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EDITORIAL

L

‘ ofensiva del Partit Popular contra el català ja fa anys que dura,

però és evident que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre l´Estatut va deixar una escletxa oberta perquè el castellà
fos llengua vehicular a l´ensenyament i perquè s´aconseguís a través del poder judicial el que veien impossible d´aconseguir per vies
democràtiques. Això i la imminent aplicació de la Llei Wert fa que
estiguem en un procés que pot anar destruint tot el camí fet aquests
darrers trenta anys pel que fa al coneixement del català i la cohesió
social en l’àmbit escolar.
Estem en un moment que l´enfocament dels temes lingüístics en el
sistema educatiu per part de l´Estat és del tot desvergonyit i colonial,
només cal recordar l´expressió “españolizar a los niños catalanes”, o
veure com no els ve d´un pam a l´hora de donar resposta a les peticions d´unes poques famílies a Catalunya respecte a milers de famílies del País Valencià. Les primeres volen l´escolarització en castellà;
les altres, en valencià.
I també és cada cop més evident que la resposta per part de la
Generalitat d´anar presentant recursos i refugiar-se sempre en la Llei
d´Educació de Catalunya a la llarga no funcionarà. Ja ho pronosticava Vicent Partal en un article el 2012, ”ells van pam a pam, sentència
a sentència, i el que veiem des de fa anys és que en cadascuna
avancen el pam que cal per consolidar la següent. Només és qüestió
de temps, consellera”.
No és d´estranyar, doncs, que el manifest que es va llegir per finalitzar la manifestació del dia 14 de juny a Barcelona fes una crida
perquè directament s´impedís la seva implantació i reclamava que el
Govern dictés instruccions ben clares i precises que donin confiança
als centres educatius. Els crits dels manifestants eren molt sovint
d“insubmissió”, reacció aquesta del tot lògica quan és evident que
no n´hi ha un pam de net en els mitjans de la distorsió que l´Estat
té al seu abast per escampar disbarats sobre el tracte de la llengua
castellana a Catalunya, per imposar decrets de trilingüisme que només busquen fer minvar les hores de català a les Illes, per rebatejar
el nom del català de la Franja, etc.
Per això cada vegada són més els catalans que, independentment
de quina sigui la seva primera llengua, estan convençuts que ha de
ser només la ciutadania catalana la que prengui les decisions sobre
les qüestions lingüístiques (o econòmiques, culturals, comercials...) i
que això només serà possible en una Catalunya independent que, a
més de garantir la supervivència del català, sabrà gestionar la seva
pluralitat lingüística de manera integradora, cosa que amb tres segles Espanya encara no ha començat a fer i tot fa preveure que no
mourà ni un dit en aquest sentit.
Tant de bo ens en sortim i puguem d´una vegada per totes deixar
de treure un pam de llengua per haver de justificar i argumentar el
que és normal en un país normal: vetllar per la llengua pròpia del
territori. Llavors ens podríem dedicar a les discussions pròpies de
països avançats on les lleis d´educació es consensuen àmpliament
des del punt de vista polític i social a l´hora de legislar-les i també a
l´hora de fer-ne qualsevol petit retoc. Discussions que es centren en
com millorar els resultats escolars, les competències lingüístiques
de com més llengües millor, la preparació dels mestres, les infraestructures escolars, la igualtat de condicions per a l´accés de recursos
educatius... tot amb la finalitat d´educar les noves generacions per a
un món cada vegada més complex.
Mª Mercè Badia
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Diumenge, 7
de setembre

Muntanyes de Prades. La Febró – Riu Siurana – Molí de
l’Esquirola.

Matinal

Diumenge, 21
de setembre

Montserrat. Can Massana. El Camí de les Agulles

Matinal

Sector de les Agulles. Montserrat
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
GR-171. PRAT DE COMTE - PAÜLS
(Els Ports)
Data: 13-04-2014
Itinerari: (1). Prat de Comte - (2). Coll d’en Corderada - (3). Coll de la Refoia - (4). Coll Roig - (5). Teix
d’Engrilló - (6). Tossal d’Engrilló, 1.071m - (7). Font
de Montsagre - (8). Paüls.
Desnivell: 810 m
Recorregut: 15,5 km
Dificultat: baixa

Pla i Mas de la Refoia. Al fons, el Tossal d’Engrilló

L’itinerari que farem avui és part del GR-171 i uneix
el pobles de Prat de Comte i de Paüls tot creuant
l’enlairat Pla de la Refoia, que s’obre esbarjós entre els
Montsagres d’Horta i de Paüls.

***

Sortim de la rotonda de Prat de Comte (T-333) a les
8:45 seguint una pista que, per la banda dreta del riu,
va en direcció sud (Camí Vell de Tortosa - GR-171).
Caminats uns 500 m, el GR-171 deixa la pista i s’enfila
a la dreta per un camí de terra. Passat el fons d’un
torrent, el camí esdevé un corriol que comença a pujar
pel bosc. En arribar dalt la carena, gaudim de bones
vistes sobre les blanques parets de la Mola Rasa i la
Punta de l’Agulla, envoltades per verdes pinedes que
s’estenen per les barrancades. El dia -que havia començat rúfol- esdevé clar i primaveral. Seguim per un
corriol que planeja vers el SW acostant-se a les cingleres. Ens aturem per a esmorzar a les ruïnes del Mas
d’en Moll (9:40). En acabar, seguim pel corriol que es
redreça fortament vers migdia. Fem cap a una ampla
pista que seguirem en direcció sud, fins a trobar, a banda dreta, el corriol pel qual el GR-171 s’enfila enmig del
cingle de les Coves d’en Sulleva. Passades les coves,
enllacem altra vegada amb la pista que, fent un seguit
d’esses, puja fins al Coll dels Terrers Blancs amb amples panoràmiques sobre l’entorn i els esquerps vessants de la Punta de l’Esterrossall, que s’alça a ponent.
Creuem el Pla de la Refoia, al fons del qual s’alça el
Tossal d’Engrilló, retallant-se com una blanca carcanada a l’horitzó. En passar pel davant del Mas de la
Refoia, veiem amb alegria que ha estat restaurat de
l’estat ruïnós en què es trobava.

A

mb cims que sobrepassen els 1.000 m d’altitud,
els Montsagres de Paüls i d’Horta formen
l’extrem nord de la Serra dels Ports i separen
les comarques de la Terra Alta i el Baix Ebre. Es tracta
d’un massís calcari de color blanc, on el relleu dels
Ports ja es mostra amb tota la seva personalitat: amples collades, cingleres abruptes i racons que sovint
recorden paratges i boscos d’alta muntanya.

Serra de la Mola Rasa i la Punta de l’Agulla

Bassa de la Refoia i el Coll Roig
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Ressenyes de les darreres sortides

Fòssils marins i el Teix d’Engrilló

Seguim per la pista fins a la Bassa de la Refoia i
el Coll Roig (11:55), paratge enlairat i de gran bellesa situat entre la Mola Grossa i el Tossal d’Engrilló.
Destaquen notables exemplars de pins rojals i de
pinasses al voltant de la bassa. Pugem vers ponent
pel camí del Tossal d‘Engrilló fins a assolir la descarnada carena que mena al cim. Hi arribem a les 12:25.
Contemplem amples vistes sobre els Ports: la Punta
de l’Aigua, les Roques de Benet, Horta de Sant Joan,
els pobles de la Terra Alta i els impressionants espadats de tramuntana del Tossal d’Engrilló (1.071m),
que s’obren als nostres peus.

Foto de grup a la Font del Montsagre de Paüls

De baixada visitem el monumental i solitari Teix
d’Engrilló, situat a 1.000 m d’altitud en un indret inhòspit, però ric en fòssils marins.
Davallem fins a la Bassa de la Refoia i seguim fins
a la Font del Montsagre de Paüls (13:25), on ens aturem per a dinar envoltats de la fragància dels farigolars i els romanís de l’entorn.
Reprenem la baixada per l’espectacular camí del Barranc del Montsagre, que en alguns punts s’engorja i
busca el pas al peu d’altes cingleres de color ocre per
llocs que, des de lluny, semblen impossibles de franquejar. Fem cap a la pista del Mas de les Glòries i seguim,
ja més planers, fins a la vila de Paüls (17:00).
Avui hem fet l’aproximació de la sortida en autocar,
que ja ens espera a la sortida de Paüls per a tornar
a l’Espluga. Abans, però, anem a celebrar el sant del
Josep M Fabregat en un típic bar del centre del poble.
Per molts anys, Josep!
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Marta Roig, Joan Castro i Esteve Sabaté

Dalt del cim del Tossal d’Engrilló, 1.071m

Baixant del Tossal d’Engrilló. Al fons, el Montsagre de Paüls
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ELS CASTELLS DE SABURELLA
I DE SELMELLA. (Vallespinosa)

Data: 27-04-2014
Itinerari: (1). Vallespinosa - (2). Font de Vallespinosa (3). Can Mandil - (4). Roure mort de Can Mandil - (5).
Castell de Saburella - (6). Coll de les Agulles - (7). Font
de l’Hort del Mas Seguer - (8). Castell de Selmella - (9).
Rasa de Cal Coca - (1). Vallespinosa.
Desnivell: 515 m
Recorregut: 14 km
Dificultat: baixa

Roure de Can Mandil i el Castell de Saburella

na de les característiques més notables de la
conca del Riu Gaià és que és terra de castells.
En el tram alt del curs del riu, entre les poblacions
de Santa Coloma de Queralt i el Pont d’Armentera, se’n
poden comptar vint-i-tres. L’origen de tal concentració de
castells es deu al fet que, durant l’alta edat mitjana, la
zona d’expansió més propera del Comtat de Barcelona
dins del territori sarraí era el Penedès i zones del Baix
Camp i de la Conca de Barberà. Per això, en aquests
paratges conquerits, es va establir una línia defensiva
que seguia el curs del Riu Gaià.
Avui, des del poblet de Vallespinosa, visitarem els castells de Saburella (terme de Querol) i de Selmella (terme
del Pont d’Armentera).

Sortim de Vallespinosa (630 m) a les 8:50 baixant pel
camí que segueix el vessant dret del Barranc de Comadevaques (SE). Arribats a la bifurcació de la Font de
Vallespinosa, seguim pel ramal de l’esquerra (E), que
baixa suaument pel mig d’un bosc ombrívol fins a la
Font del Mas de la Paua (9:25), on la pista comença a
remuntar, a poc a poc, el vessant dret del Barranc de
Comadevaques (S). El camí tomba vers ponent i fa cap
a la bifurcació del mas de Cal Mandil, davant del qual
verdegen grans camps de sembrat. Seguim uns 125 m
vers migdia per tal de visitar l’imponent roure mort de
Cal Mandil, on fem la foto de grup. Tornem a la bifurcació
i seguim per ramal que puja vers ponent cap al Castell
de Saburella, les torres del qual es retallen en el cel blau
alçant-se dalt d’un turó de 685 m que domina la Plana
de Saburella. Hi arribem a les 10:25 i ens hi aturem per
a esmorzar i fer la visita. Destaquen, pel seu bon estat
de conservació, les tres torres rodones. La torre central
assoleix 9,5 m d’alçada.

Pel Clot de Comadevaques

Cal Mandil i el Castell de Saburella

U
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Estepa blanca florida (Cistus albidus)

Dalt les ruïnes del Castell de Selmella

Aquest castell és posterior a la reconquesta i va ser
construït durant els segles XII-XIII no per a protegir el
territori dels atacs dels musulmans, sinó per a defensar els interessos de la família Cervelló, senyors del
proper Castell de Selmella, contra el poder feudal del
Monestir de Santes Creus.
Sortim per la porta nord del castell i baixem per un
corriol (NW) fins a la cruïlla de camins del Mas Saburella, des d’on seguim per la pista que s’enfila (NW) fins a
la bifurcació del Coll de les Agulles (766 m). Hi arribem
a les 11:25. Seguim pujant pel ramal de la dreta (S) fins
al Puig de les Agulles (829m). El camí planeja vers ponent envoltat d’estepars florits i d’amples vistes sobre

les solitàries i inhòspites fondalades de l’entorn. Fem
cap a la Font de l’Hort del Mas Seguer, coberta amb
una bella volta de pedra, però sense aigua. En aquest
punt el camí gira al sud i, passats uns camps de cirerers, enfilem la pujada al castell. A les 12:15 assolim
la part alta de la fortalesa (831 m) a través d’un curiós
passatge sota el mur de la torre. El castell data dels segles X-XI i va pertànyer a la família Cervelló. Aquesta
fortalesa coordinava la defensa del territori juntament
amb els castells de Montagut, Querol i Pinyana. Sota
del castell s’estenen, cada vegada més malmeses, les
ruïnes del poblet de Selmella, abandonat durant el primer terç del segle passat.
Tornem pel mateix camí fins a la bifurcació del Coll
de les Agulles, des d’on seguim baixant pel ramal de
l’esquerra vers tramuntana. Arribem a la vila de Vallespinosa a les 13:35.
De tornada a l’Espluga, ens aturem en un bar de Rocafort de Queralt per a celebrar l’aniversari de l’Edda.
Per molts anys, Edda!

			
Antoni Ferrand Roig
Fotos: Joan Castro i Marta Roig
Ruïnes del Castell de Selmella

Castell de Saburella
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EL BARRANC DE LA COMA NEGRA
(Margalef - Serra de Montsant)

Bromes a part, el fet és que ja no plou i el cel es
presenta net de núvols. El rellotge marca les 8.30 quan
comencem a caminar per la pista asfaltada que mena a
l’Ermita de Sant Salvador. Tot seguit, prenem un sender
que trobem a la nostra esquerra, on hi ha un indicador
d’itineraris. Nosaltres seguim el que ens condueix vers
l’embassament de Margalef per la riba esquerra del Riu
Montsant. Després de creuar el rierol del Barranc de la
Comanegra, arribem a una cruïlla on prenem el camí
de la dreta tot endinsant-nos pel Barranc de la Comanegra. Caminem entre antics i espectaculars marges
de pedra seca, molts dels quals van ser construïts just
arran de cingle, mantenint tal equilibri i solidesa que,
en contemplar-los, no pots quedar-te indiferent, pensant
en aquells homes que, sense mitjans mecànics i només
amb alguna eina i les seves mans, podien fer una feina
tan ben feta.

Data: 11-05 -2014
Itinerari: (1). Margalef - (2). Barranc de Coma Negra
- (3). Cova del Miracle - (4). Cova dels Cups - (5). Portell de l’Espera (6). La Cogulla. 1063m - (5). Portell de
l’Espera - (7). Ermita de Sant Salvador - (1). Margalef.
Desnivell: 710 m
Recorregut: 14 km
Dificultat: mitjana - baixa

L

a pluja sorprèn els valents excursionistes que, puntuals, som al punt de trobada habitual. Tot i això, prenem els cotxes en direcció al poble de Margalef, a la
comarca del Priorat, on comença la nostra ruta d’avui.
El poble de Margalef es troba a 378 m d’altitud, a
l’extrem nord de la comarca, al límit amb la Ribera d’Ebre
i les Garrigues, a la dreta del Riu Montsant, en un lloc
tancat i estret de la vall del riu; aquest fet ha inspirat la
corranda popular que diu:
		
La Figuera està molt alta.
Cabassers, molt amagat.
La Bisbal, dalt d’una roca.
I Margalef en un forat.
El sender es mostra exuberant.

Tot i l’antic aprofitament agrícola del Barranc de la Comanegra, avui en dia es troba en estat feréstec i exuberant. El sender ens porta per sota els Cingles de la Teixeta
entre un bosc atapeït de boixos, alzines, aurons, avellaners, pi roig, pinasses... A dreta i esquerra del barranc,
podem observar un bon nombre de balmes, així com tormos espectaculars, com el Tormo de l’Espantafrares.
D’aquesta manera, després d’aproximadament una
hora i trenta minuts, ens acostem a un dels punts més
rellevants de la sortida d’avui: la Cova del Miracle, una
gran balma on el lent degoteig de les aigües, carregades de carbonats de calci en dissolució, ha donant lloc
a magnífiques formacions com columnes, colades i les
clàssiques estalactites i estalagmites. Després de fer les
inexcusables fotografies, aprofitem per a esmorzar dins
la mateixa balma.

Marges de pedra seca
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Pel Portell de la Cova del Noguer, sortim a dalt de la
Serra Major. Un cop som a la carena, seguim el sender
que, vers llevant, ens acosta al cim de la Cogulla, de
1.063 m, on reposem una estona tot contemplant el paisatge que s’obre davant nostre.
Desfem el camí i comencem a avançar vers ponent
per dalt de la Serra Major; tot seguit, passem pel Portell
de l’Espera i anem girant a tramuntana davallant en direcció a l’Ermita de Sant Salvador.

Formacions a la Cova del Miracle

Tot seguit reprenem la marxa; aquest cop el sender es
torna més costerut, la qual cosa ens fa bufar de valent.
Som a 700 m quan assolim el segon objectiu del dia:
la Cova dels Cups. És una balma on podem veure dos
grans cups molt ben conservats que encara mantenen
part de l’enrajolat.
Porrassa

Peònia

Aquí ens refresquem amb l’aigua de la font, ja que -segons la gent de Margalef- “l’aigua de Sant Salvador treu
el dolor”. L’indret està arranjat com a àrea de lleure; així
doncs, ho aprofitem per a dinar.

Foto de grup a la Cova dels Cups

Seguim pujant i, en poca estona, ens trobem al
peu d’un petit grau equipat amb una corda, que
ens ajudarà a enfilar-nos a la cinglera. A bon ritme
anem guanyant alçada; d’aquesta manera, creuem
el Barranc de l’Eixarrell i ja som a tocar del rocam
de la Serra Major. En aquest punt comencem a
veure com es fa notar la primavera amb gran quantitat de flors i plantes aromàtiques; al nostre pas podem veure peònies, porrasses, sàlvia, te de roca...
Moment per a dinar i reposar

Reprenem la marxa seguint el sender que surt del costat mateix de l’ermita a tocar d’un gran xiprer. El camí és
de bon peu i, tot i que la calor comença a fer-se notar, en
poc menys d’una hora arribem a Margalef.
Cansats però satisfets de la jornada, ens acomiadem
dels paratges del Montsant amb un “fins molt aviat”!

Amadeu Rodríguez
Fotos: Antoni Ferrando, Marta Roig, Esteve Sabaté, Antoni Sabaté.

Una corda ens ajuda a superar un petit grau
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LA SERRA D’ORPINELL

Després d’uns 20 minuts de caminar, prenem un sender
a la nostra dreta, el qual davalla fortament fins a arribar a
la llera d’un torrent. D’aquí, iniciem de nou la pujada fins a
enllaçar amb una pista, creuem el Torrent de Feixes i, en
un ample revolt de la pista, fem la parada per a esmorzar.
Tot seguit ens incorporem de nou a la pista i, a poc a
poc, anem guanyant desnivell. El paisatge, amb alguna
clapa de bosc de pi blanc i alzina, és dominat per la
vinya. Diuen els companys entesos que, majoritàriament, de la varietat parellada, la qual és emprada,
sobretot, per a l’elaboració del cava.

(Anoia)

Data: 25-5-2014
Itinerari: (1). Rofes - (2). Cal Pollastre - (3). Coll del
Guix - (4). Pujol d’Orpinell - (5). Casa Alta de les
Feixes - (6). Plans de les Feixes - (1). Rofes.
Desnivell: 575 m
Recorregut: 13,2 km
Dificultat: baixa

Camí entre vinyes

Arribem dalt de la carena de la Serra d’Orpinell i prenem la pista que hi ha a la nostra dreta (NE). Ens atansem al Pujol d’Orpinell, de 737 m, punt més alt de la ruta
d’avui; es tracta d’una petita elevació atapeïda de boscam
des de la qual podem entreveure les Muntanyes de
Montserrat, la Serra de Collbàs, el Castell de Claramunt...
Desfem el camí vers ponent tot davallant amb molt de
compte perquè aquest tram té molt de pendent i és ple
de còdols.

S

ortim de l’Espluga en direcció a la comarca de l’Anoia. La ruta d’avui ens portarà
per les Serres d’Orpinell i de Feixes; muntanyes de relleus suaus sense desnivells importants amb camps de cereals i boscos de pi blanc.
Després de conduir durant uns 45 minuts per una carretera amb força revolts, arribem al veïnat de Rofes,
pertanyent al poble de la Llacuna. Rofes és un petit
nucli amb algunes cases de pagès que actualment ha
esdevingut un conjunt residencial força urbanitzat.
Iniciem la ruta pels carrers de la població i, vers llevant, sortim de nou a la carretera que ve de la Llacuna, la creuem i prenem una pista que, amb forta
pujada, ens mena entre vinyes i camps de cereals.

Ocupes a la flor de card

Ara el camí ens porta entre el bosc i camps de cereals.

Pèsol bord
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Rabet de gat

Ressenyes de les darreres sortides
Ara el camí ens porta per la Serra de Feixes i els
cereals tornen a guanyar terreny a la vinya. El paisatge se’ns obre davant nostre de manera espectacular:
dalt d’un turó, podem observar les ruïnes d’un edifici,
anomenat la Casa Alta. És una antiga casa forta que
crida l’atenció per la seva grandària i pel lloc estratègic on es troba, dominant una impressionant vista,
amb el castell d’Orpí a baix, la Serra de Miralles, el
Castell de la Roqueta, amb el de Queralt més enllà,
i, a gregal, la Muntanya de Montserrat. L’entrada de
la casa té la porta adovellada i dins encara es poden
veure les arcades que demostren la seva antiguitat.
En una dependència al costat del que devia ser la
sala, podem veure un gran forn; darrere de la casa,
s’hi troba el cup i les restes de la premsa.

Restes del forn i la premsa a la Casa Alta

Tenim els vehicles al costat de l’Església de Sant Josep, construïda l’any 1985 amb elements neoromànics
i neogòtics. Segons l’inventari del patrimoni arquitectònic de la Conca de Barberà -patrimoni serviconca.
org- les pedres amb què es va construir aquesta església provenen d’una masia del municipi de Conesa,
anomenada Mas del Joanot. El Mas Joanot havia estat
una de les masies més remarcables d’aquest municipi.
Com en tants altres pobles, al costat de l’església
també hi ha el bar; així doncs, ho aprofitem per a fer
un beure tot fent-la petar, i recordant l’aniversari de
l’autor d’aquesta crònica.

Castanyers a l’entrada de la Casa Alta

Reprenem de nou la ruta; passem a prop d’algun
altre mas: alguns estan restaurats, d’uns altres només en resten algunes parets. Entre un bosc esclarissat anem apropant-nos de nou a Rofes. Passem
a frec d’una moderna granja i, després de creuar la
carretera, entrem de nou al poble.

Foto de grup davant l’Església de Sant Josep

Amadeu Rodríguez
Fotos: Antoni Ferrando, Marta Roig, Joan Castro.

La Casa Alta amb el Montsant al fons
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BARRANC DE LA VALL
(Montblanc)

El lloc és gairebé selvàtic: la vegetació ha crescut
molt aquesta primavera. Seguim la marxa; passem per
davant d’una gran savina i creuem el rierol. La senda es
va fent costeruda, però és molt agraïda; fem cap a una
clariana i una cinglera vermella apareix a l’esquerra:
som a la Balma de la Vall.

Data: 8-06-2014
Itinerari: (1). Estret de la Vall - (2). Les Cinc Fonts - (3). La
Balma de la Vall - (4). La Cambrota - (5). Portell del Prat
- (6). Mas de Besora - (7). Barranc de la Vall - (9).Costa de la Vall - (2). Les Cinc Fonts - (1). Estret de la Vall.
Desnivell: 500 m
Recorregut: 11,2 km
Dificultat: baixa

Balma de la Vall

En aquesta balma, s’hi han trobat peces de sílex:
es creu que hi habitava una comunitat en el magdalenià superior, fa uns 16.000 anys. Continuem per la
part superior de la balma, per on hi ha un pas equipat amb una corda. Enllacem amb el sender per on
tornarem, el seguim en direcció oest i el deixem quan
trobem, a l’esquerra, un corriol fitat. Guanyem alçada
ràpidament; el lloc esdevé més feréstec, fem una petita
grimpada i ja podem veure les vistes del fons de la Vall,
amb el Mas de Ponet i, al nostre davant, els Cingles de
la Garriguella.
Arribem a la cinglera; l’indret no arriba a ser una balma, però sí que és un gran racó format al cingle després d’una esllavissada. Som a la Cambrota; esmorzem
i recuperem forces ja que la pujada ha estat intensa.

L

a primera sortida del mes de juny, l’hem programada a la zona de la Vall, un racó ben emblemàtic
de la nostra comarca. Ens desplacem en cotxes
fins a l’Estret de la Vall, des d’on iniciem el recorregut
per un sender a l’esquerra tot passant per davant del
Molí de Dins (obra popular dels segles XVI-XVII). Seguim el sender, ens arribem a la Font de la Vall i, una
mica més amunt, trobem la cascada de la Vall.

Pujant a la Cambrota

Cascada de la Vall
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Panoràmica des de la Balma de la Vall

Després d’esmorzar, reprenem la marxa i en un
parell de minuts sortim al Portell del Prat; girem a
la dreta, passem per la vora d’una barraca enderrocada i, per una senderola molt poc definida, anem
avançant per una planúria amb molts matolls i alguns
pins que no poden créixer a causa del terreny pedregós. Després d’acostar-nos a l’estimball per a veure
les vistes, continuem pel perdedor corriol fins a trobar la pista que ens du al Mas de Besora.

Corriol perdedor

Deixem el mas totalment desolat a la nostra esquerra i seguim la pista aproximadament un quilòmetre; la deixem per a agafar un sender a la dreta
que ens porta en poc temps al GR-171, per on
iniciem la davallada. Anem bé de temps i decidim
fer un petit tram d’anar i tornar en direcció als Cingles de la Guineu per tal de veure una panoràmica
central de la Vall. Seguim baixant pel GR fins a trobar una bifurcació a la dreta; baixarem per aquest
sender que transita per la cara nord de la muntanya, cosa que ens resguardarà una mica de la calor.
Arribem a les Costes de la Vall, on el pendent es
fa més evident i, en un tres i no res, som a l’Estret
de la Vall, on tenim els cotxes.
Joan Poblet
Fotos: Joan Castro

Cinglera damunt la Vall

La Vall
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SANT MIQUEL DEL FAI - CINGLES
DEL BERTÍ. (Vallès Oriental)
Data: 22-06-2014
Itinerari: (1). Riells del Fai - (2). Sant Miquel del Fai - (3).
Mas de l’Ullar - (4). Sant Pere de Bertí (5). El Clascar - (6).
Grau del Traver - (7). Can Quintanes - (1). Riells del Fai.
Desnivell: 530 m
Recorregut: 15,2 km
Dificultat: baixa

Passeig sota la balma de la cascada

Aquest monestir fou habitat fins al segle XVI.
Els Cingles del Bertí formen un paisatge de gran
bellesa on camins empedrats i estrets corriols superen els estimballs per a comunicar la plana del Vallès
amb els avui abandonats masos de l’altiplà: l’Onyó,
l’Ullar, el Traver, etc, els quals es troben disseminats
a l’entorn de la solitària l’església parroquial de Sant
Pere de Bertí.

E

ls Cingles del Bertí formen part de les capçaleres
dels rius Congost i Tenes i són l’accident geogràfic
que separa de forma abrupta l’altiplà del Moianès
de la plana del Vallès Oriental. Es tracta de llargues cingleres, la part superior de les quals és formada per un
estrat de roca calcària assentat sobre una base de gres
roig. En la zona d’unió d’ambdós estrats, sovint afloren
travertins o tosques i es formen grans cavitats, algunes
ben espectaculars, com és el cas de Sant Miquel del
Fai, on la Riera de Tenes es precipita en tres salts consecutius des de dalt del cingle tot sumant un desnivell
d’uns 100 metres fins al gorg inferior.
Durant en el segle X, en aquest paratge oníric i espectacular, uns monjos benedictins fundaren un monestir
dedicat a l’advocació de l’arcàngel Sant Miquel i distingiren el cenobi amb el nom del Fai, topònim derivat del
mot germànic fall, que significa cascada o salt d’aigua.

			
* * *
Iniciem la caminada a les 8:55 sortint del poble de
Riells del Fai. Baixem per la pista (NW) que travessa
la Riera de la Vall de Ros i planeja vers tramuntana
fins al caseriu de la Madella, ja dins de Barranc del
Riu Tenes. A banda dreta trobem (9:10) l’indicador de
l’antic camí empedrat que puja a Sant Miquel del Fai
(N). A mesura que ens enfilem, s’amplia la vista sobre el barranc, amb els cingles de gres roig i grans
masses de travertins aflorant sota l’estrat calcari. Al
fons, el Riu Tenes baixa, entre gorgs i vegetació de
ribera, fins a una bucòlica zona de conreus. En arribar
al gran roure que hi ha a la part alta del camí, podem
gaudir de l’espectacular vista de la Casa del Priorat,
assentada sobre un voladís de roca que s’aboca sobre l’abisme davant d’una gran balma. A l’esquerra del
conjunt destaca la triple cascada del Salt del Tenes.

Barranc i Casa del Priorat de Sant Miquel del Fai

Coves de Sant Miquel
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Flora i fauna del camí

Foto de grup al Clascar o Castell de Bertí

El dia, una mica gris, ens estalviarà la calorada que
l’home del temps havia previst per a avui.
Arribem a l’entrada de Sant Miquel del Fai a les
9:35 i ens aturem per a esmorzar tot esperant que
obrin al públic. En acabar, visitem l’església romànica
que hi ha dins la balma, les Coves de Sant Miquel, el
passeig sota la cascada, etc.
Sortim del recinte i reprenem la caminada (10:50)
deixant a l’esquerra el bell pont medieval del Rossinyol. Aviat trobem el GR-5, que puja per la dreta
(S) fins a dalt del cingle, on ens aturem en un parell
de miradors per a contemplar el bell conjunt de Sant
Miquel del Fai i el Barranc del Riu Tenes en la seva
totalitat.

va ser de gran importància per a la redacció de la
seva obra més coneguda: la novel·la Incerta glòria.
Fem cap a l’imponent i ben conservat Mas de l’Ullar,
on ens aturem per a contemplar-ne la façana. En la
dovella superior del portal hi ha esculpit un escut
amb la data de 1580.
El camí segueix pel boscós barranc de Puigverd
(NE) i fa cap a una cruïlla on deixem el GR. A tocar
hi ha els masos i l’Església de Sant Pere de Bertí, on
ens aturem per a dinar (13:25).
Seguim planejant vers migdia fins a les ruïnes del
Clascar o Castell de Bertí, documentat del segle X
i reconstruït fantasiosament a principi del segle XX.
Aquí ens fem la foto de grup i seguim en direcció
sud fins a trobar un mas a la dreta, i poc després
la cruïlla de la pista del Traver. La seguim uns 120
metres vers ponent fins a trobar el corriol que baixa
(SW) pel cingle i el Grau del Traver, el qual conserva
trams d’un magnífic empedrat. Trobem una bifurcació (15:30); seguim per ramal descendent (S) fins a
un coll argilós on trobem la pista de Can Quintanes
(15:45), que passa pel davant d’aquest mas i ens
portarà, travessant una urbanització, fins al nostre
punt de partida a Riells del Fai (14:25).
Mentre esperem l’autocar que ens ha de portar de
retorn a l’Espluga, celebrem l’aniversari de la Marta
asseguts al bar del poble.
Per molts anys, Marta!

La Roca de les Onze i Can Quintanes

El GR segueix vers llevant vorejant el cingle i amb bones vistes sobre el Vallès. Passat el Barranc de l’Onyó,
lluny, vers el NW, s’albira el Puig d’Olena i el seu sanatori solitari. Aquí la Marta ens explica l’estada que el
poeta Marius Torres va fer en aquest lloc i de la correspondència que va mantenir amb Joan Sales, la qual

			
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Joan Castro, Marta Roig i Esteve Sabaté
Cingle i Grau del Traver
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L

ESQUIANT PELS VOLS DEL VIGNEMALE

a primera setmana d’abril, un grup de deu bombers vam emprendre el que seria un bocí de la HRP fent un
tomb circular de Panticosa a Panticosa, passant pel Garmo Negro, Respomuso, Gran Fatxa, Pic Muga, Refugi Wallon, Pic d’Alphonse Meillon, Arratille, Oulettes de Gaube, Petit Vignemale, Puerto de los Mulos, Valle
de Ara, Pic Bacias, per tornar al Balneari. La ruta sencera durà uns sis dies, tot i que alguns com jo ens vam afegir
a Wallon o vam marxar un dia abans.

El Toni baixant cap al refugi d’Oulettes

Així doncs, el dimarts 8 d’abril, un dia després que la
troup ja estigués esquiant, el Lluís R. i jo vam enfilar la
Vall de Marcadau entre pedres i rierols. Al Pas del Fraile,
ens va tocar fer una mica de penitència! Quina calor i
quina pasterada de neu!
El sol de seguida es va deixar veure i, quan va sortir,
va començar a dibuixar els miniseracs que s’anaven formant entre les roques i el llac.
Després del llac, remuntada cap al Coll de Marcadau.
La neu era tova i deixàvem una traça perfecta.
Un cop al coll, anàrem a fer el Pic de la Muga sud. Pujàrem amb esquís fins a la meitat de la pala i acabàrem
amb els grampons, no perquè la neu fos dura, sinó perquè el mantell no estava en les millors condicions.
Aquest cim és al sud del pic “Feliç”, Pic Felisse; hi vaig
pujar una de les cinc pedres que m’havia donat la Noe.
Així, mentre ningú no la recuperi, s’estarà en un balconet fet de gel mirant al Pic Felisse.
Baixant, doncs, de Marcadau, vam trobar els nostres
amics, que ja venien del Refugi Respomuso. A més, havien pujat al gran Fatxa i al petit Fatxa, on havien trobat
una bona neu per a lliscar gaudint i no perdent pala!

Pujant cap al Pic de Marcadau
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El Pic d’Alphonse Meillon no té res per a envejar a cap
3.000; és un cim molt alpí, que comença per una canal
molt gelada, la qual a poc a poc es va posant dreta fins a
arribar a la part més estreta de dalt, on la rampa s’acaba
posant a uns 50º, que ja vam fer a peu.
Al Coll d’Arratille, parada i fonda per a menjar i recuperar forces per al següent tram de pujada; la del bat de sol
pel Coll de los Mulos sense vent i amb la solana al cap.

Al cim del Bacias, per fi vam trobar un bri de cobertura després d’haver passat quatre dies totalment
incomunicats.
La neu ja pasterot ens acompanyà a la part final. Teníem el Balneari de Panticosa als nostres peus. Podíem
lliscar amb penes i treballs fins que la neu s’acabés i,
en poca estona a peu, ja seríem a baix.
Ha estat una gran ruta, pocs dies per a mi, però molt
intensos i amb la millor companyia. Curtimenta i bon
ambient assegurat. Haurem de repetir! La muntanya et
brinda moments cansats, de joia, d’impotència, divertits, gaudidors, patidors, de respecte, de subidón!, de
baixon, i també de màgics i d’irrepetibles... Compartirlos amb una colla d’amants de la muntanya i en un marc
incomparable no té preu.
He descobert un tros de Pirineu que tenia poc conegut i
que m’ha despertat el cuquet per a tornar-hi ben aviat; allí
la roca i l’herba es fan pas sota la neu.... i per la resta...

Mini sèracs que s’anàven formant entre les roques i el llac

Després de passar el Coll de los Mulos, ja podíem començar el descens amb el fons més bonic. Una pala de
neu relativament esquiable sempre observats per la imponent cara nord del Vignemale.
L’endemà al matí, amb les primeres llums, enfilàrem la
tornada cap a Panticosa. El Lluís, el Jordi i jo tornàrem un
dia abans, i de seguida vam arribar a la Vall del Riu Ara.
Descens amb neu completament dura per la Vall
d’Ara i, en arribar al barranc, enfilàrem la pujada al Pic
Bacias, l’últim abans del retorn.

Tot el grup al Refugi d’Oulettes

			
Toni Morlans
Fotos: Lluís Reverte, Oscar Ballespí, Toni Morlans

El Vignemale al fons
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CURS D’ALPINISME MULTINIVELLS PER A AFRONTAR EL 4.000

J

a hem posat fil a l’agulla per tal d’aprendre una mica més l’entrellat de l’alpinisme i així afrontar amb seguretat
i ganes el repte de final d’estiu: el gran Paradiso, de 4.061 m, situat al sud dels Alps, a la Vall d’Aosta. Així
doncs, vam fer un curs d’alpinisme a mida amb el Jordi Solans, un bon amic i monitor de l’Ecam. El curs va
ser ràpid i profitós.

A posar-nos els arnesos i a provar els nusos

La primera sessió era teòrica.

Ens vam reunir al local social del CAE, el dia 3 d’abril
per a iniciar la primera sessió, que era teòrica i que constava d’un parell d’hores per a preparar un examen de nivell, tot fent la introducció del que és la corda, els nusos i
diverses vicissituds que podem trobar a l’alta muntanya.
El Joan i el Sisco, concentrats, van aprendre de valent.

Un cop fetes les explicacions del material, vam passar
a posar-nos els arnesos i a provar els nusos i les utilitats de l’autorescat en glacera. Els encordaments, les
cordades etc. En definitiva, la primera aproximació als
nusos i el material. A l’Enric Vives, li va quedar clar: “a
mi, doneu-me màquines que facin la feina dels nusos!”

En dos grups, vam fer reunions amb piolets
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Per a fer les pràctiques de medi, necessitàvem neu.
Així que, cap a Andorra hi falta gent, i tot el dia a la
muntanya! Van ser 7 hores de pràctica en un pendent.
Primer vam fer autodetenció amb piolet segons diverses
formes de caure. Veureu els vídeos al final de la crònica
del bloc. Després, diferents tipus d’ancoratges en roca
i neu per tal de fer reunions amb assegurança estàtica.
El Xop, com a alumne avançat, ajudava el Jordi en el
que calia. En dos grups, vam fer reunions amb piolets,
reunions recuperables... Des d’aquesta reunió improvisada amb neu tova i un piolet, vam hissar gent de més
avall simulant un rescat en esquerda glacial.

Ens vam encordar tal com aniríem en glacera

Acabada la jornada, ens vam encordar tal com aniríem
en glacera per practicar el progrés en aquest medi. El
Xop va caure en un forat del riu i quasi que hem de fer
un rescat! Ja, ja, tot va ser una anècdota!
Ara a esperar un dia per a anar a fer algun 3.000
carregat de neu al Pirineu per tal d’acumular metres de
desnivell i tècnica abans de l’estada a Gotiz.

Després, diferents tipus d’ancoratges en roca i neu

També vam tenir temps per a realitzar pràctiques amb
Arva, l’aparell per a recerca de víctimes perdudes en
allaus. No tocava amb el curs, ja que a l’estiu, en glacera,
és més complicat de trobar allaus, però, de saber, no se
n’acaba mai! Sempre s’han de practicar totes les possibilitats. Així doncs, vam enterrar un parell d’aparells d’Arva i
vam localitzar-los el més ràpid possible amb pala i sonda,
i els magnífics rescatadors. El Sergi semblava que anava
a la tòfona! Feia unes palades d’autèntic pagès. El Marc
utilitzava molt eficaçment l’aparell electrònic.

			
Toni Morlans
Fotos: Toni , Gemma i Marc

Pràctiques amb Arva
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Patrimoni
EL CASTELL DE CÉRVOLES

UNA MICA D’HISTÒRIA

La Pobla de Cérvoles - Les Garrigues

En el seu llibre Història de la Pobla de Cérvoles,
Benet Farré i Lloreta diu: La reconquesta del lloc de
Cérvoles començà després que Avifelel, alcaïd de Lleida, cedís el castell i lloc de Castelldans, l’any 1120, al
comte Ramon Berenguer III […] Una volta reconquerit
el Castell de Cérvoles, passà amb tota probabilitat a
mans de cavallers de la casa de Cervera, fins que un
d’ells el donà a Poblet (1163)[…] El papa Alexandre III
en una butlla dirigida a l’abat Hug el 1171 va confirmar
les possessions del cenobi pobletà, entre les quals s’hi
troba la Granja de Cérvoles […] L’any 1314 es féu la
fundació de la Pobla de Cérvoles. Amb això el domini
privat del monestir quedà més reduït. La granja, però,
continuà tenint considerable importància al segle XIV,
car se’ns diu que en ella hi havia una casa fortificada
o castell, en el qual els habitants de la Pobla hi trobaven refugi en temps de guerra […] Més endavant,
l’abat Ponç de Copons el 1336 féu establiment a Bernat Spluga i a Pere Martí de la Granja de Cérvoles
[…] El monestir els oferí les pedres de les edificacions
o casalots antics dels sarraïns, però es reservava la
casa fortificada de la Granja junt amb el roquissar de
l’entorn (1).

L

es ruïnes del Castell de Cérvoles es troben
al sud de la vila de la Pobla de Cérvoles, dalt
d’un roquetar de gres que destaca isolat al mig
d’unes vinyes que s’estenen al peu del bosc de la
Serra la Llena. La distància des del poble és d’1,5km.
Per a anar-hi, cal sortir pel Carrer Major (SE) fins a
trobar el Camí del Castell (S). Passada la Pallissa de
Can Fesols, abans d’arribar a l’àrea d’esplai de Fontanet, trobarem el Pantà de la Pobla, una bassa poc
visible que hi ha a la dreta, sobre la pista. Aquí cal
desviar-se a la dreta (W) i seguir la vora de la bassa
vers el proper roquetar, on es troben les ruïnes del
castell.

LA GRANJA DE CÉRVOLES

EL CONJUNT
El roquetar del Castell de Cérvoles s’alça uns 15 m
per sobre la plana de la vinya. Mesura uns 45x120 m
i és cobert, en bona part, pel bosc. Mostra els efectes
d’una forta erosió causada per la naturalesa arenàcia
de la roca. Al peu del roquetar, per la banda de llevant,
hi ha una balma amb restes de tancaments, que resta
oculta de la vista per una gran roca allargada i situada
a uns 6 m del turó principal. A la banda de ponent, i
molt visibles, s’alcen les ruïnes d’un gran casalot de
planta quadrangular, que és conegut com la Granja de
Cérvoles. A la part superior del roquetar, es conserva
el poc que queda del Castell de Cérvoles: vestigis de
murs i d’estructures, forats i canals excavats a la roca,
dues bases d’antics forns per a obtenir oli de ginebre i
un parell de gravats sobre la superfície de la roca adjacent al casalot.
L’establiment humà en aquest paratge va ser afavorit
per la presència de les extenses planes conreables de
l’entorn, la proximitat del bosc de la Serra la Llena com
a font de recursos -com ara pedra, caça, llenya i fruitsi, especialment, l’existència de la mina d’aigua de
Fontanet, la qual encara s’aprofita en l’actualitat. Així
doncs, els primers pobladors estables, probablement
sarraïns, s’establiren a l’Alta Edat Mitjana en el roquetar, el qual oferia una base sòlida per a edificar i no haver d’utilitzar terra conreable com a zona d’habitatge.
És probable que, inicialment, s’utilitzés la balma de la
banda de llevant com a habitatge provisional.

Ruïnes de la Granja de Cérvoles

La Granja de Cérvoles és la part més visible del conjunt
de restes que estem tractant. La formen les ruïnes d’un
gran casalot de planta gairebé quadrada d’uns 20x21 m.
De les estructures internes, conserva un portal interior
amb un arc de mig punt d’amplada considerable. Dels
murs exteriors destaquen grans carreus provinents, probablement, de les ruïnes del castell. Aquest conjunt podria datar-se, aproximadament, entre els segles XIV-XV
i el XIX.
La Granja de Cérvoles constituïa un domini feudal productiu del Monestir de Poblet, com ho eren les granges
cistercenques de Milmanda i Castellfollit. El 1179 entregava a Poblet 500 mitgeres de gra; el 1188 comptava
ja amb 12 parelles de bous per a llaurar i l’any 1247 el
valor de la granja, comptant bestiar i sarraïns –entenem
que esclaus-, dos molins, etc, era de 1.000 musmadines
d’or. El domini de Poblet sobre la Granja de Cérvoles
s’allargà fins a la Desamortització de 1835.
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FORATS I CANALS PICATS A LA ROCA
La superfície del roquetar que hi ha a llevant de les
ruïnes de la Granja de Cérvoles mostra nombrosos
elements picats a la roca de caire utilitari relacionats
amb les activitats de la granja.
Entre tots destaquen dos sistemes de forats rectangulars i alineats formant una “T“. Probablement, foren
destinats a fixar-hi estructures de taulons de fusta de
les quals desconeixem la funció concreta. Un d’aquests
sistemes consta de 12 forats i mesura 0,3x2,8 m; l’altre
compta amb 11 forats i fa 0,75x1,45 m.
Són notables un abeurador rodó de 0,5 m de diàmetre i una menjadora rectangular de 0,4x0,9x0,1 m amb
un forat a tocar per a lligar-hi l’animal.

EL CASTELL DE CÉRVOLES

Ruïnes del Castell de Cérvoles

El Castell de Cérvoles fou pres als àrabs per les
tropes dels comtes de Barcelona ben entrat el segle
XII, per tal com era el reducte defensiu de la població
sarraïna establerta a la zona. A continuació, i fins a
mitjan segle XIV, el castell va ser el refugi de la població cristiana que colonitzà la zona durant les èpoques
d’inseguretat. Posteriorment -en una època indeterminada- començà el desmantellament de la fortalesa per
tal d’aprofitar-ne les pedres, un procés que ha durat
fins fa pocs anys i que ha provocat la pràctica desaparició de l’edifici.
La perifèria del Castell de Cérvoles fou adaptada a
la forma del roquetar que li fa de base, per això encara
es conserven restes de murs a les vores del roquetar.
En la banda NE es troba la part més ben conservada
de les ruïnes del castell: la base i part de la cantonera
d’una torre bastida amb carreus i morter de calç. També hi ha una sitja o masmorra quadrada parcialment
excavada a la roca. A la part central del roquetar es
troben, desdibuixades ací i allà, restes d’estructures on
afloren bocins de teules.

Canal per a recollir aigua de la pluja i abeurador

Hom també pot trobar repartits alguns forats fondos
de forma rodona, quadrada o rectangular, destinats a
fixar-hi suports de fusta. Els menys profunds i de més
superfície es feren servir, probablement, d’abeuradors
i menjadores.
Com a elements destinats a recollir l’aigua de la pluja, destaquen un parell de canals picades a la roca als
laterals del roquetar.
És probable que hi hagi més elements similars sota
la prima capa de terra que cobreix part del pla superior
del roquetar del castell.
GRAVATS A LA ROCA
En el replà rocós que hi ha a tocar de les ruïnes de
la Granja de Cérvoles, pot apreciar-se, entre uns forats rectangulars, una petita creu gravada amb el probable propòsit de servir de signe protector del bestiar
del corral. També destaquen les formes arrodonides
i rectes d’un possible petròglif de 0,4x1,1 m. Caldria
determinar si aquest relleu no és conseqüència de
l’erosió natural causada per líquens.

Restes d’una torre del Castell de Cérvoles

Possible petròglif
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BASES DE FORNS D’OLI DE GINEBRE

Per a obtenir l’oli de ginebre, s’utilitzaven estelles
seques de la part roja del tronc d’aquest arbust. Es
posaven en posició vertical sobre la base picada a
la roca, de tal manera que les canals delimitessin la
perifèria de la pila d’estelles. Es cobria tot amb una
capa de terra argilosa amb forma de volta, evitant obturar les canals. Tot seguit, s’encenia foc a sobre i pel
voltant de la coberta de terra, fins que la temperatura
feia que es destil·lés l’oli de ginebre, que queia sobre
la superfície plana i inclinada de la roca i era conduït
per les canaletes gravades a la roca fins a un recipient situat sota la canal col·lectora del final.
Entre d’altres, l’oli de ginebre té propietats terapèutiques per a guarir malalties de la pell dels animals, de
manera que no és rar trobar vestigis d’aquests forns a
tocar de la Granja de Cérvoles.

Base de forn d’oli de ginebre 1

Uns dels elements més curiosos que podem observar al Castell de Cérvoles són dues bases de forns
per a l’obtenció per destil·lació d’oli de ginebre. Es
tracta de sistemes de ranures corbes i poc fondes
que convergeixen en una canaleta col·lectora central
excavada artificialment sobre roques planes i inclinades per tal d’afavorir el flux de l’oli cap a l’esmentada
canaleta col.lectora. A primera vista aquestes bases
semblen enigmàtics petròglifs prehistòrics.

Destil·lació d’oli de ginebre sobre una base picada a la roca. Fotos de:
Casa Rural la Collita. Vallferosa.

Hi ha referències escrites de l’obtenció d’oli de ginebre per destil·lació en forns similars des de l’Edat
Antiga (Teofrast 372-286 aC) fins a mitjan segle XX. A
partir del segle XIX es van començar a utilitzar llaunes
i bidons cilíndrics com a recambra de destil·lació en
lloc de la volta feta amb terra argilosa.

Base de forn d’oli de ginebre 2

La base més ben conservada es troba a uns 8 m a
llevant de la cantonera NE de la Granja de Cérvoles.
Mesura 1,9x1,3 m i conserva part d’un muret de tancament. La segona base -més erosionada i menys visible- es troba en el replà superior del roquetar del castell, a uns 40 m a llevant de les ruïnes de la Granja de
Cérvoles. Fa 2,2x1,15 m i està situada sobre una vora
rocosa que probablement havia estat ocupada pel mur
nord del castell. Per això, tal base sembla haver estat
feta després del desmantellament de la fortalesa per tal
d’aprofitar-ne les pedres. Això permet plantejar la hipòtesi de situar l’existència d’aquests forns a partir de la baixa
edat mitjana.

Antoni Ferrando Roig
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Natura i paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
Llentiscle
Nom:
Família:
Génere:
Espècie:

Noguerola
Llentiscle, mata, matera, masa,
lentisco, almàciga, xarneca.
Anacardiàcies
Pistàcia
P.Lentiscus

Nom:
Família:
Génere:
Espècie:

Noguerola, cornicabra, terebinto, Arbol
de la trementina, lentisco albar.
Anacardiàcies
Pistàcia
P.Terebinthus

Característiques:
És un arbust caducifoli de fulles compostes imparipinnades, que pot créixer fins a sis metres
d´alçària.
L´espècie “terebinto” fa al·lusió a la resina de la
planta que floreix al maig.
El seu hàbitat és el Mediterrani occidental, les
illes Canàries, i del Marroc fins a Turquia.
Es troba en zones humides fins als 600 metres i
suporta bé la secada i el fred al costat dels boscos
caducifolis i d´alzinars.
Té el tronc gris i aromàtic; necessita força exposició solar i resisteix tant terres calcàries com zones
de salinitat.
El llibre del Gènesi (la Bíblia) i l´Eneida de Virgili
en fan menció.
D´un gran valor ecològic, és indicador que hi ha
poca degradació, alhora que fixa i enriqueix els solatges. És aliment dels ocells i té els ramats per
enemics.

Característiques:
És un arbust perennifoli de fulles compostes paripinnades, que pot arribar a tres metres d´alçària.
L´escorça és grisa i llisa; el fruit és una drupa i les
flors són hermafrodites, unides en inflorescències.
El seu hàbitat pot ser tropical, subtropical i temperat. Viu a la Península Ibèrica, a les Balears i a
les Canàries.
Suporta millor la secada de l´estiu que el fred de
l´hivern.
Traspua una resina del tronc de forma natural i
conté tanins.
Les anacardiàcies conformen 71 gèneres i 600
espècies; de la família també són els pistatxos, els
mangos i les prunes.

Propietats i usos:
Amb talls a l´escorça de l´arbre, s´obté una resina
transparent i d´olor suau que s´usa com a vernís i
es coneix com a “Trementina de Quio”, utilitzada
com a dissolvent.
També s´utilitza per a combatre reumatismes
musculars.
Les fulles i l´escorça són riques en tanins. Les
agalles que conforma són paregudes a les banyes
de les cabres, i prenen aquesta curiosa forma per
l’acció d´un pugó:”Pemphigus cornicularia”.
La seva fusta és resistent i bona per a ebenisteria.
Amb les arrels es confeccionen pipes de fumar.
Pels camins i boscos de l´Espluga la podem trobar amb facilitat, de vegades com a arbre gran.
Es diferencia del llentiscle perquè les fulles són
imparells (imparipinnades). En el llentiscle, les
branquetes acaben en dues fulles, mentre que a
la noguerola acaben en tres fulles(folíols). És una
espècie dioica perquè produeix flors mascles i femelles sobre arbres diferents. Per exemple, el nom
“la mata” és femení i “el matot”, és masculí.

Propietats i usos:
És astringent i les seves fulles en infusió poden
combatre la diarrea. D´ús en afeccions pulmonars i
en refredats.
Per incisió del tronc, s´obté una resina, l´almàciga,
amb la qual els odontòlegs preparen ciment dentari.
En maceració pot servir de glopeig dental.
El suc resinós que ix de l´escorça s´aplica també
per a envernissar quadres i fer sabons i cosmètics.
A l´Espluga el trobem pels marges, les bardisses,
els camps no conreats, vorejant els camins i els boscos d´alzinars. És molt abundant.
Les fulles ixen a parells (paripinnades).

Lluïsa Fabregat
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Espai Obert
5 DE JUNY, DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

F

a un parell d’anys, en aquestes planes
ens fèiem ressò del primer cop que el 18
de maig se celebrava el Dia de Mundial
de la Fascinació per les Plantes.
Recuperant una temàtica similar, us recordem
que el dia 5 de juny va tenir lloc el Dia Mundial
del Medi Ambient, una celebració que enguany
ja arriba a la quaranta-unena edició. L’objectiu,
ja us el podeu imaginar: sensibilitzar la població
que cadascun de nosaltres podem contribuir
en la millora de temes ecològics i ambientals.
Amb tòpics o sense, suposem que el col·lectiu
excursionista ja s’hi sent, sensible en aquests
temes.
Aportem un parell de notícies relativament
recents. Es veu que les abelles passen per un
mal moment. La població d’aquests insectes
està disminuint de manera preocupant. La seva
mort arriba no tant per causes naturals, sinó per
l’ús de pesticides i altres productes similars en
els conreus. Aquests insectes, que ens poden
resultar ben molestos, també són els que faciliten la pol·linització de maduixeres, meloners o

pereres. En conseqüència, es troba en perill la
producció d’aquestes fruites.
Per altra banda, les al·lèrgies dels humans
estan augmentant any rere any. El ventall dels
causants d’al·lèrgia és considerable, des del
pol·len, la pols, els àcars, el pèl de gat, la llet
de vaca, el gluten, el tabac, els components
dels medicaments i el no sé què. I els símptomes també tenen un mapa ben desplegat,
des dels problemes de les vies respiratòries a
l’asma, passant pels desajustaments digestius
i d’assimilació d’aliments, per arribar als problemes de pell i d’altres. Es veu que el nostre
sistema immunitari és cada cop més feble; l’ús
d’additius en els aliments cada cop està més
estès; la pol·lució no fa marxa enrere, i altres
elements tòxics tampoc. I diuen que el percentatge dels problemes d’aquest tipus a les ciutats
és més elevat. Tot plegat és un bona murga.
El que devem guanyar per una banda, ho perdem per l’altra. Ens caldria recordar la dedicatòria del dia del Medi Ambient per a aplicar-la a
tota la resta de dies del calendari.

Ernestina Vallverdú
Foto: Antoni Sabaté
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Estança de colors

C

ontemplar els tons de primavera
podria ser com reobrir l’esguard
en el moment que la incessant natura

es lleva la peresa i no es plany en detalls.
Desfà l’embat de la incultura
per fer-nos adonar
com cada flor, amb sa bellesa,
proclama la diversitat.
I el serè de la tarda o si en bufa un de fred
agombolen traçuts l’esclafit de colors
sabent que l’essencial és cada flor.

Elisenda Rosell
Foto: Marta Roig
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PICS DE BISAURÍN I ASPE

A

en aquesta època de l’any-; o bé davallar cap al
nord fins a trobar la HRP (Alta Ruta Pirenaica), la
qual també creua el Torrent d’Aspe, però per un indret més planer i probablement més segur de poder
transitar. Decidim aquesta segona opció. Ens introduïm de ple al bosc de Sansanet. Alts exemplars de
faigs i vetustos avets per entre les rames dels quals
s’escolen milers de raigs de llum fan d’aquest tram
del recorregut una delícia. Trobem el Torrent d’Aspe
que va desbordat, avancem com podem cercant els
millors passos per a no mullar-nos i, de vegades, fent
equilibris per sobre de roques, rames i troncs caiguts fins a poder creuar la seva llera per un pont de
fusta. Després la HRP es dirigeix al nord, la seguim
i donem a un camí ample que ve de l’aparcament de
Sansanet; aquest és l’indret des del qual els francesos solen començar l’excursió vers l’Ivó d’Estanés.
Continuem cap al nord per aquest camí ample fins
a trobar un sender a l’esquerra, el qual, en forta pujada i en direcció oest, tot fent llaçades, ens ajunta
altre cop amb el GR-11 en un lloc on el bosc ja ha
quedat per davall nostre i ens regala una magnifica
panoràmica del Circ d’Aspe. Continuem remuntant
pel GR-11 fins al Port d’Estanés (1.792m), indret
on ens encarem al sud. Baixem a una coma entre
parets de roca. A partir d’aquí hi ha neu; ens posem
els grampons per a més seguretat i enfronten uns
250 metres de pujada fins a l’entrada de la Vall d’Os
Sarrios. Mentrestant, la mirada endarrere ens ofereix una bonica vista de l’Ivó d’Estanés i del Mall de
Espelunguera. Més lluny, a la dreta, s’alça solitari el
Pic Midi d’Ossau.

profitant el cap de setmana llarg de Sant Joan
de 2013, ens vam proposar fer aquesta excursió
pels Pirineus occidentals, que ofereix un molt
bon ambient d’alta muntanya. Encara que els cims
assolits són d’altitud modesta, els espais pels quals
ens vam moure no tenen res per a envejar a aquelles
excursions que van per cims de més altitud.

Bosc de Sansanet. Torrent d’Aspe

Des de Candanchú ens dirigim a l’oest per la carretera que va a l’aparcament de les pistes d’esquí, per
les quals remuntem tot seguint el GR-11 cap al Coll de
Causiat. Un cop en aquest coll, tenim dues opcions: o
bé continuar pel GR-11 que travessa el Torrent d’Aspe
per la Chorrota d’Aspe - per on podria ser que no
passéssim per culpa de l’abundant aigua que baixa
per causa de la fusió de la neu que encara queda

Circ d’Aspe.
28

Itineraris Escollits
La Vall d’Os Sarrios, llarga, planera, envoltada
d’abruptes muntanyes i tancada pel Circ d’O Ibón, és un
indret encisador; potser encara ho és més sense neu.
L’únic pas factible per sortir-ne, tret de per on hem entrat, és el Port de Vernera (2.115m), situat a l’oest, una
mica abans del circ. Des d’aquest port ens cal perdre
alçada fins al Paül de Vernera (1.984m) i des d’aquí remuntar en direcció oest cap al Coll de Secús (2.401m).
Una mica abans del coll, més o menys cap als 2.280
m, prenem direcció sud, amb els grampons posats, per
una costeruda i ampla vall entre els pics Alt de Fetàs
(2.639 m) i l’avantcim oriental (2.654 m) del Bisaurín. La
considerable inclinació d’aquest tram, juntament amb
l’abundant neu acumulada, li donen un to molt alpinístic. Fent una gran Z, sense arribar al Coll del Baste,
atenyem l’aresta nord del Bisaurín. Impressiona per la
seva inclinació i pel gruix de neu que queda retallant
verticalment el vessant oest. Avançant amb precaució
vers el sud per l’aresta, assolim el cim principal.

Cim del Bisaurin

L’endemà sortim aviat, continuem pel GR-11.1 en
direcció est. Remuntem suaument a través de prats
verds curulls de flors, vora les parets septentrionals
del Massís de Vernera, cap al Coll del Bozo (1.995
m). Des del coll el sender descendeix de forma significativa a l’est vers la capçalera de la Vall d’Aísa. La
Serra d’Aísa, que ens queda al davant, ofereix un aspecte imponent per les seves verticals parets de roca.
Creuem el Barranc d’Igüer i, per l’esquerra de la vall,
anem en direcció sud mantenint-nos més o menys a
la mateixa alçada, a uns 1.800 m, fins a trobar el sender principal que puja des del final de la pista que,
per la Vall d’Aísa, arriba fins a la zona d’ El Riguelo.
Seguim per aquest sender en direcció nord. Tot pujant
trobem una bifurcació: el sender de l’esquerra va al
Pic Llena del Bozo; nosaltres anem pel de la dreta
a trobar les parets meridionals del Pic Plana de la
Garganta. A partir d’aquí ja avancem sobre neu i amb
grampons; ens decantem a l’est per a rodejar-les en
forta pujada per un pas estret entre roques, posteriorment continuem ascendint cap al nord per un espai
força més ample, Las Planas, més o menys cap als
2.300 m. A la dreta tenim unes muntanyes de formes
curioses, són els Malls de Lecherines i el Pic d’Aspe,
que queda una mica més al nord.

Ivó d’Estanés i mall de Espelunguera

El Bisaurín, de 2.670 m d’altitud, és el pic més alt dels
Pirineus occidentals; de fet, des del Golf de Biscaia, és
el primer cim que supera els 2.500 m. Malgrat la seva
altitud moderada, és una de les més grans talaies dels
Pirineus; pocs cims de la seva altitud ofereixen una vista
panoràmica tan dilatada i amb un ambient tan aeri i de
profunditat. Hi ha un panorama excepcional sobre la Vall
del Riu Osia, que queda mil metres per davall nostre.
Allí baix veiem, petitó, el Refugi de Lizara, al qual ens
dirigim. Més lluny identifiquem la Penya Oroel i la Serra
de Guara.
El descens per la cara sud és força inclinat, però la
neu està bé. La baixada impressiona més que la pujada.
Amb piolet i grampons anem baixant cap a l’ample Coll
de Lo Foratón (2.016 m), que veiem a baix, ja sense
neu i recobert per un intens verd primaveral. Prenem un
sender (GR-11.1, la variant 1 del GR-11) que davalla en
direcció est per la Vall de Fuenfría, passem per una font
amb abeurador, la Fuenfría, i, per un camí ample, arribem al Refugi de Lizara (1.515 m), on passem la nit.

Refugi de Lizara
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Panoràmica des del Pic d’Aspe cap a l’est

Ens encarem vers el pas de La Garganta de Aspe
(2.427 m). Un cop allí prenem direcció est enfilant-nos
de valent pel vessant oest del Pic d’Aspe; travessem
per la part alta una canal de forta inclinació encarada al
sud que, amb neu, fa una mica de respecte. Tot seguit,
sense cap dificultat remarcable i ja sense neu, assolim
el cim del Pic d’Aspe (2.640 m). Cap al nord-est, la
inconfusible silueta del Pic Midí d’Ossau sobresurt per
sobre de les boires arrapades a les muntanyes. Més
cap a l’est, es divisen una infinitat de cims, entre els
quals destaca la Pala d’Ip i la Penya Collarada. Més enllà, el Balaitús, de 3.144 m. A l’oest, s’alça el Bisaurín
per sobre de tot. Cap al sud s’obre tota la Vall d’Aísa.
Retornem al pas de la Garganta de Aspe per dirigirnos cap al nord. Inicialment, la baixada és força inclinada, però aviat es va moderant.
Quan l’espai s’eixampla i es fa força pla, a la nostra
dreta ens queda una petita vall a la qual baixem per un
pendent tan inclinat que ho fem d’esquena clavant ben bé
el piolet i les puntes dels grampons a la neu.
Prenem orientació nord-est sense allunyar-nos de les parets de les Puntas de Esper. El pas clau per a acabar

Capçalera de la vall d’Aísa. Coll del Bozo al centre de la imatge

bé l’excursió queda just entre aquestes parets i el
tossalet de la Golocha d’Esper, de 1.879 m.
Per diverses canals entre roques, que encara mantenen un bon gruix de neu, anem perdent alçada.
L’itinerari és aquí una mica complicat; la neu amaga
el sender, però hi ha fites. Deixem a la nostra esquerra el Pic de Causiat, després del qual el sender,
ara ja ben visible, passa per sota una balma i, finalment, ens du a les pistes d’esquí de Candanchú.
Joan Guasch

Cartografia: Mapa Valle del Rio Aragón editat per Prames, Mapa específic de La Senda de Camille d’editorial Alpina, Mapa digital Topo Alpina Pirineo Aragonés y Navarro
Traça per gps: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4735673
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Els Conqueridors
de l’Inútil vol. 1

Els Conqueridors
de l’Inútil vol. 2

LIONEL TERRAY

LIONEL TERRAY

CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA

CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA

Club Alpí Català

Club Alpí Català

Títol d’un tema suggerent per a una reflexió sobre
què mou els exploradors, escaladors i excursionistes;
aquesta ànsia d’endinsar-se a la muntanya i aconseguir ascensions difícils i complicades que poden comportar risc de la pròpia vida. Tornarem al tema en una
altra ocasió.
El que ens ocupa ara són els dos volums que el
1982 va editar el Centre Excursionista de Catalunya
Club Alpí Català a l’inici de la col·lecció Clàssics de
l’Alpinisme, descoberta i aventura.
“Nascut al peu dels Alps, antic campió d’esquí, guia
professional, alpinista de grans excursions, membre
de vuit expedicions als Andes i a l’Himàlaia, he consagrat tota la vida a la muntanya i, si aquest mot té
algun sentit, es pot dir que sóc un muntanyenc.”
Així comença Lionel Terray les seves memòries que,
com si tingués una premonició de la seva curta però
intensa vida, acabava d’escriure a Grenoble el juliol
de 1961, on havia nascut el 1921.
En aquests dos volums Lionel Terray ens fa participar de la seva entrada al món del muntanyisme
i de l’escalada a partir d’una pinzellada de la seva
infantesa, ja de petit s’enfilava pel rocam calcari que
es trobava en les propietats de la família.
Els seus orígens burgesos benestants, on hi havia personatges “emprenedors, grans viatgers i a la
recerca de fortuna” ajuda que els seus pares tinguin
“un esperit obert i una concepció de la vida menys
tradicional de l’habitual”
Ens va engrescant a continuar les seves gestes,
narrades en un to èpic i poètic, i es va descobrint una
persona que s’ha anat forjant per a aconseguir “penetrar al cor d’aquelles meravelloses muntanyes i escalar-ne els cims” que “semblaven desafiar l’audàcia
dels homes”.
En el primer volum ens descriu les seves ascensions als Alps, fent especial menció de les dificultoses
parets de l’Eiger i la Walker, en les descripcions de les
quals s’hi entrellacen preguntes i observacions sobre
la dèria d’aconseguir “l’orgullosa solitud d’aquest desert vertical”. En les seves paraules hi observem la
seva curta però dura experiència durant la guerra als
Alps, la seves vivències amb Gaston Rébuffat, que
es convertiria com ell en un gran guia, i amb Louis
Lechenal, de qui seria gran company en les seves
“conquestes”.

És en el volum 2 on narra la seva entrada a l’ofici
de guia, bona part de la seva trajectòria muntanyenca
i on reflexiona i valora el pes de l’amistat en aquesta activitat. Experiències, ascensions i expedicions
se’ns presenten en una sincera i esplèndida narrativa.
El 1950 participa en la primera expedició que aconsegueix assolir un pic de més de 8.000 m escalat per
l’home, l’Annapurna. Després d’una experiència on
torna a reflexionar sobre “si mereix aquests sacrificis la muntanya” s’enfronta i aconsegueix per primera
vegada escalar el Fitz-Roy a la Patagònia austral, el
Chacraraju al Perú, el Makalu i el Jannu a l’Himàlaia,
on la descoberta i coneixement de la gent del país fa
dels seus viatges una gran experiència que no dubta
a compartir amb el lector.
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Guia del GR 223 i del Camí de Cavalls.
Camí històric recuperat per a ús públic que ressegueix un traçat per tot el perímetre de Menorca i
que transita bona part per antics camins rurals entre
murs de pedra seca; a més permet passar i arribar
a aiguamolls, barrancs, cales i espadats per a contemplar l’espectacular paisatge de l’illa i adonar-te’n
de la vida rural encara existent.
Guia i mapes molts complets on es descriuen la
geografia i el patrimoni natural i històric de l’illa per
tal que no s’escapi cap punt interessant al caminant. Un gran nombre de fotografies engresquen a
conèixer i seguir els indrets i patrimoni descrits.
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Notícies
22a CAMINADA L’ESPLUGA-PRADES

E

nguany el nostre club ha participat en la neteja i recuperació de l’ancestral camí ramader que
unia el Monestir de Poblet i la vila de Prades. Per
aquest motiu, hem aprofitat la 22a edició de la Caminada l’Espluga-Prades per a fer la inauguració d’aquesta
ruta. Aquest camí suposa un recurs senderista de primer ordre i la potenciació del Barranc de Torners, que
fins ara era força inaccessible.
Com cada any, un grup de 50 caminadors vam sortir
de la Plaça del Casal en direcció a Poblet tot travessant
les vinyes que envolten el monestir fins a sortir a l’antiga
granja del pastor; d’allí, en direcció a la Mata, fins a arribar al Barranc de Torners, on vàrem parar per a esmorzar.
L’organització va oferir begudes, cafès, fruits secs, etc.
El traçat recorre indrets amb una gran bellesa paisatgística

Era obligat anar parant per tal de gaudir de les impressionants vistes dels Pirineus, on encara s’intuïa la neu
als cims més elevats: els aficionats a la fotografia ens
han regalat unes panoràmiques magnífiques.
Els caminadors anaven arribant escalonadament al
Càmping de Prades i, al voltant de les dues, ja érem tots
a punt per a la foto de record.

Part del recorregut que passa per la Serra Alta

Calia agafar forces per a afrontar el considerable
desnivell que té el recorregut que passa per la Serra
Alta, Pla del Pagès, Camí de Montblanc i fins a Prades.
El traçat recorre indrets amb una gran bellesa paisatgística, i també diverses places carboneres. El dia va
ser esplèndid: el sol i el bon temps ens van acompanyar
tota la jornada.

Foto de grup al Càmping Prades
M. Carme Vernet
Fotos: Joan Castro, Pere de la Rosa

***

NOU SOCI DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ

En el transcurs del trimestre s’ha donat d’alta a la nostra entitat el company:
Joan Carreras Boada
Benvingut!
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