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EDITORIAL

C

asualment, tinc a les mans l’exemplar núm. 21 del vostre Butlletí Informatiu i acabo de llegir la vostra editorial. Desitjo manifestar-vos que estic totalment d’acord amb tot el que hi dieu.
Jo mateix no ho podria haver escrit millor.
Només hi afegiria la dalla que ha suposat per a l’excursionisme patir durant tants anys la invasió de motos circulant pels camins. Quan
les motos descobrien les ratlles, ja fossin GR o PR, s’hi entaforaven,
ja que sabien que aquell camí tindria una llarga continuïtat. El 1996,
al setembre, el Parlament de Catalunya va fer una llei prohibint el pas
de les motos pels camins, però encara ara n’hi trobem, tot i que en
menor quantitat.
El pas de les motos ha suposat la destrossa dels empedrats dels
camins, una feina feta amb amor per la pagesia durant mil anys. La
pregunta és: ara qui arreglarà la xarxa de camins? Ja no hi ha pagesos que vagin al bast i als pobles ja no s’ocupen d’arreglar els
empedrats dels camins. Ho podria fer l’administració mitjançant un
pressupost que donaria feina als joves. O també ocupant els interns
de les presons, posem pel cas... Suggeriments, no en falten. Però, cal
posar fil a l’agulla amb imaginació per tal de trobar solucions.
Els nostres camins mil·lenaris fan pena. I nosaltres som responsables de transmetre aquest ric patrimoni a les futures generacions.
Un bon exemple de feina ben feta, emprant jovent, ha estat el PR
que puja des de l’Arbolí fins a l’Ermita de Sant Pau. El seu empedrat,
abans tan castigat per les motos, ara fa goig. Però també hi ha actuacions oficials que fan pena: aneu al GR-7 cap als Revolts de Llaberia:
el seu empedrat estava destrossat per les motos. L’administració va
atorgar el seu arranjament a una empresa d’obres... I ara... On és el
seu empedrat tradicional? Les pluges acabaran d’erosionar el nou
sender arranjat, ara sense el seu empedrat.
Al text de l’editorial suggeriu que l’administració s’hi ha d’involucrar.
I que hi calen diners públics. Jo hi estic d’acord, però... Anem pel bon
camí…? Veurem aquesta realitat...?
I, com a comiat, una reflexió meva: desitjo recordar-vos que en un
dels darrers Vèrtex s’esperonava les entitats excursionistes a organitzar curses de muntanya. Creieu que això afavoriria el manteniment
dels nostres senders?
Vagi per endavant la meva felicitació més sincera a la bona feina
feta per la vostra jove entitat excursionista. Ara que moltes grans
entitats històriques estan fent aigües, vosaltres manteniu un nivell
encomiable. Endavant Club Atlètic Espluguí!
Ben cordialment.
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Programa d’excursions

octubre, novembre i desembre de 2014

Muntanyes de Prades. Vilaverd - Les Garrigues de Vilaverd Torrent dels Cups - Sant Domènec. Molins de Figuerola - Riu
Brugent - La Riba - Vilaverd.
Diumenge, 19 Serra de Pradell. Corral Nou - Cova del Rector - Torrent del Pèlic
- Camí de Pradell - L’Enderrocada - Morral Blanc - Barranc dels
d’octubre
Abeuradors - Cova Secalla - Pradell de la Teixeta - Corral Nou.
Diumenge, 5
d’octubre

Matinal

Matinal

Serra de Montsant. Travessa integral de la Serra de Montsant
GR-171. Coll d’Albarca - Cabacés.
Serra la Llena. Km 2,7 de la Ctra TV7004 (Vilanova de Prades
Diumenge, 16
de novembre – Ulldemolins) - Coll de les Marradetes – Cova dels Calaixos –
Vallclara.
Diumenge, 2
de novembre

Diumenge, 30
de novembre

Serra de Montsant. La Morera de Montsant - Grau del Carabassal - La Morera de Montsant.

Diumenge, 14
de desembre

Muntanyes de Prades. Vall del Brugent - Barrulles.

Diumenge, 28
de desembre

Muntanyes de Prades. Sector de Montblanc - Sant Joan de la
Muntanya.

Tot el dia
Autocar
Matinal

Matinal
Tot el dia
Matinal

Serra de Montsant
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.
- Hi poden participar 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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E

QUERALBS - NÚRIA - COMA DE VACA - QUERALBS.
(Pirineu de Girona, 5 i 6 de juliol de 2014)

nguany, com a última sortida abans de la parada d’estiu, ens acostem al Pirineu gironí, concretament a
la Vall de Núria. Coneguda com el paratge de les Set Valls, Núria es troba a 2.000 m d’altitud entre grans
muntanyes, algunes de les quals, properes als 3.000 m. Antigament, la Vall de Núria era un indret profundament aïllat; només era visitat pels pastors que pujaven els seus ramats per a aprofitar les pastures que allí es
troben.
Diu la llegenda que, pels volts de l’any 700 dC, Sant Gil, després de fundar un monestir a la Provença, es va
traslladar a Núria per a fer vida d’ermità. Conten que es va instal·lar dins d’una cova amb una creu, una imatge
de la Mare de Déu, una olla de coure per a cuinar i una campana per a cridar a l’oració els pastors dels voltants.
Objectes, aquests, que han passat a formar part de la simbologia de la vall.
L’any 1087 hi ha constància del primer testimoni escrit, on Guillem Ramon de Cerdanya, fill de Guifré, cedeix
al Monestir de Ripoll els drets de pasturatge. L’any 1162, a la butlla del Papa Alexandre III, es parla d’un Domus
Hospitalis S. Mariae de Annúria - refugi de pelegrins. En aquesta documentació apareix per primer cop el nom
Annúria; l’origen del topònim és incert, tot i que alguns opinen que deriva de l’arrel basca ur, és a dir, aigua.
També ens diu la llegenda que un pastor de l’Orient anomenat Amadeu arriba a Núria l’any 1072 i edifica la
primera capella coneguda. Després de diferents esdeveniments -entre els quals cal comptar els terratrèmols de
1427 i 1428- l’any 1911 s’inaugurà l’actual església. Així doncs, des de temps immemorial la Vall de Núria ha
esdevingut un indret de pelegrinatge.
En les primeres dècades del segle XX, els aficionats a l’esquí pujaven a peu des de Queralbs i, un cop a
Núria, havien de remuntar amb els propis mitjans les muntanyes i les valls on volien esquiar. L’any 1931 el tren
cremallera comença a funcionar i, aquest mateix any, Núria és escollida per a redactar-hi el projecte de l’Estatut
d’Autonomia, que fou conegut com a Estatut de Núria. D’aleshores ençà, la Vall de Núria ha esdevingut un indret
on esportistes i pelegrins gaudeixen plegats de paratges de gran bellesa.

El monestir i l’estany des del mirador a prop de la Creu d’en Riba

Així doncs, al voltant de les 10 del matí del dissabte dia
5 de juliol deixem els cotxes a Queralbs, a l’aparcament
que hi ha habilitat al costat de l’estació del tren cremallera de Núria. Són les 10,30 quan 17 senderistes comencem a caminar pels costeruts carrers d’aquesta petita
població. Ens trobem a 1.236 m d’altitud i anem seguint
les marques del GR-11 que, en direcció N, ressegueix el
Camí Vell de Núria. Sortim del poble i, després de creuar
la carretera que puja fins a la Fontalba, ens endinsem
per un bosc ombrívol i atapeït de roures i pollancres. Davant nostre tenim una espectacular vista del Torreneules
i les Roques de Tot lo Món.
Preparats per a iniciar la ruta
4
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El camí s’enfila de manera decidida i, a mesura
que anem pujant, podem veure més avall com les
gorges de Núria es mostren impressionants i feréstegues. Passem a frec de la Font de la Ruira i, més
endavant, deixem a la nostra esquerra el desviament
de la variant del Roc del Dui. Nosaltres seguim vers
el Pont del Cremal, de pedra i d’origen medieval; som
a 1.500 m i portem 1,3 km des de Queralbs.

Pont del Cremal

Ara el camí es torna més planer: som al Pla de
Sallent, indret on ens recuperem una mica per a encetar l’última pujada abans d’arribar a la Creu d’en
Riba, on un estratègic mirador ens obre el paisatge
de manera esclatant; l’estany, els prats, el santuari i
tot un seguit de muntanyes, el Pic d’Eina, el Pic de
Noufonts, el Pic de Noucreus... Som a gairebé 2.000
m, hem fet un desnivell positiu de 800 m i una distància d’uns 6,5 km amb un temps aproximat d’unes 3
hores i 30 minuts.

El cim del Torreneules i les Roques de Tot lo Món

Un cop passem la balma abric de Sant Rafel, veiem
que el riu Núria forma uns fantàstics gorgs i salts
d’aigua, com el Salt del Sastre. En aquest punt el
camí puja de valent tot fent llaçades per les marrades
del Salt del Sastre. Un cop superat aquest costerut
tram, ens trobem a 1.700 m i, mentre ens recuperem
de la pujada, a l’altre costat de la vall podem veure les
cascades de la Torrentera de Fontalba. Deixem a la
nostra dreta l’abric de la balma de Sant Pere; a prop
seu veiem el bonic salt d’aigua de la Cua de Cavall.

Foto de grup amb l’estany de Núria al darrere

Després de dinar encetem l’últim esforç de la jornada tot atansant-nos a l’Alberg Pic d’Àliga, on passarem la nit. L’alberg es troba a 2.160 m i, per tant, hem
assolit aproximadament uns 1.000 m de desnivell.

***

Són les 8,30 del dia 6 quan encetem la jornada tot
prenent el Camí dels Enginyers, una variant del GR11 que ens portarà fins al Refugi de Coma de Vaca.
Aquest camí va néixer per apropar, des de Núria, els
enginyers que feien l’estudi d’un projecte per a construir un embassament per a una central hidroelèctrica. Aquest treball, que havia de tancar la Vall de
Coma de Vaca amb una presa, afortunadament mai
no es va dur a terme i avui hi podem gaudir d’un dels
paisatges més bonics de la zona.

Salt d’aigua de la Cua de Cavall
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Marmotes i isards, companys de viatge

Finalment, arribem al Refugi de Coma de Vaca, que es
troba emplaçat en un lloc privilegiat conegut com el Pla de
les Eugues, a 2.000 m. d’altitud. Són poc més de les 12
del migdia i el paisatge que ens envolta convida a fer una
parada per a gaudir tranquil·lament de la seva bellesa.
Iniciem la ruta amb un dia radiant

Així doncs, acompanyats de marmotes i d’isards, i amb
un dia que es presenta radiant, comencem a caminar
vers migjorn sense perdre gairebé alçada, tot gaudint
d’unes sensacionals vistes de la Vall de Ribes. A poc
a poc, per un sender per on fa de bon caminar, anem
girant vers llevant. Un xic per damunt nostre veiem la
Cabana de Pedrisses; en aquest punt el camí sembla
suspès per sobre de les Roques de Tot lo Món i al fons
de la vall intuïm les Gorges del Fresser. De sobte, contemplem bocabadats com un nombrós grup d’isards
s’enfila àgilment per l’imponent roquissar que tenim davant nostre.
Passem per sota dels Cingles de Joan Déu -en aquest
punt el sender es torna un xic abrupte- tot apropant-nos
al Clot del Malinfern. Hem de parar atenció en algun pas
una mica delicat. Després de superar aquestes petites
dificultats, arribem al Coll dels Homes, des d’on podem
observar, a l’altre costat de la vall, part del camí que ens
ha de dur fins al Pont de Daió i Queralbs.

El camí sembla suspès per sobre de les Roques de Tot lo Món

Reprenem de nou la ruta, ara vers xaloc, tot seguint
el curs del Torrent de Bagadé. Ràpidament, però, girem
a ponent. El camí comença a davallar ràpidament per a
anar a trobar les Marrades de Padró de Costa Rubí, que
amb força llaçades ens condueixen fins a creuar el riu
Fresser. Són les dues i ens trobem a 1.500 m. De nou,
el bosc guanya terreny als prats i en una clariana a prop
del riu aprofitem per a fer la parada de dinar.

El dia es torna gris sobre la Vall de Coma de Vaca
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Ara toca protegir-nos de la pluja

Fa estona que els núvols formen part del paisatge
i uns trons comencen a fer-se sentir cada cop més a
prop, de tal manera que recollim les motxilles i, amb les
capelines a punt, comencem a davallar per un sender
que es va espessint, la qual cosa, d’alguna manera, ens
protegeix una mica de la pluja que comença a caure de
manera intermitent. El camí, que en algun tram trobem
empedrat, amb la pluja es torna un xic relliscós i hem de
parar atenció. Abans d’arribar al Pont de Daió, fem una
petita marrada a la nostra dreta per a anar a veure el
Salt del Grill. Situat en un indret màgic, i amb un cabal
d’aigua força important, ens aturem una estona per a
gaudir de la seva espectacularitat.
Ara ja sí, reprenem la marxa per a apropar-nos al final
de la ruta. Un com passem el Pont de Daió, la pluja que
semblava amainar ens sorprèn amb una curta però insistent calamarsada a tall de traca final.

Salt del Grill

D’aquesta manera arribem a l’aparcament on tenim
els vehicles i donem per finalitzada aquesta interessant
ruta pel Pirineu gironí.
Itinerari: (1). Queralbs - (2). GR 11. Salt
del Sastre - (3). Núria - (4). Alberg Pic
de l’Àliga - (5). Camí dels Enginyers GR
11.7 - (6). Refugi de Coma de Vaca - (7).
Les Marrades de Padró de Costa Rubí (8). Salt del Grill - (1). Queralbs.
Desnivell: 1250 m
Recorregut: 26 km
Dificultat: baixa

			
Amadeu Rodríguez
Fotos: Joan Castro, Antoni Ferrando, Esteve Sabaté
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LA FEBRÓ - GRAU DEL GRIS - MOLÍ DE
L’ESQUIROLA. (Muntanyes de Prades)

Malauradament, encara veiem com alguns propietaris
d’explotacions ramaderes o agrícoles no tenen gaire cura
ni respecte pel medi on treballen i del qual s’aprofiten.
Després de gaudir d’aquest bucòlic paisatge, seguim caminant per la pista, ara ja sense ciment. Creuem diverses
vegades el Riu Siurana i, després d’ un quilòmetre aproximadament, agafem una pista a la nostra dreta, la qual
puja fortament. Aquest camí és conegut com el Camí
dels Masos de Galceran.

Data: 7-09 -2014
Itinerari: (1). La Febró - (2). Els Masos de Galzeran (3). Mas d’en Porrera - (4). Grau del Gris - (5). Molí de
l’Esquirola - (6). Riu de Siurana - (1). La Febró.
Desnivell: 400 m
Recorregut: 12 km
Dificultat: baixa

D

esprés de la parada dels mesos d’estiu, amb forces renovades i la il·lusió de sempre, comencem
de nou les nostres caminades quinzenals. Avui
ens dirigim al poble de La Febró, al Baix Camp.
La Febró es troba a 754 m dins del cor de les Muntanyes
de Prades, rodejada d’un entorn fantàstic amb barrancs,
cingleres, avencs, coves i gorgs.
Són tres quarts de nou quan arribem a l’aparcament
arranjat a l’entrada del poble.

Ruïnes dels Masos de Galceran

Els Masos de Galceran configuren un petit conjunt
d’edificacions ja esmentat l’any 1728. Avui encara podem
veure dreta una part de l’edifici principal.
Ens trobem en un altiplà a 760 m d’ altura i des d’on
podem gaudir d’unes fantàstiques vistes de la vall del Riu
Siurana i la muntanya de Gallicant. Seguim per la pista
fins a arribar al Mas d’en Porrera; aquí aprofitem una clariana del bosc per a fer la parada d’esmorzar.

Barranc del Carcaix i el Puig de Gallicant

Comencem a caminar pel carrer principal d’aquesta
petita vila fins que esdevé una pista cimentada que, entre alguns horts, davalla per a buscar la llera del Riu Siurana. Passem a frec d’una granja amb un entorn força
galdós; al propietari d’aquesta explotació ramadera, probablement, tant li fa la cura del medi ambient.

Aprofitem una clariana del bosc per a fer la parada d’esmorzar
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Ara el sender ens condueix per un lloc on el curs del
riu s’estreny i s’engorja formant un bonic congost: ens
trobem a la Cova Serena, indret humit i ombrívol, però
alhora encisador, que convida a gaudir una estona.

Tot davallant pel Grau del Gris

Foto de grup al Riu Siurana

Tot seguit, i després de caminar uns 300 m, prenem
un sender a la nostra esquerra que, pel Grau del Gris,
ens ha de conduir fins al Barranc del Carcaix. Davant
nostre tenim la Serra de la Gritella, on podem veure el
Mas de la Barba, el Mas d’en Gravat i, més cap a llevant, el Mas de l’Extremenyo: tots semblen construïts
arran del cingle, que cau vertiginós sobre el Barranc
del Carcaix. A mesura que anem davallant, el sender
es torna cada cop més ombrívol i feréstec. Un cop som
a la llera, la creuem i prenem una pista que ens ha de
dur fins al Molí de l’Esquirola, situat a l’aiguabarreig del
Barranc del Carcaix i el Riu Siurana. Des del segle XIII
que es té constància escrita del Molí de l’Esquirola,
funcionant en èpoques diverses només com a mas i,
en d’altres, com a molí.

El sender s’enfila un xic fins a enllaçar amb una pista i,
un cop l’emprenem, davallem de nou fins a creuar el riu.
Tot seguint aquesta pista, enllacem amb la ruta d’inici
que ens ha de dur fins a La Febró.

Cova Serena

En un bar del poble, fem la parada habitual tot celebrant l’aniversari del Josep Amigó.
Felicitats, Josep!!!

Creuem el Riu Siurana

Tot i trobar-nos en temps estiuenc, el Riu Siurana
porta un cabal d’aigua que ens obliga a parar atenció
a l’hora de creuar-ne la llera, fet que s’ha de produir
més d’un cop. Caminem vers llevant per un sender
amb les marques blanques i grogues del PR-C7; a la
nostra dreta veiem el Riu dels Gorgs i, més endavant,
l’espectacularitat de la Desenrocada dels Castellans.

Amadeu Rodríguez
Fotos: Antoni Ferrando, Marta Roig, Esteve Sabaté, Antoni Sabaté.
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EL CAMÍ D’AGULLES
(Massís de Montserrat)

Són les 9 del matí quan arribem a l’aparcament de
Can Maçana, a 709 m d’altitud. Ens carreguem les
motxilles i comencem a caminar pel Camí de la Roca
Forada, que mena al Collet de Guirló, on agafem, a
mà dreta, el camí que du al Refugi Vicenç Barbé. Ens
acostem al Pas de la Portella, que superem amb una
curta grimpada. En aquest punt deixem a la nostra
dreta el camí del refugi i ens enfilem per la carena a
tocar del Serrat de la Portella.

Data: 21-9-2014
Itinerari: (1). Aparcament de Can Maçana - (2). Collet
de Guirló - (3). La Portella - (4). Les Agulles - (5). Portell
Estret - (6). GR 172 - (7). La Roca Foradada - (2). Collet
de Guirló - (1). Aparcament de Can Maçana.
Desnivell: 440 m
Recorregut: 7 km
Dificultat: mitjana-alta

L

a Muntanya de Montserrat és un paratge emblemàtic per als excursionistes i escaladors del
nostre país. És per això que la nostra Secció
Excursionista s’hi apropa per a gaudir de la seva singular bellesa.
Avui ens atansem a la regió d’Agulles. Aquest indret,
fins fa relativament poc, era un lloc poc visitat pels
excursionistes; en canvi, avui en dia hi pots trobar
tota mena de personal -des del grup format per pares
i nens amb mascota inclosa fins al corredor de curses que aprofita la duresa dels seus senders per a
posar-se en forma.

Tram equipat amb una corda fixa

Ben aviat, ens trobem amb una llastra de pedra que
hem de superar amb l’ajut d’una corda fixa. Un cop
superat sense dificultat aquest primer tram, el grup
de 14 excursionistes continua grimpant per la dreta
de la canal fins a sortir dalt d’un esperó on fem una
parada per a reposar les emocions i recuperar forces
tot esmorzant. Tenim a tocar el cim d’algunes agulles
que, amb una curta grimpada, podríem assolir, però
la prudència ens fa seguir la ruta prevista.

Continuem grimpant

Caminant per la carena a tocar del Serrat de la Portella
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I

AGULLA DE L’ABRET
AGULLA DELS OSSOS
AGULLA DEL CAPDEMUNT
LA BANDERETA
AGULLA DE L’ESCORPÍ
LA FIGUERETA
AGULLA DEL SOL PONENT
SENATXO
LES SAVINES

I

I

I

I

I

I

I

I

EL GALLARET

LA FORADADA
LA CADIRETA

I

I

AGULLA PELADA

I

I

Regió d’Agulles des de Can Maçana

Així doncs, seguim per un sender -a vegades perdedor- sempre atents a les antigues marques de
color vermell que ens indiquen el camí; passem per
sota de l’Agulla del Senatxo fins a un collet entre la
Saca Gran i el Martell, i seguim grimpant per una estreta canal fins a un replà més o menys ample on fem
la foto de grup. Davant tenim les Bessones.

Ara davallem entre un bosc amb força alzines tot
seguint el sender que ens porta al Portell Estret.
Prenem el sender que, vers tramuntana, davalla de
manera decidida per a buscar el GR-172. Una fina
pluja comença a fer acte de presència; per sort, ja
hem superat tots els passos compromesos de la nostra ruta i només ens queda seguir el GR que, aquest
cop per sota de la Roca Foradada i la Cadireta, ens
conduirà fins a l’aparcament de Can Maçana.

Foto de grup en un replà envoltats d’agulles

La jornada d’avui ha estat una nova descoberta
excursionista d’una de les muntanyes més boniques
del nostre país
Vistes del vessant nord

Tornem a fer una curta baixada i de nou remuntem fortament arribant a una balconada natural d’on
albirem el vessant nord, des d’aquest indret podem
veure la Roca Foradada i la Cadireta. Seguim vers
llevant, acostant-nos a un estret pas entre dues roques, on els més corpulents tenim certa dificultat per
a superar, un cop superada aquesta bretxa assolim
el punt més alt de la ruta, som a 1060 m, des d’on
podem observar una altra espectacular regió del
massís montserratí: els Frares Encantats.

Amadeu Rodríguez
Fotos: Antoni Ferrando, Esteve Sabaté
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Muntanya

T

ASCENSIÓ AL GRAN PARADISO, 4061m. (Alps italians)

ants dies que faltaven per a l’expedició espluguina al Gran Paradiso, i ja l’hem fet! Tot va començar l’any
passat, quan ens vam plantejar fer un 4.000 als Alps i convertir-nos, la immensa majoria dels expedicionaris,
en alpinistes! El primer que vam fer va ser un curs d’alpinisme multinivell amb el nostre mestre i amic Jordi
Solans. Així ens vam anar preparant tot fent alguna sortida pirinenca. I del 4 al 7 de setembre, cap als Alps a fer
muntanya. Els protagonistes: Xop, Marc Martí, Gemma Roselló, Lorda, Lluís Reverter, Sergi Monlleó, Toni Morlans
i la nostra claca: Mercè Fabregat i Mònica Vernet, les quals, tot i no pujar al cim, també van fer les seves caminades
prop del refugi. També portàvem un esquirol de peluix i una pedra de la Noe, que vam deixar al cim.

Esperant que el cel amenaçador ens doni una treva per poder fer cim

Així doncs, el dia 4 al matí sortíem de l’Espluga
carregats a l’ample rumb a Torino. Allí vam llogar una
furgoneta de nou places i, com si fóssim una excursió
de l’imserso alpinisti, cap a la Vall d’Aosta. Dues hores de corbes amb uns núvols amenaçadors que ens
feien patir de cara a l’accés al refugi.
La ruta d’accés al refugi comença a la població de
Pont. A partir d’allí, ens esperaven de dues a tres hores
de camí en pujada amb uns 800md+. Amb il·lusió i bon
to, vam començar el caminet per la vora del riu, que
s’iniciava pla i amb un bon teló de fons de muntanyes
nevades i glaceres penjades.
Tot i anar bastant carregats amb cordes, grampons,
roba d’abric, piolets, etc., el ritme va ser bo i els javalinots espluguins vam aconseguir arribar al refugi en una
hora i mitja. Això sí, amb una bona suada i mirant el cel
que no ens caigués un ruixat.
El refugi que ens va acollir va ser el Rifuggio Vittorio
Emmanuelle 2, que afortunadament no estava ple. Allí
vam atipar-nos de pasta al dente i vam dormir en una
habitació ben estreta, però particular! Vam descansar
força bé, tot i que dormir a 2.700 m sense aclimatació
no és la millor manera de fer-ho.
Com sempre als Alps, els guies ens van fer la pell, i a
les 3 de la matinada ja estaven esmorzant, de manera
que nosaltres fins a les 4:30 no teníem l’esmorzar! El
Toni patint i el Xop dormint. A les 4:15 ja estàvem a punt
per moure el bigoti i posar l’energia necessària per a
afrontar els 1.300md+ que ens quedaven per endavant.

Vam aconseguir arribar al refugi en una hora i mitja

Així doncs, com no podia ser d’altra manera, on time, a
les 5 en punt, sortíem del Rifuggio en direcció a la gran
tartera que hi ha abans d’agafar la neu. Amb el frontal
al cap, com cuquetes de llum, vèiem avançar la nostra
i altres cordades que anaven cap al cim. El camí que
discorre per la tartera, tot i les indicacions que era molt
pesat, se’ns va fer curt i ràpid, comparat amb els tarterams que tenim en alguns cims del Pirineu. De seguida
vam fer cap a la neu, i també arribà el sol, que amb les
primeres llums del dia il·luminava el cim del Mont-Blanc,
just darrere nostre, el cim més alt dels Alps, que el 2007
ja ens havia deixat pujar a la Gemma i el Toni.
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l’ascensió a l’estil alpí anàvem encordats a l’ensamble

La previsió no era la millor del món, i sabíem que a partir
de les 10 del matí el cel podria quedar cobert; així que,
sense entretenir-nos, pit i amunt per la trinxera de la glacera esperant que el cel amenaçador ens donés una treva
per a poder fer cim amb visibilitat. La glacera era ampla i
dreta, i el camí, molt ben marcat, per a no passar per cap
esquerda i evitant els seracs que hi havia sota el cim.
Per tal de fer l’ascensió a l’estil alpí, anàvem encordats
a l’ensamble. En total, formàvem tres cordades: el Sergi,
la Gemma i el Toni; el Xop i el Marc, i, la darrera, el Lluís i
la Lorda de Mont-Ral. Relativament junts i suficientment
separats per a poder-nos socórrer amb garanties en cas
d’incident, progressàvem junts muntanya amunt.
La boira començava a embolcallar algunes de les
muntanyes del voltant, faltava poc per a arribar a dalt, i
era una incògnita saber si aconseguiríem arribar abans
que els núvols.

Tocava rendir, tot i la manca d’oxigen. Vora els 4.000 m
cada pas és més feixuc.
Tot i ser un cim considerat fàcil, tenia els seus perills:
alguna esquerda ben marcada i la rimaia que separava
la cresta de la glacera que estava ben tapada per un pont
de neu, amb el forat que la precedia que semblava un
pou sense fons. Amb el cos lleuger i aguantant la respiració, un per un vam travessar el pont de neu sense deixar
de mirar la negror del forat que no tenia fi.
Ja només ens quedava l’última dificultat de la jornada:
l’afilada cresta, que, tot i ser fàcil i estar molt ben assegurada, era un tall de ganivet que s’havia de passar amb
molta cautela i amb els grampons posats. La màxima dificultat rau en la possibilitat de creuar-te amb altres cordades, sobretot si no tenen gaire paciència. D’anada, una
bassa d’oli, sols les nostres cordades van fer el cim; la
tornada... això són figues d’un altre paner.

La boira començava a embolcallar algunes de les muntanyes del voltant
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La boira, que a poc a poc anava guanyant terreny,
ens deixava gaudir del paisatge des de dalt de l’afilada
cresta envoltats d’un ambient gairebé èpic. El pas clau,
amb dos parabolts, feia que poguessis passar una mica
més tranquils. El soroll dels grampons esgarrapant el
granit i la respiració fonda i pausada de cadascú era la
banda sonora particular del cim que érem a punt de fer.
Per a la majoria, el primer 4.000 dels Alps de la seva
vida. L’emoció era a flor de pell i més d’un no va poder
contenir les llàgrimes de satisfacció per un cim que no
et regalen.

cap al coll, on ens esperava l’avituallament del nostre
patrocinador, el forn de pa de Mont-ral, que va pujar al
cim les set magdalenes que ens vam menjar i que tanta
energia ens van proporcionar. El temps es tancava i havíem d’anar per feina. Piolet en mà i a poc a poc anàvem
abandonant la glacera i amb ella la neu que ens queia al
damunt tot convertint-se en aiguaneu.
Després de vuit hores i gairebé1.400md+ ja tornàvem a
ser al refugi, on ens esperaven la Mercè i la Mònica, que
havien anat a fer un tres mil que era a la vora. Tots junts
ens vam fer la foto de grup amb un somriure d’orella a
orella. Tornava a sortir el sol i els nostres cors estaven
encara en aquella cresta vertiginosa que poques hores
abans havíem coronat. Baixada i cap a fer un bon dinar,
mentre vèiem com queia un diluvi des de la finestra del
restaurant. A dormir, a la quinta forca, perquè l’endemà
havíem de fer el turista!

El pas equipat amb dos parabolts

D’aquesta manera vam arribar tots set dalt d’una llosa
on amb prou feines cabíem. Ens trobàvem a 4.061 m,
com marcava el Gran Paradiso, als peus de la Madonna
(la Immaculada), que ens va acompanyar a la foto i en
d’altres indrets de la Vall d’Aosta. Amb to reivindicatiu,
vam pujar l’estelada que tants cims ha fet amb nosaltres, un esquirol de peluix tribut a la nostra canalla, la
pedra de la Noe, que es va quedar al cim, i la pancarta
del 9/N on volem dir que votar és normal!

Ens trobàvem a 4061 m, com marcava el Gran Paradiso

Una gran expedició formada per gent fantàstica i amb
un bon rotllo difícil de trobar amb tanta gent. Una família
de muntanyencs que va gaudir de la màgia indescriptible dels Alps. Vam visitar Itàlia i Suïssa i vam fer 500 km
de corbes. Vam menjar molt i molt bé, però el que sempre retindrem a dins nostre és cada pedra, cada floc de
neu, el fred a la cara mentre veus el buit de les parets...
el paradís, o més aviat el Gran Paradiso... I és que vam
anar-hi nou excursionistes i vam tornar nou alpinistes!

Tots set dalt d’una llosa on amb prou feines hi cabíem

Hauríem fet mil i una fotos, però la marabunta de gent
que pujava ens empenyia i la baixada de la cresta no
es preveia que hagués de ser pas un camí de roses.
Així que, amb paciència i cautela, vam baixar del cim
per a donar pas a més gent que hi pujava. I vam fer

			
Toni Morlans
Fotos: Toni Morlans i Lluís Reverter
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37a CURSA DE L’ESPLUGA

l dissabte 26 de juliol es va celebrar, un cop més,
la Cursa Atlètica de l’Espluga de Francolí, que
enguany ha arribat a la 37a edició.
La jornada va ser fortament calorosa, amb 34 graus de
temperatura a l’inici de la cursa i 31 al final. La humitat
va perjudicar els corredors ja que es va situar durant
tota l’estona entre el 45 i 50%. Així doncs, la calor de
l’asfalt va complicar un any més l’esforç dels corredors.
Malgrat aquestes condicions, però, hi va haver poques
incidències, les quals van ser ateses satisfactòriament
pels serveis mèdics i van ser conseqüència de l’esforç
realitzat.
A l’hora de tancar-se les inscripcions, s’havien apuntat
a la cursa 688 corredors, dels quals 560 s’havien inscrit
a la de 15 km i 128 a la de 5 km. En finalitzar, havien
passat per la línia de meta un total de 614 participants,
dels quals 501 corresponien a la cursa llarga tradicional
i 113 a la cursa de 5 km, que es realitzava per primera
vegada.
Pedro Javier Vega, atleta de Toledo, va guanyar la 37a
Cursa de l’Espluga en el recorregut de 15 quilòmetres
dins la classificació masculina. Ho va fer amb un temps
de 51 minuts, lluny del rècord de 46.06 minuts de l’any
1999. En segon lloc, Guillem Fernández es va emportar la segona posició amb un temps de 52.31 minuts, a
molta distància del primer classificat, i també del tercer,
Ferran de Torres, que va fer la cursa amb 53:30 minuts.

En la categoria femenina, Janeth Becerra va ser la primera dona, amb un temps d’una hora i 52 segons, seguida
d’Angélica Esparza (1:01:24) i Rosa Espachs (1:02:07).
La novetat d’enguany s’ha centrat en la realització
d’una cursa de 5 km, que s’ha disputat de manera simultània a la de 15 km. Els participants van emprendre la
sortida aprofitant el mateix recorregut i, un cop traspassat l’avituallament de Sant Bernat, van girar per dirigir-se
cap a l’arribada. Marc Botella va completar el recorregut
amb 18:34 minuts, seguit de Francisco Hernández, amb
18:38 minuts, i Pau Salomó, amb 20:02 minuts. En la
categoria femenina, Asun Gutiérrez va guanyar la cursa
de 5 km amb 22:58 minuts, seguida de Mireia Navarro (24:17) i Luisa Díaz (24:19). L’organització ha celebrat l’èxit de la iniciativa que ha potenciat, sobretot, que
molts espluguins hagin participat en la prova tot i no ser
atletes professionals. Alguns ho van fer amb els seus
fills. Les jugadores de l’equip femení de la UE L’Espluga
van córrer plegades la cursa amb una samarreta reivindicativa on demanaven un camp de gespa a l’Espluga.
Pel que fa a la classificació d’espluguins que van
completar la cursa de 15 km, destaquen, en primer lloc,
Joan Poblet (1:06:48), seguit de Marc Morató (1:07:12) i
Marc Vidal (1:08:44). Lluís Pons (1:08:55) va quedar en
quart lloc i, en cinquè, Juan Heredia (1:11:03). L’espluguí
guanyador de la cursa de 5 quilòmetres va ser Jordi Pérez, seguit d’Eduard Palau i Quim Vilà.

Xavier Lozano Bosch i Joan Mateu Solé
Fotos: Antoni Sabaté
16

Retalls d’un diari de viatge
EL CAMÍ DE CAVALLS - GR 223 (Menorca - Balears).1ª- part

El Camí de Cavalls al seu pas per la Torre d’Alcalfar (1786-1787)

E

l Camí de Cavalls (GR 223) és un espectacular sender que dóna la volta a l’illa de Menorca
tot passant, en la seva major part, pel litoral. Es
tracta d’un camí de ronda dividit en 20 trams que sumen en total 185 km. El desnivell acumulat és de 3.200
m i el punt més alt de l’itinerari ateny 135 m d’altitud.
Aquest camí va ser impulsat com a via pública pel
Consell Insular de Menorca a final de 2009, després
d’una campanya de sensibilització dirigida als propietaris de finques reticents a aceptar-ne l’ús públic. En
la seva Guia des Camí de Cavalls de Menorca (1997),
Joan C. de Nicolás Mascaró es fa ressò de la reivindicació popular d’aquest camí i de les dificultats que es
van haver de superar.
Ara, però, el Camí de Cavalls ja consta com el GR
223 dins la Xarxa de Camins Naturals de l’Estat; i és,
sens dubte, el més ben senyalitzat de tots els que hem
gaudit fins ara. Centenars de portells típicament menorquins, fets de pedra i fusta d’ullastre, faciliten el pas
per les finques privades. Aquests portells es tanquen
gairebé sols per l’estudiada inclinació de les portes. Hi
ha també nombrosos indicadors, panells informatius i
més de 2.300 estaques clavades a terra, en les quals
consta el sector i el punt de situació dins l’itinerari. Tot
plegat fa que perdre’s seguint aquest camí sigui gairebé impossible.

La funció bàsica del Camí de Cavalls, ja des d’antic, és
comunicar tota la costa de l’illa per tal de poder accedir
a les cales i a les platges; però, a partir del segle XVI,
en què les incursions de les naus turques sovintejaren,
el camí tingué també la funció de comunicar la vintena
de torres de guaita que vigilaven la costa de l’illa.
A partir del segle XVIII, durant la dominació britànica de Menorca, aquesta funció militar encara es va fer
més patent. Els anglesos ocuparen l’illa el 1708 durant
la Guerra de Successió i Espanya no la va recuperar
fins al 1802, després del Tractat d’Amiens.
Els anglesos instal·laren bateries de costa, eixamplaren el Camí de Cavalls, modernitzaren les torres de
guaita i obriren camins, com ara el Camí de Kane, que
unia Maó i Ciutadella i que fou fet durant el mandat del
governador Richard Kane. També es bastiren fortificacions, com Fort Marlborough. Tot plegat per a defensar l’illa dels atacs d’espanyols i francesos, que també
l’ocuparen durant set anys (1756-1763).

Centenars de portells i de rètols i més de 2.300 estaques marquen
perfectament el Camí de Cavalls.

A Menorca es conserva una raça de cavalls autòctona. Els
cavalls més valorats i genuïns són els de color negre.
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El Camí de Cavalls mostra variats paisatges rurals: Alzinar de Son Carabassa - Portell i camps segats - L’ullastre, que és l’arbre típic de Menorca Horta al Barranc de Cala en Porter - Dunes i Bassa de Morella - Vaques prop d’Addaia

Els cavalls menorquins i el Camí de Cavalls

L’entorn natural del Camí de Cavalls

La cria de cavalls té una llarga tradició a Menorca. Es creu que tal activitat començà poc després de
la conquesta catalana de l’illa l’any 1287. És per això
que l’illa compta amb una raça equina pròpia: el cavall
menorquí, que es distingeix per la seva corpulència i
elegància. Els exemplars més valorats són els de color
negre i són els protagonistes, junt amb els cavallers
propietaris, de les famoses festes de Sant Joan que es
celebren a Ciutadella.
Fent el Camí de Cavalls, és fàcil coincidir amb genets
que realitzen part de la ruta, ja que hi ha trams escarpats i fràgils als quals els cavalls no poden accedir. El
nom del sender que actualment es coneix com a Camí
de Cavalls antigament es coneixia pel nom de Camí de
Cavallers.

Malgrat els abusos urbanístics i especulatius comesos en algunes cales i platges, com ara Cala Galdana, l’Arenal d’en Castell, Cala Morell, Cala en Porter,
etc., de totes les Balears, Menorca és l’illa gran més
ben conservada, fins al punt que la Unesco la considera Reserva de la Biosfera. Per als qui venim de Catalunya, ens resulta gairebé increïble poder gaudir de
tants quilòmetres de costa quasi verge.
A banda de les platges, penya-segats i cales de la
costa, el camí travessa zones de dunes, aiguamolls,
pinedes, alzinars, camps de conreu, granges, camps
erms i grans esplanades de roca aspres i estèrils.
Tot plegat conforma un variat paisatge bell i canviant,
ric en flora i fauna.

El litoral esdevé a voltes inhòspit i accidentat. 1. El Pont d’en Gil – 2. Vista des de sa Falconera – 3. Sector de sa Punta de na Bruna - 4. Zona
de Son Parc - 5. Sector de Punta Calesmorts
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Les cales: 1.Platja de Cavalleria. 2. Cala Mesquida. 3. Caseta de Cala Caldés. 4.Cala d’Algaiarens. 5.Cala de Llucalari

El litoral
El litoral menorquí és format per una successió de
cales i platges en gran part molt ben conservades. A
les cales no és rar trobar casetes solitàries de pescadors i, dalt dels roquetars, antigues torres de guaita. En
el sector nord, el vent de tramuntana, carregat de sal,

sols permet una vegetació ben adaptada que creix a
l’empara dels murs de pedra seca. En el litoral de llevant i migdia, hi ha més pinedes i alzinars per tal com
es troba més arrecerat del vent. Per això també és la
zona més sovintejada pel turisme de platja.

Fauna del Camí de Cavalls: Tortuga mediterrània - Agró gris - Calàpet - Corb marí - Alosa - Miloca - Ànecs - Conill

La fauna del Camí de Cavalls
Menorca és un paradís per als ornitòlegs. Les zones
humides permeten l’observació d’aus d’aiguamoll,
com ara ànecs, agrons, etc. Per la costa hi sovintegen
les aus marines, com els corbs marins, gavines, etc.

Pels conreus és fàcil trobar ocells i rapinyaires, com ara
el milà i la miloca. I no és gens estrany ensopegar amb
tortugues mediterrànies creuant el camí, especialment
en el sector de migdia de l’illa.

Arqueologia: 1.Coves de Cala Morell. 1800 aC/sII dC - 2.Taula i talaiot prehistòric de sa Torreta - 3.Basílica de Cap des Port. Paleocristiana
del sV - 4. Megàlit sepulcral prehistòric. Cales Coves - 5.Coves prehistòriques de Cales Coves
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Pous i aljubs: Aljub de sa Marina de Corniola - Pou d’en Caldés – Pou i abeurador en sa Marina de son Angladó - Pou en el sector de sa Marina de
son Angladó - Pou en el sector de Cala en Calderer - Pou en el sector d’Algaiarens.

Testimonis del passat de l’illa

Barraques de pedra seca, pous i aljubs

Menorca conserva prop d’un miler de vestigis del seu
passat prehistòric. Pertanyen, en gran part, a la cultura
talaiòtica (Edat del Bronze, entorn de 1600/200 aC).
Poblats murallats, navetes, talaiots, les famoses taules
(n’hi havia unes 30 a l’illa), coves sepulcrals i habitacles excavats a la roca en són testimonis. També hi ha
restes d’època romana i de l’arribada dels primers cristians a l’illa (basíliques paleocristianes dels segles V-VI
dC). L’arquitectura militar aplicada en torres de guaita
i fortificacions hi és present en elements dels segles
XVII-XVIII.
Fent el Camí de Cavalls podrem contemplar exemples d’aquest passat històric de l’illa.

Les construccions de pedra seca són presents arreu
i hi ha centenars de quilòmetres de murs que compartimenten l’illa per delimitar les propietats. Per això, els
margers menorquins són considerats els millors de les
Balears.
Abunden les barraques circulars graonades, els
pous, els aljubs, els abeuradors i les tanques, tot plegat relacionat amb els nombrosos ramats d’ovelles que
antigament pasturaven per l’illa.
			

Fi de la primera part

		
Antoni Ferrando
Fotos: Marta Roig i Antoni Ferrando

La barraca de pedra seca circular i graonada és el tipus més comú. N’hi ha arreu, especialment en el sector NW de l’illa.
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FLORS

oneixes aquestes d’aquí, de color lila?
No, és el primer cop que les veig i les
trobo tan boniques! I les de més amunt,
oh i les d’allà...
La pujada a Núria
des de Queralbs va
ser una jornada de
bons records: per
la descoberta, pel
paisatge, pel riu,
per la companyia
dels
col·legues
excursionistes
i
per l’últim tram de
camí. A banda i
banda, les flors novelles esquitxaven
el terreny, embellien l’entorn i ens
feien oblidar el nostre cos feixuc que esbufegava per haver desafiat el desnivell.
Ni tan sols en coneixíem el nom de la majoria,
però en aquells moments tampoc no importava,
perquè ja havien captivat la nostra atenció. Ens
havien activat el mecanisme que ens produeix
la sensació de benestar, curiositat i admiració.
Algú va parlar de les orquídies silvestres que
hi havia, algú altre del marcòlic groc o lliri dels
Pirineus, flor que representa justament la Vall
de Núria. El que a mi em semblava una varietat
d’esbarzer va resultar ser una gerdera florida.
Un d’agosarat, va afegir: - Aquí acaba d’arribar
la primavera!- quan tots sabíem que ja havíem
entrat a l’estiu; el juliol era la pàgina visible del

Bistorta o Llengua de bou
(Polygonum Bistorta)

Roser alpí
(Rosa pendulina )

calendari. Caram! Potser no és que aquestes flors
siguin les últimes en arribar, sinó que faronegen
davant del temps, se salten la barrera i transformen la dimensió, allò
que ens agradaria fer
a vegades, quan voldríem allargassar determinats moments.
Si fóssim aspirants a
botànics o a herbolaris,
podríem parlar des d’un
punt de vista funcional:
la flor, com a element
reproductiu de la planta... i en llistaríem tots
els beneficis.
Però avui, deixem
l’utilitarisme, ens enlairem i tractem allò que
no serveix per a res, o sí: simplement del que ens
fa badar una mica, allò que ens acosta a la bellesa, a l’emoció, a l’art. Les flors deuen ser unes
expertes en aquest terreny: tot el que vol expressar la rosa vermella rebuda o regalada; la calidesa que aporta el pom de flors a casa, l’alegria del
balcó guarnit, o les flors del camí que em fan cortesies, com deia el poeta.
En una vida fugissera, amb un cos encaminat
a la caducitat i unes facultats mentals també passatgeres, estaria bé conservar -ei, a poder serla capacitat d’admiració del nen que encara ens
queda o el fet de saber valorar les coses que podrien semblar de poca importància, com la bellesa d’una flor.

Flor de Sant Pere o Rovell d’ou
(Trollius europaeus )

Neret
(Rhododendron ferrugineum))
Ernestina Vallverdú
Fotos: Lluïsa Fabregat
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CAMINS TRANSFRONTERERS
Un cas prou conegut és el de Guillem Belibasta, perfecte càtar que escapà de la foguera treballant pels pastors Pere Mauri i Guillem
Maurs, pastors transhumants que li ensenyaren molts camins. Guillem Belibasta va aprofitar
aquests coneixements del territori per a anar
organitzant la comunitat càtara que s´expandí
fins al sud de l´actual principat. Arnau Siré, un
agent de la Inquisició, però, va perseguir-lo i el
portà enganyat fins a Tírvia, on va ser detingut
i el seu destí no va ser gaire diferent de molts
altres: va ser l´últim perfecte càtar cremat per
la Inquisició. La Ruta dels Bons Homes i la
Ruta de l´Últim Càtar són camins, doncs, que
ens parlen de persecucions religioses.

Vall de Tavascan

T

ot excursionista o amant de la muntanya
se sent fascinat pels camins, encuriosit
per descobrir-ne de nous que li puguin
servir per a futures sortides i excursions i, per altra banda, se sent feliç de retrobar aquells que ja
coneix però als quals fa cap per una nova ruta.
Els camins, al llarg dels anys, han estat testimoni de multitud d’històries personals i col·lectives
tant de la gent que vivia de la terra -pastors, llenyataires, pagesos, traginers... i que els usaven
en el seu dia a dia- com de gent per a la qual
el camí va significar un trànsit, una fugida, un
abans i un després.
I si bé tots els camins són importants, fins i tot
aquells que no porten enlloc, els que agafen especial rellevància en situacions de persecucions
o conflictes bèl·lics són els transfronterers, els
que podem trobar, per exemple, a la comarca
del Pallars Sobirà.
Si ens remuntem al segle XIII, en temps de la
persecució dels Càtars o Bons Homes -com ells
s’autoanomenaven- molts occitans que practicaven aquesta creença religiosa van entrar pels
camins del Pallars fugint de la foguera.

Bordes de Noarre

Ja més a prop dels nostres dies, a les acaballes de la Guerra Civil, els camins fronterers
del Pallars Sobirà van ser utilitzats per la gent
que havia perdut i fugia desolada, però amb
l’esperança de refer la seva vida en territori
francès. Corrues de gent vençuda, a peu i, en
el millor dels casos, a cavall van utilitzar els
camins que pujaven tortuosos fins al Port de
Tavascan passant per les Bordes de Noarre,
un dels darrers aquarteraments de l’exèrcit republicà, fins a arribar a l’Estany del Port, que
ja era a tocar de frontera. El sender per on
s´hi arriba porta el nom d’ Els estanys de l´exili.
Un altra de les rutes sortia també de Tavascan
fins al Pla de Boavi i després pujava al Port
de Colatx. Senders, rutes, camins de fugida i
esperança alhora.
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Camí del Port de Tavascan

Panell informatiu de la ruta “Els estanys de l´exili”

Pocs anys després, durant la Segona Guerra Mundial, molts pastors o antics combatents de la Guerra
Civil van fer servir la seva coneixença dels camins
per a salvar moltes vides. Els anomenats passadors
formaven part de les àmplies xarxes de suport dels
aliats i desenvolupaven tasques com a correus per
a passar informacions. També ajudaven a escapar
els jueus que fugien de França, principalment des del
departament de l’Arieja. Sovint rescataven els aviadors aliats que eren abatuts als Pirineus.

Els passadors coneixien el terreny i, en moltes
ocasions, duien els seus encàrrecs fins al consolat
britànic a Barcelona sense agafar cap mitjà de transport, només fent camí a peu. Alguns estudis xifren
en 40.000 el nombre de persones que van creuar la
frontera en direcció a Espanya, essent els tres principals punts d’entrada al Pallars Sobirà per Alòs d’Isil
(Port d’Aulà i Salau, senders actualment transitables
i senyalitzats), Tavascan i Àreu. Són els camins coneguts amb el nom de Camins de la Llibertat.
La promoció turística d´aquests camins ajuda a
conèixer els fets que hi van passar al llarg de la història i, quan hi transitem, a banda de contemplar els
magnífics indrets que ens ensenyen, també podem
dedicar un record i un reconeixement cap a aquelles
persones anònimes que van posar en joc la seva vida
per a salvar la dels altres.

Joan Poblet i Mercè Badia

Estany del Port
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12

d’octubre de 2014- Aquesta tarda, mentre caminava pel
bosc, he sentit el frec de la tardor a la pell encara bullent. La
tardor s’ha començat a anunciar amb mots granulosos i
gust de raïm. Avui he sentit la fi del romanç de cada estiu. El dia
s’escurça i quina recança de veure els pàmpols enrogir en llur clímax
de passió. La natura es transforma i amb paraules seves ens vol dir
com tot passa i tot torna. Ja tornen enrojolats els colors de la tarda.
Els torrats crepiten sota un sol que marca un compàs més lent. Tot
sembla, al meu voltant, demanar repòs. Ocres carregats de vida,
tanmateix.
Quan s’alteri aquest tempo que ara sembla que afeixugat
graviti, es reinventarà el tancament. Serà el moment absolut
de calma per a cercar-se la natura en si mateixa. Tancament
necessari. Aprenguem de la natura. Cal hostatjar-se per a
reprendre el ritme. Que necessari, el silenci.

ELISENDA ROSELL
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P

VOLTA PEL NORD DE LA VALL D’ARAN (I)

er a l’agost d’enguany, 2014, havíem preparat una excursió de cinc jornades per les muntanyes del nord
de la Vall d’Aran, endinsant-nos també una mica al Pallars Sobirà i a l’Arieja. Aquesta zona que vam
visitar roman força desconeguda i ignorada per molts excursionistes, sobretot si la comparem amb les
muntanyes i valls de la banda sud. El recorregut previst és:
Jornada 1: de l’estació d’esquí Vaquèira-Beret al Refugi d’Airoto.
Jornada 2: del Refugi d’Airoto al Refugi de Montgarri.
Jornada 3: del Refugi de Montgarri al Refugi de l’Estany d’Araign.
Jornada 4: del Refugi de l’Estany d’Araign al Refugi Era Honeria.
Jornada 5: del Refugi Era Honeria al Tuc de Montlude i descens fins al poble de Les Bordes.
Per causes que s’explicaran en el text, la jornada 5 no la vam poder efectuar.
Vam deixar el cotxe a Les Bordes, un poble del nord-oest de la Vall d’Aran, perquè era el lloc on, previsiblement, havíem acabar l’excursió. Hi ha un servei d’autobusos de línia que recorre força sovint la Vall d’Aran des
de Pontaut fins a l’estació d’esquí de Vaquèira-Beret, però vam tenir sort fent autoestop i així ens vam plantar
a l’aparcament de Vaquèira-Beret.
Aquest escrit descriu només les dues primeres jornades d’aquesta volta per la Vall d’Aran, les quals per si
soles poden ser una bona excursió. El relat de les següents jornades es publicarà en el següent butlletí.

L’Estany de Bacivèr i el Tuc de La Llança. Al fons, a l’esquerra, es veu la Forqueta d’Àrreu.

Jornada 1: de Vaquèira-Beret al refugi d’Airoto
Si us agraden els llocs poc coneguts i lluny de les
massificacions, els paisatges feréstecs i esquerps,
els estanys emmiralladors, els camins que no són
camins, les roques que cobreixen tot el que poden
i les tarteres de blocs grossos i incòmodes, no ho
dubteu: la regió d’Airoto és el paradís que esteu somiant!
Al migdia comencem a caminar tot remuntant per
les pistes de l’estació d’esquí de Vaquèira-Beret en
direcció nord-est. Fem cap al Pla de Beret, a la zona
d’esquí de l’Orri. Tot seguit, ens endinsem a la Vall
d’Arriu Malo per la seva dreta orogràfica, per un sender força trepitjat que, en direcció sud-est, discorre
en suau pujada a través de pins i matolls de neret escampats a dojo. El Cap de Vaquèira i el Tuc d’Escór-

nacabres van quedant a la nostra dreta. Quan som a
l’Estany de Bacivèr, el sender -potser no tan trepitjattomba cap al nord i va als estanys del Rosari de Bacivèr. L’abandonem i continuem encarats al sud-est
sense sender evident, entre roques, clapes d’herbei i
alguns aiguamolls. L’alterós Tuc de La Llança (2.658
m) destaca a la nostra dreta; al davant, una mica
a l’esquerra, tenim el Tuc del Rosari. Entrem en terreny de tarteres. Anem remuntant cap a la carena
que, amb el Muntayó d’Àrreu al mig, uneix aquests
dos cims. A l’esquerra queda el Circ del Rosari. Trobem un sender molt perdut, el seguim; la direcció
és clara i ve marcada per l’escletxa de la Forqueta
d’Arreu (2.402 m), un indret de pas ancestral entre
els pobles de Salardú i Isil.
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El Pic Qüenca i el Pefugi d’Airoto des de la carena del Serrat dels Plans.

El paisatge és feréstec i esquerp de veritat. Quan som
a prop d’aquest estany, anem girant a l’est per atènyer
un collet (2.358 m) a la carena del Serrat dels Plans, des
del qual quedem encarats cap a la imponent cara oest
del Pic de Qüenca (2.683 m), que queda a l’altra vessant
del riuet d’Airoto. Veiem, petitó, també a l’altre costat de
la vall, mig camuflat entre els pins, el Refugi d’Airoto; la
seva coberta pintada d’un color taronja intens el fa molt
visible. Davallem per creuar el riuet d’Airoto i remuntem
altre cop per arribar al refugi a fer nit.
El Refugi d’Airoto, de la Unió Excursionista de Catalunya, és una construcció de fusta recoberta de xapa
metàl·lica que el protegeix i l’aïlla; és d’ús lliure i està situat a 2.199 m. Té capacitat per a 12 persones, hi ha matalassos, flassades, una taula i seients, estufa de llenya
i emissora d’emergència. A l’exterior hi ha una font, una
taula i bancs de fusta.

Un cop a la Forqueta d’Àrreu, baixem per l’altra banda
-per un sender que acaba desapareixent- cap al bonic
Estany de Garrabea. El voregem per la dreta tot cercant
un pas elevat abans de creuar el torrent que li aporta
aigua des del sud. Tot seguit, anem a cercar la sortida
d’aigües de l’estany. Hi ha sender més o menys visible,
interceptat per grans roques. El seguim un bocí, però el
deixem aviat ja que aquest sender ens duria a l’Estany
del Rosari d’Arreu, a les Bordes d’Àrreu i, finalment, a la
carretera d’Isil. Ens decantem cap al nord, cap als plans
d’Isabarre, sense camí, a través de tarteres entre les
quals sobresurten matolls, taques d’herbei i pins; primer
en descens fins a creuar el torrent que prové de l’Estany
Superior del Rosari i després en ascens.

La Forqueta d’Àrreu des de l’Estany de Garrabea.

***

Jornada 2: Del refugi d’Airoto al refugi de Montgarri
Ens dirigim cap al Coll d’Airoto (2.509 m), a través del
qual passarem cap a la Vall de Marimanha. Aquest coll
queda gairebé en línia recta cap al nord des del refugi
fins a la carena que uneix el Tuc de Marimanha (2.679
m) i el Tuc de Bonabé (2.720 m).
L’Estany d’Airoto, el trobem com un mirall en el qual es

reflecteixen les muntanyes veïnes. El voregem per
l’esquerra de la vall; tot són pedrotes enormes que anem
trampejant com podem. És entretingut, però no pas difícil. Després de l’Estanyet de Marimanha d’Isabarre, enfrontem la pujada al coll, que també és un pedregar. El
Tuc de Bonabé ens queda just a la dreta.

El Coll d’Airoto i el Tuc de Bonabé des de l’Estany d’Airoto.
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Arribant al Refugi d’Airoto.

La Vall de Marimanha

El vessant nord del Coll d’Airoto és més del mateix:
un paisatge de pedrotes grises que ocupen gairebé
tot el que veiem. Avancem cap al nord vorejant els
Estanyons de Dalt de Marimanha per la dreta i anem
a cercar la sortida d’aigües del més baix. Hi trobem
algunes fites escadusseres. Davallem per terreny
costerut i rocós, sempre a prop del torrent, passem
a la vora d’un altre estany -més aviat un aiguamoll- i
arribem a la Vall de Marimanha, ampla, amb el riu i
amb extensos prats verds en els quals pasturen vaques: recorda les pel·lícules del llunyà oest americà.

És un paisatge idíl·lic. A partir d’aquí, un bon sender
recorre la vall vers el nord per la dreta, el seguim;
veiem, a l’altre costat del riu, en un lloc elevat, la petita Cabana de Marimanha. Quan s’acaben les pastures, la vall es torna abrupta i el sender entra en el
Bosc de Marimanha, amb exemplars de pins ufanosos, descendint a través del qual arribem a la pista
que uneix Alòs d’Isil amb el Pla de Beret. La seguim
cap a l’esquerra poc més d’un parell de quilòmetres i
arribem a Montgarri. En el Refugi Amics de Montgarri,
ens hostatgem.
(Continuarà en el següent butlletí)

Joan Guasch

Cartografia: Topo Alpina Pirineus catalans i Andorra
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Recull de publicacions
Estrelles i
Tempestats

ANOIA
CONCA
D’ÒDENA

Gaston Rebufat
Centre Excursionista
de Catalunya
Club Alpí Català

Direcció, coordinació
i treball de camp:
Juan Carlos Borrego

El llibre que presentem avui, de Gaston
Rebufat, és un clàssic de la literatura de
muntanya.
Gaston Rebufat neix a Marsella el 7 de maig de
1921, el mateix any que el seu company, Lionel Terray. Gaston reflexiona sobre els motius pels quals
ell, un marsellès, té tirada per l’alpinisme: És en la
meva Provença, on vaig néixer (...), on m’ha penetrat
l’amor pel vent i els grans espais, per les estrelles i
les tempestats, vers les flors i les boscúries (...)
En destaca, per sobre de tot, el seu ofici de guia de
muntanya, la companyonia i l’extraordinària vivència
dels vivacs durant les primeres ascensions, quan les
estrelles i les tempestats es fan protagonistes de les
nits, metre ells, lligats a la roca on han quedat suspesos, esperen un nou dia.
La vida, la felicitat, el joc, el repte, la lluita sostinguda, el plaer, la descoberta, el vent, el fred, la nit,
l’albada, l’esforç, l’amistat, la companyonia, la mort...
Són termes que apareixen en la narrativa de l’autor.
Viu moments tràgics durant els quals percep més la
felicitat experimentada per la proesa que la mort que
podria estroncar la continuïtat.

Paret de
les Grans
Jorasses

ESCALA 1:20.000

Mapa detallat de la Conca d’Òdena a l’Anoia.
Indica 7 itineraris recomanats i el PR-119. Entra a la
comarca del Bages tot senyalitzant el PR-137

Editorial Piolet- Juny 2013

A peu
per la
Via Augusta
De Martorell
a Tarragona
pel Penedès

Casimir Pla,
Joan A. Ventura
i Miquel Vives

La fissura
Lamber t.
Els Drus

Una petita història de cada una de les parets que
després aconseguirà amb els companys de cordada
ens introdueix en la seva aventura.
Ens presenta les cares nord dels cims més emblemàtics dels Alps -amb la dificultat afegida per
l’absència de sol- les quals sovint s’han resistit als reptes dels escaladors. Ens detalla el seu primer intent
per a aconseguir la cara nord de les Grans Jorasses, a
l’esperó Walker; la proesa, la tempesta, el vivac i el retorn sense poder aconseguir la punta, així com també
les dificultats en la segona i definitiva ascensió. Relata,
més endavant, l’ascensió per la cara nord-est del Piz
Badile, la que va fer per la cara nord dels Drus, la del
Cerví, la Cima Grande di Lavaredo i la mítica paret de
l’Eiger.

Una guia on es combina la descripció d’onze itineraris a peu que segueixen els camins romans des del
Pont del Diable de Martorell fins a Tarragona, amb
un treball de divulgació històrica a l’inici del llibre i
en cada itinerari, acompanyat amb textos d’autors
romans i àrabs.

Cossetània Edicions. Col·ecció Azimut 133. Juny 2013
ISBN: 978-84-9034-128.5

Editorial RM. Barcelona 1982. ISBN: 84-7204-102-6

Marta Roig
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C

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA ACTIVITATS 2013-2014

oincidint amb l’inici de la Festa Major de l’Espluga, el divendres 25 de juliol, a les 12 del migdia, vàrem
inaugurar la setena edició de l’exposició fotogràfica ACTIVITATS 2013-2014, que organitza la Secció Excursionista de la nostra entitat. La principal novetat d’enguany ha estat que els pòsters s’han exposat a la
Sala Wataru del Museu de la Vida Rural durant tot un mes, del 25 de juliol al 25 d’agost. El fet d’haver passat de
tres dies d’exposició -com s’havia fet fins ara- a trenta i el fet de poder utilitzar les instal·lacions d’una entitat de
reconegut prestigi com és el Museu de la Vida Rural, han propiciat un increment notable del nombre de visitants
a l’exposició. En aquest sentit volem agrair l’acollida i les facilitats rebudes per part dels responsables del Museu
de la Vida Rural.

L’acte d’obertura, que comptà amb un bon nombre d’assistents, s’inicià amb un parlament de l’alcalde de
l’Espluga, Sr. David Rovira, que presidí la inauguració acompanyat de regidors del consistori. Seguiren unes paraules d’Antoni Ferrando, coordinador de la Secció Excursionista del CA Espluguí. El torn de parlaments finalitzà
amb la intervenció d’Esteve Sabaté, president del CA Espluguí.
L’exposició d’enguany constava de 18 pòsters horitzontals de mida A0 que omplien totalment la Sala Wataru. S’hi
mostraven fotografies d’activitats col·lectives i individuals del nostres socis fetes a les muntanyes del nostre entorn,
altres indrets de Catalunya, els Pirineus, els Alps i a l’illa de Creta. També s’exposaren quatre exemplars impresos
dels butlletins trimestrals i es projectà un muntatge fotogràfic continu en un monitor instal·lat a la mateixa sala.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Clàudia Sallas Ferrando

***

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del trimestre s’ha donat d’alta a la nostra entitat la companya:
Cristina Cabal Sardà
Benvinguda!
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