
nit de les monges.

Preparats per a començar la ruta

A la part alta del poble, a la carretera de Rocallaura
a Maldà, trobem el pal indicador que hem de seguir.
Anem guanyant alçada i ens queda una bona vista del poble que anem deixant enrere, entre camps
d’olivers. Aviat arriben els cants i l’alegria excursionista, mentre anem avançant. Ens aturem al capdamunt del Turó de l’Isidre per fer un petit descans. Molt
ben senyalitzat, a banda dreta ens queda un dels observatoris d’artilleria de la guerra civil, inclosos en la
L-2. Recuperem el camí i ens toca baixar en direcció
a Rocallaura. Abans d’arribar-hi, ens fixem en un hort
i un gran pou. Per fer cap al poble hem de tornar
a pujar. Rocallaura és conegut per les seves aigües
bones per al ronyó, amb l’antic i nou balneari, ara
recuperats. També ens captiven els treballs de ferro
de les baranes dels balcons.
Sortim del poble i prenem el camí a Belltall, una
pista ampla que ens porta a la vora del la Font Vella,
amb aigua ben fresca i un rec tot de pedra. Els conreus són de cereals. Abans d’arribar a Belltall, trobem una cabana de grans dimensions que aprofita
la roca. Fem cap a l’Hostal Feliuet, on ens serveixen
un bon esmorzar. Coneixem Belltall perquè és travessat per la C-14, la carretera que ens porta cap
a Andorra; però el poble també és famós pels seus
forcs d’alls. Diuen que tenen un sabor fi, coent i gustós; estan conreats totalment en secà i es conserven
força temps.

Sala Capitular del Monestir de Vallbona de les Monges
6

La ruta del Cister. GR-175

Arribant a Rocallaura

Descansant a Montbrió

Després de travessar el poble, retrobem la pista
que ens portarà cap a Forès. Passem pel parc eòlic
de les Forques i, com que caminem per la carena,
tenim una bona vista de la Conca i dels Comalats. Un
cop deixem la pista, passem per un camí pedregós
que va baixant per a conduir-nos a la carretera i a la
bassa de Forès, que trobem renovada, pavimentada,
encerclada amb una tanca i un parell d’ànecs; poc a
veure amb la bassa argilosa que recollia l’aigua de
pluja i es destinava a l’ús domèstic. Es manté, però,
l’esveltesa enlairada i l’ampli mirador d’aquest poble
cap a la Conca.
Per la part baixa, creuem el poble de ponent cap
a llevant i anem a buscar el camí de Rocafort que
comença asfaltat i més tard ja s’agermana amb una
pista de terra. Després d’un fort pendent, comencem
a veure Rocafort de Queralt. Entrem a Rocafort per
la Font de Baix. Travessem el poble, observem els

Sarral que aplega unes desenes de veïns. Després
de dinar, ens instal·lem al local social que amablement ens facilita l’Enric, l’alcalde pedani. A la placeta encara hi ha el regust de la festa major amb
les banderoles i les anades i vingudes dels infants
que hi passen l’estiu. Arriba l’estona de la higiene,
neteja personal i descans. També hi ha temps per a
una volta pel poble que combina cases enjardinades
de nova construcció amb d’altres de centenàries amb
bells racons singulars. Es nota que la tarda s’apaga,
i el cel s’ennuvola, s’intueix que arribarà tempesta.
I així és; es presenten els llamps i els trons, les primeres gotes i l’aigua a raig. És el moment d’acabar
d’arreplegar i anar a dormir.

Dormitori improvisat al local social de Montbrió

De Montbrió de la Marca a Figuerola del Camp
Data: Dissabte, 17 d’agost de 2013
Itinerari: Montbrió – Serra de Comaverd – el Pont
d’Armentera - Santes Creus - el Pla de Santa Maria Figuerola
Desnivell aprox.: 780 m
Recorregut aprox.: 32,5 Km
Dificultat: mitjana

Rocafort de Queralt

portals que denoten el passat medieval de la vila i les
cases colonials, que ens transporten als rocafortins
que van fer fortuna a les amèriques amb el conreu i
el comerç del safrà.
Travessem la carretera a Santa Coloma de Queralt i
ens encaminem cap a Montbrió de la Marca. Passem
per un tram de camí empedrat i creuem unes rases.
Ens envolten vinyes i camps de blat, encara per segar. Arribem al poble, una petita localitat agregada a

C

ri-cri, cri-cri... Els grills acaben el concert
nocturn i donaran pas a les cigales. La pluja
de la nit ha estat poca cosa. Ens preparem,
desmuntem la “paradeta” i comencem a caminar.
7

La ruta del Cister. GR-175
El sender fa pujada, guanyem altitud. Passem per la
carena del Comaverd i arribem a la Roca del Cogulló,
el punt més alt de tota la ruta, lloc on esmorzem. Per
a alguns de nosaltres és un paisatge nou, que ens
dóna visió de la Conca i l’Alt Camp. Hi ha l’alegria
de la descoberta, que es mou entre la part més humanitzada i la més abrupta del Gaià, que ens queda
a l’esquerra.

aire més turístic, per la quantitat de gent que veiem
amunt i avall; tampoc no ens estranya, és un migdia
de cap de setmana de mitjan agost. Entenem que
es parli de Reial Monestir de Santes Creus; és una
construcció solemne i augusta. En aquest lloc descansen les restes de Pere el Gran, Jaume el Just i
Blanca d’Anjou. Aquest és l’únic dels tres monestirs
on no hi comunitat religiosa des de les desamortitzacions del s.XIX. De l’edifici, en destaca el claustre del
s.XIV, d’un gòtic ben ornamentat. I arriba l’anècdota,
passen els carros que porten l’aigua de Sant Magí
cap a Tarragona.

Carena del Comaverd

Toca tirar endavant i baixar la roca; alguns no sabem
com encarar-ho, sort que sempre hi ha mans amigues
que ens donen seguretat. Passem pel corriol i fem
cap al Coll del Sàrria o de Romigueres, un encreuament de camins. Seguim la ruta entre pins i ombres
i arribem al Mas del Plata. Continuem per la part esquerra, amb un tram de camí ben galdós, possiblement
hereu d’algun abocador. Arribem al Pont d’Armentera
i fem una parada. El poble denota el tragí de cap de
setmana. La novetat és que són a punt de passar els
carruatges portadors de l’aigua de Sant Magí que van
cap a Tarragona; és clar, som a les vigílies de la diada
del sant. Creuem el Gaià i continuem el camí. Passem entre vinyes. Els excursionistes cantaires tornen a
treure veu i enfilen belles melodies.

Els carros que porten l’aigua de Sant Magí cap a Tarragona.

Anem a dinar i, en acabat, arriba l’hora de la migdiada a l’ombra de l’albareda del costat del Gaià. En una
de les sèquies ens banyem els peus i descansem. A
mitja tarda, tornem a carregar les motxilles i busquem
de nou el camí. Sortim de Santes Creus i, després de
creuar el pont i passar uns metres per la carretera,
trobem la pista que puja. Tornem a tenir una bonica
vista d’un altra cara del monestir. Aviat trobem que els
conreus de vinya i ametllers estan ben guardats per
unes gruixudes parets de pedra seca. Coincidim amb
la Ruta de la Capona, un itinerari ben ideat des del
Pla de Santa Maria que dóna a conèixer el tipus de
construcció de pedra seca, pròpia d’aquest territori.

Parada per esmorzar a la Roca del Cogulló

Arribem a Santes Creus; se’ns dibuixa la silueta
del conjunt monumental. En arribar-hi, respirem ja un

A l’ombra de l’albareda del costat del Gaià
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X

im, xim, xim... El dia anuncia pluja, és la impressió que tenim en obrir la porta i carregar la
motxilla a les set del matí. Ens preparem per a
l’aigua, però al cap de poc ens adonem que tot plegat
és la boira pròpia de muntanya. Novament, el camí
comença amb pujada; aquesta és pedregosa. Arribem a un mirador, i tot continua emboirat. Continuem
pujant i passem pel Bosc del Rector. La vegetació ha
canviat, es nota que som en una zona més humida,
amb boix grèvol i falgueres. Traspassem el Coll de
la Coloma i comencem a baixar cap a Prenafeta. Ja
hem oblidat la boira, el sol fa acte de presència. El
pendent és considerable i cal anar saltant entre les
pedres. Arribem a l’antic poble, amb la font, les restes del castell i l’esglesiola de Sant Salvador.
Santes Creus

Barraca de ca l’Augé

Podem veure la barraca de ca l’Augé i el cossiol, un
enginyós sistema de recollida d’aigua. El camí és dels
més planers que haurem trepitjat. Anem avançant i
retrobem la civilització, la pista asfaltada, el pont de
l’autopista i la zona industrial del Pla de Santa Maria. Avui és Festa Major, ens creuem amb un grup de
batucada local que fa la cercavila, i el nostre grup excursionista s’escindeix, sense ser-ne conscients. Uns
seguiran pel camí senyalitzat, que s’agafa al mig del
poble. Els altres faran el tomb per l’església de Sant
Ramon, amb molts detalls destacables, d’estil romànic de transició, i passaran per la carretera. Al final,
els camins es retroben i entrem junts a Figuerola del
Camp. El poble està ben encarat al sol de migdia,
situat a la falda de la muntanya, ben custodiat per
la Serra de Jordà, Carbonària i de Miramar. Entrem i
ens instal·lem a l’abadia de Figuerola, l’espai habilitat com a alberg on soparem i passarem la nit.

Uns moments de repòs pel camí de Prenafeta

L’hora d’esmorzar

De Figuerola del Camp a l’Espluga de Francolí
Data: Diumenge,18 d’agost de 2013
Itinerari: Figuerola – Prenafeta – Montblanc – Ermita
de la S. Trinitat – Poblet – l’Espluga
Desnivell aprox.: 860 m
Recorregut aprox.: 23,5 Km
Dificultat: mitjana

Continuem entre un bosc de pins i alzines i arribem a
l’actual Prenafeta, lloc on esmorzarem.
Reprenem el camí, trobem vinyes i passem pel bosc.
Aviat ens adonem que arribem a la capital de la Conca,
Montblanc: la seva silueta emmerletada, la línia fèrria,
carreteres, el cementiri i el Pont Vell.
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La ruta del Cister. GR-175
Travessem el Francolí i passem pel Raval; a l’esquerra
ens queda Santa Magdalena i davant hi tenim el portal
de Santa Anna i les Muralles. Sembla que l’ombra, la
verdor de la gespa, l’oliver i la font ens convidin a un
descans; l’hem d’aprofitar. Continuem el camí cap al
Foradot i, a la dreta, veiem el convent de la Serra. Seguim l’itinerari i arribem a l’Estepà, anem passant entre
boscos i espais, alguns verds i altres rocosos. La calor comença a fer-nos evaporar toxines. I, gairebé com
una aparició, fem cap al camí de l’ermita, on trobem
la Llúcia, l’Àngels i l’Esteve que ens estaven esperant.
Ens donen la benvinguda i s’ofereixen a portar-nos les
motxilles. Ens en desempalleguem ràpidament, i continuem el camí cap a l’Ermita de la Santíssima Trinitat.

Dinant a l’Ermita de la Santíssima Trinitat

Acabem d’arribar a la plaça del monestir i ens asseiem
a l’ombra del populus àlber que la presideix; ens fem les
fotos de rigor, davant l’església i la Porta Reial.
Reconeixem que Poblet és important, més enllà del
seu valor arquitectònic i de les xifres turístiques o els
rècords de visitants. Actualment, és el conjunt monàstic habitat més gran d’Europa i és un símbol de Catalunya, pel fet de ser el panteó de la Corona catalanoaragonesa. També tenim present la vessant espiritual.
I la visió de futur que mostren els monjos, en temps
passats triant molt bé el seu emplaçament o gestionant
l’aigua i actualment en àmbits com l’autosuficiència
energètica o l’ecologia. Poblet és Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. I no oblidem l’entorn: el Bosc de
Poblet és Paratge Natural d’Interès Nacional.

Fent cua a la font

A l’ombra dels populars plataners hi tenim la taula parada, a punt per dinar.
Conscients que s’acosta el final, les converses repassen el ventall d’anècdotes i vivències d’aquests dies que
hem viscut plegats. El cansament hi és, però la joia i la
satisfacció d’haver gairebé superat el repte, també. Al
tombant de la tarda reprenem el camí, pugem al Coll
de la Vena i passem per entre els boscos de La Pena.

Foto de Grup al Monestir de Poblet

Poblet ens representa el final de la ruta. Ens acomiadem, tot i que continuem el camí fins a l’Espluga. Les
expectatives s’han acomplert sobradament. L’agost de
2013 no ens haurà estat indiferent; ja en tenim una altra per a explicar!!

Aprofitant l’ombra per a descansar una estona

Arribem a la Masia el Simó i continuem per la pista de
la part esquerra en direcció al Garber. Arribem a les
Masies i continuem per la carretera cap a Poblet. Aviat
trobem la imatge de postal: Poblet groguenc per la posta de sol, entre les vinyes verdes. Veiem el monestir
com un combinat gran, senyorial i auster alhora , amb
les diferents peces i estances que el conformen.

Ernestina Vallverdú i Joan Poblet
Fotos: Marta Roig, Antoni Ferrando, Amadeu Rodríguez,
Ernestina Vallverdú i Esteve Sabaté
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Ressenyes de les darreres sortides
FORÈS – SANT PERE SAVELLA – EL FONOLL
(Conca de Barberà)
Data: 1-9-2013
Itinerari: (1). Forès - (2). Sant Pere Savella - (3). El Fonoll - (4). - (1) Forès.
Desnivell: 368 m
Recorregut: 13,1 km
Dificultat: baixa

Forès

En poc temps baixem i fem cap a la pista asfaltada
que va a Conesa; anem uns 200 metres en aquesta
direcció fins a trencar a l’esquerra seguint les indicacions de Sant Pere Savella i del GR. Comencem
a pujar per una pista ampla i arreglada per la construcció i manteniment del parc eòlic que domina tota
la carena. Ens fixem que a l’esquerra es conserva un
antic pont que encara aguanta el camí vell.

A

vui iniciem la temporada amb una sortida molt
suau i que ja s’havia fet anteriorment. Un cop
més, ens disposem a conèixer paisatge i patrimoni de la nostra comarca, en aquest cas a la zona
de Forès. Així que aparquem els cotxes a la vora de
la Creu de Terme de la Bassa, que té el tronc octogonal i un capitell restaurat, i iniciem la caminada
en direcció oest per la part baixa del poble. Aviat
trobem un altra creu, coneguda com la Creu de Rocafort, que té el peu de fust hexagonal igual que el
capitell i la creu, i és d’estil gòtic. Antigament, a Forès
hi havia tres creus de terme, però només es conserven aquestes dues.
Deixem el GR-175 (Ruta del Cister) i agafem el
camí de l’esquerra, que és el GR-171.

Mas fortificat a Savella de l’Abadiat

Ja som al coll, podem veure el nucli despoblat de
Savella de l’Abadiat i, al capdamunt, l’església de
Sant Pere Savella, que és romànica de final del segle XII. Quan ens hi apropem, podem observar els
capitells esculpits i un campanar d’espadanya amb
esteles funeràries; també crida l’atenció l’ossari que
hi ha. Qui deu descansar dins seu? Esmorzem i recuperem forces.
I arriben dos companys més que han fet la ruta al

Preparats per a començar la caminada
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Ressenyes de les darreres sortides
Després de travessar el poble, girem a l’esquerra
per les marques de GR. És un sender poc transitat,
però que ens duu a la porta principal de l’Església de
Sant Blai, edifici romànic del segle XII o XIII. Té un
enorme contrafort que es va construir al segle XIV
quan s’hi va afegir una capella dedicada a Santa Llúcia. A l’absis hi podem veure una finestra amb una
creu a mode de gelosia, única a Catalunya. L’entorn
de l’edifici el trobem molt descuidat.

Portal d’arc de mig punt de Sant Pere Savella

Finestra de l’absis de l’Església de Sant Blai del Fonoll

Campanar d’espadanya, coronat
amb esteles funeràries

Seguim en direcció sud, deixant la pista asfaltada
de la dreta que ve de Passanant; anem per una vall
molt agradable de caminar amb pinedes i matolls i,
a la banda esquerra, tenim la Rasa de Forès. Anem
pujant, les pinedes es converteixen en conreus de
cereals, en aquesta època ja segats. Ja veiem Forès
dalt del turó; les primeres cases ja són a tocar, en
deu minuts arribem als cotxes i acabem aquesta
suau passejada per la Conca segarrenca.
Fem un parada a Solivella per a fer un beure.

Finestra de l’absis

Ornamentació dels capitells del portal de Sant Pere de Savella

Emprenem la marxa en direcció al Fonoll per la part
obaga de la muntanya, anem baixant per una pista
en bastant mal estat, amb abundant vegetació; en 30
o 40 minuts arribem a l’entrada del poble. El Fonoll
pertany administrativament a Passanant, va estar
abandonat durant seixanta anys i, des del 1998, és
un centre naturista que ha estat força restaurat. Passem per davant d’una llibreria; un company comenta
que aquest establiment compta amb un dels fons de
llibres naturistes més importants del país.

Foto de grup amb el poble del Fonoll al fons

Joan Poblet
Fotos: Amadeu Rodríguez, Esteve Sabaté
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Ressenyes de les darreres sortides
EL GRAU DE L’EUGA I EL
CONGOST DE FRAGUERAU
(Montsant)
Data: 15-09-2013
Itinerari: (1). La Venta de la Llena - (2). Coll de Mònecs - (3). Grau de l’Euga - (4). L’Escambell - (5). Mas
de Soleràs - (6). Cova de la Columna - (7). Cova de la
Falconera- (8). L’Aiguabarreig - (9). Pont penjant - (10).
Sant Bartomeu de Fraguerau - (11). Mas del Jaumet de
l’Era - (1). Venta de la Llena.
Desnivell: 430 m
Recorregut: 17,1 km
Dificultat: baixa
L’Escambell

davant nostre: la Serra Major amb tots els seus relleus i el Riu Montsant amb l’embassament de Margalef. Després d’esmorzar, comencem a baixar pel Grau

D

Mas de Soleràs o dels Aragonesos

isposats a fer una sortida de tot el dia, aparquem els cotxes a la Venta de la Serra de la
Llena, antic hostal del camí ral del municipi
d’Ulldemolins que servia de repòs als traginers d´una
època passada.
Ens posem en marxa i anem en direcció sud per una
pista en molt bon estat; aviat anem a l’esquerra per un
sender, primer força trillat, però, com més ens hi endinsem, es va fent més perdedor. Sort d´estar ben fitat,
així que aviat passem el Coll de Mònecs i la Punta de
Mònecs, on les vistes ja són espectaculars. A l´oest
podem veure la Cova de Mònecs i el Mas del Turibio;

de l’Euga; durant un parell de punts hem de baixar
amb precaució però sense gaires problemes. Passem
per l’ Escambell i el Mas de Soleràs ja és a tocar. Hi
arribem en uns vint minuts, després de creuar el Riu
Montsant. Aquest mas també és conegut com Mas
dels Aragonesos, va ser construït o refet a les primeres dècades del segle XX i servia d’aixopluc als
treballadors de la Serra; de fet, des del Mas comença
un camí de carro que servia per a treure llenya fins a
Margalef.

Cova de la Columna o del Pilar

Ara es dirigim a l’esquerra i, a uns quatre-cents
metres, baixem per un corriol en direcció al riu.
Trobem l’espectacular Cova de la Columna.

Grau de l’Euga
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Ressenyes de les darreres sortides
Seguim pel sender, passem la Cova dels Morts, la
del Sapo i la bifurcació a la dreta que ens portaria als
Ventadors. En un tres i no res ens plantem al pont
penjant pel qual travessem el riu. Ara transitem pel
GR-65-5, enfilem cap a Sant Bartomeu de Fraguerau, on arribem en deu minuts. L’ermita va ser fundada per Fra Guerau Miquel el segle XI.

Cova de la Columna o del Pilar

La Cova té una sortida al riu que passa a la vora;
l’aigua en aquest punt és especialment transparent i
gairebé pots tocar els peixos.
Després de gaudir del lloc una bona estona, reculem fins al Mas de Soleràs, seguim per la vora del riu
fins a trobar el sender a la dreta que ens portarà a
la Cova Falconera. En la seva part baixa, hi ha una
font i una balma estreta i profunda, pugem a dalt i hi
trobem la cova amb signes d´estar freqüentada.

Sant Bartomeu de Fraguerau.

Tan sols ens queden tres quarts d’hora de pujada fins a la Venta de la Llena, però la gana apressa.
Toca descansar, gaudir del lloc, dels companys i del
rajolí d’aigua fresca de la font.

El Bisbe

Tornem al riu i el seguim en direcció Ulldemolins. Camí de la Venta de la Llena
A les tres ens posem en marxa; la calor ja és inDurant moltes estones el soroll de l’aigua ens acomtensa,
però les ganes d’arribar poden més, així que,
panya; així arribem a l’Aiguabarreig, lloc on conamb
un
ritme pausat, en uns trenta minuts arribem al
flueixen el Barranc dels Pèlags i Vidalbar amb el Riu
Mas
del
Jaumet de l’Era. Encara tenim temps de collir
Montsant. Travessem els Pèlags i grimpem un mouns
brots
de te de roca abans no sortim a la carretera
ment per seguir el sender, ara una mica més elevat.
i
girem
a
l’esquerra
fins a arribar a la Venta, on tenim
Ja comencem a veure les típiques formacions de
els
cotxes.
roca del Fraguerau.
			
Joan Poblet
Fotos: Antoni Ferrando i Joan Guasch
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a l’esquerra a la vora d’un pi gran. Baixem de manera molt lleugera i arribem a una mena de placeta on
agafem un sender fitat de cara avall. En poca estona podem gaudir de vistes al Barranc de la Baridana
amb la Bartra a l’altre vessant.

ITINERARI PEL CINGLE FALCONER
O DEL MAS D’EN GRAN
(Conca de Barberà)
Data: 29-09-13
Itinerari: (1). Rojals - (2). Mas de Marc - (3). Collet de la
Clavissa - (4). Ruïnes del Mas d’en Britus - (5). Balma
obrada del Mas de Carles - (6). GR-171 - (1). Rojals.
Desnivell: 400 m
Recorregut: 8,5 km
Dificultat: mitjana alta amb passos aeris

Barranc del Pirro o de la Baridana

Seguim baixant i després grimpem ajudant-nos
els uns als altres per les roques per tal d’arribar a
les pintures de la Daixa, que són a la part alta de la
cinglera. Consisteixen en diverses pintures geomètriques de color vermell, una de les quals en forma de
destral; es creu que són de l’edat del bronze. Al mateix abric esmorzem tot contemplant Montral i, a la
vora, la Foradada.

A

vui, primera sortida de tardor, ens disposem
a pujar a Rojals i fer una ruta pel Barranc de
la Baridana, autèntic amagatall de pintures rupestres i racons inoblidables.
Deixem els cotxes al mateix poble i transitem pel
GR-171 uns tres-cents metres fins a trobar una pista a l’esquerra en direcció sud. En uns vint minuts
prenem un trencall a l’esquerra per un sender i ja
som al Mas de Marc; està restaurat i, encara que se’l
mencioni com a mas, té més aspecte de corral. Seguim pel sender en lleugera baixada fins al Collet de
la Clavissa. Aquí ens desviarem a l’esquerra ben bé
pel mig del bosc, guiant-nos per petites fites i petits
traços de sender.

Pujant a l’abric de la Daixa

Voltants del Mas de Marc

Ja hem sortit a una pista que, al sud, ens portaria a
la carretera de Farena i, al nord, al Mas de l’Arlequí.
Anem pel nord i, després de pujar una mica, girem

Pintures de la Daixa
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Cingles Falconers

Passos aeris del Cingle Falconer

Tornem a baixar i seguim en direcció nord amb els
primers passos aeris amb poca dificultat. A poca distància, girem a l’esquerra per un sender molt poc visible amb forta baixada que ens porta a les ruïnes del
Mas d’en Britus. Hi ha restes de dues construccions
i una cova; ens apropem a la cinglera i hi podem
veure més pintures molt esquemàtiques, les quals,
per la seva proximitat, estan lligades culturalment a
les de la Daixa.

Seguim la marxa i anem passant com podem sempre en direcció nord.			
En un altre punt a la vora del cingle en un petit abric
hi ha un altre conjunt de pintures, les del Mas d’en
Gran.
			
		

Pintures del Mas d’en Gran

Seguim l´irregular sender, caminem per damunt
unes roques i ja es veu la cinglera del Mas de Carles,
al qual arribem en vint minuts.

Cova i columna al Cingle Falconer

Reculem i tornem a pujar al sender, seguim en direcció nord, per la vora de la cinglera, trobem alguna
balma obrada, suposem que utilitzada com a corral.
El lloc és força salvatge, pugem i baixem pel sender
fins a trobar dues grans fites, una a cada banda del
corriol. Hem de girar a l’esquerra i tornar a grimpar
fins a la part alta del penya-segat. Ara el sender és
molt aeri, hem d’anar amb compte; trobem una balma
obrada en un lloc pràcticament inaccessible que, en
la seva part superior, té una mena de cova amb una
columna. Ens fa pensar en l’obra de Gaudi i la seva
inspiració en la natura. La conversa va derivant fins
als arcs catenaris i les funcions catenàries.

Mas de Carles

Veiem les pintures, una de les quals ha estat reproduïda com a escultura i decora una de les rotondes
que donen entrada a Montblanc. És un antropomorf
alat amb el cos inclinat, un cap desproporcionat amb
uns signes en forma de creu en el seu interior; també
s’identifica el seu sexe. Ens entretenim en les diferents balmes i ens posem en marxa. Ja tan sols ens
queda una lleugera pujada, enllaçar amb el GR-171
i serem a Rojals.

			
Joan Poblet
Fotos: Antoni Ferrando, Joan Guasch, Esteve Sabaté
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Muntanya
2a CORDADA AL CIRC DEL GARMO NEGRO-ARGUALAS

D

esprés de l’avançada que havien fet l’Iniesta, Vives and Co, l’endemà la 2a cordada va anar a fer els
cims! Un dia esplèndid, excel·lent companyia i un circ amb unes vistes corprenedores!
Ben puntuals: un bon esmorzar al refugi Casa de Piedra de Panticosa i, quan al rellotge li mancaven
uns minuts per a les 6 del matí, pit i amunt cap a la Malla alta de las Argualas.

Progressant per la cresta del Garmo Negro. Al fons el Midi d’Ossau, el Balaitous i els propers pics de l’Infierno

Una horeta a la llum de les estrelles i de seguida
vam arribar a la paret que aguanta la Malla alta de
las Argualas. La vam atacar per la canal central, via
directa al Collado de las Argualas. Hi havia poca neu i
els crampons d’emergència que havíem portat es van
quedar a la bossa.
Ja érem al llom del Garmo Negro, el 3.000 considerat més fàcil dels Pirineus, però amb bon ambient
i pedra desfeta. Per no fer dos passos endavant i un
endarrere, vam decidir pujar per la cresta. Una mica
de ventet topogràfic i el dia clar que feia van posar
una mica d’emoció al tema.
La panoràmica des del cim és espectacular; al fons,
el Midi d’Ossau, la mola del Balaitous i els propers,
però no menys agrestos, pics de l’Infierno. Així doncs,
en 3h 01’ arribàvem al cim del Garmo Negro, de 3.051
m. A ritme bisonte , però sense pausa. Déu n’hi do,

pensant que el desnivell positiu és de 1.450md+!
Tal com havien fet els nostres predecessors, vam ampliar una mica virtualment la cadena humana al cim del
Garmo... Esperem que la de l’11 no tingui espais!
Doncs au, feina feta, primer mos i cap a fer cresta, que
al cap i a la fi és el que hem pujat a fer! I vam anar a fer
el circ pujant a l’Algas N per prosseguir amb la cresta
fàcil, però entretinguda, que enllaça els pics d’Algas.
Un bon esmorzar, mentre miràvem què és el que havíem fet i explicàvem sopars de duro del que volíem fer...
Per fi, apareixien les primeres persones que, seguint els
nostres passos, pujarien al Garmo.
Des d’aquest mirador, la vista és espectacular. Vèiem
l’imponent Vignemale davant nostre, els Infiernos, el Balaitous més enrere, la Peña Foratata i la Peña Telera al
nostre darrere... En fi, tot muntanyes. I com que hi havia
cobertura, vinga enviar watsaps als nostres companys.

Tal com havien fet els nostres predecessors vam ampliar una
mica virtualment la cadena humana

Fins que no vam arribar a les immediateses del cim de l’Argualas,
no van venir les primeres dificultats.
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Muntanya

Cim de l’Argualas

Fins que no vam arribar a les immediateses del cim de
l’Argualas, no començaren les primeres dificultats: les
justes per a poder catalogar-lo de PD. Un muret d’uns 3
metres amb bones preses de primer o segon grau.
Un cop superat el muret, una estètica cresta, i cap a
l’últim cim de la jornada, apareixia l’Argualas. un 3.032
m molt bonic i on podíem contemplar el circ que havíem
fet, i el Balneari que, 1.500 m més avall, ens esperava
per a refrescar-nos.

Camí de tornada. Al fons el Balneari de Panticosa

Només quedava tornar al coll i avall que el Balneari
mos espera! Ens esperàvem tanta pallissa de baixada
que en un moment hi vam ser... Dic un moment perquè,
com que a baix ens esperava el banyet i el dinar..., va
ser ràpid. Allí vam trobar els patriarques de cal Calixto,
que passaven uns quants dies al balneari.
Així doncs, la jornada va acabar a les 15h asseguts
a la taula d’un bon restaurant amb un menú de règim...
Lasagna, xurrasco de mig quilo i brownie... Mullat amb
una mica de Somontano.
En fi, una magnífica jornada, amb la millor companyia
i el primer pas per a entrenar-nos per al nostre objectiu
de l’any que ve: el Monte Rosa, de 4.436 m. Esperem
que totes les sortides de preparació vagin com a mínim
la meitat de bé que aquesta. Salut i fins aviat!

Una estètica cresta i cap a l’últim cim de la jornada

El cim de l’Agualas amb els intrèpids caminadors. El
Siscu va pujar com un autèntic escalador i la resta vam
voler fer 15 metres d’skairunners. Millor que ho deixem
per al Kilian ja que amb 10 metres n’hi va haver prou per
a posar la patata ben calenta!

Toni Morlans
Fotos: Toni, Xop i Gema
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Atletisme
36a EDICIÓ DE LA CURSA DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

E

l dissabte 27 de juliol a les 19 hores es va celebrar, un cop més a l’Espluga de Francolí, la
36a edició de la cursa organitzada pel Club Atlètic Espluguí dins del marc de la seva Festa Major.
Aquest any, a més, amb la novetat que estava adherida al primer circuit de curses populars de Corre per
la Independència.
Ja fa 36 anys que la Cursa de l’Espluga és el punt
de trobada de molts corredors de fons de Catalunya,
per a molts dels quals significa el final de temporada. Va començar l’estiu de 1978 amb un total de 43
participants i l’any 2009 es va arribar a la xifra rècord
de 1.064 inscrits. Enguany es va assolir la xifra de
740 atletes inscrits, dels quals 676 van passar per
la meta.
L’espluguina és de les poques curses de Catalunya
que queden amb una distància intermèdia de 15 Km.
La sortida té lloc al Casal de L’Espluga i, després de
fer un petit recorregut per dins el poble, s’adreça en
direcció al Monestir de Poblet, on un grup d’animació
musical amenitza els atletes. La cursa entra a la
plaça central i transcorre després per la falda de les
Muntanyes de Prades, envoltada de vinya i alzines,
abans de fer el retorn a l’Espluga.

Més de 200 col·laboradors faciliten l’organització
amb el seu esforç desinteressat.
Els atletes participants es van trobar amb una de
les tardes més caloroses del mes de juliol, cosa que
va obligar-los a fer un esforç suplementari que es va
notar a la línia d’arribada. Tot i les dificultats, han estat molts els atletes que han agraït a l’organització el
suport i les atencions rebudes.
El guanyador masculí va ser Mohamed Benhmbarka
del Club Runners Tarragona amb un temps de 49.54,
en un disputat esprint amb Otmane Btaimi i Samir Ait
Bouychamane, que van fer un temps de 49.55 tots
dos. A la línia d’arribada, els atletes comentaven les
duríssimes condicions amb què van haver de córrer
enguany. Cal recordar que, a l’edició de l’any passat, que va guanyar el mateix Benhmbarka, va fer un
temps de 48.19.
En la categoria femenina, la guanyadora va ser
l’atleta del C.A. la Sansi, Hasna Bahom, amb un
temps de 58.00. La segona posició va ser per a la
Raquel Parrado, amb un temps de 59.29 i, en tercera
posició, va arribar Ouafaa Hamani, amb un temps de
01.01.58.
Joan Mateu
Foto: Antoni Sabaté
19

Retalls d’un diari de viatge
UN TOMB PER ALADAGLAR. 3a Part

Muntanyes Taurus - Turquia. Agost de 2002

Coll de Çelikbuyduran, 3.450 m

En aquests intervals ell aprofitarà per a fumar un parell
de cigarretes. És un fumador empedreït.
El grup marxa ben cohesionat pel fons d’una llarga i
ombrívola vall, al capdamunt de la qual destaquen unes
puntes rocoses, on ja toca el sol. No hi ha arbres i tan
sols creix una mica d’herba entre les pedres. El camí
transcorre pel lloc conegut com Yalak Deresi i puja ben
traçat superant relleixos i pedregars. Tot i que trobem
algunes congestes de neu, el terreny és àrid i sec. Travessem una gran gorja encaixonada entre altíssimes
parets. Al darrere nostre, lluny, puja un grup d’anglesos.
També trobem un altre grup que baixa de Yedi Göller. El
pendent cada cop és més pronunciat i aviat començarem a veure -davant nostre- el coll de Çelikbuyduran,
situat a 3.450 m d’altitud. Des del coll, es pot pujar al pic
Embler o es pot baixar a l’altiplà de Yedi Göller. Caminem envoltats per un impressionant i escarpat paisatge
d’alta muntanya.
En apropar-nos al coll, deixem la solana i continuem
per un vessant ombrívol que agraïm moltíssim. Més
endavant -a un centenar de metres de desnivell sota
el coll- trobem una surgència d’aigua situada estratègicament al costat del camí. Ens aturem per a omplir
les cantimplores i refrescar-nos. Hi raja un gran doll
d’aigua que surt directament de la roca. En uns vint
minuts més de pujada per tartera, assolim l’ample
pas de Çelikbuyduran, on ens aturarem a deliberar si
continuem fins a l’Embler o baixem a Yedi Göller.

Camí de Yalak Deresi

13-8-2002. ASCENSIÓ AL PIC EMBLER. 3723 m

E

ns llevem a les 5:30, encara és fosc i ens cal utilitzar els llums frontals per tal de poder plegar els
sacs i preparar les bosses. Avui tenim la jornada
més forta de tot el trekking: l’ascensió al cim de l’Embler.
Ens caldrà superar un desnivell de 1.750 m i per això
hem hagut de llevar-nos tan d’hora.
Arriben uns homes que menen una rècula de mules de
bast amb les que traslladaran el material del campament
a l’altiplà de Yedi Göller (Set Llacs), on avui plantarem
les tendes. A aquest paratge, només s’hi pot accedir per
estrets i costeruts corriols d’alta muntanya.
Després d’esmorzar, pleguem les tendes i ens posem en camí. Són les 6:30 i el cel es veu net. Fins ara
hem estat de sort amb la climatologia, ja que el Turan
ens ha comentat que amb el darrer grup que va portar
a aquesta zona van tenir un temps força rúfol. Prenem
roba d’abric, ja que tant avui com en els propers dies
ens mourem per altituds superiors als 3.000 m.
Al principi pugem per una pista de muntanya que acaba
convertint-se en un sender pedregós. El guia porta un
pas moderat des del principi per tal d’evitar la fatiga de
cap de nosaltres. Després d’una hora i mitja de marxa,
arribem a una font on farem la primera parada. Aquí el Turan ens diu que a partir d’ara cada hora pararem deu minuts.

Contraforts de l’Embler
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Altiplà de Yedi Göller

en el moment que arriben al pas de Çelikbuyduran. Ells
no pujaran a l’Embler i seguiran camí de Yedi Göller.
Ja ben avançada la tarda iniciarem la davallada, que
serà tan lenta com la pujada a causa de la prudència de les companyes que van més insegures. Abans
d’arribar al coll, en una zona on el pedregar suavitza
el pendent, part del grup començarà a baixar corrent
costa avall fins al camí de Yedi Göller.
La davallada fins al campament no serà pas curta. Cal
tenir en compte que tenim les tendes al peu del Pic Direktas, a una cota d’uns 3.030 m. Aquesta altitud és, més o
menys, la mitjana que hi ha a l’extensa zona de Yedigöller.
Arribarem a baix en dos o tres grups dispersos i baixant
una mica pel dret. En aquest lloc, al costat del camí,

Dalt del cim de l’Embler, 3.723 m

Amb aquestes arriben les mules del nostre grup. El
Turan va a cercar una síndria que tenia preparada en
una de les sàrries, la talla a trossos i la reparteix entre la gent. Les mules, que s’han aturat pacientment,
es mengen les restes de la síndria amb delectança.
Després de valorar la situació, el grup decideix seguir fins al cim de l’Embler, malgrat les reticències de
la Mar, una madrilenya força neòfita en els negocis de
muntanya. Sempre va al darrere, però no es queixa
i va fent. És una noia agradable i discreta. Nosaltres
l’animem i li diem que ens aturarem quan calgui. I així
tots plegats iniciem la darrera tirada fins a l’Embler,
que s’alça a l’esquerra del coll. A banda dreta, destaquen les parets d’un altre pic que té uns 10 metres més d’altitud que l’Embler, però de dificultat molt
superior. Mentre pugem, la rècula de mules segueix
camí avall travessant un immens pedregar. Després
d’una forta pujada i havent flanquejat alguns estimbats, assolim el cim de l’Embler amb el grup ben cohesionat. El guia i tots plegats estem contents de com
ha anat tot. La Mar plora d’alegria i dóna les gràcies al
grup pel suport que li hem donat tots plegats.
Passarem una bona estona dalt del cim. Primer,
buidem els pic-nics que portem per tal de preparar un
dinar comunitari. En aquest sentit, cal destacar que
cada dia, a l’hora de dinar, el guia treu unes estovalles comunitàries de la seva motxilla i les para per tal
posar tot el menjar a sobre. Tot un detall oriental per
part seva. Després, farem fotos i ens estirarem a fer la
becaina. En Turan, el guia, dormirà com un soc. Des
de dalt del pic hi ha una vista magnífica sobre l’altiplà
de Yedi Göller, amb els set llacs que hi ha escampats. El lloc és presidit per l’emblemàtica l’agulla de
Direktas, un dels cims més coneguts de la serralada
d’Aladaglar per les vies d’escalada que presenta.
Des de dalt del cim també veiem el grup d’anglesos

Campament al peu de l’agulla de Direktas
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trobem una tenda-bar, on un turc ofereix begudes alcohòliques als occidentals, whisky, etc. A Yedi Göller
hi ha dos campaments més, però l’indret és tan gran
que no ens veiem els uns als altres. En aquest lloc
també hi ha alguns ramats de bens que pasturen pels
escassos i ja arranats herbeis de l’altiplà. En tenen
cura pastors seminòmades de la zona.
Hem plantat el campament en un pla rocós. Tot
plegat és una mica incòmode perquè el terra, a més
d’escàs, és dur i una mica cantellut. Hem hagut de
posar les tendes molt juntes i l’aigua - un petit corrent
que baixa de les congestes de neu- es troba lluny.
Amb tot, el lloc és molt bell i impressionant. Hi ha llacs
color turquesa i crestes rocalloses al voltant. De fet,
l’Aladaglar, que és un massís calcari, no s’assembla
pas als nostres Pirineus. Més aviat podria compararse als Picos de Europa. A tocar del campament, hi
ha un petit llac i una comuna coberta amb una lona.
Alguns del grup aniran a banyar-se al llac, però aviat
en sortiran pel fet que l’aigua és molt freda i el fons
és ple de llot.
Després de la tirada d’avui, tots necessitem carregar
les piles. Tenim força gana, per això el cuiner ens ha
preparat macarrons i estofat per a sopar. Avui ha estat un dia molt intens i complet. La voluntat de bona
convivència entre la gent del grup fa que aquest trekking sigui molt agradable. Finalment, a causa del
terreny pedregós, ens han facilitat un parell de matalassos a cada un, detall que les nostres esquenes
agrairan molt.
Cada vespre, després de sopar, en Turan ens exposa el que farem l’endemà. Avui ens ha anunciat
que l’activitat de demà serà molt moderada.
Aquesta nit farà fred i bufarà un vent fort que
farà trontollar les tendes. De fet, això és ben normal; no oblidem que tenim el campament a 3.000 m
d’altitud.

Asseguts al cim de l’Embler

Esmorzarem asseguts a terra dins la tenda que fa de
cuina. Amb tot, això serà ocasional, ja que durant el dia
el cuiner i un company seu arreglaran provisionalment
la tenda-menjador. Tot i així, si aquesta nit tornés a fer
el vent d’ahir, la tenda no aguantaria.
Sortim del campament pels volts de dos quarts de
9. Ens dirigim a la zona central de Yedi Göller per uns
paratges coberts de pedregars i petits claps de terra prima, on creix l’herba. És una zona que, malgrat presentar l’aspecte desolat de l’alta muntanya, té unes vistes
insòlites i magnífiques. L’objectiu d’avui és pujar a un
cim que s’eleva a uns 3.350 m sobre el Plateau de Yedi
Göller i que domina totalment aquest paratge.

14-8-2002. YEDI GÖLLER (Set Llacs)

A

vui he matinat una mica i, abans de trobar-nos,
he fet una petita excursió fins a una gran congesta de neu des d’on es domina el nostre campament, del qual destaquen les tendes grogues al voltant del llac. Volia fer fotos del conjunt i de la superba
panoràmica que es domina des d’allí. Malgrat la seva
aridesa, Yedi Göller és un lloc grandiós i d’estranya bellesa. Segons com, sembla un paisatge lunar. Des de
dalt he vist la gent com sortia de les tendes per a anar
al lavabo darrere les grans roques del voltant. També
he vist la Marta amb el seu forro polar verd i els pantalons grocs prop de la nostra tenda. El dia es presenta
net i clar, llevat que aquí fa més fred i cal anar ben
abrigat.
Ens reunim a les 7:30, una mica més tard que els
altres dies. Hem vist que la tenda-menjador ha estat
tombada pel fort vent que ha bufat durant la nit i que
s’ha estripat la part de la lona que va fixada al pal central. Per això ara sembla difícil de tornar-la a muntar.

L’altiplà de Yedi Göller sobre els núvols
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Els animals de càrrega del trekking

Té vistes excel·lents als quatre vents. Quan arribem
dalt del cim ens adonem que ens trobem molt per
sobre dels núvols. Aquests, esfilagarsats pel vent,
es recaragolen i pugen i baixen per la capçalera de
l’enorme Vall de Hacer Vadisi (vadisi en turc vol dir
vall), per la qual davallarem demà camí del proper
campament de Sogukpinar.
Serem una bona estona dalt d’aquest cim de forma arrodonida, que s’assembla al Turó del Montcau
(Massís de Sant Llorenç del Munt), però de formació
calcària i enorme. Des d’aquí es divisa una bella vista
de la zona del Pic Direktas, de l’escarpat circ calcari
que tanca el plateau i del rosari de llacs que hi ha
escampats ací i allà.
Seguim l’excursió i davallem per un vessant diferent del que havíem pujat. El lloc és tranquil i solitari
i no es veu ningú per enlloc, llevat d’alguns ramats
d’ovelles que tresquen entre les congestes de neu i
pels minsos i arranats claps d’herba que resten per la
zona. Baixarem, un per un, per una congesta de neu
força gran i dreta, on riurem força relliscant de cul,
drets o de la millor forma que cada un pot. I així fem
cap a la vora del gran llac de Büyük Göl, dominat per
les altes parets del Sema Tepe, que s’alça a 3.623 m.
El lloc és esbarjós i tranquil, així que ens hi aturem
per a dinar.
Ens trobem en un indret remot i inimaginable des
de la nostra rutina diària a Catalunya. Ara veiem que
escollir aquest trekking ha estat un encert, ja que estem visitant llocs insòlits i singulars que ens agraden.
No lluny del llac hi ha una tenda blanca i cònica típica
dels pastors d’Aladaglar. Un parell d’aquests pastors,
força joves, passaran prop del grup. Curiosament, un
d’ells té una malformació i camina amb dificultat. És
sorprenent com una persona amb tal limitació pot
viure en un lloc tan accidentat. Dinarem a la vora del
llac; després, uns faran un concurs de llençar pedres
planes al llac fent-les saltar, mentre d’altres s’estiren
a fer la migdiada. El primer, el guia, que s’adormirà
aviat. Jo, que no estic per migdiades, aprofito per
donar la volta al llac i veure’n els racons. L’aigua és
netíssima i convida al bany, però està gelada, de
manera que la temptació aviat quedarà superada.

El cuiner Abi “Energy”

Per l’altra banda del llac, hi passa un corriol, per on
vénen un grup de francesos amb un guia turc que es
dirigeixen a Yedi Göller.
Un cop desperts i reunits, tornem tranquil·lament al
campament, al qual arribarem pels volts de les 16:00.
Per a acabar de passar la tarda, després de rentarnos al torrent, ordenem les tendes i anem dalt d’una
roca que hi ha sobre el campament a llegir i a contemplar el paisatge.
A l’hora de sopar, dins la tenda-menjador arreglada
provisionalment, el cuiner ens portarà arròs i verdures estofades. En acabar, en Turan treu un parell de
jocs de cartes i fem unes partides d’un joc que es
diu El mentider; la Marta i jo ens confabulem i riem
dels que es prenen el joc tan seriosament. Acabarà
guanyant la Remedios. Durant el sopar i la partida
de cartes ens hem begut un parell d’ampolles de vi
i una de raki, una beguda anisada i alcohòlica típica
de Grècia i Turquia. Els més marxosos es quedaran
fins més tard, però nosaltres, que ja en tenim prou de
cartes i d’acudits, ens retirarem a dormir a una hora
prudencial.
Avui ha estat un bon dia de relax i semipanxing a
3.000 m d’altitud.

Antoni Ferrando Roig
Fotos: Antoni Ferrando i Marta Roig
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Espai Obert
A jóc

A

tapeïts, folls, convençuts i a pleret
expressen xerricant que el jorn s’acaba;
talment sirenes de descontrolada ment,
anuncien la fi del tragí…
Francament descompassats, proclamen vehements:
Ni presses, ni fatics;
l’hora és arribada de cedir la voluntat;
oblideu-vos d’establir, que els fats obraran per compte propi,
oblideu-vos de jutjar, que la nit ja obrirà noves raons.
Tanqueu la balconada, i mireu a dins amb calma
tot el que hi ha desendreçat, el bo i el desplaent.
És l’hora d’anar a jóc,
no hi prengueu la mala girada ni l’enrenou del carrer
ni la paraula esguerrada ni el malentès innocent.
Desarmeu la raó i feu-ne carícia plàcida de recolliment.
Demà, serà un altre dia…
Ara us cal descansar…
No sentiu com ho proclamen els pardals?

Elisenda Rosell
Foto: Marta Roig
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P

ENTRE L’ALTA RIBAGORÇA I L’ARAN
Sembla Grenlàndia!
er a un cap de setmana del juliol d’enguany, vam idear una excursió que permet un accés ràpid a refugi
el divendres a la tarda i ofereix diverses alternatives en un any en què a mitjan juliol hi ha gairebé tanta
neu com pot ser habitual a mitjan maig.

Aparquem el cotxe vora el Refugi de Conangles, a
poc més d’un quilòmetre abans de la boca sud del túnel de Vielha. Prenem la pista que, sota una imponent
vegetació, ens permet agafar immediatament la pujada al Refugi del Bessiberri. El sender discorre més
o menys paral·lel al barranc i puja de manera franca
en ziga-zagues fins a arribar a l’Estany de Bessiberri
(2.180 m), on s’obre el panorama de les crestes dels
Bessiberris, protegides per grans graonades i amb el
Bessiberri Nord com a pol d’atracció.

Estany i vall de Bessiberri

Val la pena aturar-se a fotografiar l’indret, l’estany
i la seva cubeta verda, que contrasta amb la pedra
i la molta neu que a partir d’aquest moment dominaran l’espai. El refugi sembla a tocar, situat en un
estrep del torrent de la Canal de Rius, però ens cal
un darrer esforç per a arribar-hi; especialment perquè
el Torrent de l’Estanyet porta molta aigua per efecte
de l’acusat desglaç i hem de buscar més amunt un
pas per a travessar-lo. Ja al refugi, ens cal lamentar
que hi ha qui ha abandonat deixalles i informar que
l’antena de l’emissora de socors està trencada.

Barranc de Bessiberri, carregadíssim d’aigua del desglaç
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Ascendint vers el coll de la Canal de Rius

Des de dalt observem com l’hivern perdura al nord,
amb un panorama totalment blanc i l’Estany Tort de
Rius encara glaçat. El descens és tan o més dret que
la pujada, però la neu està en molt bon estat. Baixem
el primer tram amb compte -que som simples excursionistes-, encarats a la paret i assegurant amb el piolet
cada passa. Els genolls toquen el pendent. Ens acostem a la collada de l’Estany de Mar, però decidim seguir
baixant suaument per la mateixa vall de l’Estany Tort de
Rius, que no coneixem. Resulta un agradable passeig
sobre la neu, tot observant el reflexos del sol sobre el
gel que cobreix els llacs. Per fi, coincidim amb humans.
Una parella de bascos al·lucinen amb el tou de neu que
perdura malgrat que som gairebé a mitjan juliol: ¡Parece
Groenlandia!, exclamen.
Arribem a la sortida d’aigües de l’Estany de Rius i baixem
cap a aquesta vall suaument pel camí que, posteriorment
en flanqueig, ens portarà al Refugi de la Restanca.

Interior del Refugi de Bessiberri

Dissabte al matí remuntem plenament la Canal de
Rius, totalment nevada, abandonant els itineraris habituals als cims del massís. Les puntes dels grampons ressonen en la solitud absoluta d’una valleta
que, si bé en la seva part inicial té poc pendent, acabarà per redreçar-se força en el seu tram final, amb
pendents que obliguen a utilitzar el piolet fins a sortir
dalt de la collada (2.690 m). Atenció, si hi hagués
gel. Vist des de la cubeta d’un estanyol ubicat a peu
de la carena que ens barra el pas, aquest collet està
situat clarament a la nostra dreta, just sota el pic de
la Canal de Rius. Cal no confondre’s amb alguna escotadura ubicada més a ponent.

L’Estany de Rius des de la collada de l’Estany de Mar
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El sol de ponent ens farà suar, però, la cansalada,
en la pujada que mena al refugi. Diumenge de bon
matí desfem el camí fins a l’Estany de Rius; el voregem pel nord sota un ambient d’alta muntanya propiciat per la neu que cobreix l’espai, i enfilem el collet
de l’Estany Redó (2.250 m), indret des del qual tenim
unes vistes superbes per sobre del con que allotja
aquest estany profundíssim. Baixem entre congestes
de neu tot vorejant amb compte algunes pales força
inclinades vora el llac fins a arribar a la seva sortida
d’aigües.

El Bessiberri Nord des de l’Estany de Rius

GR-211-5 i rep el nom de Camí Natural del Port de
Vielha.
Una congesta inclinada barra el camí que flanqueja
cap al Port Vell de Toro, de manera que ens calcem
grampons per última vegada.
Aquest ampli coll s’obre al nord cap a la profunda
vall de Nere, però no sembla que s’hi pugui baixar fàcilment, més aviat es veu impracticable. En canvi, es
baixa suau cap al sud tot passant per alguna barraca
de pedra i restes de búnquers de la línia de defensa
pirinenca ideada pel franquisme. Després el camí
és una mica més dret cap a les marrades de Gerbosa i arribem al Pla de l’Espona, ja a tocar de la
boca sud del túnel, poc després del qual recuperem
el vehicle. Mentre el cap repassa l’excursió feta, ja
parlem de nous projectes per a l’estiu. De fet, ja hi
som, a l’estiu, però les imatges dels darrers dos
dies ens remetien més a l’inici de la primavera al
cor dels Pirineus.

A la collada de l’Estany de Mar, amb el Montardo al fons

El proper objectiu és pujar fins al tuc del Port de Vielha, de manera que anem flanquejant el llac encarat
al nord tot enlairant-nos fins que, una mica al nostre
aire, guanyem, després d’un tram més dret, el suau i
ampli llom que ens permet arribar al seu punt geodèsic (2.606 m), el qual, per la seva situació aïllat dels
grans cims, gaudeix d’un ampli panorama. Satisfets,
i després de reposar forces, baixem cap al Port de
Vielha, on coincidim amb el camí pel qual transitaven
antany els habitants d’una banda i l’altra d’aquestes
muntanyes; actualment roman senyalitzat com a

Cartografia: Mapes Vall d’Aran i La Ribagorça de l’editorial Alpina
Víctor Badenas

Coll de l’Estany Redó. L’Aneto, al fons
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GR 175
CATALUNYA

Esportista,
bombera
i mare

Ruta del
Cister

Emma Roca
JORDI BASTART
CASSÉ
L’Emma Roca, esportista d’elit, bombera de professió, bioquímica de formació, casada i mare de tres
fills, ens explica en aquest llibre el que la motiva a
tirar endavant les activitats que ha escollit, que més li
agraden i que s’ha proposat portar a terme.
La seva personalitat, forjada ja de lluny, es caracteritza per l’autoexigència, la disciplina i anar sempre a
la recerca dels propis límits.
Conscient que el que la mou en l’esport és la competició, no s’està de reconèixe-ho, no només pel fet
de guanyar, sinó pel fet de ser capaç d’aconseguir el
que es proposa i, per què no, també per a sentir-se
admirada, per a escoltar ”que forta ets”
Narrat d’una manera molt dinàmica i aclaridora,
ens fa partíceps de les disciplines que practica sola i,
sobretot, en equip, ja sigui en l’esport, en la vida professional com en la familiar: no se sap quina faceta
és la més meritosa.
Ja a l’inici del llibre la seva narració t’endinsa en
un raid d’aventura al Vietnam que varen fer el 2002.
Després d’explicar en què consisteix aquest esport,
ens narra l’aventura, dificultats, l’exigència de la vida
en equip i, sobretot, el reconeixement de la hospitalitat de la gent que coneix en les zones geogràfiques
que transcorre l’activitat i que considera que, sense
aquestes competicions, no podia haver conegut de la
mateixa manera. Un inici molt engrescador.
En el món professional s’ha especialitat i aconseguit ser membre del GRAE (grup d’actuacions especials), que es dedica a rescatar persones en situacions de difícil accés, com ara rescats de muntanya,
per la qual cosa han d’estar preparats per a escalar,
esquiar, baixar barrancs, etc, segons la situación ho
demani.
En el món familiar i amb paraules d’ella mateixa
“Amb els fills cada dia és un raid, una escola viva on
aprenc lliçons que enlloc més m’ensenyen”
Per a conclure, aquest és un llibre interessant i del
tot recomanable.

El GR-175 o la Ruta del Cister és un sender circular de gran recorregut que forma part de la xarxa de
senders d’Europa. Està senyalitzat amb indicacions
en ambdós sentits i enllaça els tres monestirs de
l’orde del Cister que es troben a les comarques de
l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Urgell.
A més d’unir aquests tres interessants i emblemàtics monestirs, ens dóna un tastet de la història
i l’activitat del territori de tres comarques interiors
poc conegudes a través del paisatge i patrimoni
que podem observar mentre caminem. Aquest és
el valor principal d’aquesta guia, donar a conèixer
molts detalls desconeguts d’un territori que ens és
molt proper.
La guia que us presentem és la primera edició
feta el gener d’enguany i ens convida a fer els 102
quilòmetres d’aquest recorregut tot superant 2.800
metres de desnivell en cinc etapes, tot detallant-ne
la dificultat, les hores aproximades, el desnivell i els
quilòmetres de cada etapa.
Una petita descripció del que ens espera durant
la jornada encapçala la presentació de cada etapa i
és complementada amb els apartats: Destaquem...
Què cal veure... i Punts d’interès. També inclou una
ressenya amb informació pràctica de cada un dels
monestirs i els principals pobles de cada municipi. Se’n destaca el patrimoni rural, arquitectònic i
paisatgístic. En l’apartat de Serveis, s’indiquen les
hostatgeries, albergs, hotels i restaurants de cada
municipi, cosa que serveix per a preparar la logística de cada etapa.
Acompanya la guia un mapa a escala 1:50.000 on
es ressalta en traç vermell el recorregut i on s’inclou
el gràfic dels desnivells i detalls tècnics de cada etapa.
Tot plegat, acompanyat de fotografies del mateix
autor, periodista i fotògraf.

Cossetània Edicions. Col·lecció Annapurna, 4
Febrer del 2013. ISBN: 978-84-9034-114-8

Editorial Alpina. Col·leccio Senders GR
Gener de 2013

Marta Roig
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Notícies
EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA
ACTIVITATS 2012-2013

A

les 12 del migdia del divendres 26 de juliol, es va inaugurar la sisena edició de
l’exposició fotogràfica ACTIVITATS,
que cada any organitza la Secció Excursionista del Club Atlètic
Espluguí amb motiu de la Festa
Major. Enguany, l’Ajuntament ens
va assignar la sala Josep Tremoleda del Casal com a espai per a
l’exposició, així que el dijous 25 al
vespre, amb un grup de companys
de la secció, vam deixar preparada l’exposició adaptant-la a les característiques d’aquesta sala.
A la inauguració, van asistir-hi
un bon nombre de companys del
CA Espluguí, així com l’alcaldessa
accidental, Maria Jesús Martín i
altres membres del consistori.
A la sala s’exposaven setze pòsters amb fotografies i es projectava un audiovisual, on es mostraven amb més detall les sortides
quinzenals de la Secció Excursionista. També eren a disposició
del públic, en format de paper, els
quatre butlletins trimestrals de la
nostra entitat publicats durant el
curs 2012-2013.
L’exposició va ser oberta al públic fins al diumenge 28 al vespre.
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