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S

ovint, a l’hora de preparar una excursió, utilitzem les noves tecnologies, Internet, satèl·lits, GPS i telèfons intel·ligents que ens
condueixen per les rutes que volem seguir. Per a molta gent,
una guia de muntanya, el mapa i la brúixola són elements considerats
obsolets que no tenen cabuda dins de la motxilla de l’excursionista...
Greu error. Hem de tenir molt present que, per mà d’una bona guia
i el mapa corresponent, podrem gaudir de magnífiques rutes tot seguint els coneguts senders abalisats com a GR o PR.
El nostre país és pioner en la senyalització de senders de gran
recorregut (GR) ja que, durant els anys 70 del segle passat, es començà l’abalisament dels senders GR-7 i el GR-4, amb la qual cosa
es va connectar amb França a través d’Andorra mitjançant el GR-7 i
per Puigcerdà tot seguint el GR-4. D’aleshores ençà, comptem amb
un bon nombre de senders senyalitzats, ja sigui com a GR -gran recorregut- amb les conegudes marques blanques i vermelles, o com
a PR –petit recorregut- amb marques blanques i grogues. També
comptem amb un altre tipus de rutes senyalitzades, tals com el Camí
de Sant Jaume, la Ruta del Cister, els Estels del Sud, la Ruta dels
Refugis, la Porta del Cel... L’oferta és molt extensa.
Per altra banda, en llocs on l’afluència d’excursionistes acostuma
a ser habitual, ens trobem de manera massa freqüent diferents marques i senyals, generalment de pintura de diferents colors -moltes
força antigues-, que no fan més que crear confusió entre els caminadors. Sortosament, les entitats organitzadores de caminades populars, marxes, curses, etc. són sensibles a aquesta problemàtica i
s’està perdent l’hàbit de marcar amb pintura la ruta prevista. Malauradament, però, les marques fetes trigaran molt a desaparèixer.
Tot i amb això, el més important és que tant la xarxa de senders
abalisats, GR o PR, com els creats per entitats privades o públiques
- ja sigui Generalitat, Ajuntaments, Diputació- es mantinguin en perfectes condicions pel que fa al seu estat de conservació i a la informació que transmeten, per exemple, sobre variants. Malauradament,
no sempre és així.
D’acord amb la FEEC, les entitats federades han de mantenir la
senyalització i trànsit pels trams dels senders que hi ha dins del seu
àmbit. La meva opinió és que aquí comença el problema, perquè hem
de comptar massa sovint amb l’altruisme i bona voluntat de la gent,
fet que, per altra banda, és més que demostrat al nostre país.
Des de fa temps, la professionalització del manteniment de la xarxa
de senders és un tema àmpliament tractat en diversos àmbits; òbviament, no sembla la millor solució. Recordo que, fa uns anys, en una
determinada pagina web, es demanava un euro per a descarregar
informació sobre un PR de les Muntanyes de Prades. Lògicament, la
Federació va entendre que la gestió dels senders no podia passar a
mans privades, ja que no té sentit voler fer negoci aprofitant una feina
encetada des de l’amor i passió per l’excursionisme.
En les ocasions que he hagut de fer alguna ruta a l’altra banda del
Pirineu, he pogut observar -amb certa enveja- com, generalment, els
senders abalisats es troben en un estat de manteniment excel·lent.
Quina explicació podem trobar a aquestes diferències? Que els excursionistes francesos tenen més interès, motivació, voluntariat... Estic segur que no. Jo penso que simplement és un tema econòmic.
Quan la nostra administració entén que adequar un tram de sender és
necessari per al desenvolupament d’un determinat sector, hi destina
recursos: panells informatius, indicadors de direcció, publicitat etc.
Així doncs, el fet és que s’hi destinen els diners i que hi ha gent que
treballa adequant una determinada ruta; ara bé, el seu manteniment
és el que falla. Quan passa el temps, llocs de difícil accessibilitat van
perdent senyals o simplement resten engolits pel boscam, i d’altres
llocs accessibles perden els rètols, generalment a causa del vandalisme, de manera que els recursos abocats es perden.
Si fóssim capaços d’aprofitar millor els esforços de l’administració
i la gent de muntanya, probablement es trobaria la manera de fer un
manteniment correcte de tots els camins.
Aquesta reflexió em fa pensar en el moment d’efervescència política que viu el nostre país. La gent fa temps que té traçat un sender de
gran recorregut -també marcat amb ratlles vermelles- per on sí que
podem passar. Ara toca als polítics mantenir-lo. Que no s’esborrin els
senyals i que el camí sempre estigui ben fressat per quan decidim
iniciar aquesta engrescadora ruta.
Amadeu Rodríguez
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Programa d’excursions

abril, maig, juny i juliol de 2014

Diumenge, 13
d’abril

Els Ports. GR 171 - GR 7. Prat de Comte - Coll Roig - Paüls

Diumenge, 27
d’abril

Castells del Gaià. Vallespinosa - Castell de Saburella - Coll
de les Agulles - Castell de Selmella - Vallespinosa

Diumenge, 11
de maig

Serra de Montsant. Margalef - Barranc de Comanegra

Diumenge, 25
de maig

Serra d’Orpinell. Rofes - Puig d’Orpinell

Matinal

Diumenge, 8
de juny

Muntanyes de Prades. Montblanc - Barranc de la Vall

Matinal

Diumenge, 22
de juny

Cingles del Bertí. Sant Miquel del Fai (Vallès Oriental)

Tot el dia
(autocar)

Muntanyes de Prades. Castellfollit - Vall del Riu Brugent

Tot el dia

Diumenge, 6
de juliol

Tot el dia
(autocar)
Matinal
Tot el dia

Cingles del Bertí. Vallès Oriental
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
BARRANC DELS SEGUERS
MINA DE BARITA
(Muntanyes de Prades)
Data: 5 -1-2014
Itinerari: (1). Les Masies - (2). Barranc dels Seguers (3). Les Set Cases - (4). Mina de Barita - (5). Barranc del
Teixar - (6). Pou de Gel - (7). Senda del Mata-rucs - (8).
GR-171- (1). Les Masies.
Desnivell: 540 m
Recorregut: 10,30 km
Dificultat: Alta a l´accés a la mina; la resta del recorregut és fàcil
Alzinar del Barranc dels Seguers

Sortim a la pista llarga de La Pena, pugem una
mica més i esmorzem al començament de la pista
que baixa a la carretera de Prades pel Barranc de
les Fargues.
Després d’esmorzar i descansar una mica, seguim
per la pista en direcció a La Pena i, a uns dos-cents
metres, entrem en un sender a la dreta. Encara seguim en pujada i ens endinsem per les parts altes del
Barranc de les Fargues.

L

a vigília de Reis no és excusa perquè una vintena
d´ excursionistes ens apleguem per a fer la primera sortida del trimestre i de l’any. Aquest cop ens
desplacem a la vora de l’inici del camí de La Pena.
Comencem la matinal per la pista de l’esquerra que
va deixant enrere Poblet per damunt de les vinyes en
direcció oest.
Arribem a Cal Grases, un maset amb molts gossos i que encara és habitat; anem al sud en direcció
al barranc. La pista és bona i ben aviat guanyem
alçada.Després de gaudir d´unes vistes del monestir, deixem la pista a l’esquerra per un sender que
ens endinsa a l´alzinar.

Voltors a la zona de les Set Cases

Seguim pel sender una mica perdedor en el seu inici, tot i que a mesura que avancem es fa més evident,
fins a arribar a la zona de les Set Cases, on podem
veure voltors.

Una de les Set Cases amb tot el grup

Vista de Poblet des del Barranc dels Seguers
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Moll de formigó a la zona de les Set Cases

Entrada a la Mina de Barita

Arribem a una espècie de moll amb una barraca prou ben conservada a la vora. Suposem que
d’aquest lloc hi sortien les vagonetes carregades de
barita procedent de la mina que més tard visitarem.
Les vagonetes feien el trajecte fins a la vora de Poblet suspeses per cables. Seguim per la pista uns
dos-cents metres i entrem al bosc per l’esquerra per
un pendent molt fort.

Sortim de la mina, no sense certa dificultat per la inestabilitat del terreny, però baixem tots en direcció a la pista amb la sensació d’haver fet una mica d’aventureta.
Seguim la marxa, passem per la vora dels Frares Encantats, girem pel primer sender a l’esquerra, travessem la pista i ens trobem a la part alta del Barranc del
Teixar, lloc amb una rica vegetació. En un tres i no res
arribem a la pista de baixada de La Pena.

Accés a la Mina de Barita

La veta excavada queda a la dreta; hi baixem pel lloc
més accessible. Ens queda la darrera pujada i la més
dreta, amb el terra molt inestable: costa avançar.
Finalment, som davant la gran veta; és profunda,
d’una notable alçada i impressiona l’accés a l’interior,
fosc, feréstec i amb un pendent considerable. La fita
era arribar fins aquí. Els que anem previstos de frontal hi entrem fent la primera baixada i passant per
sota d’un roc. Amb l’ajuda de les mans, grimpem fins
a arribar a un forat de ventilació per on es percep
llum. La visió de la mina des de dins cap a fora és tant
o més espectacular que l’entrada.

Interior de la Mina de Barita

Passem la casa forestal i ens entretenim una mica
al Pou de Gel, on ens desviem a l’esquerra per tal
de baixar per la Senda de Mata-rucs. En mitja hora
arribem als cotxes; no és gaire tard, així que fem un
beure amb tranquil·litat, felicitem el Jordi, que ens
convida, i tots cap a casa, que és vigília de Reis i cal
anar a la cavalcada.
Joan Poblet
Fotos: Antoni Ferrando, Joan Castro
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ALFORJA - ARBOLÍ
(Baix Camp)
Data: 2-2-2014
Itinerari: (1). Alforja - (2). Els Pins del Xuxo - (3). Coll
d’Alforja - (4). Molí del Racó - (5). Grau de la Costa de
la Vall - (6). Arbolí - (7). Portell de l’Embut - (8). Grau de
l’Embut - (1). Alforja.
Desnivell: 720 m
Recorregut: 15,5 km
Dificultat: baixa

Pins del Xuxo

no deixen indiferent el caminador: són els Pins del
Xuxo. Seguim la ruta vers el Coll d’Alforja i, poc
abans d’arribar, fem la parada per a esmorzar.
Després d’esmorzar i fer una mica de tertúlia, seguim amunt fins al Coll d’Alforja; hem de creuar la
carretera C-242 ja que, a l’altre costat, hem de prendre un sender amb els senyals del GR7. El seguim tot
davallant vers mestral. L’espessa vegetació ens diu
que som al costat obac de la muntanya. El camí, amb
algun tram empedrat, baixa de valent. Passem a frec
d’unes pinasses impressionats i, en poca estona, enllacem amb una pista a partir de la qual el paisatge
s’obre i apareix davant nostre la silueta inconfusible
de la Serra del Montsant; al nostre voltant veiem conreus, bàsicament d’avellaners, amb la majoria de les

S

ón poc menys de les 8 del matí, i tot just comença a clarejar quan ens trobem a l’entrada
d’Alforja amb els companys de Valls i Reus.
Després d’un dissabte amb un temps un xic insegur,
el diumenge es presenta força tranquil, tot i que el
vent ens acompanyarà durant gairebé tota la jornada.
Iniciem la nostra ruta pels carrers d’Alforja, fins a
trobar la creu de terme on comença el Camí Vell del
Coll d’Alforja; es tracta d’una pista a estones cimentada que va pujant de manera suau però constant
vers el Coll d’Alforja. Al cap d’uns vint minuts de
marxa, ens aturem una estona per a admirar uns
magnífics pins pinyers que, per la seva grandària,

Cingles d’Alforja
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parades ben cuidades. En poca estona arribarem al
Riu d’Arbolí, petit curs fluvial afluent del Riu Siurana.
Tot i la seva modèstia, hi havia tres molins paperers
i dos de fariners que mantingueren la seva activitat
fins ben entrat el segle passat. Avui resten abandonats, tot i que el Molí del Racó el trobem restaurat
-probablement dedicat al turisme rural. Al seu costat
hi ha una font i un rentador: un indret que convida a
fer parada i aprofitar per a fer la foto de grup.

Formacions de roca calcària del Cingle Blanc
La Font del Racó

Després de dinar, seguim baixant per un camí empedrat que, per sort, encara manté força trams en bones condicions. Passem el Portell de l’Embut i el grau
del mateix nom. Mentre el sender ens porta pel Cingle
Vermell, podem observar més avall, a la nostra dreta,
la Pedrera dels Crosos, d’on s’extreuen roques porfíriques, característiques per la seva elevada duresa. En
poca estona, comencem a trobar parades de conreu i ja
veiem molt a prop el poble d’Alforja. Després de creuar
la carretera C-242, ens endinsem pels carrers del poble
per a cercar els vehicles.

Tot seguit, continuem la marxa fins a trobar el Grau
de la Costa de la Vall. El prenem i pugem fins a arribar a una pista asfaltada que, des d’Arbolí, mena al
Pantà de Siurana. Nosaltres seguim a la nostra dreta
en direcció Arbolí. Un cop arribats, fem una parada
als rentadors del poble, on també hi ha la font.

Foto de grup al Molí del Racó

Des d’Arbolí prenem el PR-C 88, ruta del Carrasclet. El sender, tot fent petites pujades i baixades,
ens porta a creuar la carretera TV-7092. Des d’aquest
punt, el camí comença a davallar i, mentre baixem,
podem observar les espectaculars formacions de
roca calcària del Cingle Blanc. En un replà del cingle,
fem la parada per a dinar tot gaudint d’unes magnífiques vistes.

Portell de l’Embut

Fem un beure en un bar del poble i ens acomiadem
tot pensant en la propera sortida d’aquí quinze dies.
			
Amadeu Rodríguez
Fotos: Marta Roig, Joan Castro i Esteve Sabaté
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ENTORNS DE SARRAL
(Conca de Barberà)
Data: 23-2-2014
Itinerari: (1). Sarral - (2). Mas Sanaüja - (3). Els Tossals (4). Els Planots - (5). Presa romana - (1). Sarral.
Desnivell: 390 m
Recorregut: 17,4 km
Dificultat: baixa

Cabana de pedra seca

Travessem la carretera que porta a Rocafort de Queralt i entrem a la partida del Prat de Meda: el conreu és
tot cereal que ha sortit amb força i espera la primavera
per a agafar embranzida.
Arribem al Mas Sanaüja, al terme de Forès, on parem a esmorzar i visitar el mas amb una torre de defensa medieval i amb diversos elements constructius a
l´interior força notables de la mateixa època.

D

esprés de l’ajornament de la setmana passada
per la pluja, ens trobem per a fer la sortida pels
voltants de Sarral, avui amb un dia esplèndid i
una vintena de caminants.
Ens dirigim pel GR-7-1 en direcció nord; aviat passem
per davant d’un dels forns de guix que van estar actius
fins a mitjan segle passat i que van ser tancats per poca
productivitat i esgotament de les pedreres. Seguim en
pujada fins al pla, on ens desviem a l’esquerra per la
vora d’una parada de sembrat.

Mas Sanaüja

Davant del Mas Sanaüja, hi podem veure també una
altra construcció de pretensions senyorials que es troba
en un estat deplorable.

Terme de Sarral

Tornem a trobar el camí. Ara ja fora del GR i en direcció oest,
veiem una cabana de pedra seca en força bon estat. Una
aturadeta i seguim fins a travessar la rasa de l’Escanceta,
que porta un petit cabal d’aigua. Transitem per una pista
ben marcada, ens acompanya la visió de Forès en segon
pla i a la vora tenim conreus, especialment de vinya.

Construcció davant el Mas Sanaüja
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Després d’esmorzar, continuem la marxa en direcció
nord per la vora de la rasa de la Fassina. En vuit o deu
minuts arribem a una construcció ja en ruïnes, però
que encara manté un dipòsit de pedra i unes conduccions que eren utilitzades per a la destil·lació d’alcohol.
Pel que sembla, alguns masos de la vora es van dedicar a aquesta activitat abans no arribés la plaga de la
fil·loxera l’any 1893.

Vista del terme de Forès

Girem a l’esquerra per una pista molt marcada; ara
els conreus són també d’ametllers que encara no estan gens florits.

Dipòsit de pedra a la Fassina Tuells

Desfem camí fins al Mas Sanaüja i agafem el trencall de la dreta per entrar a la partida del Pla del
Pi; a la nostra dreta observem el que queda del Mas
Duc. Tornem als conreus i als petits pinars. A la dreta
de la pista trobem una barraca de pedra seca abans
no creuem la carretera T-233 en direcció a la partida
dels Planots. A tocar del terme de Solivella, girem a
l’esquerra en direcció sud-est.

Cabana de pedra seca al terme de Forès

Ja ens trobem a la partida de la Salada i ens dirigim al
Tossal d’en Bonet (517m). A la nostra esquerra tenim el
Riu de la Salada: la pista ja baixa i girem per un corriol a
l’esquerra on trobem un pont que alguna riuada es deu
haver endut. Allí veiem la presa romana.

Ruïnes del Mas Duc i Forès

Baixem per una pista que ens porta a travessar la
carretera que ve de Solivella i anem en direcció a la
partida del Pedrinyà.
Deixem diversos trencalls i ens posem per un conreu ja que el camí s’ha convertit en una espècie de
rasa intransitable. Caminem pel mig de la brossa per
a fer els darrers cinquanta metres; finalment, sortim
a una pista.

Presa romana de la Salada

Només ens queda creuar el riu, pujar un fort pendent, entrar a Sarral per la partida del Freginal fins a
trobar la carretera C-241i la creu de terme de Sant
Bartomeu.
Amb els cotxes ens desplacem a Solivella, on fem
tertúlia tot prenent un refresc.
			
Joan Poblet, Antoni Ferrando
Fotos: Antoni Ferrando, Joan Castro. Marta Roig
10

Ressenyes de les darreres sortides
ENTORNS DE LA POBLA DE CÉRVOLES

(Serra la Llena - Les Garrigues)
Data: 2-3-2014
Itinerari: (1). La Pobla de Cérvoles - (2). Àrea de Fontanet - (3). Castell de Cérvoles - (4). Punta Castanyola - (5).
Penya Alta. 1019m - (6). Sant Miquel de la Tosca - (7).
Barranc del Mas d’en Peret - (1). La Pobla de Cérvoles.
Desnivell: 475 m
Recorregut: 13,5 km
Dificultat: baixa

Base d’un forn per a obtener oli de ginebre

Deixem el castell, travessem una vinya per un bancal,
fem cap al camí ample i girem a la dreta per a seguir
el recorregut senyalitzat. La pista comença a pujar una
mica; voregem una bassa i llavors enfilem per un sender
ben fressat. Aviat guanyem alçada i fem cap a la Punta
Castanyola, on esmorzem.

A

vui ens trobem per a fer un itinerari a les Garrigues; el dia és una mica rúfol, però hi ha molta
assistència de caminants. Deixem el cotxe a
la sortida de la Pobla i enfilem cap al sud seguint el
recorregut de la Transllena.
Ben aviat passem per la vora d’una cisterna de pedra
ben conservada i ens dirigim, per la dreta i per la vora
d’una vinya, fins al turonet que té amagades les restes
del Castell de Cérvoles, així com sistemes de forats
picats a la roca per a fixar-hi estructures de fusta.

Pujant a la Punta Castanyola

Ruïnes de la Granja i Castell de Cérvoles

Després de la conquesta de Ciurana, el castell pertanyia a Guillem de Cervera, tot i que només hi vivien
uns eremites. El 1157 aquest el cedí a Ramon Berenguer IV i el 1163 el comprà el Monestir de Poblet, que
el convertí en granja.

Sembla que hi ha bona vista.
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Després d’esmorzar, seguim en direcció est per un
sender que careneja en un puja i baixa; tot seguint el
relleu de la Serra la Llena, hi ha moments que tenim
vistes de les Garrigues i el Pla de Lleida, al nord, i, de
la Serra de Prades i del Montsant, al sud.

Sant Miquel de la Tosca

Arribem a l’Ermita de Sant Miquel de la Tosca, del
segle XV, situada al peu de la Serra la Llena. És un
racó conegut com les Fontetes, les quals estan envoltades d’un cingle de pedra tosca que justifica el
nom de l´ermita. De les fonts, en brollen les primeres
aigües del Riu Set.

El sender passa ben bé per la carena.

Passem pel Coll de Marradetes i després per la
Penya Alta, on assolim la màxima alçada de la sortida (1.010 m) Des d´aquest punt, mirant a l´oest, es
veu tota la llargada de la Serra la Llena. Seguim camí
fins al Coll de l’Abellar, al peu mateix del cim de la
Cogulla, punt més alt de la Serra la Llena (1.025 m).
A continuació, seguim en direcció nord per un sender
ben marcat i envoltat per un bosc de pi roig preciós.

Foto de grup a les Fontetes

Abandonem l’ermita per la pista per on s’arriba en
cotxe; hi transitem durant un quilòmetre fins a un pal
indicador, el qual ens diu que girem a l’esquerra pel
Barranc del Mas d’en Peret. Un barranc força interesant
amb algunes balmes on l’Antoni ha trobat uns fragments
de sílex. El sender ens porta ara a la dreta en un fort
pendent que ens fa arribar a una pista que ja no deixarem fins a la Pobla de Cérvoles.

Baixant en direcció a Sant Miquel de la Tosca

Al començament, el sender és agradable; baixa
suaument amb unes vistes esplèndides de les Garrigues, però, de cop i volta, es torna esquerp, amb molt
pendent i relliscós. En alguns trams, ens obliga a posar
el cul a terra per a evitar riscos.

Panoràmica amb el Montsant al fons

Joan Poblet
Fotos: Marta Roig, Joan Castro
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ENTORNS D’ULLDEMOLINS
(Serra de Montsant - El Priorat)
Data: 16-03-2014
Itinerari: (1). Ermita de Santa Magdalena. GR 171 - (2). Pi
de la Carabasseta - (3). Portell del Peret - (4). Ermita de la
Mare de Déu del Montsant. GR 174 - (5). Camí del Grau
de la Mare de Déu - (1). Ermita de Santa Magdalena.
Desnivell: 390 m
Recorregut: 9,8 km
Dificultat: baixa

Mirador sota la Punta de la Galera

l vessant nord de la Serra de Montsant que
pertany al terme d’Ulldemolins es mostra com
una imponent muralla pètria aparentment infranquejable. Tot i així, al llarg dels segles, la gent del
país ha trobat un seguit de passos o graus repartits
al llarg del cingle que permeten l’accés a la part superior de la serra. Una d’aquestes vies d’accés és el
GR-171, que, passant per l’ermita de Santa Magdalena, puja pel camí de la Punta de la Galera fins a
assolir la carena en el coll presidit pel famós Pi de la
Carabasseta. En aquest indret, el GR-171 entronca
amb el GR-174, el qual es deriva llargament vers el
E-SE seguint un traçat carener i en balconada que
ofereix a l’excursionista unes vistes magnífiques sobre la Vall d’Ulldemolins i les afraus del sector nord
del Montsant.

El punt de trobada d’aquesta sortida és l’Ermita de
Santa Magdalena d’Ulldemolins, un edifici d’estil renaixentista projectat pel clergue Joan Amigó a les acaballes del segle XVI.
Sortim a les 8:50 pujant vers migdia pel costerut camí
marcat com a GR-174. Es tracta d’un camí ben traçat
i amb trams de murs de contenció. El dia es presenta
clar i amb una temperatura moderada que cap al migdia
pujarà fins a fer un xic de calor. Ens acostem al cingle i
aviat es fa visible l’esperó rocós conegut com la Punta
de la Galera. Prop d’aquest penyal, a banda dreta del
camí, trobem a una roca plana i en balconada que fa de
mirador sobre la Vall d’Ulldemolins i la Serra la Llena.
Lluny, entre la terbolina, s’albira el Pirineu nevat. Seguim costa amunt fins a trobar el Pi de la Carabasseta
(9:42), un notable exemplar de pi pinassa que es troba situat dalt la carena a 1.035 m d’altitud. Ens aturem
sota el pi per a esmorzar.
A partir d’aquest punt deixem el GR-171 i ens desviem
vers llevant pel GR-174, que planeja per la carena amb
belles vistes sobre l’entorn. El camí transcorre per les
codines rocoses que formen la carena d’aquesta part
del Montsant. Passem a la banda obaga de la carena i
fem cap a les Coves Raconeres (10:40). En aquest punt
el GR baixa vers migdia sobtadament per una petita
canal de roca. Cal fer atenció i no seguir al front, com
ens passarà a nosaltres.

Pi de la Carabasseta

Camí entre codines

E
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Foto de grup a l’Ermita de la Mare de Déu del Montsant

Baixant del Portell del Peret

Fem cap al Portell del Peret (11:10) i seguim vers
ponent per la banda obaga de la carena amb bones
vistes sobre la Vall d’Ulldemolins i el sector d’Albarca,
especialment, en els trams on el camí passa a tocar de
l’estimball. Després de baixar del roquetar del Portell
d’en Peret, fem cap a un collet on hi ha una bifurcació
(11:25), seguim per l’esquerra entre el bosc i la paret
del cingle. Trobem un curt cable de seguretat que facilita
el pas per un estret relleix, però aviat el camí es fa més
planer i esbarjós.
Deixem enrere una balma obrada, que probablement
té relació amb l’eremitisme que es desenvolupà en
aquesta zona a partir del segle XII i que, més tard, donaria lloc a l’establiment de l’Ermita de la Mare de Déu
del Montsant, a la qual arribem a les 11:40. L’ermita està
situada en un replà sobre la carena a 1.025 m d’altitud.
Es tracta d’un edifici força gran, de planta rectangular,
amb contraforts i un petit campanar de cadireta. En
l’actualitat aquesta ermita es troba en bon estat. Va
pertànyer a la cartoixa d’Escala Dei i va ser renovellada
en el segle XVIII, tal com indica la llinda del portal, que
mostra l’escala que puja al cel, símbol de la cartoixa
d’Escala Dei, juntament amb la data de 1741. L’indret

convida a aturar-se i aprofitem per a contemplar l’entorn
i fer la foto de grup davant del portal de l’ermita.
En aquest indret deixem definitivament el GR-174
i baixem per l’esquerra (NW) pel camí del Grau de la
Mare de Déu, un corriol costerut, però ben traçat, per on
antigament transitaven els devots provinents d’Albarca,
Ulldemolins, Cornudella, la Morera i altres pobles propers.
Fem cap a la pista que uneix Albarca amb Ulldemolins (12:20), la qual seguirem per l’esquerra (NW). Per
aquesta pista, planejant i amb suaus ondulacions, vorejarem pinedes i camps d’ametllers florits fins a arribar a
l’Ermita de Santa Magdalena d’Ulldemolins (13:15), on
ens aturarem una estona a l’àrea d’esplai per a fer la
tertúlia i acomiadar-nos.

Antoni Ferrando Roig
Fotos: Joan Castro i Marta Roig

La Punta de la Galera
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Muntanya
VIES FERRADES I ESCALADA A ANDORRA

D

es que som pares, sempre amb el coet al cul!
Això sí, s’ha d’aprofitar cada moment, i aquestes petites escapades non-stop, com si fos un
raid, et fan sentir una mica més viu!
Així que pim-pam, a les 6 del matí del 18 d’octubre,
marxem del poble i carretera i manta fins a Canillo; allí
trobem el Roc del Quer. Ara que fa un fred que pela, no

El petit tramet d’escalada posa el puntet d’emoció a la via.

sembla que faci quatre dies que podíem escalar al Pirineu amb màniga curta!
La paret té quatre vies ferrades i és una bona mola
imponent d’uns 200 a 300 m i decidim fer les dues vies
de l’esquerra, que es poden empalmar. La Racons,
considerada D, i la Canal de Mora, considerada MD. La
via Racons és contínua, amb un bon desnivell i algun
tram dret de desplom. Un cop feta, pel camí de descens s’empalma amb la Canal de Mora, on comença la
segona via ferrada del dia. La via té un parell de ponts
tibetans; el primer, molt estètic i bellugadís. Després, un
bocí un xic escalador amb poques presses -d’aquí la
dificultat de la via- i el segon, amb un cable per a cada
peu. És una via curta i molt recomanable, tot i que en
algun tram se’t poden posar el pèls de punta! Un flanqueig posa punt i final a aquesta via, que deixa un bon
sabor de boca. I d’aquí, doncs corrents cap avall pel
camí de descens. És recomanable fer les dues vies en
unes quatre hores; tanmateix, si vas per feina, en un
parell d’hores es fan.

La paret té quatre vies ferrades i és una mola imponent.

Un flanqueig posa punt i final a aquesta via

En algun tram se’t poden posar el pèls de punta!
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A continuació, cap al rocòdrom mig abandonat de
Canillo. Aquella agulla que sempre ens mirem quan
pugem cap a Soldeu mentre diem algun dia hi hem
de pujar... Doncs dit i fet, directe cap allí i a posar les
15 bagues que dúiem per a fer la vertical, que semblava fàcil. Suposo que en cap moment passa de 5+,
però el vent lateral gèlid que feia i l’alçada vertical
ens feren posar bastant les piles.

Això sí, l’haurien pogut fer en un lloc menys ombrívol.

L’agulla és molt estètica, i val la pena. Això sí,
l’haurien pogut fer en un lloc menys ombrívol. Després de 34 metres, la part de dalt és un tamboret on fa
basarda de seure. Ara bé, val la pena. Mentre ens esperàvem dalt, un cotxe que passava per baix ens van
tirar un piropu! Es va sentir guapo!!! Ha! Ha! suposo
que l’alçada i la poca agudesa visual van propiciarho! Això sí, ens va alegrar una mica més el matí.

Vieta fàcil al sector de la cascada

El sol anava guanyant terreny i, com que encara no
eren les 12 del migdia, doncs cap a fer alguna vieta fàcil
al sector de la cascada. Dit i fet, tornar a pujar corrent
per anar a fer un cinquet al costat de la cascada que,
per sort, baixava poc i no hi havia la humitat que a voltes
s’hi troba.

Toni Morlans
Fotos: Toni i Marc

L’agulla que sempre ens mirem quan pugem cap a Soldeu
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TOWN OF RUNNERS

l dissabte 25 de gener a les 19 hores, dins del
programa de la Fira de l’Espluga, es projectava el
documental de Jerry Rothwell, Town of runners,
a l’Auditori Carulla Font. L’acte fou organitzat conjuntament per l’AFNE – Associació de Famílies de Nens i
Nenes d’Etiòpia- i el CAE – Club Atlètic Espluguí.
En iniciar l’acte, el Sr. Jordi Miró, membre de la junta
directiva del CAE, va presentar el Sr. Jordi Pou, persona vinculada a l’AFNE, gràcies a les gestions del
qual va ser possible que poguéssim veure a l’Espluga
aquest interessantíssim documental. A més, amb els
seus comentaris, ens va fer adonar de les grans diferències culturals i econòmiques existents entre el
món occidental i Etiòpia.
L’AFNE té per finalitat donar suport a les famílies
adoptants en tots els aspectes relacionats amb la
postadopció, així com també col·laborar en projectes de cooperació a Etiòpia orientats a la infància
per tal de millorar les seves condicions de vida. En
aquest sentit, el Jordi Pou va agrair les facilitats i la
col·laboració que va trobar per a poder organitzar
aquest acte que, a més de la projecció del documental, va estar complementat amb una exposició de fotografies d’Etiòpia al vestíbul de l’Auditori.
El públic assistent a l’acte va poder veure en tota
la seva cruesa les vivències personals de les noies
protagonistes del documental. Aquestes, juntament

amb les seves famílies, posen tota la seva il·lusió i esforç en aconseguir uns èxits esportius que les puguin
treure de la misèria existent i de l’anonimat per apropar-les als seus ídols nacionals, que triomfen en totes
les grans cites esportives internacionals.
El camí que escullen es presenta ple de dificultats.
Les famílies, encoratjades pels seus primers èxits esportius, fan tot el que és a les seves mans per a aconseguir un objectiu: triomfar. Els entrenaments cada cop
són més durs i cada cop són menys les que continuen.
Les protagonistes, que gairebé sempre corren descalces i que han de col·laborar amb els seus companys
per a netejar un terreny on poder fer una pista esportiva, aconsegueixen ser seleccionades per a entrenar-se en uns clubs esportius més reconeguts, en
els quals podran millorar la seva preparació i arribar
un millor rendiment.
Les imatges són aterridores per a uns ulls acostumats a totes les comoditats i mitjans. Les residències
esportives on les instal·len, si és que se’ls pot donar
aquest nom, són mediocres i inacabades en molts
casos. Dormen amuntegades i mengen de qualsevol
manera. Tot i els sacrificis que fan, els resultats no són
gens espectaculars. Molta gent ha escollit el mateix
camí i només els millors seguiran endavant i aconseguiran els seus objectius. Mentrestant, només queda
una solució: entrenar, entrenar i entrenar.

Joan Mateu
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Retalls d’un diari de viatge
LA GORJA DE SAMARIÀ

Hi ha, però, aspectes de Creta que sovint passen
desapercebuts. En aquesta illa, que s’allarga 260
km d’est a oest i 60 km de nord a sud, existeixen
tres massissos muntanyosos que es mantenen nevats bona part de l’any. A l’oest es troba el Lefka Ori
(2.453 m); al centre, l’Idi (2.456 m) i a l’est, el Dikti
(2.148 m). Tal orografia i un bell entorn rural permeten la pràctica del senderisme pels altiplans, les valls
interiors i la costa, tot visitant poblets remots. El sender E4 recorre l’illa d’est a oest, tant pel litoral com
per la muntanya. També són famoses les Gorges de
Kourtaliotiko, Zaros, Zarkos i, sobretot, la de Samarià, una de les més fondes i llargues d’Europa.

Massís de Lefka Ori. Illa de Creta (Grècia)

L

de Creta es troba al SE de Grècia, en el Me‘ illa
diterrani oriental, tot delimitant l’extrem més me-

ridional d’Europa. L’illa és coneguda per ser un
destí turístic de primer ordre per les platges d’aigua
blava i neta al costat de belles ciutats costaneres de
sentor grega, veneciana i turca. Però també cal destacar el seu valuós patrimoni històric i arqueològic constituït principalment pels vestigis de l’antiga civilització
minoica, que es desenvolupà a l’illa entre els anys 2600
i 67 aC. Les ruïnes minoiques dels palaus de Knosós,
Festós, etc. són indrets de visita obligada. La cultura
minoica és la més antiga d’Europa i fou creada per una
societat culta i refinada on els homes i les dones tenien
els mateixos drets. Els minoics rendien culte al brau i la
seva mitologia forma part de la cultura grega clàssica.
El naixement de Zeus a l’illa i els mites del Laberint i el
Minotaure en són exemples.

Dimarts, 3 de setembre de 2013
Itinerari de la Gorja de Samarià: Xyloskalo – Ermita d’Agios Nikolaos - Ruïnes del poble de Samarià - Sideresportes – Agia Roumeli - Platja i port
d’Agios Pavlos
Desnivell: -1227m / +102m
Recorregut: 16 km
Dificultat: baixa

Situació de la Gorja de Samarià a l’illa de Creta

Palau de Knosós (anys 1700-1400 aC). El brau era un animal
sagrat per als minoics i originà el mite del Minotaure.

Els minoics estengueren la seva influència pel Mediterrani fa 3.500 anys mitjançant una poderosa
flota que va fer de Creta un país pròsper i segur.
Finalment, la cultura minoica va declinar per causa
de l’erupció del volcà de Tera (illa de Santorini), els
terratrèmols i les invasions de pobles estrangers.

Port de Chanià i el massís de Lefka Ori al fons

Recorregut de la Gorja de Samarià
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Ermita i xiprers monumentals d’Agios Nikolaos

per la part superior de la gorja en el lloc conegut com
Xyloscalo, uns graons de fusta que baixen al barranc.
La ruta acaba a la platja i Port d’Agios Pavlos, on
un ferri que enllaça amb el port de Chora Sfakion i
l’estació d’autobusos d’aquest poble facilita el retorn
dels visitants de la gorja als respectius llocs d’origen.

El Xyloskalo és l’inici de l’itinerari de la Gorja de Samarià.

Situat al vessant de migdia del massís calcari de
Lefka Ori, al SO de Creta, el Parc Nacional de Samarià ocupa 4.850 ha protegides al voltant de la Gorja
de Samarià. En aquest paratge, que fou declarat Parc
Natural el 1962, es conserva una rica biodiversitat
fruit dels ecosistemes que s’hi desenvolupen des
d’una altitud de 2.100 m fins al nivell del mar. Boscos
de xiprers, pinedes, alzinars, prats alpins, cingles i
rieres són l’hàbitat de 199 espècies d’aus, 32 de mamífers, 11 de rèptils i 3 d’amfibis. Destaquen l’àliga,
el voltor, el falcó, el trencalòs, el gat salvatge, la cabra salvatge i la foca monjo a la costa, a més d’una
variada flora que compta amb nombrosos endemismes locals.
El parc pot ser visitat de l’1 maig al 15 octubre de
6 del matí a les 4 de la tarda. A la tardor i a l’hivern,
el riu que baixa per la gorja sovint fa perillosa la travessia. Els guardes del parc controlen l’entrada i la
sortida dels visitants a l’inici i al final de l’itinerari.
També cal destacar la presència de nombroses àrees
pícnic amb lavabos i fonts, així com equips extintors
repartits al llarg del camí. Tot això ben integrat en
el medi natural. A l’estiu, la temperatura de la gorja
pot superar els 38ºC, per això s’aconsella començar
l’itinerari al matí i ben d’hora.
Al matí diversos autobusos pugen des de la ciutat costanera de Chanià a l’altiplà d’Omalos, on hi ha l’accés

***

Agafem l’autobús que surt de Chanià a les 7:45 del
matí i arribem a l’altiplà d’Omalos pels volts de les
8:45. Hauríem arribat abans, però l’autobús ha hagut
d’esquivar sovint les ovelles i cabres que hi havia al
mig de la carretera, cosa habitual en les carreteres
interiors de Creta.
Abans d’iniciar l’excursió, passem pel bar-botiga del centre d’informació que es troba a tocar de
l’aparcament, per a cercar -infructuosament- un mapa
amb informació detallada del recorregut. Tot seguit
passem el control dels guardes, on paguem l’entrada
per a poder accedir a la Gorja de Samarià pel lloc
conegut com Xiloskalo (1.227 m).
Sortim a les 9:10 gaudint d’una impressionant i vertiginosa vista de la gorja. Al front (W) s’alcen els blancs
i esquerps contraforts del Gingilos (2.080 m) i del Volakias (2.116 m), els quals es retallen sota un cel blau
sense núvols. Cap al SE s’estén la pregona Gorja de
Samarià, envoltada de grans boscos d’un verd fosc i
net. Equipat amb una barana i graons de fusta, el camí
baixa fortament fent ziga-zaga pel mig d’un bosc de
grans xiprers. Passem per indrets ombrívols i fem cap
al Torrent de Neroutsiko (km 1,2 ),on hi ha una zona
de pícnic i una font presidida per un gran plataner.

Contraforts del Gingilos, 2.080 m

Ruïnes de Samarià
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Estrets de Sideresportes. Parc Nacional de la Gorja de Samarià. Massís de Lefka Ori. Illa de Creta. Grècia

Aviat arribem a un altre torrent conegut com Riza Sykias, on també es pot gaudir d’una font i d’una zona
de pícnic. Fins a aquest lloc, només hem caminat
2,9 km i veiem que ja hem fet un desnivell de 450
m. L’afluència d’excursionistes és moderada i anem
força distanciats els uns dels altres.
Observem cabres salvatges, que aquí anomenen
kri-kri, i també un treballador del parc que baixa amb
una mula. Fem cap a un indret on destaquen uns
xiprers gegantins al mig de grans blocs de pedra. El
lloc té un aire especial: som a Agios Nikolaos (km
3,8). Hi ha una petita capella dedicada a Sant Nicolau; tanmateix, després d’unes excavacions realitzades el 1991, els arqueòlegs van deduir que originalment havia estat un temple dedicat als déus grecs
Apol·lo i Diana. Seguim baixant entre grans xiprers i
arribem a la confluència dels dos barrancs principals
de la gorja, que formen un riuet d’aigües clares. A
partir d’aquí, dominarà la pineda. Aviat fem cap a
les envistes del poble de Samarià, que es troba a la
banda esquerra de la vall. Per anar-hi, cal creuar un
pont sobre el riu (km 7,1). Les ruïnes de Samarià no
tenen un aspecte deixat, ja que a poc a poc s’han
anat consolidant i recuperant algunes cases. Aquest
poble, habitat per bosquerols, fou abandonat el 1962
amb motiu de la creació del Parc Natural. La poca
gent qui hi vivia es va traslladar més avall, a Agia
Roumeli. Alguns dels homes foren llogats per a treballar en el parc. A Samarià també hi ha font i bancs
per a seure.
Seguim baixant pausadament pel bosc i fem cap
a l’àrea de pícnic de Christos (km 10); lloc ombrívol
i amb fonts d’aigua fresca. Seguim fins a la llera del
riu, on el camí passa entre grans blocs de pedra.
Aviat es fan visibles les Sideresportes, la part més

espectacular de la gorja, ja que la seva amplada
s’estreny fins a 3-4 m, mentre que les parets verticals de l’estret assoleixen 500 m d’alçada. Els
colors i les formes de les roques complementen la
grandiositat de l’indret.
Passat el congost, fem cap al llogarret d’Agia
Roumeli (km 13), on molts visitants finalitzen
l’itinerari. Aquí es troba el control de sortida del
parc i un servei de microbusos que baixa a Agios
Pavlos. Nosaltres, tot i que la calor ja es fa sentir,
seguirem caminant fins a la platja i el Port d’Agios
Pavlos (km 16). Hi arribem a les 14:30. Hem emprat
5 hores i 20 minuts per a fer l’itinerari.
Després de dinar i de descansar una estona, agafem el ferri que ens portarà a Chora Sfakion tot
solcant el Mar Líbic. La preciosa vista de l’abrupta
costa cretenca des del ferri complementarà una jornada memorable.

Vista de la sortida de la Gorja de Samarià des del ferri
Text: Antoni Ferrando Roig
Fotos: Antoni Ferrando i Marta Roig
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Natura i paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
Galzeran
Nom: 		
Família:
Espècie:

Grèvol o boix grèvol
Galzeran
Rusco
Liliàcies
Ruscus aculeatus

Nom: 		
Família:
Espècie:

Grèvol o boix grèvol			
Acebo
Aquifoliàcies
Ilex aquifolium

Boix grèvol a Castellfollit. Gener 2014

Galzeran a Castellfollit. Gener 2014

Descripció:
El grèvol o boix grèvol, d’aspecte arbustiu, és
un arbre que pot arribar a fer uns 10 m d’alçada.
D’aspecte piramidal o cònic, té fulles perennes
rígides, d’un verd fosc lluent, dentades i punxegudes. Les branques més joves mantenen les
punxes, mentre que les de més alçària i més velles tenen les fulles sense punxes; no les necessiten, ja que es mantenen més lluny dels animals
herbívors.
Floreix de la primavera a principi d’estiu, però
quan el fruit és més vistós és a ple hivern.
Es pot trobar a la muntanya mitjana mediterrània, en ambients ombrívols, entre boscos de pi
roig, pinasses, roures i alzines, i dins de barrancs
i canals. A Sant Llorenç del Munt se’n troben de
grans dimensions a les canals. A les Muntanyes
de Prades n’hem localitzat dalt del Plans de Sant
Joan entre el bosc de pi roig i al Barranc de Castellfollit, prop del bosc de castanyers vells que
s’està recuperant.

Descripció:
Arbust de 30 a 80 cm d’altura. Les tiges surten
dels rizomes subterranis, n’hi ha amb flors femenines i amb flors masculines. És llisa i arrodonida, de
color verd fosc. La fulla es veu poc; el que sembla
la fulla és, en realitat, una extensió de la tija de forma oval-lanceolada i l’extrem punxegut.
El que destaca a l’hivern és el fruit vermell, d’uns
10 mm, que queda enganxat a la falsa fulla i que
creix a les tiges de flors femenines. Té dues llavors
a cada fruit.
Sol trobar-se a prop de l’alzinar, des de nivell del
mar fins als 1.000 m en zones ombrívoles.
Aquestes són plantes
originàries d’Euroàsia i
Europa, al sud del continent, però també se’n
poden trobar a Àfrica i
Àsia. L’ús que han tingut és el d’ornament
nadalenc, tot i que ara
a casa nostra estan
protegides,
sobretot
als Parcs Naturals. Al
País Valencià la seva
recol·lecció està regulada. Les seves propietats medicinals són
diürètiques i ajuden a
Detall del fruit madur i de la falsa
la circulació.

Boix grèvol (fulles llises)

fulla

Boix grèvol (fulles dentades)
Marta Roig
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PUNTS DE VISTA

S

ovint, quan fem una sortida i ens trobem al capdamunt d’una carena, ens agrada deturar-nos,
mirar a l’horitzó, anomenar les muntanyes que
tenim a l’altra banda i endevinar quins deuen ser els
pobles que hi ha escampats.
Si el punt enlairat des del qual observem ens permet fer tota la volta i la visió ens sembla que és total,
no sempre tenim clar què veiem; aleshores, es generen entre el grup petits debats sobre si es tracta
d’una o altra població. Finalment, entre uns i altres
deduïm quin llogarret tenim al davant i ja ens donem
per satisfets.
Però, en altres ocasions, també es pot donar el cas
que, acostumats a veure tal paisatge sempre des del
mateix indret, el camí ens condueixi cap a una altra
banda i, oh, sorpresa!: veiem aquell mateix espai des
d’una posició nova, de baix cap a dalt i des d’una
òptica diferent; li descobrim una altra cara. És un
dels records que m’ha quedat de la sortida a Siuranella, que ens oferia, a més de la vista del pantà i del
Montsant, la possibilitat d’admirar Siurana veient en
primer terme el gran rocam de la zona del castell.
Tot plegat es tracta del punt de vista. És un tema
que dóna bastant de si perquè, a més del sentit literal
que ja hem anat desgranant, també hi ha el punt de
vista figurat; tan important en el món de l’art o de la
manera de fer d’una persona.
En literatura o cinematografia, el punt de vista és una
de les qüestions bàsiques quan se’ns presenta l’obra.

Depèn de com ens la condueixin i el punt de vista des
del qual se’ns expliqui una història, la nostra reacció i
emocions seran unes o altres. D’igual manera, en el
món de la pintura o la fotografia, l’enfocament que hi
ha en primer pla o més enrere segur que són aspectes influents en el resultat final. Indubtablement que
la creativitat té relació amb la capacitat d’una persona per a veure el tema des de posicions diferents,
des de diversos punts de vista nous o innovadors.
I, arribats a la part humana, també podem afegir com admirem les persones amb comprensió, capaces de posar-se al lloc de l’altre, que fan l’esforç
d’entendre el punt de vista de l’altre.
Tanmateix, el punt de vista sempre serà únic i exclusiu, tant se val en les relacions personals, on un
mateix fet compartit no deixa una vivència idèntica
en les dues persones, o en el paisatge, on cadascú
tindrà el seu punt de vista de l’horitzó, no exactament
coincident amb la persona que el mira des de la posició del costat.
I encara us puc presentar un darrer exemple per
destacar el paper del punt de vista. Els companys
excursionistes amants de la fotografia i la tecnologia,
en capturar la imatge, sintonitzen càmera i GPS de
manera que l’arxiu digital resultant, a més de moltes
altres dades, també ens dirà des de quines coordenades geogràfiques ha estat presa la imatge. Tindrem,
així, una fotografia única i exclusiva, presa des d’un
punt de vista particular.

Ernestina Vallverdú
Foto: Esteve Sabaté
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La força del vent

A

planats pel vent que massa sovint els encalça, ens ensenyen que
res no és ni res s’acaba, ans cal replantejar, en cada atzucac, la
forma ideal de la darrera pensada.
Dominen pacients la balconada i reben caminants sedejants de reposar.
A recer de l’ombra allargada els acullen; un bon pedrís i una visió a mitja
alçada del que serà el final del camí.
Són dos pins. I us donen la pauta, caminants cansats d’esquena encorbada. No us rendiu a mitja alçada ni mireu avall qual esteu a tocar d’aquest
cel. No us rendiu si els avatars us trenquen la girada ni si el que preveieu
va canviant sens remei. Mireu la nostra capçada, emmotllada d’acord amb
els capricis del vent. Què en dieu, d’aquest brancatge que, amb finor i
gràcia, s’ha agermanat amb el vent? Què en trauríem de mantenir drets
nostres braços si del que es tracta és d’abraçar-nos amb ell?

Elisenda Rosell
Foto: Marta Roig
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E

POSETS, EL DESCENS MÉS LLARG

l Pic de Posets (o Punta de Llardana), de 3.375 metres d’altitud, és el segon més alt dels Pirineus després
de l’Aneto, ambdós situats en els Pirineus aragonesos. La moderada dificultat que hi ha per assolir el cim
per la via normal des del Refugi Àngel Orús i les extenses panoràmiques que ofereix el fan un objectiu
desitjat de molts excursionistes. A l’hivern, amb esquís -si bé no és pas una excursió per a tots els públics- tampoc no és un cim de dificultat remarcable quan la neu està en bones condicions i el temps acompanya. A més,
la seva cara oest ofereix el descens més llarg dels Pirineus.

Descens per la Vall dels Clots. El panorama s’allarga fins a les muntanyes del Mont Perdut i del Taillón.

Una excursió que feia temps que volia dur a terme era assolir el Posets amb esquís efectuant una volta de
dos dies partint del Refugi de Viadós cap al Coll de Grist (d’Eriste), també conegut com Coll de La Forqueta, i
pernoctar al Refugi Àngel Orús; i el segon dia coronar el cim per la via normal de la Canal Fonda, fer l’aresta
nord i retornar a Viadós tot davallant per les amples vessants de la Vall dels Clots.

Accés: Per la carretera d’Ainsa cap a Bielsa, ens

desviem a la dreta vers la vall de Chistau. Des de San
Juan de Plan, seguim per una pista que recorre la ribera del riu Zinqueta fins a les bordes i Refugi de Viadós
(1.760 m).

Primera etapa: Refugi Viadós, Coll de Grist,
Refugi Àngel Orús
Des del refugi, amb els esquís penjats a la motxilla
perquè no hi ha neu, ens encaminem en direcció est
tot seguint el GR-11. Passada la darrera borda, un
sender a la dreta (GR-11.2) ens porta a creuar el riu
Zinqueta d’Añes Cruzes per un pontet de fusta; a continuació, ens dirigim a sud per apropar-nos al barranc
de la Ribereta, la vall del qual remuntem entre bosc
per la seva dreta orogràfica (el torrent queda a la nostra dreta) i aviat, cap als 1.800 m, arribem a la neu.

Remuntant la Vall de La Ribereta. La Forqueta, al fons
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Segona etapa: Refugi Àngel Orús, Canal
Fonda, Posets, Viadós.

Ens calcem els esquís i continuem guanyant alçada
entre el bosc. El pendent és suau, però la zona se’ns fa
una mica enrevessada pel fet que ara el sender ja no es
veu i anem sortejant els arbres i els matolls. Com més
amunt, més gruix de neu hi ha i això facilita la marxa, tot
i que el pendent s’accentua. Voregem bastant elevats
l’ivó dels Millars i, tot seguit, per una ampla coma de
moderada inclinació, atenyem el Coll de Grist (2.864
m). Des d’aquí iniciem el descens cap al Refugi Àngel
Orús. Traiem les pells dels esquís, posem la talonera en
posició de baixada i avall. El vessant est del coll té una
inclinació bastant forta, però la neu està en bon estat i
gaudim intensament de les primeres esses del descens
en direcció nord-est fins a l’ivó de Llardaneta. Seguim
una estona pel seu torrent i, posteriorment, anem abandonant aquesta vall per encarar-nos al sud i fer cap al
Refugi Àngel Orús (2.148 m).

De bon matí sortim del refugi amb els grampons als
peus i els esquís penjats a la motxilla perquè la neu
està gelada, però, tan aviat com hi toca el sol, ràpidament s’estova i ens els posem als peus. Desfem una
part del camí d’ahir fins a prop de l’ivó de Llardaneta.

Dirigint-nos vers la Canal Fonda

Arribant al Refugi Àngel Orús

Remuntant la Canal Fonda. Al darrere, l’agulla i cresta del Forcau.
25

Itineraris Escollits

Remuntant la Canal Fonda

Aquí comença el millor de l’excursió: l’esquiada més
llarga de les que es poden fer als Pirineus, gairebé 1.600
metres de desnivell i amb una neu primavera boníssima
que ens fa fruir com si fóssim criatures. A cada gir se
senten els iu-ius, exclamacions per la sensació de goig
que produeix el descens fent les esses enllaçades una
rere l’altra sobre la neu blanca immaculada. Ens cal estar
atents, però, per no anar a parar al riu Zinqueta d’Añes
Cruces, per això ens hem d’anar desviant una mica a
l’esquerra per a passar vora la cabana del Clot, o de la
Bassa segons el mapa emprat. Poc després de la cabana, s’acaba la neu. Carreguem per darrer cop els esquís
a la motxilla i ara només ens cal seguir el sender que
baixa pel costat del riu i fer cap al pontet de fusta d’ahir.
Com passa gairebé sempre, allò que és bo dura
poc. Tant que costa pujar i tan aviat que som a baix.
Però estem satisfets, molt satisfets i contents perquè
hem gaudit d’una excursió que ens ha exigit un esforç
i una habilitat considerable, ens ha produït una certa
descàrrega d’adrenalina i, sobretot, ens ha ofert un
magnífic descens.

Darrer tram de l’aresta nord del Posets

Al nord ja es veu la Canal Fonda cap a la qual ens
dirigim; és una canal evident força redreçada en algun
bocí, situada entre la Dent de Llardana a l’oest i les
tuques Alta i Baixa de la serra de Llardana a l’est. Després, un cop superada la canal, ens decantem una mica
a la dreta per atènyer l’aresta sud del Posets, lloc en el
qual ens traiem els esquís i els carreguem a la motxilla.
A peu, amb els grampons als peus, el piolet en una mà
i un bastó a l’altra per a ajudar a mantenir l’equilibri,
amb molt de compte assolim el cim. El dia acompanya
i el panorama és superb cap a totes bandes.
Després del repòs i de les fotografies habituals, ens
toca passar l’aresta nord. Aquesta aresta, si bé no és
difícil, és força més aèria i estreta que la del vessant
sud. Hi ha una timba a banda i banda de centenars de
metres que fa iu-iu de veritat i qualsevol mal pas podria
esdevenir una tragèdia. Sort que no fa gens de vent,
que sinó.... A poc a poc, passa rere passa amb molta
concentració, anem davallant. No estem pas per a fer
fotografies. En un lloc on s’eixampla i el pendent del
vessant oest és moderat, ens calcem els esquís. Som
al capdamunt de la Vall dels Clots.

Joan Guasch
Cartografia: Mapa Posets de l’Editorial Alpina
Bibliografia: Guia Posets-Maladeta del Centre Excursionista de Catalunya.
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Recull de publicacions
LA LLEGENDA DE
L’EVEREST

Expedició anglesa
a l’Everest,1924.
Andrew Irwine
és el primer de
l’esquerra dels
que estan drets;
George Mallory és
el segon.

CRÒNICA DE COM VÀREM
TROBAR EL COS D’EN G.
MALLORY, DESAPAREGUT
EL 1924
Conrad Anker
David Roberts

George Mallory i Andrew Irvine iniciaren un nou intent, aquesta vegada amb oxigen, però se’ls va veure
per última vegada el dia 8 de juny. Amb la seva desaparició començava el mite que esperonaria diverses
generacions d’escaladors i muntanyencs a seguir els
passos de Mallory.
En els relats d’aquests dos autors, hi desfilen exploracions, aventures i personatges, tant o més interessants que els del motiu del llibre, que conviden a
investigar i aprofundir en el tema després de noranta
anys de la gran aventura.
Conrad Anker, muntanyenc i escalador nascut a Califòrnia l’any 1962, és qui va trobar el cos de George
Mallory en l’exploració de 1999.
David Roberts, també americà, explorador, aventurer i escriptor, és autor de més d’una desena de llibres
d’arqueologia, d’aventura i de muntanya. Entre 1960 i
1970 va codirigir diverses exploracions a Alaska.

Amb la crònica de com
l’any 1999 varen trobar el
cos d’en George Mallory
a uns 600 m del cim de
l’Everest i intentant esbrinar si havia assolit el
cim o no en la seva temptativa de 1924, els dos autors d’aquest llibre, Conrad Anker i David Roberts,
ens fan participar de les seves experiències, conclusions, valors i admiració pel món de l’alpinisme, en
principi només a l’abast dels elegits, però que no és
absent d’una realitat humana més banal.
Sembla ser que tenim la necessitat de mitificar personatges i èpoques per tal d’arribar als orígens i crear
un model que ens serveixi d’exemple per a desenvolupar les nostres exigències de futur. És aquest el
cas, en la meva opinió, de com es magnifica George
Mallory.
Va néixer el 18 de juny de 1886 i va desaparèixer
prop del cim de l’Everest el 8 de juny de 1924 juntament amb el seu company d’expedició Andrew Irvine quan era a punt de fer els 38 anys. Era un personatge decidit, temerari, amb dots de lideratge i amb
molt d’encant. Fill de clergue, de petit s’enfilava pertot
arreu amb una gran facilitat i gràcia i no hi havia qui
l’aturés. Segons paraules de la seva germana, es
prenia l’impossible com a repte. Fou alumne de la
Universitat de Cambridge en un moment en què, tot i
que la dona encara no hi tenia accés, la universitat ja
havia sortit de la rigidesa victoriana i s’hi podien establir grans amistats i relacions amb gent d’una certa
esfera social progressista.
Després de la gran guerra, en la qual Mallory lluità
com a oficial, l’imperi britànic, a través de l’elit militar,
exercí un marcat protagonisme en les iniciatives exploradores d’aquells anys. El 1921 l’escalador George
Mallory es trobà de ple participant en la primera expedició britànica de reconeixement de l’Everest per tal de
trobar els passos d’accés al cim més alt de la terra.
El 1922 hi hagué el primer intent d’ascensió amb
tres temptatives molt dificultoses, durant les quals,
tot i seguir una estratègia ben planificada, faltà
l’experiència de la reacció de l’home a grans alçades
i l’equipament convenient davant les inclemències extremes del clima. Tot i així, fou en aquesta expedició
que Mallory, Somervell i Norto arribaren als 8.230 m
sense oxigen. Mai no s’havia arribat a aquesta altitud.
L’arrogància davant un medi desconegut i inhòspit i la
dèria de vèncer llurs propis límits desencadenaren el
fracàs i la tragèdia de la tercera temptativa d’aquesta
primera expedició.
És en l’expedició de 1924, i després de diversos intents, que Norton i Somervell escalaren l’Everest fins
als 8.570 m sense oxigen.

SÍMBOL EDITORS. Març 2000. ISBN: 84-930135-6-0

CAMINANT
PER LA SERRA
DE CARDÓ
JOAN FARNÓS
PALLARÉS

GrupCultural
Rasquerà
2006
De les Serres de Mestral tarragonines, la de Cardó és
especialment variada i desconeguda per a molts. Ermites, cingles i barrancs, fonts i teixedes són els atractius
d’aquesta singular serralada. Aquesta guia, feta per Joan
Farnós, descriu 14 itineraris de mitja jornada repartits en
tres apartats. Camins de Llevant inclou sis recorreguts:
Camí de les Planes, Ruta del Teix, Circuit de la Portella,
Sender del Racó de les Set Setmanes, la Mola de Viamar
i el Sender de la Carena. En vistes de l’Ebre detalla quatre itineraris: Camí dels Templers, Ruta de Líster, Caminet
de la Llacuna i Sender de la Llacuna a Cosp. Vall de Cardó en detalla quatre més: Circuit de la Creu de Santos,
Barranc de Sant Roc, Els Eremites Onofre i Simeó i el de
la Lluminosa i la Foradada. La guia inclou descripcions
detallades, fotografies i mapes de cada itinerari.
Edita: Grup Cultural Rasquerà. Agost 2006. DL: T-1304-06
Marta Roig
27

Notícies
VOLTORS SOBRE EL BARRANC DELS SEGUERS (Vimbodí)

E

ren les 9 del matí del diumenge 5 de gener, mentre fèiem una sortida per a visitar la Mina de Barita. Ens
havíem aturat uns minuts per a reagrupar-nos en un revolt del camí que hi ha en el vessant esquerre del
Barranc dels Seguers, a uns 700 m d’altitud, quan, de sobte, aparegueren a sobre nostre quatre voltors
volant en cercles tot aprofitant els corrents tèrmics ascendents. Només foren uns instants; els suficients, però, per
a quedar bocabadats i fer unes fotos ràpides.
La visió de voltors a la nostra comarca és un espectacle poc freqüent, si més no, jo no n’havia vist mai, de
voltors, a les Muntanyes de Prades. Per això, n’he volgut deixar constància en aquest butlletí. Es tracta d’una
notícia positiva, ja que la presència d’aquestes aus a la Conca és una manifestació del bon estat de conservació
dels espais naturals que ens envolten.
Els voltors nidifiquen en penya-segats i s’alimenten d’animals morts que podrien constituir focus d’infeccions.
Poden viatjar fins a 100 km cada dia tot cercant aliment, que detecten a gran altura amb la seva vista prodigiosa.

L’article d’Albert Manent Ornitologia i toponímia als onze pobles més alts de les Muntanyes de Prades (1990)
posa de manifest la presència de voltors a les nostres muntanyes quan diu: “El grup d’ocells de rapinya, nocturns o
diürns, té com a símbol el voltor, desaparegut de les Muntanyes de Prades de fa molt de temps, però que ha deixat
rastre a la toponímia. Al segle XV un tros de L’Albiol s’anomenava La Voltòria (…) Un document de Mont-ral (segle
XVI) parla del Mas del Voltor (…) A La Febró hi ha Lo Serret de la Voltora…”
Si en un passat no gaire llunyà el voltor va desaparèixer de les Muntanyes de Prades – i de molts altres llocs
de Catalunya-, ara sembla que la seva presència s’està recuperant ràpidament en molts indrets del país. Segons
un informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, l’any 1979 hi havia censades a Catalunya 40 parelles de voltors, però el 1999 havien augmentat fins
a les 431 i el 2009 se’n comptaren 1.116. Es tracta, doncs, d’una espècie en expansió. Les zones de nidificació
es troben a l’Alta Ribagorça, els dos Pallars, l’Alt Urgell, el Berguedà, el Solsonès, el Ripollès, la Noguera, el
Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i el Priorat.
Tant creix la seva població que part dels voltors que són curats en els centres de recuperació que la Generalitat
té a Vallcalent i Torreferrussa són cedits a països que estan reintroduint aquesta espècie en el seu medi natural,
com ara França o Itàlia. L’any passat foren entregats 14 exemplars de voltor comú a Bulgària per tal de reforçar la
campanya de reintroducció que s’està portant a terme en aquest país.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Joan Castro i Antoni Ferrando

***
NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del trimestre s’han donat d’alta a la nostra entitat els companys:
Marcel Carmona Torrecillas
Júlia Duran Vila
Francisca Martínez Rodríguez
Adrià Rubio Castro

Blanca Esther Hernández Martín
Montse Ríos Maré
Lluís Poca Casanovas

Benvinguts!
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E

CALÇOTADA 2014

l diumenge 23 de març, el nostre club va celebrar la tradicional calçotada. La novetat d’aquest any va ser el
lloc escollit: l’Ermita de la Santíssima Trinitat, un marc idíl·lic, si no fos perquè el vent també va voler gaudir
de la festa i no ens va deixar en tot el dia, tot fent-nos la guitza a l’hora de fer foc. Vam quedar ben fumats,
tots plegats.
Malgrat el vent, la festa, la gresca i la bona teca no van faltar: els magnífics caragols del Josep de Vinaixa, el
calçots i el romesco amb denominació d’origen de Valls, la graellada de carn amb carxofa i els mestres i mestresses
artesans de la colla que ens van oferir una degustació d’alliolis casolans. Tasca difícil dir quin era el millor!!!!
No van faltar les Ponche (taronges) per ajudar a tirar avall tan abundós àpat i així poder atacar, encara, els dos
braços de gitano farcits de crema i trufa. Tot regat, no cal dir-ho, amb cerveses, vins i cava.
No tot ha de ser caminar; de tant en tant, asseure’s a la taula davant un bon àpat i la millor companyia no té
preu.
FINS L’ANY VINENT, AMICS!!!!

M. Carme Vernet
Fotos: Pere de la Rosa
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