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‘

L

editorial d’aquest butlletí estrenava el 2014 amb la ressenya d’un llibre i un itinerari per pobles perduts, fent especial memòria del Born,
dels fets de 1714, de les efemèrides que celebrem i fent avinent un
clar desig de felicitat i ventura als seus lectors. En aquestes alçades del
calendari, quan ja ens falta poc per a arrencar la darrera pàgina, comencem a fer balanç.
En el pla personal, cadascú podrà valorar els esdeveniments que
l’hauran marcat, els aprenentatges que n’haurà extret, els reptes aconseguits, els entrebancs superats i el dia a dia sobreviscut. A nivell d’entitat,
i fins i tot de país, la fórmula serà equivalent.
Un dels fets que haurà deixat empremta serà el 9N, amb els seus previs, i els esdeveniments posteriors, que a hores d’ara encara ens resulten imprevisibles i desconeguts. El que sí que podem concloure és que
el treball del voluntariat ha estat lloable i mereixedor de la nostra gratitud.
Moltes entitats d’àmbits diferents, entre les quals, el nostre CAE, també
han pres un compromís per la causa.
Prou sabem que el tema ve de lluny i que cada generació de catalans
busca com posar la falca o arrencar l’estaca. Aprofitem aquesta plana
per a rememorar les persones que van ser al capdavant de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925), de la qual enguany s’ha celebrat el
centenari de la constitució. Tenien també la voluntat de muntar un país
nou buscant la modernització i l’equilibri territorial. Va ser el moment de
començar a mirar cap a Europa. La xarxa de carreteres i de telefonia
actuals, en són una evidència, però també cal sumar-hi tot l’impuls al
cooperativisme agrari, la voluntat de culturització amb la creació de biblioteques i els canvis fets a l’ensenyament primari. L’escola nova i els
nous mètodes entraven amb força a Catalunya. Va ser el temps de Rosa
Sensat, Alexandre Galí o Eladi Homs. Es van construir les escoles dels
Torms, de la Masó, de Sant Llorenç Savall i de Palau Saverdera, una a
cada província, en pobles modestos; havien de servir de model a la resta de centres escolars del país. Malauradament, la dictadura de Primo
de Rivera va dissoldre la Mancomunitat de Catalunya. La feina feta i
l’herència, tanmateix, les tenim present.
Podem tancar la plana amb aquell acudit que circulava recentment:
“Tant de temps considerant-nos polacos i ara ens volen a tots espanyols”.
També hi ha l’opció de mirar endavant i repetir l’estructura: Feliç 2015 i
una abraçada.
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Programa d’excursions

gener, febrer i març de 2015

Diumenge, 11
de gener

Vall del Riu Corb - Urgell. Itinerari per Guimerà i Ciutadilla.

Matinal

Diumenge, 25
de gener

El lloc de Biern. Vilanova de Prades.

Matinal

Diumenge, 8
de febrer

Muntanyes de Prades - Montblanc. El Barranc de la Pasquala.

Matinal

Diumenge, 22
de febrer

Muntanyes de Prades - l’Albiol. Itinerari per la Serra del Pou.

Matinal

Diumenge, 8
de març

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

Matinal

Diumenge, 22
de març

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. El
Camí Ral de Manresa. Tram La Barata - El Pont de Vilomara.

Tot el dia
Autocar

Serra de l’Obac. El Paller de Tot l’Any i el Camí Ral de Barcelona a Manresa
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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Ressenyes de les darreres sortides
LES GARRIGUES DE VILAVERD
(Vall del Riu Brugent)
Data: 5-10-14
Itinerari: (1). Vilaverd - (2). Les Garrigues de Vilaverd
- (3). Torrent dels Cups - (4). Sant Domènec. Molins de
Figuerola - (5). Riu Brugent - (6). La Riba - (1). Vilaverd
Desnivell: 530 m
Recorregut: 14 km
Dificultat: baixa

Serra de l’Ermita

Reprenem la marxa amb una forta baixada fins a la
confluència dels barrancs del Maltorrent, el Pouet i els
Cups, per on seguirem el recorregut. Aquest tram és molt
ombrívol i feréstec. Mentre el remuntem, anem trobant
força rovellons.

D

esprés d’un matinada de pluges, el cel es comença a aclarir i decidim tirar endavant la caminada per la zona de Vilaverd i la Riba.
Sortim de la gasolinera de Vilaverd per la dreta, per
una pista paral·lela a la carretera, després girem a
l’esquerra en direcció a la serra. El camí aviat es torna
un sender amb una suau pujada i, envoltat de garrics i
brucs florits, ens porta a la carena. A la dreta tenim la
Cucurulla del Mas d’en Just, la Serra de les Guixeres
ens queda al nostre darrere i, a l’esquerra, l’Estret de la
Riba amb el Puig Cabré i la Torre d’en Petrol.
Barranc del Maltorrent

Rovelló prop del camí

Tot el grup menys un

Sortim del barranc a la partida de les Planes, molt a
prop del Pinetell, i girem a l’esquerra per una pista molt
fressada; estem envoltats de pins i també de boletaires.
Ens encaminem ara cap a la dreta i, en una placeta, el
camí s´acaba i comencem a baixar per un sender en direcció al Brugent. Després d’un llarg flanqueig, ja veiem
el Molí de la Figuerola.

Pugem una mica més; el sender ara es torna camí i ja
som al Pla de la Garriga. L’entorn és força pelat: alguns
pins aïllats i, sobretot, garrics.
Trobem una cruïlla i girem a l’esquerra, a la dreta aniríem en direcció a Rojalons. Tot i que el terreny és força
pla, a poc a poc comencem a baixar fins al Pla de les
Saleres, on esmorzem.
4
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Creuant el Brugent

Sant Domènec. Molí de la Figuerola

A proposta del Francesc, ens arribem al Clot d’en
Goda. És un paratge feréstec amb uns grans daus de
pedra, per sota d’un dels quals surt un rec d´aigua mentre que d’altres tenen vies d’escalada. Passem per la
vora del Molí del Mas, on la riuada de 1994 va fer estralls. Sortim a una pista que ens du a la part baixa de
la Riba. Creuem el Brugent per un pont a l’esquerra i pugem per un sender que ens porta a la cresta que separa
l’Alt Camp de la Conca de Barberà. A la nostra esquena
ja queda la Riba.

Tot el grup al Molí de la Figuerola

Ja som a tocar del Riu Brugent: fem les fotos de rigor i
seguim en direcció al riu; el travessem com podem i sortim a la carretera amb els peus una mica molls ja que, a
causa de les pluges, baixa força aigua. Ens toca de fer
un quilòmetre per la carretera fins a l’alçada de la Font
Gran, on girem a l’esquerra i aprofitem per a refrescarnos. Tornem a baixar en direcció al riu pel costat d’una
canonada que deu abastir d’aigua la Riba. El sender
cada cop és més ombrívol; tornem a ser al llit del riu, el
creuem altre cop i seguim per un sender ben definit: hi
podem veure algun margalló força gran.
Un racó del Brugent

Baixem per un pendent ben pronunciat i fem cap al
peu de la serra. Transitem a tocar de la carretera entre
conreus mig erms, petits pinars i marges de pedra. El
terreny és ben planer i en un tres i no res arribem a la
gasolinera on tenim els cotxes. Sembla que el dia es torna a tapar, però ara ja la fem petar al bar de Vilaverd.

Joan Poblet
Fotos: Amadeu Rodríguez, Manolo García

Font Gran
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SERRA DE PRADELL
(Pradell de la Teixeta - Priorat)

aviat un senderó a la nostra esquerra que, entre antics
marges de pedra seca, s’enfila vers llevant per la dreta
del barranc. Després d’uns trenta minuts de marxa, en
una clariana del bosc, trobem la Font del Pèlic. Probablement aquest indret fou un lloc de conreu; hi podem
observar una petita presa per a retenir l’aigua que brolla
de la llera del barranc i les runes d’un petit mas. Si estigués arranjat, aquest seria un lloc molt acollidor.

Data: 19-10-2014
Itinerari: (1). Corral Nou - (2). Cova del Rector
- (3). Torrent del Pèlic - (4). Camí de Pradell - (5).
L’Enderrocada - (6). Morral Blanc - (7). Barranc dels
Abeuradors - (8). Cova Secalla - (9). Pradell de la
Teixeta - (1). Corral Nou.
Desnivell: 350 m
Recorregut: 8,5 km
Dificultat: baixa

Font del Pèlic

Seguim pujant a buscar la Serra de Pradell; ens acostem al Pla de Baró i, en un revolt del camí, veiem una
barraca de pedra seca: és la barraca de Cal Trilles, de
considerables dimensions i en un estat de conservació
prou acceptable. Ens hi apropem per a observar-la i, alhora, aprofitem per a esmorzar.

A

quest trimestre les nostres rutes ens han de portar diverses vegades per la comarca del Priorat,
la primera és la del dia d’avui.
Així doncs, prenem els vehicles i ens apropem a la població de Pradell de la Teixeta, anomenant només Pradell fins a l’any 1989. Pradell es troba a 463 m d’altitud
i, tot i ser dins la comarca del Priorat, gran part del seu
terme limita amb la comarca del Baix Camp.

Barraca de Cal Trilles

Prosseguim la ruta i, seguidament, arribem al Pla de
Baró, on un gran grèvol ens sorprèn per la seva frondositat. Anem girant a migjorn tot seguint el sender anomenat Camí de Pradell. Si prenguéssim aquest camí en
direcció oposada –a tramuntana-, ens duria fins al Coll
de la Teixeta, pas natural entre les poblacions del Baix
Priorat i el Baix Camp. Un cop som dalt la Serra de Pradell, quedem impressionats per la panoràmica que el
paisatge ens ofereix: davant nostre veiem els pobles de
l’Argentera, Duesaigües i Riudecanyes amb el pantà ple
a vessar; i més enllà, el mar.

Preparats per a iniciar la ruta

Deixem els vehicles en un revolt de la carretera local
que enllaça la carreta N-420 amb aquesta petita vila.
Just on hem deixat els cotxes, trobem un rètol que ens
indica la ruta del Barranc de la Font del Pèlic. Prenem
la pista que davalla fins al fons del torrent per a trobar
6
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Dalt la Serra de Pradell, mirant a tramuntana

Mentre anem baixant, comencem a trobar antigues parades de conreu ara totalment abandonades; passem
pel costat del que sembla que són uns abeuradors naturals perquè l’aigua que es filtra de la muntanya queda
embassada en unes cavitats de la roca. Seguim baixant,
passem a la vora d’un forn de calç i, tot seguit, el sender
ens porta per un indret on hi ha diverses balmes -com la
Cova Secalla- que deixem a la nostra dreta.

El grup al recer d’un gran grèvol

Ens trobem a 734 m d’altitud i seguim caminant
arran de cingle, a voltes apropant-nos a l’estimball
per a gaudir de la seva espectacularitat. Ara el sender
comença davallar i ens atansem a l’indret anomenat
l’Enderrocada, on la cinglera calcària queda tallada
de sobte, tot obrint una gran porta natural que dóna
pas al camí del Barranc de Coma Tornera, el qual,
des de Pradell, ens podria dur fins a l’Argentera o
Duesaigües.

Efectes de la força del vent

D’aquesta manera arribem a la llera del torrent, on
veiem els primers horts. Prenem una pista cimentada
que ens condueix a l’entrada del poble de Pradell, gairebé el punt final de la ruta d’avui. Després de fer un beure
en un bar del poble, ens apropem als cotxes que havíem
deixat aparcats a prop de la vila.

Gaudint de les vistes

Nosaltres, però, seguim el sender pel costat obac
de la carena, passem a frec de la paret de la roca -on
podem observar un petit cocó amb aigua- i seguim
per aquest agradable camí fins a arribar a l’indret
anomenat el Morral Blanc, on prenem el sender del
Barranc dels Abeuradors que davalla vers ponent.

Amadeu Rodríguez
Fotos: Joan Castro, Manolo García
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ALBARCA - CABACÉS
(Travessa de la Serra de Montsant)
Data: 2-11-2014
Itinerari: (1). Coll d’Albarca - (2). Albarca - (3). Grau
Gran - (4). Roca Corbatera - (5). Crist de la Sang - (6).
Piló dels Senyalets - (7). La Cogulla - (8). Portell del
Punt de l’Espera - (9). Portell de la Cova d’en Noguer
- (10). Portell de la Boca de l’Infern - (11). Ermita de
la Foia - (12). Ermita de Sant Roc - (13). Cabacés.
Desnivell: 630 m
Recorregut: 21 km
Dificultat: baixa
ecórrer de llevant a ponent els 21 km que separen el poblets d’Albarca i Cabacés seguint
íntegrament la carena de la Serra de Montsant
és un itinerari clàssic que fins ara teníem pendent.
Aquesta sortida permet veure els dessolats comellars de la part superior del Montsant i el seguit de
barrancs que es desprenen vers tramuntana. A voltes, el camí també s’apropa als cingles de migdia de
la Serra Major.

R

Boira a la Serra Major

A les 8:00 del matí sortim del Coll d’Albarca sota un cel
gris i espès. Seguint el GR 174 (SW), pugem al poble i
continuem fins a les ruïnes dels Hostalets (8:13). Iniciem
l’ascens pel corriol del Grau Gran, que s’enfila pel mig
d’un característic roquetar de conglomerat rosat. Enllacem amb la pista del Montsant al Collet de Miragüellos
(8:35). Bones vistes sobre la Vall d’Ulldemolins i l’inici
del Congost de Fraguerau, avui cobert de boira. Seguim
pujant per la pista (SW). A partir del Grau Gran, ens comencen a envoltar unes boirines que s’aniran espessint
fins a limitar-nos la visibilitat a uns 80 m. Fem cap a la
capçalera del Barranc dels Pèlags, on deixem la pista i
el GR, i seguim pujant pel corriol que, pel mig del bosc,
s’enfila a la Roca Corbatera. Ja prop de la carena, a
la boira s’afegeix un vent fred i humit que ens obligarà
a cercar un recer per a esmorzar. Aquesta manca de
visibilitat farà que renunciem a pujar al cim de la Roca
Corbatera.
Dalt de la Serra Major la visibilitat es reduirà encara
més i ens obligarà a anar ben junts. Passat el Crist
de la Sang, trobem el GR 174-1 i el seguim fins a
les Basselles (W), on continuem pel camí de la Serra
Major marcat amb ratlles grogues (W). Deixem enrere
el Piló dels Senyalets, el Pi del Cugat i la Cogulla, a
la qual també renunciem a pujar per causa de la boira
que ja no trigarà a esvair-se; de manera que, a partir

.
Camí del Grau Gran

Atès que no es tracta d’un itinerari circular, hem optat
per llogar un autocar que ens permeti fer de forma còmoda l’aproximació al Coll d’Albarca i el retorn a l’Espluga
des de Cabacés.
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Racó de les Foies

Font de l’Ermita de la Mare de Déu de la Foia

del Portell de l’Espera (12:25), tindrem sol, el cel ben
blau i bones vistes sobre els barrancs del l’entorn de
Margalef.
Seguim carenejant i baixant vers el SW per un corriol
força erosionat que va pel fons del barranc que hi ha
sota el Portell de la Boca de l’Infern. Al final del barranc
trobem una pista forestal que, en direcció SW, ens porta al Collet del Ros (13:35), on comença la baixada

parets de roca entre les quals es formen grans clots
o foies; sota s’alça l’ermita, que és d’estil barroc
popular del segle XVIII. Hi arribem a les 14:00 i ens
aturem per a dinar prop de la font de doble doll que
hi ha.
Reprenem el camí pujant per un costerut i ample
vial cimentat (S) que ens porta al Camí Vell de la
Foia, pel que baixem vers el SW. Fem cap a l’Ermita
de Sant Roc, més petita i situada sota una balma.
Data del segle XVI i té un gran xiprer al davant. El
sol de la tarda realça els colors rogencs de les roques del Tormo del Pa Badat, que s’alça a la nostra
dreta sobre el Barranc de la Covassa.
I així fem cap a Sant Joan, una altra capella que
hi ha al capdamunt del poble de Cabacés. Baixem
pel llarg carrer principal fins al centre de la vila, on
acabem l’itinerari (15:45).
Abans de pujar a l’autocar, fem una estona de tertúlia al bar del poble convidats pel Francesc Solé,
que per fi s’ha jubilat!
Enhorabona Francesc!
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Joan Castro, Manolo García

Baixada a Cabacés

cap a l’Ermita de la Mare de Déu de la Foia, que és
l’ermita principal del poble de Cabacés. Aviat es fan
visibles entre la pineda unes altes i característiques

Barrancs del sector de Margalef
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TRAVESSA PER LA SERRA DE LA LLENA
Data: 16-11-2014
Itinerari: (1). Km 2,5 Ctra. TV7004 - (2). Punta del
Ponç - (3). Mirador - (4). Coll de la Cova del Quelo
- (5). Coll de les Marradetes - (6). Coll de l’Abellar (7). Cova dels Calaixos de l’Ereldo - (8). Punta Curull.
1.023 m - (9). Coll del Comellar del Berga - (10). Ctra.
TV 7004 - (11). Vallclara.
Desnivell: 685 m
Recorregut: 12,4 km
Dificultat: baixa

L

a Serra de la Llena fa de límit entre tres comarques: les Garrigues, el Priorat i la Conca de Barberà. S’estén al llarg d’uns 12 km de llevant a
ponent mostrant uns trets característics propis que la
distingeixen dels propers massissos de Prades i de
Montsant.

Camí sota la Punta de l’Ossona

Al vessant de tramuntana el pendent de la serralada
és més suau. Per això hi creixen pins, alzines, roures,
corners, etc. i, en els seus barrancs, hi neix el modest
Riu de Set, que, des de l’Ermita de Sant Miquel de la
Tosca, baixa vers el NW a trobar el Riu Segre.
La Serra de la Llena pertany, en gran part, a la comarca de les Garrigues i constitueix el seu sistema
muntanyós més elevat i important.
L’accés més directe a la carena -tot superant els cingles de migdia- pot fer-se des de diferents punts dels
termes de Vilanova de Prades i Ulldemolins. Els accessos a la muntanya a través dels boscos i barrancs
del sector de tramuntana es troben en els termes dels
pobles del Vilosell i la Pobla de Cérvoles.

		

* * *

Sortim de l’Espluga i deixem un cotxe al poble de
Vallclara, on acabarem l’itinerari d’avui. Ens servirà
per a anar a buscar la resta de vehicles al km 2,5 de la
carretera TV-7004 de Vilanova de Prades a Ulldemolins, on aparcarem en una esplanada que hi ha sota la
Punta del Pagès, a pocs metres de l’inici de l’itinerari.
El matí es presenta agradable, amb temperatura moderada, el cel net i absència de vent.

Mirador sobre la Vall d’Ulldemolins i la Serra de Montsant

De proporcions modestes, aquesta serra té un relleu
estructural en el qual predominen grans llenques de
conglomerat superposades i inclinades vers el vessant de migdia, sector en què s’alcen els cingles que
dominen Vilanova de Prades i Ulldemolins.
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Cova dels Calaixos de l’Ereldo. Serra de la Llena. El Vilosell

Iniciem la caminada a les 8:40 pujant uns 120 m per la
carretera (NE). A la banda esquerra trobem un petit entrant cimentat i l’inici d’un camí que puja al bosc (E), el
qual seguirem. Aviat trobem un tram molt costerut força
malmès pel pas de motos i bicicletes de muntanya.

A mesura que avancem, però, el camí es va aplanant i
presenta un estat de conservació millor. Pugem suaument
(NE) fins a un collet que hi ha entre la Punta del Metge i la
Punta d’en Ponç (9:08), on trobem una bifurcació. Seguim
pel ramal de la dreta, que va flanquejant per la banda obaga i boscosa de la carena (E-NE).
Som en plena tardor i els arbres de fulla caduca canvien de color. Entre la fullaraca apareixen bolets, i alguns
companys aprofiten l’ocasió per a collir les llenegues que
afloren sobre la catifa ocre i groga del bosc.
El sender segueix les ondulacions de la serra i fem cap a
un mirador proper a la Punta Castanyola (9:45) que s’alça
a 914 m. La vista sobre el Montsant i la Vall d’Ulldemolins
és espectacular i ens hi aturem per a esmorzar.
Reprenem la caminada i sortim de l’obaga. Ara el camí
esdevé carener i assolellat. A banda esquerra destaquen
les típiques formacions de llastres de conglomerat tombades que caracteritzen la Serra de la Llena.
Deixem enrere el Coll de les Marradetes, el Camí Vell de
la Pobla, la Punta de l’Ossona i la Penya Alta, per fer cap al
Coll de l’Abellar, on hi ha una important cruïlla de camins.
Aquí s’acaba el corriol que seguíem i continuem per una
pista que passa entre la torre de vigilància del cim de la
Cogulla (1.029 m) i el conjunt d’antenes de telecomunicacions de la Serra de la Llena.
A uns 200 m dels pujadors que van a les antenes, trobem
la cruïlla del Camí de Vilanova al Vilosell. Deixem la pista i seguim pel ramal que baixa per l’esquerra (NE). Aviat
ens derivem a l’esquerra (W) per a anar a la Cova dels
Calaixos de l’Ereldo tot seguint unes marques grogues. Hi
arribem a les 11:50.

Relleu característic de la Serra de la Llena

Vilanova de Prades i les Muntanyes de Prades, al fons
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Carenejant per la Serra de la Llena

La Cova dels Calaixos de l’Ereldo és un petit laberint
de blocs caiguts, escletxes i cavitats força interessant;
amb algun pas estret en el qual cal amagar la panxa
per a poder passar. Una llegenda de Vilanova de Prades conta que durant les guerres carlines del segle
XIX, en aquestes coves, s’hi amagà un personatge que
anunciava a la gent la fi de la guerra.
Tornem a la pista de la carena i la seguim (NE) fins
a la cruïlla de Pla de la Galandana, on continuem per
un corriol que, vers llevant, ens porta a la Punta Curull
(1.023 m), on gaudim del bell mirador que domina Vilanova de Prades, la Conca de Barberà i el massís de
Prades.
Tornem enrere (W) uns 100 m per a trobar un camí
que baixa fortament (NE) fins a la pista que puja de Vilanova de Prades. Aquest camí mostra els desastrosos
efectes del pas de motos. Seguim la pista per la dreta
(W), i aviat gira vers migdia. A banda esquerra trobem
una altra pista forestal que baixa en direcció N-NW i
ens portarà, entre la pineda, al Coll del Comellar d’en
Berga, on la pista esdevé un corriol que davalla fortament fent ziga-zaga. Es tracta d’un camí antic

i parcialment empedrat, també molt malmès pels motoristes. Baixem a tocar d’una llarga llenca de conglomerat on hi ha una balma coneguda com la Cova Biosca.
Al final de la llenca comença una zona de conreus d’on
surt la pista que, vers el NW, ens portarà al poble de
Vallclara després de creuar la carretera TV 7004. Arribem a l’aparcament del poble a les 13:40.
Després de recollir els cotxes que havíem deixat a
l’inici de l’itinerari, ens apleguem en un bar-restaurant
proper a l’aparcament. Avui celebrarem els aniversaris
del Fermí i del Carlos.
Per molts anys!

		
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Joan Castro, Marta Roig, Manolo García
i Antoni Ferrando

Foto de grup dalt la Punta Curull. 1.023 m
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PELS BARRANCS DE CASTELLFOLLIT
I DEL BRUGENT (Muntanyes de Prades)

la vegetació de roures, alzines, pins rojos i l’ambient de
tardor la fan suportable. Ja som al coll i, al GR 171, ens
dirigim a la dreta en direcció cap a Prades.

Data: 14-12-2014
Itinerari: (1). Casa forestal de Castellfollit - (2). Pla dels
Esbarzerals - (3). Coll d’en Perroi - (4). Coll de la Nevera - (5). Coll del Bosc del Llarg - (6). Les Ferradures
- (7). Coll de Mont-ral - (8). Mare de Déu de Barrulles
- (9). La Manugra - (10). Mas d’en Toni - (11). Coll de la
Caldereta - (1). Casa forestal de Castellfollit.
Desnivell: 840 m
Recorregut: 17,5km
Dificultat: baixa

Barranc de les Fontetes

Arribem al Coll de la Nevera, on girem a la dreta en
direcció al Mas de Gravat. Hi arribem en uns deu minuts i hi esmorzem. El Mas és petit, però està restaurat. Ja hem recuperat forces i ens posem en marxa en
direcció al Barranc de les Fontetes, on passem entre
alzines. El dia cada cop és més tapat. Quan arribem a
les parts mitjanes del barranc, trobem marges i apareixen els primers castanyers força grans; més avall, ja
sentim el soroll de l’aigua.

A

vui farem una sortida prou atractiva de tota una
jornada. El dia és gris, força tapat, però les previsions diuen que no plourà fins a la tarda. Des
de Castellfollit, ens posem en marxa per la pista del Titllar fins al dipòsit de l’aigua que avui vessa de ple. Ens
enfilem per la vora i entrem al bosc; ens orientem amb
dificultat per un petit pas que aviat resulta ser una pista.
Anem pujant pel vessant nord del Tossal Rodó, a la dreta del Barranc del Racó del Bou.

Mare de Déu de Barrulles

Sortim a la pista. A la dreta, aniríem a Capafonts; nosaltres agafem l’esquerra. Arribem al Coll de Mont-ral i,
en suau descens, ja som a la Mare de Déu de Barrulles.
L’ermita probablement és del segle XII i es va restaurar
el 1956. Una inscripció al llindar de la porta diu:
“Si veniu per mal no passeu el portal,
si veniu per bé no us quedeu al carrer”
Però el cas és que la porta és ben barrada i et quedes
al carrer tant si hi vas per mal com per bé.

Pista del vessant nord del Tossal Rodó

Sortim a la pista del Titllar i la creuem en direcció al Coll
d’en Perroi; el pendent comença a ser exigent; tanmateix,
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Seguim avançant i travessant el riu d´una riba a l’altra
almenys cinc cops fins a deixar-lo pel marge dret per a
seguir el sender cap al Mas d’en Toni.
Ens agrupem per a començar la pujada i decidim que
en farem una part abans de dinar. Després de creuar el
riu, ara pel pont, agafem a la dreta un sender que porta
al Coll de la Caldereta vorejant el Mas d’en Toni i travessant el Barranc de la Font Gran. Sortim en una pista tot
just darrere el mas i enfilem a la dreta.

Les Fous al Riu Brugent

Després de fer les fotos de rigor, som a la part de baix
de les escales que donen accés a l’ermita. Els indicadors ens marquen Les Fous com a proper destí. Baixem
pel Barranc del Forn Teuler fins a sortir al Brugent, a
l’alçada del Molí del Mig. Seguim el curs de l’aigua fins
a trobar una mica d’esplanada amb xops, per on ens
apropem a Les Fous.
Sender del Mas d’en Toni al Coll de la Caldereta

El dia es comença a aclarir; finalment, veiem que avui
no plourà on som nosaltres. La pujada és exigent i, quan
som a la meitat, parem a dinar. En poca estona tornem
a caminar; les tarteres del capdamunt del coll són ben
espectaculars, així com les vistes.

El Brugent amb força aigua

Vistes als roquers de la Cansalada

Sortim al Coll de la Caldereta, ens reagrupem i iniciem
el descens pel sender que porta a Castellfollit. En poc
temps arribem a la pista i, com sempre que passem per
la vora dels bolets pintats als arbres, debatem la conveniència o no de fer aquest tipus d´actuacions en la
natura. Animadament, arribem als cotxes i ens dirigim
al Bar dels Caçadors, on prenem uns refrescos i ens
acomiadem fins a la propera sortida.
Creuant el Brugent amb decisió

Seguim l’itinerari, baixem per un tronc treballat en forma
d´escales per tal de lliscar el menys possible i arribem a
la Manugra, una roca de forma ben original.

Joan Poblet
Fotos: Joan Castro, Manolo García, Antoni Ferrando
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PEU DEL BOSC – CARENA DE L’ERMITA
(Muntanyes de Prades)
Data: 28-12-2014
Itinerari: (1). L’Espluga de Francolí. Font Baixa - (2).
Camí de la Serreta - (3). Masia del Simó - (4). Coll
de la Bena - (5). Carena de l’Ermita de la Stma. Trinitat - (6). Ermita de Sant Miquel - (1). L’Espluga de
Francolí
Desnivell: 400 m
Recorregut: 10,5km
Dificultat: baixa

Arribant a la Masia del Simó

El Peu del Bosc està pletòric; les oliveres amb les
seves capçades, d’un lluent platejat que les tonalitats grises del dia encara accentuen més, ressalten
pertot arreu.

Pujant per la carena de l’Ermita

D

esprés de Nadal, toca una caminada de pocs
quilòmetres i poc desnivell, però no per això
menys atractiva.
La sortida la fem des del mateix lloc de trobada per
a estalviar-nos l’aproximació amb cotxes. Comencem a
caminar pel Carrer de la Font, Plaça del Novè Centenari, Carrer Mestre Roig, pugem en direcció a la Pedrera i
el Camí de la Serreta, per on sortim del poble i des d’on
tenim una bona panoràmica de la sortida d’avui.

Després d’un creuament de camins, seguim a la
dreta en direcció a la muntanya. En vuit o deu minuts passem per la Masia del Simó, deixem la pista,
passem la cadena i enfilem fins al Coll de la Bena,
on arribem esbufegant una mica. Ara girem a l’est,
deixant el tallafocs a la nostra esquerra, per una pista envoltada de pins. Hi comencem a trobar alguns
rovellons. En un lloc arrecerat, esmorzem i recuperem forces.

Plaça del Novè Centenari

Foto de grup a la carena
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En acabat d’esmorzar, seguim per la pista amb la
vista posada a les vores per si trobem algun altre
rovelló. Sortim altre cop al tallafocs, per on pugem
tot carenejant la serra. Arribem a la part més alta i
podem gaudir de les vistes de la Conca a la dreta i, a
l’esquerra, el Coll del Sègol, el Roquer del Penitent,
l’Aigüeta i l’Obac de la Pena. Al fons de la vall queda
l’Ermita de la Santíssima Trinitat.

Poblet des de la carena de l’Ermita

Carena de l’Ermita

Seguim per la carena. El temps és molt canviant:
ens ho mostra el petit arc de Sant Martí que es forma
damunt de L’Espluga.

La mà és la meva i el rovelló, un pinetell

Tornem a trobar rovellons i entre tots ja en portem
uns quants. La pista convida a la conversa i en un no
res som a Sant Miquel. Seguim per camí asfaltat i en
vint minuts estem asseguts a L’Estic fent un beure.
Avui ha convidat la Pilar.

Vista peculiar de la Conca

En un punt determinat, girem a la dreta i entrem
al bosc. Baixem, entre els pins, una cinquantena de
metres i fem cap a una pista planera que seguirem per
l’esquerra per a tornar a sortir al tallafocs, girar a la dreta
i continuar per una altra pista que baixa molt suau.

Baixant en direcció a Sant Miquel

		
Joan Poblet
Fotos: Joan Castro, Marta Roig

Més vistes de la Conca
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Muntanya
CIRC DE SOUM DE RAMOND, A L’OMBRA DEL PERDUT

A

final de setembre, un grupet de quatre personatges vam anar a fer el Circ de Soum de Ramond, que s’estén
des del Pico de Añisclo fins a l’espatlla d’Esparrets, a l’ombra del Mont Perdut. La ruta era prou fàcil -catalogada de F+/PD-, però llarga! Així doncs, sortíem els quatre genets de la pedra: l’Octavi el runner, que feia
dies que no trepitjava muntanya; el Toni, el que fa de tot i no domina res; el tot just estrenat alpinista Xop, valent i
decidit, i l’Albert, el Hèvits que s’estrena en el món dels tresmils! Una combinació explosiva que va portar a dues
jornades de gaudiment i de muntanya.

El grupet de quatre personatges

Com sempre que pugem a la vora del Perdut, hem
de passar la nit a Góriz si no volem que les nostres
gestes passin massa de 30 km i 2.000 de desnivell
positiu. Així que, com sempre amb un coet al cul i
menjant de qualsevol manera, pit i amunt des de la
pradera d’Ordesa al refugi; el temps... com sempre
2’5 h. Impossible de rebaixar aquest temps si no
és corrent. Això sí, sort del Mcgiver Xop, que va
portar les vambes a la recàmera... perquè el Hèvits,

als 40’ de sortir, ja tenia dues llagues tremendes al
taló!
Com ja sabeu, sempre sortim de matinada. La primera fita del dia era arribar al cim de la punta de las Olas
abans que el sol; així que, a ritme d’ariet, vam enfilar el
camí del cim en unes dues horetes. Com si de la Cuita
el Sol es tractés, on time érem al top i, en un parell de
minuts, just per a preparar les càmeres, vam veure
l’albada des del cim de la punta de las Olas.

La primera fita del dia era arribar al cim de la Punta de las Olas abans que el sol.
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Per a retornar al Pic d’Añisclo, ens vam haver de calçar
els grampons; tot i ser a final de temporada, encara quedava neu a les cares nord. Tot albirant la majestuositat
pedregosa del Canó d’Ordesa, amb les corbes de nivell
marcades al Tobacor i al Pico del Descargador, el Perdut
presidia l’escena a la dreta. Realment, un plaer! Però, és
clar, veient on érem, ens recordàrem que el camí era llarg
i pedregós; així que, pit i avall, que ens esperaven 5 h de
descens, durant els quals els genolls i el cansament
ens havien de recordar que no som el Kilian.

La desgrimpada

A la baixada de la base del Soum de Ramond hi
ha una desgrimpada molt fàcil, però, com sempre, la
línia recta en muntanya no és el camí més curt entre
dos punts. Així que, primera encinglada del dia, una
desgrimpada senzilla, però que ja posa les piles per la
manca de preses per a mans i peus. Un tram de cresteta per a gaudir de valent, les excel·lents vistes que
ens ofereix la Vall de Pineta, un trosset de glacera... i
ja érem a l’espatlla d’Esparrets, la nord del Perdut amb
la seva immensitat, amb el Dedo, allí fent-nos l’ullet tot
recordant-nos dies passats, quan ens penjàvem de la
rentadora per a poder-lo baixar...

Final de temporada, i encara quedava neu a les cares nord.

La cara nord del Perdut
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Cano d’Ordesa, Serra de las Cutas i la Faja de Pelay, a l’esquerra, i el Tobacor, a la dreta

El camí és ardu, però teníem les imatges boniques i
feixes llargues com un dia sense pa. El fet d’haver-hi tanta neu fa que et puguis refrescar en qualsevol lloc... Així
que, dit i fet! Quan vam trobar la primera banyereta, cap
dins! No és que l’aigua fos gaire calenta per a relaxarnos; tanmateix, era tonificant. No hi ha res com una bona
capbussada a 2.800 m. Alçar-se ben d’hora té premi: una
altra capbussada a les Grades de Soaso, que sempre va
bé una mica més d’aigua freda per a reviure!
Us preguntareu on coi era el Hèvits, Ewok que portàvem amb nosaltres... Doncs la tecnologia no sempre
juga bones passades i el teníem a la cerca de cobertura i
bateria de mòbil per a un afer important! Tot va acabar bé!
Com a les pelis ianquis, però a lo catalanoaragonès!

Vam fer una bona ruta amb una excel·lent companyia,
com gairebé sempre. Tot i la pallissa que sempre ens
cau a sobre pel ritme imposat per un eixelebrat a qui algun dia amagaran el rellotge i el despertador, hem tingut
moments de relaxament i de gaudi.
Aquestes muntanyes tan nostres, el nostre estimat
Pirineu, que ens ha vist patir, gaudir, plorar, suar, emocionar-nos, no deixen mai de sorprendre’ns. Cada vall,
cada cim, totes les crestes que a poc a poc anem coneixent i cada petit racó ens omplen de felicitat. No sé si
podrem votar, si ens coartaran la llibertat tapant-nos la
boca. El que sí que sé és que aquests petits moments
ens fan sentir vius i lliures, i que res és impossible i tot
està per fer!

Moment de relax i reflexió
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Toni Morlans
Fotos: Xop i Toni

Retalls d’un diari de viatge
EL CAMÍ DE CAVALLS - GR 223. (Menorca - Balears). Part 2

L

a darrera vegada que vam recórrer Menorca va
ser el 1974. Amb tot, la Marta ja hi havia estat el
1968 i el 1969. Després hi anàrem junts el 1970.
En teníem molt bon record; per això, aquesta primavera vam decidir tornar-hi per fer el Camí de Cavalls,
un projecte pendent de feia temps, ja que esperàvem
tenir la llibertat de decidir el moment adient per fer-lo
realitat.
A les darreries de la primavera l’illa encara no ha
estat presa pel turisme, la calor és moderada i la vegetació encara no ha estat cremada pel sol, per això vam
decidir fer el Camí de Cavalls en 10 etapes entre el 4
i el 13 de juny.
Ara que ja l’hem fet, hem comprovat que després de
40 anys Menorca ha sofert canvis, però encara és una

meravella al mig del mar Mediterrani. Per això recomanem als nostres companys excursionistes que facin el
Camí de Cavalls de Menorca quan els sigui possible.
La logística de la sortida: trasllats, allotjament, assessorament, etc. la vam encarregar a una empresa local
especialitzada: Camí de Cavalls 360º, la qual no dubtem
a recomanar.

Taula, talaiot i poblat prehistòric de sa Torreta

El Rostollet Gran. Camí d’Addaia

* * *

4-6-2014. Sa Mesquida-Favàritx (21km / 400m)
Iniciem l’etapa a Sa Mesquida per tal d’evitar el tediós tram de carretera de Maó. Passem per la solitària
Cala Mesquida i seguim vorejant la costa (N) fins a
prop de la Caleta de Binillautí, on el camí deixa el litoral
i s’endinsa per boscos i conreus (NW) fins a s’Albufera
des Grau, on veiem aus d’aiguamoll. A la Cala sa Torreta
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deixem el Camí de Cavalls i pugem vers ponent cap
el mas de Sa Torre Blanca, on visitarem el poblat talaiòtic de Sa Torreta. Tornem al Camí de Cavalls, que
per l’interior i entre camps ens porta a les desertes
cales d’en Cavaller i de Morella Nou. Aviat es fa visible l’aiguamoll de la Bassa de Morella, envoltada
parcialment per dunes.
La vegetació, afectada pel vent i la sal, forma matollars baixos arrecerats sota els pedregars. Fem cap
a la Platja d’en Tortuga, des d’on s’albira el solitari
Far de Favàritx, bastit sobre una roca erosionada pel
vent i el mar.
Finalment arribem al far, on acabem l’etapa. Passem la nit en un hostal de Maó.
Alzinar de la Vall d’Algaiarens

5-6-2014. Favàritx- Ses Salines de Fornells
(23 km / 250 m)
Des de la carretera de Favàritx, pel sector de Sa
Talaia, reprenem el Camí de Cavalls (NW). El sender, entre conreus i pastures, fa cap a la Cala d’en
Caldés, on hi ha una caseta solitària i un pou amb
abeuradors conegut com el Pou d’en Caldés. El camí
segueix les ondulacions del terreny (W-SW) entre
rostolls. Trobem el Camí d’Addaia i els aiguamolls de
les Salines de Mongofra, on hi ha aus aquàtiques. A
la vora de l’aigua hi jeuen les vaques d’una granja
propera. Passem prop d’Addaia i travessem la urbanització de s’Arenal d’en Castell, de la qual desitgem
sortir. La platja de s’Arenal, però, és magnífica.
A partir de Son Saura, el camí (W) entra en una
zona boscosa i després baixa vers migdia fins a Cap
des Port, on visitem les ruïnes de la basílica paleocristiana que s’hi ubica. A l’entorn es veuen masies,
horts i un riuet d’aigua clara.
Seguim vers ponent fins a trobar la carretera de
Fornells, que seguirem un parell de quilòmetres (N)
fins a Ses Salines de Fornells, on acabem l’etapa.
Passem la nit a l’Hostal Port de Fornells.

desolat Cap de Cavalleria. Arribem a un ecomuseu i a les minses ruïnes romanes de Sanicera,
des d’on el camí tomba i segueix la carretera (S)
fins a l’aparcament de la Platja de Cavalleria. Ara
la ruta segueix vers ponent per l’accidentada costa. Deixem enrere la Cala Pregonda i, a partir de
la recòndita Cala en Calderer, on ens aturem per
a descansar en un refugi de pescadors, iniciem el
tram més accidentat del Camí de Cavalls, que fa un
seguit de pujades i baixades pels turons de la Marina de Sant Jordi. És un tram aeri, amb bones vistes
i de geologia variada, on afloren margues verdoses.
En arribar a la Marina des Mig, el camí davalla per
l’interior i entra en la pineda (SW-W).
Fem cap al pont i l’aparcament dels Alocs, on
acabem l’etapa d’avui, Però encara hem de seguir
1,4 km per pista fins a Santa Elisabet (SE), on ens
vindran a recollir per portar-nos a un hostal de Ferreries per a passar la nit.

El camí segueix la carretera que va a Cala Tirant
(NW-W). Creuem el solitari arenal de Tirant fins a un
aiguamoll (W), des d’on seguim (N) la costa est del

7-6-2014. Santa Elisabet - Alocs - Cala Morell
(14,7 km / 280 m)
Sortim de Santa Elisabet vers els Alocs (NW) amb
una parella de catalans que també fan el camí, però
en sentit contrari al nostre. Ens separarem prop de
la cala d’Alocs, on hi ha un refugi de pescadors. Asseguts al pedrís del portal, prenent el sol del matí,
hi ha quatre homes que han passat una nit de festa
a la cala.

Cala en Calderer

Sector des Codolar de sa Torre Nova - Calesmorts

6-6-2014. Ses Salines de Fornells - Alocs -Santa
Elisabet. (21 km / 565 m)
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El camí voreja vers ponent els penya-segats de la
Cala del Pilar fins al Macar d’Alforanet, on gira cap a
l’interior pel Pla de Mar (S). Travessem una llarga pineda i baixem a l’ampla Vall d’Algaiarens, on hi ha pous
excavats a la roca, extensos conreus i un notable alzinar. Aquí trobem gent fent un tram de camí a cavall.
Seguim fins a la cala del Codolar de Biniatram (W) i
travessem el pla de la Marina de Corniola (W), on hi ha
un dels aljubs més notables de l’illa.
Fem cap a la urbanització de Cala Morell, on ens fem
un petit embolic fins a trobar l’hostal on hem de passar
la nit. A la tarda visitem l’espectacular necròpolis de
cala Morell, formada per grans cavitats sepulcrals excavades a la roca que daten del segle XVIII aC.
Camí des Cap d’Artrutx

8-6-2014. Cala Morell - Ciutadella
(19,5 km /180 m)
Des de Cala Morell seguim pels roquetars de la costa
(W) fins a l’inici d’un llarg mur de pedra que seguirem
vers migdia. A partir d’aquest punt trobarem moltes
barraques de pedra seca circulars força ben conservades. El terreny és pla i pedregós; i el camí tomba
vers tramuntana travessant la Marina de Son Angladó.
Creuem alguns torrents prop dels quals hi ha aljubs que
posen de manifest l’enginy dels menorquins a l’hora de
recollir aigua. A tocar del penya-segat observem les
evolucions d’algunes aus: gavines, falcons, miloques,
etc. A banda dreta destaquen els entrants de mar de
Calesmorts, d’aigües fondes i fosques. Travessem la
carretera del Far de Punta Nati, prop de la qual hi ha
gent collint tàperes salvatges, un costum molt arrelat
a l’illa.
A banda esquerra trobem les ruïnes de Son Salomó,
amb un aljub, i la Barraca de Bartomeu Castell. Val la
pena visitar aquest lloc.
El camí gira vers el SW i fem cap al mirador de Sa
Falconera, que domina bona part de l’abrupta costa
nord de Ciutadella. Deixem enrere la depuradora de la
urbanització de Calespiques i ens apropem al Pont d’en
Gil: un espectacular roquetar foradat que s’endinsa en
el mar.
Entrem a les urbanitzacions del sector nord de Ciutadella i acabem la jornada a la Plaça de ses Palmeres
d’aquesta població, prop de la qual hi ha l’hostal on ens
allotjarem.

i, a l’alçada del far, el camí gira vers llevant. Estem envoltats d’hotels i blocs d’apartaments.
Finalment, també per carrers asfaltats, arribem a la
Platja de Son Xoriguer, on ens banyarem i dinarem com
Déu mana. En acabar, ens vindran a buscar amb la furgoneta i ens portaran de nou a l’hostal de Ciutadella.
No cal dir que fer aquesta sortida a l’estiu és poc recomanable.
10-6-2014. Son Xoriguer - Cala Galdana
(16 km / 200m)
La furgoneta ens ve a buscar a l’hostal i ens deixa a la
platja de Son Xoriguer. A partir d’ara el camí passarà
sovint per cales i platges bellíssimes envoltades de verdes pinedes.
Seguim vers llevant fins a Son Saura i la Cala des
Talaier. Aviat es fa visible la Torre d’Artrutx, bastida el
1617. El camí gira cap el nord i, entre la pineda, s’albiren
les aigües color turquesa de Cala Turqueta. Fem cap a
la Cala Macarella, d’aigües blaves. Hi ha algunes coves
artificials penjades al cingle, grans pins, horts i un riuet
d’aigua neta que arriba al sorral de la platja. Ara també
hi ha un restaurant i força gent. Però, quan hi vam ser
l’estiu de 1970 fent vivac, l’indret era solitari i quasi verge. La Marta -que hi va estar el 1968 i el 1969- hi havia
vist tortugues i porcs en llibertat. Ens hi aturem una estona per a descansar.

9-6-2014. Ciutadella - Son Xoriguer
(14,5 km / 90 m)
Sortim de Ciutadella per la zona del port (S) i travessem les urbanitzacions de Cala Santandria i Cala
Blanca, que, com les altres urbanitzacions per les
que vam passar ahir, són excessives. En arribar a la
Punta de s’Aigua Dolça, deixem l’asfalt i comencem
a caminar pels codolars de la costa. El camí és planer i a l’horitzó s’alcen llargues tanques de pedra.
Vers el SW s’albira l’illa de Mallorca. El camí d’avui
és menys variat. Veiem defenses de costa mig abandonades. Arribem a la urbanització de Cap d’Artrutx

Cala des Talaier
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Coves i basílica paleocristiana de Son Bou

Necròpolis troglodítica de Calescoves

Finalment, arribem a Cala Galdana, que també havia
estat un dels paratges més bells de l’illa. Ara és un lloc
sòrdid ocupat per urbanitzacions, hotels, restaurants
i comerços. El riuet d’aigua neta que hi havia ha esdevingut un port d’aigües negres creuat per un pont.
Quan hi vam ser el 1970, el paratge era una autèntica
meravella, tot i que ja començaven a volar amb explosius un dels cingles per construir-hi un hotel.
Ens allotgen en uns apartaments de la part alta. Són
lluny del camí i ens costarà una bona suada arribar-hi.

12 de juny. Son Bou - Benibèquer
(21,7 km/ 360 m)
Sortim de Son Bou vers migdia. El camí, entre el
bosc, fa cap a la bella i recòndita Cala de Llucalari. No
hi trobem ningú.
Des d’aquesta cala el Camí de Cavalls puja vers
llevant deixant el litoral fins als camps de Comerma
de sa Punta, on el camí es deriva vers el SE buscant
la capçalera del Barranc de Cala en Porter. L’indret és
molt verd i ufanós, amb masies envoltades de palmeres, horts i camps de fruiters. Seguim pel costat del
barranc fins a prop de la magnífica Cala en Porter. Encaixonada entre esperons rocosos i pinedes, aquesta
cala mostra una ampla platja de sorra blanca amb aigua transparent i blava. Hi ha alguns banyistes i diversos iots ancorats.
Travessem la urbanització que hi ha (S-E) fins a trobar
el corriol que davalla (SE) al Barranc de Calescoves,
on visitarem la cala i la necròpolis talaiòtica. Està formada per un conjunt de més de cent coves sepulcrals
excavades al cingle sobre el mar. L’indret és imponent.
Ens aturem a descansar en una zona de bosc força
ben conservat prop del barranc. És un indret solitari i

11 de juny. Cala Galdana - Son Bou
(18,85 km /350 m)
Sortim de Cala Galdana seguint un camí que travessa una zona boscosa ben conservada (E). Fem cap
a Cala Mitjana, a partir de la qual la ruta deixa el litoral i s’endinsa, entre parets de pedra i tanques (NE) a
l’interior rural de l’illa. Travessem el Torrent de Trebalúger, on hi ha un hort de gran bellesa. Tot seguit pugem
fins a s’Alzinar, on un seguit d’alzines ben formades
ombregen el camí.
El Camí de Cavalls pren direcció SE i torna a la costa
pel fons del Barranc de Binigaus, fent cap a les llargues platges de Binigaus i de Sant Tomàs. En aquesta darrera hi ha una urbanització que travessem pel
Passeig Marítim. Aquí ens aturem per a banyar-nos i
descansar una estona.
Arribem al gran aiguamoll del Prat de Son Bou, que
és alimentat per dos grans barrancs que baixen de tramuntana. El camí –envoltat per densos canyissars que
amaguen la llacuna- li dóna la volta (N-SE). A banda
esquerra destaca un gran mas dedicat a la ramaderia bovina; també veiem cavalls voltant lliurement i trobem la primera tortuga travessant el camí. Encara en
veurem alguna més.
Arribem a Son Bou i a l’hotel on passarem la nit.
Aquest és un poble turístic amb una gran platja, urbanitzacions, hotels i restaurants.
A la tarda visitem la basílica paleocristiana de Son
Bou, que es troba a l’extrem SE del poble, al peu d’un
cingle on hi ha un poblat troglodític. Algunes de les coves-habitatge encara són utilitzades en l’actualitat.

Camí entre murs
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Mas fortificat de s’Argossam

El Camí de Cavalls i la Torre d’Alcalfar

feréstec en què ronden ocells de diverses espècies i alguna tortuga. Prop hi ha una cova-megàlit
amb l’entrada feta artificialment amb grans blocs
de pedra.
Des del Barranc de Calescoves, el camí deixa
el litoral i va en direcció SE fins a la cala i poblet
de Canutells. És migdia i ens aturem a dinar en
un petit establiment del port.
Des de Canutells seguim la carretera uns dos
quilòmetres (E) fins a trobar el camí de terra. Passem per zones de conreu, on destaca l’imponent
mas fortificat de s’Argossam. Aviat el camí es
deriva vers el SE i baixa al poble coster de Binissafúller. Hem arribat a la civilització. A partir
d’ara seguirem la costa tot vorejant la Cala de Binissafúller (E) per carrers asfaltats i zones urbanitzades fins a Binibéquer Vell, on hi ha un antic
aparthotel que simula un típic poble de pescadors
en el qual passarem la nit.

sobre un esperó calcari que domina la cala i el poblet
d’Alcalfar. La torre, del segle XVIII, mostra la seva forma troncocònica sota el cel blau envoltada d’un ufanós
matollar verd amb flors grogues i rosades.
A partir d’Alcalfar, el camí va per l’interior i vers tramuntana. Poc abans de la Cala Sant Esteve, deixem
a la dreta el camí de Fort Marlborough, bastit pels anglesos el segle XVIII. Passada la Cala Sant Esteve, el
camí (NE) esdevé un vial pavimentat.
Ens aturem per dinar al poble de Castell i ens endinsem a la ciutat de Maó. Veiem alguns antics molins de
vent recuperats i fem cap a l’hostal on fa deu dies vam
passar la primera nit per iniciar el Camí de Cavalls:
una magnífica volta de 360ª a l’illa de Menorca, on avui
passarem la darrera nit.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Antoni Ferrando i Marta Roig

13 de juny. Benibèquer - Maó (18,5km / 165m)
El Camí de Cavalls segueix la costa vers el SE per
zones urbanitzades poc denses i amb bones vistes sobre el litoral fins a Punta Prima, on trobem el cami de
terra (NE). Passem prop de la Torre d’Alcalfar, situada

Cala de Llucalari
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LA GLACERA PERITO MORENO. Patagònia austral. Argentina

Un dels miradors de la Glacera Perito Moreno. Parque Natural de los Glaciares. Patagònia austral. Argentina

U

n dels viatges que teníem pendents de fer tan aviat com poguéssim era un recorregut per terres patagòniques. Aquesta tardor hem tingut l’ocasió de fer-ne un de 18 dies per la zona del sud d’aquesta terra tan
immensa, diversa i inhòspita de Xile i l’Argentina, que abraça, a més, Terra del Foc, la zona més austral del
continent americà.
Les lectures de viatges et porten a mitificar i a fer-te una idea molt personal del lloc descrit; aquest és un dels
atractius de la lectura de viatges i és el que ens ha passat amb la Patagònia, però la realitat que hem viscut ha
superat la idea que ens n’havíem fet.
Faltava poc per a arribar a El
Calafate i, des de l’avió, per una
atenció del comandant aprofitant un dia clar i net, vàrem poder observar i fer fotografies de
bona part de la Serralada dels
Andes australs amb les seves
altives muntanyes i les destacables glaceres. Una de les més
interessants, que després vàrem
visitar, és alhora la més espectacular del Parque Nacional de
los Glaciares, a l’Argentina: la
Glacera Perito Moreno.
Vista dels Andes des de l’avió. Camp de Gel de la Patagònia austral
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La glacera Perito Moreno i la zona de miradors

La Glacera Perito Moreno és una immensa llengua de gel de 30 km de llargada i amb una amplada de 5 km del
total dels seus dos fronts ben definits. Es troba a uns 70 km de la població d’ El Calafate i, des de les passeres que
s’han instal·lat en la part oriental de la Península Magallanes més propera al front de la glacera, es pot contemplar
de ben a prop i admirar la seva extensió, els tons blaus que es produeixen en el gel de les profundes escletxes
formades en la caòtica superfície i la llum del sol. De tant en tant, es pot sentir com un gran tro i veure els despreniments d’ingents blocs de gel a les parets de 60 m d’alçada. La part submergida de la glacera a nivell d’aquestes
parets frontals és d’uns 135 m per sota de l’aigua.

El front de la Glacera Perito Moreno des del Brazo Rico

També es pot observar la glacera en vaixell, i nosaltres ho vàrem poder fer a través del Brazo Rico, apropant-nos
a uns 300 m de les parets del Perito Moreno.
La glacera Perito Moreno rep el nom de Francisco Pascasio Moreno (Buenos Aires,1852-1919), naturalista i
explorador. La biografia d’aquest personatge és molt interessant tant per la seva gran curiositat, que el va a dur a
estudiar i descobrir zones verges, com per l’època que va viure.
Només cal destacar que el 1872 es creà la Sociedad Científica Argentina, que impulsà la fundació d’un museu
del qual Pascasio va ser director. Aquesta societat també va organitzar una expedició a la Patagònia, en la qual
s’iniciaren els estudis geogràfics de la zona.
El 1876, en una exploració del Riu Santa Cruz, Pascasio arribà al Llac Argentino, al qual li va donar nom, però no
arribà fins a la glacera. Entre el 1892 i el 1897 s’implicà en la definició de la frontera entre l’Argentina i el seu estat
veí, Xile, creient que aquest assumpte s’havia de solucionar per la via diplomàtica. Li donaren el títol de Perito per
tal que tingués autoritat per a negociar amb els seus col·legues xilens. D’aquí que se’l conegui per aquest nom,
que també es va donar a la glacera que ell mai no va veure.

Glacera Perito Moreno amb dos vaixells que se li acosten
28

Retalls d’un diari de viatge
La glacera Perito Moreno
s’origina al Camp de Gel Sud
encerclat en el mapa. Després
de l’Antàrtida i Groenlàndia, el
Camp de Gel patagònic és la
tercera extensió més gran de
gels continentals i la primera no
polar a la qual es pot accedir des
de terra. Està situat als Andes
australs, entre Xile i l’Argentina.
Entre les glaceres que es formen en aquest camp de gel i que
van a parar a terres argentines,
destaquen la de Viedma (978
km2.), que va a desembocar al
llac del mateix nom, la d’Upsala
(902 km2) i la de Perito Moreno
(258 km2), que desemboquen al
Llac Argentino a través de dos
braços d’aigua -el Brazo Rico i
el Canal de los Témpanos- que
recullen els fragments de gel.
En la fotografia de sota es distingeixen els braços d’aigua on
van a desembocar els dos fronts
principals de la glacera Perito
Moreno, els quals es comuniquen just a la punta de terra de
la Península Magallanes. És en
aquest punt que xoca la glacera
i tapa la sortida de l’aigua del
Brazo Rico.

Front de la Glacera Perito Moreno
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Aquesta és l’única glacera en la qual el centre del front, que avança més ràpid, acaba topant amb terra
ferma. Això produeix periòdicament un espectacular fenomen de trencament del dic o zona de contacte que
es forma entre la roca de la península i el front de gel que hi arriba.
A diferència d’altres, la Glacera Perito Moreno no retrocedeix; al contrari, es desplaça constantment i manté
la seva massa des de fa 1000 anys.
Quan les parets de gel arriben a terra, s’acumula el gel i forma un dic que tapa la sortida de l’aigua del Brazo
Rico, pujant així el seu nivell d’aigua més amunt que el Canal de los Témpanos, al qual aboca constantment
les seves aigües. Així doncs, aquest dic fa que el nivell del Brazo Rico vagi pujant, en alguna ocasió fins a 30 m
per sobre del nivell del Canal de los Témpanos. Com a conseqüència, la pressió de l’aigua comença a foradar
el dic creant, a la llarga, un gran túnel que pot tenir 50 m d’alçada i sota del qual hi poden passar vaixells. Finalment, la mateixa força de l’aigua i la pressió de la pròpia glacera erosionen la formació fins que es produeix
el trencament total del pont de gel, tot formant un espectacle d’imatge i so efímer, però formidable.

Situació de la Glacera Perito Moreno l’octubre de 2014. L’aigua passa d’un braç a l’altre tranquil·lament, tot i que a la fotografia de l’esquerra es veu
que la punta de la glacera s’apropa a terra.

Segons els registres, el primer tancament del pas d’aigua es va produir el 1917, quan la glacera va arribar
a la Península Magallanes, i fou el 1936 quan va tenir lloc la primera ruptura. No es tracta d’un cicle regular,
però ocorre relativament sovint segons les dades recollides. L’últim trencament que s’ha produït tingué lloc
el 3 de febrer de 2012, moment a partir del qual tornà a començar el cicle d’aquest fenomen que a tants
turistes i observadors atrau per la gran força de la naturalesa que es manifesta en un moment puntual.
Una altra qüestió que convé considerar, com es veu en alguna fotografia, és la formació en V del front de
la glacera. Això és pel fet que la gran massa de gel que baixa ha de superar l’estretor dels laterals i pel seu
fregament amb les roques; la part central baixa a una velocitat d’uns 2,2 m per dia, mentre que els laterals
avancen uns 0,35 m, formant-se així aquets dos fronts característics.
Aquest estrenyiment i la força pel fregament amb les roques també fan que es formin els seracs i les esquerdes que es poden observar a la superfície. En definitiva, un gran i meravellós espectacle que la naturalesa ens mostra alhora que ens fa sentir esgarrifança i impotència davant de la seva força.
La paret de glaç s’alça 60 m per sobre de l’aigua i s’enfonsa 135 m fins al fons del llac

Marta Roig
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Espai Obert

Sons de boira i vent

S

’aixafen capçades
i s’esborra la silueta
dels cims galants.
Els forats escarpats
es buiden de matèria
i s’omplen del so esbojarrat.
Són dies esbullats,
silents a la plana però
desassenyats aquí dalt.
La boira, amb ales de plata,
omple de blanesa la vall;
talment un coixí foradat
que deixa rases filiformes
en la pregonesa dels vessants.
El caminant, congriant els ànims,
disposa els peus esgarrifats
en la lliscant llosa
d’humitat fangosa
i fullam estantís,
mentre va carenejant.
Circumda l’espinada de la vall
i se sent minúscul,
i afrontat,
i esborrat,
i forçosament eixelebrat;
sensació de vacuïtat.

Elisenda Rosell
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LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
Els Aurons
Nom: 			
			
Família:		
Espècie: 		

Auró negre
Nom: 			
			
Família:		
Espècie: 		

Auró
Arce
Aceràcies
Acer

Gènere d’arbres de la família d’aceràcies, que
comprèn 125 espècies. A Catalunya els més característics són: el plàtan fals, l’auró negre, la blada,
l’auró blanc i l’erable.
Són caducifolis, de fulles oposades i lobulades, i
el fruit en forma de sàmares, és a dir en forma d’ala
per a facilitar la dispersió. A la tardor les fulles de la
capçada de l’arbre van canviant de color: grogues,
vermelloses i marrons fins a caure.

Descripció: Aquest arbre pot arribar a fer 6 m
d’alçària. Es troba en boscos mixtos poc humits. Té
les fulles amb tres lòbuls enters obtusos i són més
petites que a la resta d’aurons. Les ales dels fruits
estan posades en angle agut.

Blada

Nom: 			
			
Família: 		
Espècie: 		

Plàtan fals
Nom: 			
			
Família:		

Plàtan fals
Falso plátano
Aceràcia

Espècie: 		

Acer pseudoplatanus

Auró negre
Arce de Montpellier
Acer
Acer monspessulanum

Blada
Acirón
Aceràcies
Acer opalus

Fulles de blada. Montserrat. 21-9-2014

Fulles de blada encatifant el terra. Barranc de Castellfollit. 14-12-2014

Fulla de plàtan fals.
Barranc de Castellfollit
14-12-2014

Descripció:
Arbre d’escorça llisa, fulles un xic piloses pel revers, de 3 o 5 lòbuls dentats poc aguts. Flors en
grups penjants amb les
ales en angle agut tirant a
recte. Es troba en boscos
caducifolis humits.

Descripció:
Arbre amb l’escorça grisenca
i llisa.
El podem identificar per les fulles dentades i les ales dels fruits
en angle agut, bastant tancades.
Es troba en boscos caducifolis
humits.

Els dibuixos són trets del llibre Guia per a conèixer els arbres . F. Masclans
Marta Roig
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H

VOLTA PEL NORD DE LA VALL D’ARAN (II)

em tingut una nit ben sonada al refugi de Montgarri: una tempesta d’estiu ens ha ofert un bon espectacle de llampecs, trons, pluja i calamarsa durant unes quantes hores. Avui ens hem llevat aviat, tan bon
punt s’ha fet de dia, i som els primers d’esmorzar. El dia es presenta bo: tenim un magnífic cel blau i
algunes boires arrapades pels vessants de les muntanyes i pel fons de la vall. Creiem que haver matinat ens
anirà molt bé perquè ens espera la jornada més llarga i enrevessada de la travessia que estem fent, a més
d’anar per alguns indrets que no coneixem.
El recorregut d’avui coincideix un bon tros amb el GR 211, que dóna una volta tancada pel vessant nord
de la Vall d’Aran, i també amb un bocí de la ruta Pass’aran senyalitzada amb franges de pintura groga.

Jornada 3: Del Refugi de Montgarri al Refugi
de l’Estanh d’Aranh (Araign)
Marxem de Montgarri caminant en direcció oest per
l’antic camí del Pla de Beret, per la banda esquerra
de la Noguera Pallaresa. Després d’un quilòmetre
aproximadament, veiem una casa (Can Cabau) una
mica elevada a mà dreta. El camí que hi puja és el
que cal seguir encara que sembli que només dóna
accés a la casa. Aquí no hi ha, o no vam veure, ni pal
indicador ni senyal de cap mena, tot i que per aquí
passen el GR 211 i el Pass’aran, la qual cosa ens ha
fet dubtar una mica. Un cop hem passat can Cabau, el
sender va entre prats cap al nord tot remuntant l’Arriu
deth Horcalh per l’esquerra orogràfica. El terreny és
humit per culpa de la tempesta d’ahir i les herbes mullades ens amaren les botes i els mitjons fins a tal
punt que ens preocupa que se’ns facin butllofes als
peus i la nostra excursió fracassi. Entrem en un bosc
de pins. Al cap d’una estona, a la nostra esquerra,
s’obre la bonica Vall de l’Arriu de Vernatar, amb el Tuc
de Parros (2.731 m) que sobresurt al fons. Arrecerada
entre uns pins, es veu la Cabana deth Horcalh, situada en el pla del mateix nom. Continuem encarats al
nord tot seguint la vall principal pel sender GR 211,
que va flanquejant la Sèrra des Bandolèrs.

Ribèra d’Òrla. Pic Malh de Bolard al fons

La llera del riu es torna angosta i abrupta, el camí se
n’allunya tot elevant-se per cercar el millor lloc de pas.
L’Arriu deth Horcalh ve per una barrancada abrupta a
la nostra esquerra. Continuem en direcció nord per la
vall principal, que de l’aiguabarreig amunt té el nom
de Ribèra d’Òrla. La vall s’eixampla de manera significativa formant una gran coma de pendents herbosos
que va prenent orientació nord-oest i queda tancada
al nord per cordal fronterer on destaca el Pic Malh
de Bolard (2.750 m), que veiem just davant nostre. El
sender es desvia a la dreta ascendint i fent llaçades
per a superar per dalt un penyal de roca. Arribem a
un ample camí transversal empedrat, que no és ben
bé un camí, és el que queda de l’antiga via per on
circulaven les vagonetes que transportaven els minerals extrets de les Menes deth Horcalh -que queden
a ponent d’on som- cap a França a través del Pòrt
d’Òrla (2.318 m) -que ens queda a llevant, a pocs metres. Val la pena anar-hi, si més no per a contemplar
els pendents de vertigen de la cara nord dels Tucs de
Cornava i Barlonguèra, que contrasten amb el paisatge suau del vessant sud.

Santuari i Refugi de Montgarri, inici de la jornada 3
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El Pòrt d’Òrla des de les Menes deth Horcalh. Els Tucs de Cornava i Barlonguèra al fons

El nostre itinerari continua seguint el GR 211, que va
pel camí de la via en direcció a ponent, cap a les mines. El terreny de tonalitats fosques sota el mantell herbat contrasta amb el vermell ferruginós de la llera dels
torrents i corriols. Encara es veuen diverses entrades
de les mines al vessant est del Sarrat Blanc, les restes
rovellades de les infraestructures mineres, restes dels
antics carrilets i alguns edificis en ruïnes.
Passades les mines, el sender és menys clar, però
l’itinerari resulta evident: cap a ponent per una ampla
vall limitada a la nostra dreta per la Serra del Malh de
Bolard -on es veuen unes grans pilones de pedra que
indiquen la frontera- i, a l’esquerra, per la carena que
uneix el Serrat Blanc amb el Tuc der Òme. El Tuc de
Mauberme (2.880 m) sobresurt al fons, a l’oest, per sobre del Tuc de Colomèrs (2.648 m) que, des d’on som,
té una silueta cònica perfecta. Val la pena pujar a aquest
cim, si més no per a admirar l’abrupta i impressionant
cara nord-est del Tuc de Mauberme, per la qual, retallat a la roca, s’enfila, no pas menys impressionant, el
sender del Pòrt d’Urets. Resulta difícil d’imaginar, per la
seva agosarada traça, que antany aquest fos un indret
de pas habitual de banda a banda dels Pirineus. El pensament ens evoca a altres indrets del planeta on senders similars encara avui són transitats per caravanes
de bestiar que transporten mercaderies.
Abandonem aquest bonic cimet i ens dirigim a remuntar la carena entre el Tuc der Òme i el Serrat Blanc, on
veiem un ramat d’isards que fugen quan ens hi apropem. La travessem i davallem una mica en direcció sud
cap a l’Estanh Nere deth Horcalh. Sense arribar-hi, girem altre cop a l’oest per a remuntar la Colhada Nera,
entre el Tuc de Montoliu i el de l’Òme; el nom li és força
escaient pel color fosc del terreny. A l’altre costat hi ha
les Menes d’Urets, també abandonades.
Davallem cap al Lac de Montoliu, des don tenim una
magnífica vista del Tuc des Crabes i el Tuc de Mauberme. Tombem el Lac de Montoliu pel sud-oest per a
remuntar un coll que queda a l’est del Tuc des Crabes.

Fins aquí, hi podíem haver arribat més directament
des de la Colhada Nera per un senderó que passa pel
Pòrt d’Urets. L’alterós Tuc de Mauberme ens queda
just al davant, ¡ és grandiós! Ens anem decantant cap
a l’oest, passem pels Estanhets de Mauberme, després dels quals apareix al davant l’ampla conca dels
Estanhs de Liat dominada pel Tuc dera Serra Nauta
(2.708 m), situat entre el Portilhon d’Albi. Per aquí, hi
passarem demà. Ens dirigim cap al Pòrt dera Horqueta
per un sender cap a la dreta, poc xafat, flanquejant el
vessant herbós de la cara sud dels Tucs de Tartareu i
Comenge mentre guanyem alçada cap al cordal fronterer per atènyer l’esmentat port. Veiem algunes marques de GR, però els mapes no l’indiquen i no sabem
quin és. Posteriorment, hem esbrinat que es tracta del
GRT 51, un sender transfronterer que uneix el GR 211
amb el Pòrt dera Horqueta; com que, un cop a França,
els senyals continuen sent presents, suposem que el
GRT 51 enllaça amb el GR 10 francès.

Torrent vermellós a les Menes deth Horcalh
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El Tuc de Mauberme sobresurt per darrere del Tuc de Colomèrs. El Tuc der Òme, a l’esquerra

Un cop al Pòrt dera Horqueta (2.406 m), no s’ha de
prendre el camí que davalla directament cap al vessant
nord, sinó que cal remuntar la carena de l’esquerra
-oest- que uneix el Tuc deth Comat deth Pòrt i la Pica
dera Montanhola per tal de, a continuació, davallar cap
al fons de la següent vall, per on va el sender en direcció
nord. Hi ha alguns senyals de GR. Aquesta és una vall
força angosta que, més avall, queda obstruïda per una
elevació natural del terreny de costat a costat, abans de
la qual veiem unes grans dolines, encara plenes de neu,
per on s’esmuny l’aigua. Continuem vall avall. La boira
pixanera ens està envaint de tal manera que no veiem
res; encara menys els que duem ulleres: els vidres
s’entelen. L’excursió es va fent cada cop més incòmoda.
Decidim protegir-nos el cos i també la motxilla de la humitat; malauradament, no podem protegir les botes, que
ja estaven força eixutes.
En arribar a l’Estanh de Shishoé, els senyals de GR es
desvien cap a l’esquerra, però als mapes que tenim no
surt cap camí tret del que seguim. Dubtem de quin camí
agafar: pensem que és molt probable que el GR ens dugui

on volem anar; tanmateix, la mala visibilitat, l’hora que
és, l’escassa senyalització i tal com està el camí de perdut ens fan decantar per seguir l’itinerari previst, que, a
més, portem marcat al GPS. Des d’aquí anem seguint
la traça del GPS: no és pas que ens faci cap gràcia estar sotmesos a aquest giny, però, si l’artefacte no falla,
arribarem segur.
Així doncs, continuem per la dreta orogràfica de la vall,
per un camí ample que més endavant abandonem per a
prendre un sender a l’esquerra que baixa per a travessar el
barranc i posteriorment remunta fins a enllaçar amb el sender GR 10, que recorre el vessant francès dels Pirineus de
cap a cap. El seguim en direcció a ponent. Passem per les
ruïnes de les instal·lacions de les Menes de Ventalhon: edificis enrunats i torres rovellades del telefèric que baixava
el material de les mines. També veiem uns senyals de GR
que és probable que corresponguin al sender que no hem
agafat a l’Estanh de Shishoé. Sense gens de visibilitat,
remuntem per prats herbats -tot seguint el GR 10, però,
sobretot, la traça del GPS- els vessants orientals de la
Serra d’Aranh i fem cap a l’ample Coll d’Aranh (2.223 m).

Lac de Montoliu. El Tuc des Crabes, a l’esquerra, i el Tuc de Mauberme, a la dreta
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L’Estanh Long de Liat des del camí del Pòrt d’era Horqueta

Refugi Jacques Husson (1.965 m)

Davallem fort per l’altre costat, sempre seguint
pel GR, per terreny esmicolat, prats herbats i rases
profundes d’erosió produïdes per les pluges. Arribem a l’Estanh d’Aranh (1.950 m), passem vora la
paret de la seva presa i remuntem fins a l’acollidor
Refugi Jacques Husson (1.965 m).
Quan arribem al refugi els guardes ens donen la
benvinguda: ¡Soyez bienvenus! Estem freds i tenim els peus xops i ressentits.

El primer que fem és posar-nos roba eixuta. Són
més de les vuit del vespre i al refugi tothom ja és a
taula per a sopar. La jornada d’avui ha estat llarga,
de més de dotze hores; malgrat això, el recorregut,
pels paisatges i pels indrets que hem travessat ha
estat gratificant de debò. Estem molt satisfets.
Joan Guasch

Cartografia: Topo Alpina Pirineus catalans i Andorra
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Recull de publicacions
Itineraris
Joan Coromines

ple als Itineraris narrats, segons ell mateix els anomena. Corresponen a les 215 excursions inicials,
d’octubre de 1923 a març de 1934, que ocupen 504
pàgines del llibre.
Descriu l’excursió en forma de crònica, especifica si va sol o acompanyat, anota la identitat dels
companys -que en l’original sembla estar xifrada per
deixar-los en l’anonimat per si vinguessin maldades, com ja hem comentat abans- el punt de sortida,
l’hora, el transport que utilitzà, fins i tot el preu dels
bitllets del tren o bus. Amb una envejable naturalitat,
ens descriu el recorregut i la seva riquesa geogràfica, toponímica i geològica, tal com s’espera d’una
personalitat com la seva, però també amb una càrrega d’humanitat on no s’està de fer notar les dificultats
amb què es trobà, si es va equivocar de camí, les
inclemències del temps, si el desnivell fou excessiu,
si es cansà, si tingué fred, els àpats que feren, les
trobades amb pastors del Pirineu... Es preocupa per
la vida del grup amb un to, sobretot en situacions
extremes, que pot esdevenir un xic divertit donades
les circumstàncies. Segons la importància i les peripècies de la sortida, s’esplaia més o menys fent que
algun itinerari ocupi 7 o 8 pàgines de l’edició. Entre
la sortida 216 (4 d’abril de 1954) i la 457, trobem els
itineraris brevíssims. A partir de l’itinerari 458 diu: “no
tinc més que una llista de nom i data de l’excursió”,
però és una llista que arriba fins a l’excursió 1.332,
feta l’1 d’agost de 1979. Els autors del treball han tingut l’encert de detallar cronològicament la llista numerada d’excursions, els dies que es realitzaren i han
anotat si es van fer fora de Catalunya. En aquest cas,
hi consta el país on es va portar a terme: Espanya,
Suïssa, França, Argentina, Xile, EUA i Portugal; de
manera que en aquest apartat es poden seguir les
vicissituds de Joan Coromines al llarg de la seva
vida. És un llibre que, a més de traslladar el lector
per camins, valls i cims tot llegint les aventures de
J.Coromines i els seus companys, el porta a fer un
viatge per les nostres terres i a remembrar, en alguns dels itineraris descrits, llocs que hem trepitjat
en les nostres excursions.
Us convido a entrar, a través d’aquesta i altres publicacions, en la vida de Joan Coromines, el nostre
eminent filòleg i romanista reconegut mundialment, i,
a la vegada, podreu accedir a una part de la història
d’uns anys sotragats del nostre estimat país.
Acabo amb unes paraules seves del discurs que va
fer quan li atorgaren el Premi d’Honor Jaume I l’11 de
maig de 1981, les quals ens fan veure la importància
que per a ell tenia l’excursionisme, única activitat de
lleure que es permetia i que a la vegada li servia per
a aprofundir en la seva obra.
“No abandoneu la muntanya, noves generacions,
escriviu les vostres impressions. Deixeu-hi fotografies. Poseu-n’hi més si voleu, gran acompanyament.
Proveïu-vos de magnífics equips: us ajudaran, però
res no us ajudarà com la voluntat. (...) Bé, tot això us
demostra que no és l’equip el que porta als cims, que
no és tampoc tenir sort a la vida el que permet fer
una obra científica: és la pertinàcia, és el tornar-hi,
és el continuar.
Sense l’excursionisme, senyors, no hi hauria hagut
Onomasticon Cataloniae, sense l’excursionisme no
s’hauria pogut fer la meva part de la investigació de
l’etimologia catalana que ara està sortint. He dit.”

Excursions a la recerca
del mot, de la paraula
viva
Edició i pròleg:
Josep Ferrer i Costa
Joan Pujades i Marquès
Editat per:
Ara Llibres i Fundació
Pere Coromines

I

tineraris ens posa a l’abast l’obra inèdita de
les excursions que realitzà Joan Coromines
des de 1923 fins a 1979 amb constància escrita. ”Abans d’octubre de 1923 ja havia fet dotzenes d’excursions (que recordo bastant bé sense
escriure’n l’itinerari)” ens diu el seu autor en la nota
que va deixar el desembre de 1972 al 6è sobre
on havia guardat les descripcions dels recorreguts
fets al llarg d’aquells anys: els Itineraris.
Joan Coromines té 18 anys quan comença a prendre nota de les sortides. Enumera l’excursió, li posa
títol, en detalla el recorregut principal i en fa constar
la data.
En el pròleg del llibre, Josep Ferrer i Joan Pujades
-estudiosos, impulsors i divulgadors de l’obra de Coromines- ens ofereixen una molt interessant informació sobre la importància de l’excursionisme en la vida
i l’obra de Coromines, així com també sobre el recull
de sortides i els possibles motius que l’impulsaren a
iniciar-ne la descripció.
En principi, veuen en aquesta iniciativa una finalitat politicomilitar, cosa que dedueixen de les paraules
de J. Coromines en l’entrevista que li va fer Josep M.
Espinàs el 21 de març de 1995: “Les meves temptatives politicomilitars van començar amb la pujada de
Primo de Rivera. Ens vam trobar una colla de joves
que ens vam oferir a en Macià i en Nicolau d’Olwer, i
tots dos van dir que sí, que comencéssim a prepararnos perquè allò acabaria malament i arribaria un dia
en què ens hauríem de tirar a la muntanya”. Els noms
dels companys de les excursions figuren de manera
xifrada en l’original, tot i que, després de l’estudi i la
investigació feta pels dos autors d’aquest treball, hi
apareixen els noms autèntics, que ells han desxifrat,
i hi afegeixen una petita biografia de cadascun, cosa
que orienta el lector sobre quines eren les relacions
socials de Joan Coromines i fa encara més interessant la narració.
L’inici de la redacció de les sortides (octubre de
1923) coincideix amb el cop d’estat de Primo de Rivera (13 de setembre de 1923), la qual cosa provocà
en molts joves d’aquella generació la decisió valenta
de fer alguna cosa en contra de la repressió de la
dictadura i envers la causa del catalanisme.
Una altra possibilitat que apunten i que tenen pendent d’estudiar és la intenció de presentar els treballs
com a guia excursionista, un tipus de publicació que
en l’època en què foren escrits escassejava.
En el llibre tot pren importància; la presentació, el
preàmbul, el pròleg, la nota de desembre de 1972 que
deixà en el 6è sobre el propi Coromines... i entrem de

Ara Llibres. 1a edició: octubre de 2014
ISBN 978-84-16154-09-8

Marta Roig
38

Notícies

A

djuntem informació de les modalitats de llicència de la FEEC per al curs 2015. És important disposar
d’aquesta assegurança per a participar en les nostres sortides complint la legalitat vigent.
Si teniu fills menors de 17 anys que vénen habitualment a les nostres sortides, els tramitarem l’assegurança
gratuïtament. Només cal que ens faciliteu el seu nom complet, DNI, núm. de CAT SALUT i l’adreça.
Si esteu interessats que us tramitem la llicència, cal que envieu un correu a l’adreça administracio@caesplugui.org
indicant que heu fet l’ingrés de l’import de la llicència 2015 al compte corrent 2100 0136 98 0200120683 que tenim a
CAIXABANK. Indiqueu el vostre nom i el tipus de llicència 2015 escollida.
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* * *
NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del trimestre, s’han donat d’alta a la nostra entitat els companys:
Pere Navarra Bofill
Marc Morató Rufié
Rosa Mª Brull Badia
Jordi Perez Vendrell
Juan Heredia Bermúdez
Pedro J. Amador Salguero
Cristina Palau Cots
Nuri Estadella Padilla
Montse Cervello Masdeu
Mireia Gordillo López

Benvinguts!
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