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EDITORIAL

T

PROPÒSITS PER A L’ANY QUE ARRIBA

anquem un any i n’encetem un altre de nou i jove, carregat d’energia;
és clar, té tota la vida per davant! És el moment ideal per a fer-nos
propòsits, però, ep!, per a dur-los realment a la pràctica. No estaria
malament; millor dit, estaria molt bé que algun l’adrecéssim cap al que
podríem anomenar una vida més sostenible.
Els motius són sobradament suficients i raonables: el canvi climàtic,
l’hivern de temperatures primaverals a les nostres terres, el de temperatures sobre zero a les zones polars, les nul·les pluges de la tardor,
els rècords dels termòmetres, l’anunci mediàtic que el 2016 serà encara
més càlid que l’any que deixem enrere, la contaminació a les ciutats,
l’esgotament de matèries primeres, la contaminació…
Diria que el nostre col·lectiu excursionista ja és sensible a aquests temes. Doncs, molt millor! Així la proposta navega amb el vent a favor.
La idea és fàcil i clara; incorporar a la nostra vida diària algun petit gest
vinculat als temes de consum, d’energia, d’estalvi o reciclatge que encara no practiquem. Recuperem el lema del Capità Enciam: “Els petits
canvis són poderosos”. A vegades ens pot semblar que ja ho estem fent
tot, i que, a més, ho fem bé. Cadascú, tanmateix, sabrà en quin punt
es troba i com pot millorar. Podríem suggerir: portar a la deixalleria l’oli
usat de la cuina o altres deixalles tecnològiques; substituir, quan es facin
malbé, les bombetes convencionals per lets o bombetes de baix consum;
vigilar a casa l’estalvi energètic o d’aigua; portar la pròpia bossa quan un
va a comprar; comparar el tipus d’embolcall dels productes; incorporar el
criteri de km 0; entrar en la cultura de l’intercanvi o del donar en lloc de
llençar allò que no usem; tendir cap al consum de productes ecològics,
compartir amb amics, veïns i familiars aquells aspectes que anem introduint en aquest sentit, difondre aquesta tendència...
Un últim suggeriment: no us desfeu del tot dels vells propòsits, perquè
encara poden ser d’utilitat; sobretot, si no hem arribat a aconseguir-los
plenament. La fermesa i la constància sempre jugaran a favor nostre!
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Vall del Riu Brugent. La Riba – Farena.
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Muntanyes de Prades. Sector de la Vall – Montblanc.
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Sortida a la neu amb raquetes. La Tossa Plana de Lles. Cerdanya

Cap de setmana

Serra de Montsant
NOTES D’ORGANITZACIÓ
- El punt de trobada és a l’aparcament de la Font Baixa, a l’hora indicada en la ressenya de la sortida que s’envia als socis per correu electrònic.
- Una setmana abans de la sortida s’enviarà via e-mail una ressenya de l’excursió.
- Edat mínima per participar en l’activitat, 18 anys.
- Poden participar 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 a 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 DE L’ACTIVITAT INFORMADA
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Ressenyes de les darreres sortides
SERRA DE MIRAMAR – TOSSAL GROS
Figuerola del Camp

Data: 4-10-15
Itinerari: (1). Figuerola del Camp - (2). GR 175 - (3). Coll
de l’Era del Caterí - (4). Coll de la Coloma - (5). Tossal Gros
- (6). Coll de Prenafeta - (7). Camí Ral de Montblanc - (8).
Font de les Escanals - (1). Figuerola del Camp.
Desnivell: 445 m
Recorregut: 9,3 km
Dificultat: baixa, exceptuant el tram de via ferrada, on cal
anar equipat amb casc, arnès i dissipadors.

Cinglera de la via ferrada del Saltant de l’Aigua

Ens dirigim a la cinglera. Hi ha un fort pendent fins que no arribes al replà que dóna inici a la via ferrada. Allí ens equipem amb
els arnesos, cascs i dissipadors. El Marc i el Joan, amb paciència, supervisen que tot sigui correcte i ens donen unes explicacions bàsiques de com fer una via d’aquestes característiques.

A

vui tenim una sortida diferent, ja que inclou una via
ferrada de poca dificultat. Per a més seguretat, ens
acompanyen el Joan Iniesta i el Marc Martí, que són
dos membres de la Secció Excursionista i bons coneixedors
de les vies ferrades. Ells ens guiaran pel tram de la via.
Deixem els cotxes a l’aparcament de Figuerola i ens posem a caminar pel GR 175 en direcció al Coll de la Coloma, després de passar per uns masets amb uns ases ben
bonics i uns gossos molt escandalosos. Aviat, en un tomb
pronunciat, trobem l’indicador de la via ferrada.

Fent preparacions per a iniciar la via ferrada

Tot és a punt i comencem. El Marc obre el primer grup i el
Joan el tanca. Els del segon grup pujaran després per un
tema de seguretat. En acabat, ens trobarem tots just abans
de començar el darrer tram. La pujada es fa sense complicacions i crec que tots ens ho passem molt bé realitzant una
activitat que no practiquem tan habitualment.

Maset a la vora del camí

Pujant per la via ferrada
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GAUDINT DE LA VIA FERRADA DEL SALTANT DE L’AIGUA DE FIGUEROLA DEL CAMP

Ressenyes de les darreres sortides
Un cop superat el segon tram, recollim el material usat i
aprofitem per a esmorzar i recuperar forces.
En poc temps, ens posem en marxa i sortim de nou al GR
175, que havíem deixat per a dirigir-nos a la via ferrada.

Foto de grup al Tossal Gros o Nas del Gegant

La baixada per la mateixa carena és abrupta; té un fort
pendent i molta pedra solta.
A la part baixa de la carena, podem observar vistes al
Castell de Prenafeta. Fem cap al Coll de Prenafeta i agafem
el Camí Ral de Montblanc en direcció a Figuerola.

Arribant a l’Era del Caterí

Passem l’Era del Caterí i seguim per un sender senyalitzat
i amb un grèvol florit a l’entrada. La senda és preciosa, amb
molta vegetació a l´obaga. En uns deu minuts, sortim en una
altra pista que puja de Prenafeta; la seguim a la dreta i fem
cap al Coll de la Coloma, on la boira ja ho envolta tot i no ens
permet veure les vistes que en altres ocasions hem pogut
observar des d´aquest mirador.

Baixant del Tossal Gros

La pista és ampla i es troba en bon estat. La baixada és
constant i molt suau; això fa que ens puguem embrancar en
diverses converses, i no ens adonem que tornem a Figuerola en un tres i no res. Per a recuperar forces, busquem el
bar del poble, que resulta ser un local molt peculiar, com
els d’abans.

Sender carener de la Serra d’en Jordà

A la dreta del mirador, seguim per un sender carener una
mica tapat de vegetació, però molt distret de fer, ja que hi ha
alguna grimpadeta fàcil, passos per roques i esgarrinxades
amb algun garric que ens esgarrapa les cames. La vista avui
és molt difusa, però també té el seu encant.
El grup, en aquest tram de sender, s’allarga una mica per
la dificultat d’avançar, però tots fem cap al Tossal Gros. Aquí
dalt fa fresqueta així que ens tapem una mica, fem la foto de
grup i, avall per l’altre vessant.

Joan Poblet
Fotos: Joan Castro, Marta Roig, Antoni Ferrando
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Ressenyes de les darreres sortides
SERRET DE LA MINA. Muntanyes de Prades.
Vimbodí – Vallclara.

Remuntem el barranc i pugem pel Serret de la Mina per
un pendent fort en alguns trams. El sender és carener i ens
permet veure la densa boira a les parts baixes.

Data: 13-12-15
Itinerari: (1). Planes de Montagudell - (2). Serret de la
Mina - (3). Coll del Palau - (4). Coll d’en Ponç - (5). Serret
de la Canal Fosca - (6). Mas de la Llana - (7). Mas de
l’Anglès - (1). Planes de Montagudell.
Desnivell: 322 m
Recorregut: 10 km
Dificultat: baixa

El Tossal Gros al fons

Després de passar per la vora d’una barraca feta de
pissarra i actualment derruïda, sortim a la pista de les
mines, per on seguim a la dreta. Observem les vistes del
Barranc del Titllar i el perfil de la Serra de Prades.
Fa un bon sol, així que l’aprofitem per a esmorzar al peu del
Tossal Gros, abans no ens endinsem pel sender que passa
per la seva cara nord.

L

a sortida d’avui es pot considerar com a típica de tardor
ja que transita, en part, per zones de castanyers.
El dia es desperta amb la insistent boira que ens ha
acompanyat durant tot el que portem de tardor. Per sort, és
baixa i, a la zona de les Planes de Montargull on deixem els
cotxes, de moment no n’hi ha. La temperatura és baixa, però
agradable per a caminar. Ens dirigim a l’oest per la pista fins
a trobar el Barranc del Mas de Moragues. Aquí la deixem i
agafem el sender de mà esquerra.

Pujant pel Serret de la Mina

Després del merescut repòs, ens posem pel corriol que
abans comentava. Passem per la part alta del Barranc de la
Salenca, en el qual hi ha molts castanyers i on la catifa de fulles
i el brancatge despullat mantenen un contrast espectacular.

Serret de la Mina
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Ressenyes de les darreres sortides
Seguim baixant, ara per un pendent molt dret. Entrem en
una zona de pins i molts castanyers, decantem a la dreta
pel Serret de la Canal Fosca i pel Barranc dels Castanyers,
on en trobem alguns exemplars força grans.

Foto de grup entre castanyers

Seguim pel sender xafant fullaraca fins trobar una bifurcació; el ramal de la dreta porta al Coll de les Masies; nosaltres seguim per l’esquerra en direcció nord fins trobar el
Coll d’en Ponç i, més tard, la Punta del Sales o de les Tres
Alzines, on hi ha una gran plaça. La pista s’acaba aquí.

Senda per la cara nord del Tossal Gros

Castanyer al Barranc dels Castanyers

Després de reagrupar-nos, seguim pel sender que baixa
per la carena de la cara nord i tot gaudint de bones vistes
sobre la Serra de la Llena: per sota nostre, la Muntanya de
Biern, Vallclara i, més enllà, les Garrigues sota la boira.

Continuem fins a trobar una pista i, més tard, el camí
de Vallclara. Per la dreta aniríem a Vallclara, seguim per la
dreta passant pel Mas de la Llana, que ara fa molt de goig, i
pel Mas de l’Anglès. Finalment, la boira va pujant de manera
que, quan travessem una vinya emparrada, ja ens embolcalla totalment.

Sota la boira, Vallclara i Les Garrigues

Pel camí de Vallclara, prop del Mas de la Llena

Girem a l’esquerra per un camí de baixada i fem cap al
Barranc del Mas de Moragues, ja a tocar dels cotxes.
Anem a fer un beure al Bar dels Caçadors de l’Espluga
i ens desitgem bon Nadal.
Joan Poblet
Fotos: Joan Castro, Marta Roig

La Serra de la Llena
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Muntanya
213 3000’s. Tancant el cercle al Pic Rodó de Canalbona

El pla inicial, anar a dormir a l’Estany d’Estats

H

an hagut de passar més de 13 anys, 49 jornades,
centenars d’hores caminant per valls i crestes, centenars de milers de metres de desnivells acumulats
a les cames, milers de km per carreteres de corbes, bivacs
i matinades per tal de pujar els 213 tresmil que hi ha al Pirineu segons la llista feta per John Buyse. I, per fi, ho he
aconseguit!
Per a completar la fita, volia ascendir acompanyat de la
meva dona, els meus fills i els amics que m’hi volguessin
seguir. Així que, a entrenar i a buscar un dia per a fer-ho.
Dels convidats, van poder venir l’Octavi, la Carme,
l’Ariadna, el Xop, el Xavi Torrell, el Santi, l’Enric Vives, el
Basko, el Josep Morató i el Marc Morató, als quals agraeixo
profundament el seu suport i companyia.
Així va ser com, el cap de setmana del 19-20 de setembre,
enfilàvem camí amunt cap a Àreu i la Vallferrera. Després de
10 km de pista, aparcàvem al pàrquing de la Molinassa.
El repte era titànic! I les motxilles, també! I és que, en
haver de pujar amb criatures a passar dos dies a la muntanya, esperant-nos temperatures sota zero a la nit, no
s’havia d’escatimar en material!
Començàvem des del Pla de Boet a les 14h sense haver
dinat, a ritme lent però constant. La pujada es feia dura, sobretot la del principi. Però, amb il·lusió i alguna xuxe, vam
arribar a la desgrimpada i, minuts més tard, al riu on vam
dinar. Llavors, amb la panxa plena, les coses es veien diferents. I pit i amunt, amb la cresta de la Pica al davant, vam
anar pujant amb una temperatura perfecta a buscar el primer minitriomf: arribar a l’Estany de Sotllo.

Els nens estaven bé, així que vam decidir no sortir del
pla inicial i anar a dormir a l’Estany d’Estats, on uns anys
abans havia dormit amb els sogres. La mala sort, però, va
ser que el Bernat es va posar de peus fins als genolls en un
aiguamoll i se li van mullar completament les vambes! Sort
del fogonet del Xop, que va eixugar-les.
Vam arribar a l’Estany d’Estats i vam començar a preparar
el campament tot esperant que pugessin el Santi, l’Enric i
el Basko, que no van tardar a arribar. Feia fresca, ja érem
al setembre i, quan es va amagar el sol, la temperatura va
caure en picat. Els nens, però, ben tapadets amb les mares, jugaven a les tendes. Quina aventura! Per al Bernat i
la Guiomar, era la primera nit de dormir en tenda! I quina
estrena! A 2.500 m. i al Llac d’Estats!

Au, tots a sopar!
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Muntanya
Mentre nosaltres fèiem el campament i preparàvem
el sopar, els germans Morató van anar a pujar a la Pica
d’Estats. Era un bon dia per a anar-hi i estar sols, ja que
en aquella hora poca gent hi puja. Quan van retornar, els
teníem preparat un plat de calent. El McGuiver Xop va preparar el menjador i la sopeta calenteta i, au, tots a sopar
amb una gana d’aprenent! L’Enric va portar menjar per a
un regiment, però és que té molta gana! Així va ser com
tots menjàrem per a agafar forces per a la freda nit.
Va caure la nit, vam esperar els germans Morató i, després de sopar, cap a dormir, que havíem de matinar. Tots
cap a les tendes, menys el Xop, que es va quedar al ras a
vigilar que no vingués el llop!
Faltaven pocs metres per al cim i tenia tota la pell de gallina.

El Marc i el Xop van fer de xerpes i de guies per a l’Ariadna
i el Bernat, que van portar-se com a autèntics campions alpinistes! El relleu està servit!
Al coll feia una mica de brisa, res de l’altre món; així que,
amb solet i poc airet, a remuntar l’última pala abans del cim.
Quina emoció. Faltaven pocs metres per al cim i tenia tota la pell de gallina. Els meus nens, la Gemma, els
amics, tots allà contents i curulls de joia pels seus reptes
personals i per compartir aquest moment amb mi!
Érem al cim! Van ser moments molt emotius. La Gemma
em va llegir un escrit per a recordar tot el que ha significat
aquest repte. Els meus petits em van regalar una jaqueta de
gore-text, perquè la meva ja estava tota apedaçada. El Xop
va pujar una ampolla de cava bo de l’Oriol per a celebrar la
gesta! Tot molt especial. També vam pujar una pedra de la
Noe, tal com li vaig prometre que faria quan culminés tots
els tresmil del Pirineu. Noe Gaya! Allà tens la teva pedra!
Després de mullar amb cava i fer-nos fotos, una mica
d’esmorzar i, cap avall que fa baixada! Vàrem baixar per la
tartera; el camí de baixada és més llarg, però més ràpid, fins
a tornar a trobar l’estanyol. D’allí, cap al campament base a
fer el banyet de costum! El Santi va portar un matalàs inflable de platja i, és clar, l’oportunitat de banyar-te a l’Estany
d’Estats amb l’inflable és perfecta i no la vam desaprofitar.
De fet, no feia gaire calor, però el banyet de rigor no es
pot deixar de fer! Tot plegant el material, vam dinar i vam
emprendre el camí de tornada, que sempre es fa pesat.
Vam arribar al refugi, on un refrigeri ens va fer alçar el cap
i cap als cotxes, que ens esperaven per a tornar a casa!

A remuntar l’última pala abans del cim

Una nit freda i amb l’esquena com un 4! A les 7 tocàvem
diana i a esmorzar! Un te ben calentet i cap amunt que hi
falta gent!
Era molt aviat i a la canalla, que al vespre estaven de
xàxara dins els sacs, els costava d’arrancar. La Guiomar,
que només té tres anys, va fer tot el tresmil des de l’estany
al meu llom perquè havia d’estar fresca per a poder tornar
als cotxes a la tarda.
Vam començar per la tartera est fins a buscar una canal i trobar l’estanyol. Allí vaig decidir tirar pel dret per no
rebentar-nos en tarteres desfetes i, sentint algun grinyol
de la gent per l’esperó fàcil, però dret, vam arribar al coll
amb l’Estany de Canalbona. Situat a 2.900 m. d’altitud, és
l’estany més alt de Catalunya.

Gaudint del paisatge durant el camí de tornada

Toni Morlans.
Fotos: Octavi, Xavi, Xop, Gemma, Toni, Josep.
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Curses de muntanya
L’Ultra Trail Serra de Montsant. 101 km

És la meva primera ultra trail

S

ón les 9:06:36 AM quan comença la setena edició de l’Ultra Trail Serra del Montsant (UTMS).
Surto molt bé i amb ganes de fer-la, amb el dorsal 104
i amb el pseudònim Maür-Elna, que són els noms dels meus
fills. És la meva primera ultra trail. Mai abans no havia fet tants
quilòmetres en un sol dia: 101,2 km i 4.002 metres positius
són els que m’esperen per a completar aquesta fita personal.
Sortim de Cornudella de Montsant en direcció a Albarca
amb una pujada inicial que es fa sense gaire dificultat. És
la primera, i encara estem fresquets. Des d’Albarca, pugem a la Mare de Déu de Montsant, des d’on continuem
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pujant fins al Pi de la Carabasseta. Seguim per a baixar fins
al poble d’Ulldemolins, on em sento com a casa, és clar! Fins
aquí, tot bé; bones sensacions, amb ganes de tirar i continuar.
Tot el Riu Montsant fins a Margalef és una de les parts
on, en apuntar-me a la UTSM, em pensava que més bé em
sentiria ja que és un tram gairebé pla i fa baixada... Però no,
no és així, sinó que és la part on més pateixo. Estic bé i em
sento bé, però les rampes em juguen una mala passada.
De fet, quan arribo al Pantà de Margalef, em plantejo abandonar, però he de posar-hi remei. Què hi ha millor per a les
rampes que el fred? I, sense pensar-ho dues vegades, em
trec la roba i, de cap a l’aigua! Està freda, però m’agrada
sentir el fred. Em vesteixo i tornem-hi, que no ha estat res.
Baixo el ritme per a intentar no carregar tant les cames i, de sobte, passa el Severino; Seve, es fa dir. Ell serà
una de les claus per tal que jo acabi aquesta ultra trail.
S’enganxa a mi donant-me ànims i sentit de l’humor; fa
que tot sigui possible. Tant és així que, una vegada arribats
a Margalef, la meva actitud passa a ser més positiva. Amb
ell fem plegats els més de 66 km que encara ens queden.
De Margalef cap a la Bisbal de Falset, em trobo amb
la meva dona i els dos fills, que em segueixen durant la
cursa i als quals he d’agrair el suport i els ànims que em
donen cada vegada que els retrobo: ells són una part
molt important per a fer possible el meu repte. Ara toca
pujar fins a l’Ermita de Sant Salvador; una bona pujada que fem bé amb l’alegria que transmet el Seve. Sense adonar-nos-en, ja som a dalt de tot del Montsant i
comencem a baixar passant per l’Ermita de la Foia, on
també m’espera la família. D’allí, fins a Cabacés: portem
57.4 km i ja hem superat més de la meitat del recorregut.
Allí prenem un caldet i un plat de pasta que se’ns posa
molt bé, juguem una mica amb els nens, parlem amb la Judit i continuem perquè ara toca pujar al poble de la Figuera.
Una vegada a dalt, ens posem els frontals - ja es fa de nit - i
baixem a la Vilella Baixa tot contemplant els llums dels poblets del Priorat sud. Passem també la Vilella Alta i, fins a Escaladei, on fem una paradeta per a menjar una mica abans
d’afrontar l’última pujada fins dalt de tot de la Serra Major.

Curses de muntanya

Són les 23:00 PM i portem 14 hores a les cames. Allà veig,
per sorpresa, la Judit, que va voler ser sempre al meu costat.
Al local on hi ha l’avituallament, trobem un fisioterapeuta i, tot i
que estic força bé, aprofito per a fer-me un massatge reparador
a les cames i quedo com a nou per a afrontar l’última pujada.
Pugem pel Grau de l’Escletxa fins dalt de la Serra Major. Hi
ha una mica d’humitat a causa de la boira; per sort, no és gaire
espessa. La Serra Major és traïdora en aquestes condicions
pel seu paisatge homogeni en el qual no es poden agafar
gaires referències. Tot i ser de nit, tenim visibilitat per a anar
seguint les fites amb tranquil·litat. Un cop arribats al Grau de
la Grallera, baixem directes fins a la Morera de Montsant i les
sensacions cada vegada són més bones; en part, perquè ja
hem fet el més dur i sabem que, a partir d’ara, tot és baixada
i pla llevat d’alguna pujadeta. Tan sols ens queden uns 10
km per a arribar al final; això ja està fet! Ens posem a córrer
fins a la Morera, passem el control, faig un petó a la Judit i
continuem pel camí dels Cartoixans fins que, de sobte i després d’una petita pujada, tenim el poble de Cornudella a sota
nostre: ja hi som... Ens queden dos quilòmetres de baixada.
Seguim corrent, avancem un noi que, en veure’ns, es posa a
córrer amb l’orgull que no li traguem dues posicions a la general, però en aquell moment fa estona que anem forts i ens
sentim bé. El passem. Ja som dins del poble i l’únic que ens
manca per a la meta és un tomb per Cornudella.
Entrem al Carrer Major i, al fons, tocant a meta, ja veig la
meva dona animant-me i dos bons amics i companys de feina
que em vénen a rebre abans de posar punt i final a aquesta
cursa per a la qual tant de temps m’havia preparat.
El Xavi és un d’aquests dos amics que ha vingut a rebre’m
i que m’ha donat ànims des del minut zero. Ell és l’home que
cuida tots els detalls, mai deixa de sorprendre’m i, com que
sap de quin peu calço, em porta una estelada per a creuar la
meta. Ens agafem amb el Seve i fem l’entrada triomfal junts,
amb l’estelada en mà i la bandera del Cargol d’Agost (ell és
d’un poble d’Alacant que es diu Agost).
Després de 18:40:05 minuts de rodar pel Montsant amunt
i avall amb la il·lusió de córrer a casa i a la terra que m’ha
vist créixer, ens abracem amb el Seve. Ho faig també amb la
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Judit i després, amb el Xavi i el Ramon.
UTMS a la butxaca. Bon ambient i amb l’armilla de finisher
també a la butxaca.

Amb el Seve fem l’entrada triomfal

Gràcies a tots els que m’heu donant ànims, als seguidors
a través del xip de cronometratge (encara que no funcionés
gaire bé), família i amics.
Per acabar, una frase de la meva filla Elna, que espero que
algun dia pugui respondre: per què corres tant, pare?

Sergi Monlleó i Monlleó

Retalls d’un diari de viatge

L
’

arxipèlag de les Eòlies es troba a la Mar Tirrena i està
format per vuit petites illes d’origen volcànic: Lipari,
Salina, Vulcano, Stromboli, Filicudi, Alicudi, Panarea
i Basiluzzo. Emergiren del mar per causa de les erupcions
volcàniques que encara s’escolen per una falla que hi ha
entre les plaques tectòniques eurasiàtica i africana, la qual
afecta el sud d’Itàlia i l’illa de Sicília originant una alta activitat
volcànica i sísmica. En són exemples els volcans Etna (Sicília), Vesuvi (Nàpols) i Vulcano i Stromboli a les Illes Eòlies.

Aquestes illes, que l’any 2000 foren declarades Patrimoni
de la Humanitat per la Unesco pel seu valor natural i paisatgístic, estan relacionades amb la mitologia grecoromana clàssica, que diu que allí hi vivia Èol, el déu dels vents,
d’aquí ve el nom de les Illes Eòlies. A l’Odissea d’Homer
també es conta com l’heroi grec Ulisses va arribar a les
Illes Eòlies, on residia la deïtat dels vents. Per altra banda,
l’illa de Vulcano té aquest nom perquè allí hi vivia el déu
grec Efest, conegut pels romans com a Vulcà, fill de Júpiter
i espòs de Venus. Era el déu del foc, dels volcans i de la

metal·lúrgia. Allí, auxiliat per ciclops, forjava armes per a
Mart, déu de la guerra, i per a herois de la mitologia clàssica.
De fet, l’arrel del nom Vulcano és utilitzada en molts idiomes
per a designar els volcans i la pròpia ciència que els estudia.
Per a anar a les Illes Eòlies, hom por agafar el vol que
uneix Barcelona amb Catània (Sicília); seguidament, li caldrà agafar el bus que va a la bonica població de Milazzo
(130 km), d’on surten els ferris que van a Vulcano i segueixen fins a l’illa de Stromboli, navegant un total de 73 km.
L’ascensió als volcans Vulcano i Stromboli formava part
del programa d’un viatge al SE de l’illa de Sicilia que vam
compartir amb excel·lents companys: el Kiko, de Girona, la
Montse, de l’Hospitalet, el Rubén, asturià, i l’Esther i la Candi, basques de Vitòria.
Vam tenir sol, pluja, mala mar, vent, boires (vam haver de
renunciar a pujar al volcà Etna de 3.350 m per la manca
de visibilitat), etc, però també vam gaudir de dies magnífics
amb esplèndides caminades i navegacions plàcides; tot plegat, visitant també els monuments grecs i romans que es
conserven a la zona, com ara a Siracusa, Taormina i Catània, ciutat de la qual també cal destacar els típics mercats
a l’aire lliure. A més, hem de dir que ens van agradar el bon
caràcter i la cuina dels sicilians.

Foto de grup dalt del volcà Vulcano. Al fons l’illa de Lipari.
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12 d’octubre de 2015. Ascensió al volcà Vulcano
Hem passat la nit a l’illa de Lipari, en un hotel vora el mar
que, al llevar-nos, ens ha permès veure la sortida del sol
sobre la Mar Tirrena.
A les 7:15 ja som al port, on ens espera una llanxa ràpida
que, en 15 minuts, ens portarà a una cala de l’illa de Vulcano. Tenim a la vista el volcà, que s’eleva envoltat de vegetació i coronat per abruptes parets grises i ocres. Aquest volcà
va tenir les darreres erupcions fortes entre els anys 1888 i
1890, però encara es considera actiu, com ho demostren
les nombroses fumaroles de gasos calents i sulfurosos que
surten del sector nord de la corona del cràter.
Comencem la caminada a les 7:40; el temps s’ha girat gris
i plujós i ens hem de posar els impermeables. Travessem el
poblet de Vulcano vers ponent fins a trobar l’inici del camí que
puja al volcà. Es tracta d’un itinerari curt, de 7,2 km comptant l’anada i la tornada. El desnivell a superar és de 390 m.
El camí fa una gran llaçada pel vessant de ponent i arribem
al punt més baix de la corona del cràter (280 m) a les 9:00.
Ha deixat de ploviscar. Al davant i al darrere nostre veiem altres grups d’excursionistes que pugen. Seguim vers migdia
per la vora del cràter fins a assolir l’altitud màxima de 386
m. Són les 9:40. Tenim una vista impressionant del cràter
que s’obre als nostres peus i de les fumaroles que s’alcen
al front. Estem envoltats per la Mar Tirrena i les Illes Eòlies
sota un cel gris i amenaçador, del qual destaca un cap de
fibló prop de la llunyana l’illa de Stromboli.

A les 10:00 iniciem el descens. Ha sortit el sol i baixem a
veure els cristalls de sofre i les surgències de gasos calents. Ens hi aturem tot i evitant les zones amb més fums ja
que són força irritants i irrespirables. Arribem al poble a les
11:30 i aviat anem a dinar; després, ens dirigim a la platja
a banyar-nos. Del mar, surten petites emanacions de gas i
corrents d’aigua calenta. Tota una curiositat.
A mitja tarda, anem al port per a agafar la llanxa ràpida
que ens portarà de retorn a l’illa de Lipari, on farem una
caminada de dues hores pel SE de l’illa. Veurem l’interior
de l’illa de Lipari i gaudirem de belles vistes sobre l’illa de
Vulcano.
13 d’octubre de 2015. Ascensió al volcà Stromboli
Pels volts de les 9 del matí, sortim de Lipari amb el ferri
que ha de portar-nos a Stromboli. En apropar-nos a l’illa-volcà,
veiem que surt del mar talment com un con gegantí coronat
per les columnes de fum produïdes per les explosions que hi
ha al cràter.
Desembarquem i ens instal·lem a prop del port. Passarem
part del matí voltant pel poble que, a banda del volcà, és
conegut perquè el 1949 s’hi va filmar la pel·lícula Stromboli,
terra de Déu, dirigida per Roberto Rossellini i protagonitzada per Ingrid Bergman. Tot i que els dos eren casats, durant
el rodatge van tenir una relació sentimental de la qual va
néixer un fill. Aquell afer, que ara serveix de reclam turístic,
va ser motiu perquè l’actriu fos marginada per les productores de Hollywood durant anys.

Carrers de Stromboli

Port de l’illa de Lipari
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Stromboli també surt en la famosa novel·la de Jules
Verne Viatge al centre de la Terra (1867), en la qual els
protagonistes inicien el seu viatge entrant pel volcà islandès Snaefellsjökull i, després de grans peripècies, acaben sortint pel cràter de l’Stromboli.
L’activitat d’aquest volcà és constant i ha tingut erupcions
importants. Les del 1919 i 1930 van causar l’emigració de
la major part de la població. Però també hi ha hagut fortes
erupcions darrerament: desembre de 2002, juliol de 2003,
març de 2007 i agost i octubre de 2014. Actualment, es
produeixen unes quatre explosions amb sortida de lava
cada hora.
Pujar al volcà no té dificultats tècniques, només cal
estar en forma per a superar el desnivell de 900 m en
5 km de pujada que hi ha fins al mirador sobre el cràter.
Cal anar amb un guia i en grups de vint persones com a
màxim. També cal portar casc per a protegir-se de possibles impactes de pedres ardents que surten del volcà en
produir-se les explosions.
Iniciem la pujada a les 14:15 juntament amb cinc grups
més. Ens enfilem vers el SW, sortim del poble i entrem en
una zona de camps abandonats. A les 14:30 trobem una
bifurcació. Deixem a l’esquerra un ramal pel qual baixarem a la tornada i pugem al front (SW). El camí és un sender sinuós molt ben fet. A les 14:40 travessem un petit cementiri, on a principi del segle XX hi van enterrar, lluny del
poble, les víctimes d’una epidèmia de còlera. A les 18:30
fem cap al mirador que hi ha sobre la vora del cràter, a
917 m d’altitud. Veiem la posta de sol sobre la Mar Tirrena
i contemplem les explosions de lava que es produeixen
cada 15-20 minuts. Mentrestant, sopem l’infame pícnic
que ens han donat. A mesura que es fa de nit, les explosions són més espectaculars per la brillantor que pren la
lava en la foscor. L’espectacle és magnífic i ens fa sentir
insignificants al costat de la natura desfermada.
Iniciem la baixada a les 19:00 per un camí més directe.
És negra nit i anem amb els frontals encesos formant una
llarga filera de llumetes
Fem cap a l’hotel a les 20:45.
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13 d’octubre de 2015. Visita a la Sciara del Fuoco
La Sciara del Fuoco és el vessant NW de l’illa pel qual
baixa la lava en les grans erupcions. Des del poble, un camí
porta a un mirador sobre aquest paratge negre i sinistre. En
total, cal recórrer 5,5 km i superar un desnivell de 370 m.
Sortim a les 13:30 i anem a visitar l’Osservatorio S Vincenzo, que és l’estació de control de l’activitat del volcà.
Hi ha diverses càmeres i sensors de temperatura, de gasos i sísmics, posats arreu de l’illa. La directora, una australiana establerta a Stromboli, ens fa una introducció a
la vulcanologia i ens explica el funcionament de l’estació.
Per bon camí, seguim vers ponent entre boscos i barrancs
i fem cap al mirador. Contemplem la posta de sol i algunes
explosions, però res de comparable amb el dia anterior. Encenem els frontals i emprenem la tornada passant pel solitari
i apartat Restaurant Ossorvatorio, on mengem unes pizzes
per a sopar. El cuiner, que ha acabat el servei, ens ofereix
de baixar en la seva furgoneta; i aquesta serà la verdadera
aventura del dia: a Stromboli no hi ha el més mínim enllumenat públic, i el cuiner baixa com un esperitat a tota velocitat
entremig de la foscor per un camí estret i ple de corbes. Quan
baixem de la furgoneta, a alguns ens tremolen les cames.

Una estelada al port de Stromboli
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Antoni Ferrando i Marta Roig
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Viatge per l’est de Sicília i les Illes Eòlies. Del 9 al 18 d’octubre de 2015

Vista de les Illes Eòlies des del cràter de Vulcano. D’esquerra a dreta: Salina, Lípari, Panarea i Stromboli

E

nguany ens sentírem cridats per les forces tel·lúriques
i esperàrem que, el mes d’octubre, tindríem l’ocasió
de veure de prop –si les condicions eren favorables- volcans actius i, possiblement, alguna erupció. Se’ns
presentava un viatge per l’est de Sicília, on s’alça el volcà
Etna, i la possibilitat de recórrer les Illes Eòlies de Vulcano,
Lípari i Stromboli.
Entre els atractius del viatge, sabíem dels fenòmens
geològics com ara erupcions volcàniques, terratrèmols i
tsunamis, rius i masses de lava apagada, però també que
eren importants les empremtes arqueològiques i arquitectòniques del pas de grecs, romans, sarraïns, bizantins,
normands, francesos, catalanoaragonesos i espanyols;
tots ells, pobles que se sentiren atrets per les riqueses
naturals i per la situació estratègica, pel que fa al comerç
mediterrani, de Sicília. Aquests pobles aportaren a l’illa
influències dels seus països originaris. Els sarraïns introduïren avançades tècniques agrícoles; els normands,
durant la seva dominació de l’illa, aportaren més cultura i
l’inici de la construcció de les catedrals. Els catalanoaragonesos deixaren influència en la llengua i elements del
gòtic català, que encara podem observar.
Sicília començà a formar part dels dominis de la Casa de
Barcelona arran de la revolta, que s’escampà per tota l’illa,
coneguda com a Vespres Sicilianes, que s’inicià a Palerm
el 1282 contra el comte Carles d’Anjou, el qual havia arrabassat el regne de Sicília a Manfred, rei de Sicília, entre
1258 i 1266. La ciutat de Messina, després de tenir un paper destacat en la revolta, passà a mans de Pere el Gran
de Catalunya i Aragó, espòs de Constança de Sicília, filla
de Manfred i hereva del regne de Sicília, i així els sicilians
atorgaren a Pere el Gran el títol de rei de Sicília en agraïment pel seu suport.
També sabíem de l’estada de Ramon Llull a Messina
el 1313 per embarcar-se cap a Tunísia per tal de convèncer els musulmans de la veritat cristiana emprant el que
el nostre savi medieval anomenava la seva Art. Aprofitem
per a recordar que aquest 2016 es celebra l’Any Llull en
commemoració dels 700 anys de la seva mort. En aquella
època, Messina era, junt amb Palerm, el centre principal
de l’administració catalana a Sicília.
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Castell de Milazzo

El Casal de Barcelona serà present a Sicília fins al Compromís de Casp de 1412 i la influència de la noblesa catalana a l’illa queda visible, si es para atenció, sobretot, en
l’arquitectura, en els detalls del gòtic català que s’aprecien
en algunes esglésies, castells i edificis civils.
Diversos escriptors i artistes viatjaren per Sicília i ens han
deixat visions de l’illa des dels seus particulars punts de
vista. En són exemples, Goethe, en el seu Viatge a Itàlia,
el 1786-88; Carlo Levi, en Les paraules són pedres, dels
viatges, que va fer entre 1951 i 1955; Lawrence Durrell, en
Carrusel Siciliano (1970), i El camí dels Normands (2013),
de Montserrat Cuxart Tremps, entre molts d’altres.

la carn o el peix que es pot comprar en parades exteriors
instal·lades davant de les botigues; sobre taulells, ben arreglats, col·locades amb cura, apareixen peces tallades amb
molt de mirament. Arreu es percep el gust mediterrani en
el tractament dels aliments.
Mentre plovisqueja, dinem en un restaurant proper a
l’hotel. Hem demanat espaguetis amb cloïsses, plat típic
sicilià que apareix sovint a la sèrie televisiva El comissari
Montalbano, un singular personatge creat pel novel·lista
Andrea Camilleri. En els capítols de la sèrie, sovint es
mostren els plats típics de l’illa i els característics pobles
sicilians enfilats dalt de turons, amb les cases apinyades
i grans palaus al mig d’un paisatge rural mediterrani i els
camps tancats per llargues parets de pedra seca que ens
recorden l’entorn de casa nostra.
És de destacar que el cognom del comissari Montalbano,
tot i que l’hem vist en alguns llocs de l’illa, és un homenatge que fa Camilieri a Manuel Vázquez Montalbán, periodista i escriptor barceloní creador del detectiu Pepe Carvalho,
amant també de la gastronomia.
Tornant al dinar, resulta que, després d’esperar una bona
estona el plat escollit, per un error de comunicació, ens porten espaguetis amb eriçons de mar. Com que se’ls han acabat, els han hagut d’anar a buscar, i d’aquí la llarga estona
que hem hagut d’esperar, tot i que hem estat ben distrets
observant l’anada i vinguda de turistes, ciutadans i comerciants de la zona.

Divendres, 9 d’octubre.Barcelona-Roma-Catània
L’avió surt a 2/4 de 7 de l’aeroport del Prat, i a 2/4 d’11
ja som a Catània després de fer escala a Roma. Durant el
viatge, coincidim amb una parella asseguda a prop nostre
que, sense saber-ho, faran el mateix recorregut que nosaltres. Resultaran ser dues persones entranyables.
Mentre aterrem, podem contemplar el majestuós volcà
Etna, que presideix l’est de Sicília, cobert de núvols lenticulars en el seu cim, així com la verdor dels seus vessants
amb clapes blanques dels pobles i ciutats que l’envolten.
A l’aeroport de Catània, ens ve a rebre la nostra guia, la
Chiara, una noia siciliana que ha passat una llarga temporada a Mèxic i que parla prou bé en castellà. La Chiara ens
portarà pel bon camí durant el viatge i ens mostrarà llocs
que, pel perfil del grup, creu que podrem apreciar.
A les 12 del migdia, ja estem instal·lats a l’Hotel Gresi,
situat a la Via Pacini, un carrer molt cèntric de Catània.
Ocupa la primera planta d’un palauet del segle XVIII adaptat amb les comoditats actuals. Les estances conserven un
aire senyorial, amb pintures als sostres i figures en relleu
sobre el fris d’alguns finestrals. Ens sorprèn una plana d’un
diari dels anys trenta que hi ha emmarcada en una paret de
la recepció de l’hotel. Tracta sobre la notícia de l’assassinat
a trets d’un important líder feixista durant la seva trobada
en una habitació del palauet amb una prostituta.
Ens ajuntem amb tot el grup per a parlar del pla del viatge
i la Chiara ens dóna via lliure fins a les 5 de la tarda, en
què anirem tots junts a visitar la ciutat. Nosaltres donem un
tomb pel mercat que hi ha a tocar de l’hotel i podem veure
la varietat de fruites i verdures de les parades sota els tendals,

Escalinata de Villa Cerami
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A l’hora convinguda ens trobem amb la Chiara i els altres membres del grup: el Kiko de Girona, la Montse de
l’Hospitalet, el Rubén d’Astúries i l’Esther i la Candi de Vitoria, per a iniciar un recorregut per la ciutat de Catània, la
qual, pel fet d’estar afectada per erupcions i terratrèmols i
perquè antigament utilitzaven la pedra volcànica per a les
construccions, resulta ser, pel nostre gust, una ciutat fosca.
En la gran erupció de 1669, les laves sepultaren gran part
de la ciutat i el 1693 un fort terratrèmol va causar un altre
gran desgavell. Per això, van haver de reconstruir la ciutat
de nou tot coincidint en plena època barroca. Prestigiosos
arquitectes com Vincenzo Bellini foren els responsables de
la seva transformació. Es pot dir, doncs, que Catània és una
ciutat barroca.
A la Plaça Stesicoro, podem visitar les restes de l’amfiteatre
romà; possiblement, d’origen grec, tot i que només se’n
pot veure una mínima part, ja que la resta està enterrada
sota dels edificis del voltant. Tot plegat està deixat i no
llueix gaire.
És de destacar l’empedrat dels carrers fet amb grans llambordes de pedra làvica. Passem per un curiós carrer que, a
banda i banda, està ple de merceries i d’antigues botigues
de gènere de punt com les d’abans al nostre país. En un
altre carrer, trobem esglésies a tocar les unes de les altres.
Passarem per la Villa Cerami, on podrem admirar la majestuosa escalinata de marbre rosa que hi ha després de
traspassar la portalada que conserva l’escut d’armes de la
família. També tindrem ocasió de passejar pels seus jardins.
Actualment, la Villa Cerami és la seu de la Facultat de Dret
de Catània.
Ja s’ha fet fosc i ens dirigim al Monestir de Sant Nícolo,
fundat el 1558 i d’estil barroc italià; un immens edifici al costat del qual hi ha la inacabada església del mateix nom. La
comunitat va preferir dedicar els esforços al monestir que no
pas a acabar l’església. Actualment, és la seu de la Universitat de Catània.
A la Piazza del Duomo, podrem admirar la catedral, construïda damunt d’uns banys termals romans entre els anys
1078-1093 per ordre de Roger I, el Gran Comte, un dels
líders de la conquesta normanda de Sicília. El pòrtic és del
1577 i la façana barroca, del 1736.

També veiem la curiosa Font de l’Elefant, que mostra tres
elements: un elefant de roca làvica negra que té a sobre un
obelisc egipci, la creu i una palma. Plovisqueja i, per carrers
poc il·luminats, anem a un restaurant per a sopar. De camí,
passem per la Fontana d’Amenano, el nom de la qual ve
donat pel riu que flueix per sota la ciutat, una bella font de
marbre blanc creada per l’escultor napolità Tito Angelini el
1867. L’aigua que hi cau amb una delicada cascada en forma de llençol o cortina va a parar al riu que flueix dos metres
per sota de la plaça, únic punt on el riu es deixa veure.

Font d’Amenano

Finalment, visitarem l’Església de Santa Àgueda, on admirem
dos passos barrocs que treuen a les processons. Haig de reconèixer que hem acabat una mica embafats de Barroc. No lluny
de la font, entrem en un bar on es pot baixar a una mena de petit
torrent que es va formar a conseqüència de la lava i que va desviar el riu subterrani canviant la seva llera. Es poden observar les
parets de lava i el riu que hi circula. Tota una curiositat natural.
Ens queda per a visitar el Castell d’Ursino. Construït pel
rei de Sicília Frederic II entre 1239-50, fou la residència de
la casa reial catalana durant els dos segles de presència
catalanoaragonesa a l’illa. Les seves dependències, fortificacions i espais per a l’administració mostren una clara influència del gòtic català. Antigament, es trobava dalt d’un
turó prop del mar, però la lava de l’erupció de 1669 el va
envoltar i el litoral es va desplaçar 100 metres.

Illa Bella
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Dissabte 10. Catània-Taormina-Castelmola-Illa BellaCatània.
El dia es presenta rúfol. Després d’esmorzar a l’hotel, ens
dirigim a la terminal de Catània per a agafar el bus que ens
durà a Taormina. De camí, podem veure l’abandonament
dels seus carrers amb voreres per a construir, espais enfangats i edificis molt deixats. Havíem de fer el trajecte
d’anada i tornada en tren, però la Chiara ha considerat que
és millor d’anar-hi en bus. Fem el trajecte sota una pluja
torrencial que esdevindrà plugim en arribar a Taormina. El
bus ens deixa a la part baixa de la ciutat, a uns 200 m
d’altitud. A 2/4 d’11 entrem a Taormina per la Porta Messina, oberta el 1808 a l’antiga muralla. Ja notem, només
d’entrar, que la ciutat promet. Plovisqueja i necessitarem
els impermeables.
Taormina és una ciutat amb traces visibles de tots els
pobles que hi han passat: grecs, romans, àrabs, normands,
catalanoaragonesos i espanyols. Als edificis antics destaquen molts elements del gòtic civil català. Aquesta ciutat,
durant la revolta de les Vespres Sicilianes, es va decantar
pels senyors de la Corona d’Aragó davant de la invasió
dels francesos de Carles I d’Anjou.
Actualment, és una ciutat turística i manté l’estructura
medieval amb carrerons estrets, però ben conservats, que
surten del seu carrer principal.

Pati del Palau Corvaia

figuren herois i cavallers medievals que representen els
valors de l’època dins l’espectacle: l’honor, la generositat,
el coratge, la noblesa i la lleialtat, en contra de la traïdoria
i la injustícia.
Després de visitar la ciutat, el propòsit és pujar, tot superant centenars d’escales d’un via crucis, fins al poble
de Castelmola, situat a 530 m d’altitud. Seguim les indicacions per tal d’accedir al castell sarraí de Taormina, que
no visitarem. Així, arribem a les ruïnes del Castell de Castelmola, del segle XVI. Podem contemplar bones vistes
sobre el castell sarraí del segle XII, i del teatre grec que
hi ha d’esquena al mar al capdamunt de la ciutat de Taormina. Destaca el litoral jònic i la badia de Naxos, l’aigua
del qual, després d’un dia de pluges intenses en què els
barrancs han baixat fort, es tenyeix d’un color marronós.

Catedral de Sant Nícolo.(sXIII) i font d’estil barroc

Manté molts palaus de la noblesa que hi va governar,
alguns transformats ara en hotels, com el Palazzo Ciampoli, d’estil gòtic català.
Visitem el Palau Corvaia, del segle XIV, amb un magnífic
portal d’entrada i pati interior. Aquest edifici fou la seu del
primer parlament de Sicília el 1410. Destaquen l’escala
del pati i les finestres geminades.
En la seva construcció, es va emprar pedra volcànica negra i blanca que proporciona un aire més amable a
l’edifici. La torre és d’origen àrab i data del segle X. Arreu
hi ha elements del gòtic català. Actualment, és l’oficina de
turisme de Taormina, i també hi ha el Museu Sicilià d’Art
i Tradicions Populars.
Podem veure-hi un grup de marionetes sicilianes que
hi tenen exposades. El teatre de marionetes és un art
molt arrelat en el poble sicilià. Es fa amb vistoses marionetes molt grans que poden pesar fins a 30 kg i que

Teatre grec de Taormina. Al fons, el castell sarraí dalt del turó
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També divisem el volcà Etna, però els núvols no ens el
deixaran veure del tot altra vegada. En acabar, fem un mos i
tornem baixant per un corriol, camí vell que enllaça amb els
carrers alts de Taormina, que mantenen l’estructura medieval. Entrem a la població per la Porta de Catània, que mostra gravada la data de la darrera modificació feta el 1440.

i obligada a regnar amb ell sota terra. Per les peticions de
la seva mare, Ceres, Hades va atorgar a Proserpina la possibilitat de poder sortir de l’inframón durant la primavera i
l’estiu, que és quan la terra fructifica, però havia de retornar
durant la tardor i hivern; llavors, com que Ceres s’entristia,
la terra no donava fruits.
De tornada a l’hotel, encara tenim temps de distreure’ns
amb l’espectacle d’un grup internacional d’equilibristes en
una plaça de Catània.
Diumenge 11. Catània - Milazzo - Lípari
Havent esmorzat, sortim de bon matí de Catània amb un
minibús que ens durà al port de Milazzo, d’on surten els
ferris que van a les Illes Eòlies.
Aquesta nit ha plogut i ha fet molt mal temps; no està clar
si podrà sortir el ferri des de Milazzo a Lípari a l’hora prevista. Arribem a Milazzo i, tal com es pensava la Chiara, els
ferris no tenen permís per a sortir fins que faci més bona
mar. Continua plovent.
A Milazzo deixem els equipatges en una cafeteria on
coneixen la Chiara. Ens hi estarem tot el matí fins al migdia, quan per fi sortirà el ferri. Mentre no plou, aprofitem
per a passejar per la ciutat i el port, on hi ha parades de
peix acabat de pescar. Dalt de la ciutat, s’alça el Castell de
Milazzo, d’origen sarraí i ocupat pels almogàvers de Roger
de Flor a principi del segle XIV, com relata la Crònica de
Ramon Muntaner.
El programa previst era baixar a Vulcano, la primera illa
que havíem de trobar, fer l’ascensió al volcà i continuar cap
a Lípari, on teníem reservat l’hotel; però, pel mal temps,
anirem directament a Lípari passant per davant de Vulcano, on podrem observar les fumaroles actives de sofre així
com els colors rogencs del cràter. Fa una certa emoció recórrer el volcà que dóna nom a la vulcanologia, i sota del
qual, segons la mitologia, hi havia la farga dels déus.
Demà ens despertarem a Lípari i serà l’inici de la descoberta d’aquest grup d’illes de la Mar Tirrena conegudes
com a les Illes Eòlies.

Escut de la Corona catalanoaragonesa a Taormina

Tot i la pluja, el dia no s’ha acabat. Després d’un bon dinar a Taormina, continuem la sortida visitant el teatre grec,
que ens decep una mica per l’estat de deixadesa que hi
observem.
A la tarda, per una forta baixada, anem a l’Illa Bella, un
bonic i petit illot unit a la platja de Taormina per un estret fil
de sorra mig inundat. Ja cap al tard, seguim caminant fins a
l’estació per a agafar el tren de tornada a Catània. Encara
tindrem temps de contemplar, prop de l’estació, la Font de
Proserpina, una esplèndida composició realitzada el 1904
per l’escultor Giulio Moschetti sobre un tema mitològic grec
que té per escenari l’entorn d’Enna, població al centre de Sicília. Proserpina, filla de Ceres, deessa de l’agricultura i de la
fertilitat, havia estat segrestada pel déu de l’inframón Hades

Marta Roig
Fotos: Antoni Ferrando i Marta Roig

Port de Lipari
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Espai Obert

Danses de tardor

A

mb aqueixa falda baldera que es desplega
en sedosa efervescència
tot tombant dels teus peus,
m’apareixes més secreta
menys pròxima
més posada en mans del cel.
Els matins de tardor porten aquesta meravella,
i el blanc et fa més gràcil i esvelta,
carena embellida per un vel.
Quan la boira es desfaci,
quantes formes posaran davant teu;
uns segons, no cal més.
El temps just per ser i no ser
en aquest joc que imita la vida en present.
Em distrec en aquest pèlag de formes etèries:
dracs, cavalls, rostres grotescos... éssers de la meva ment.
Seràs per sempre la cortina dels meus desvaris
que dansant s’escampen amb l’aire
aquests matins de tardor
en què el temps no existeix:
només formes de present.

Elisenda Rosell
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Natura i Paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
ARBOÇ
Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia: 		

ARÍTJOL
Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia:

Arboç, cirereta de pastor
Arbutus andrachne
Ericàcies
Arbust, o arbre petit

Arítjol, Sarsaparrella
Smilax aspera
Liliàcies
Planta enfiladissa

L

T

’

arítjol és una liana, amb espines al marge de les
fulles i a la tija, que s’enfila a altres plantes i arbres i que pot fer un bosc impenetrable. S’enfila
per mitjà de circells, òrgan filamentós de certes plantes
que els serveix per a
aferrar-se als cossos
veïns. Les fulles, perennes, verdes i lluents tot
l’any, però en poca densitat i disposades helicoïdalment sobre la tija,
tenen una forma que
recorden un cor, més o
menys ample o allargat
de la punta. És una espècie dioica, això vol
dir que hi ha plantes
de la mateixa espècie
de peu masculí (amb
Arítjol emparrat en un pi. Detalls de la flors de sis estams) i
plantes de peu femení
flor, fruit i fulla.
(amb flors només amb un sol pistil). A la pràctica, això
dóna avantatge als peus femella, que són els únics que
fan fruit, en concentrar l’atenció de les aus per a afavorir la dispersió de les llavors. Les flors, de color crema, surten en ramells a final d’estiu i principi de tardor.
Tenen un embolcall de sis tèpals blancs i el calze i la
corol·la no estan clarament diferenciats, igual que passa amb les flors de lliri o de magnòlia. Aquestes flors fan
una olor dolça i potent de mel que atrau les abelles.
El fruit, produït abundosament pels exemplars femenins, és una baia esfèrica de color vermell que es presenta en raïms i que madura els mesos de novembre i
desembre. Els fruits no
s’utilitzen; en canvi, a
les arrels se’ls coneixen
infinitat de propietats
medicinals i són usades, sobretot, en els
casos de reumatisme i
malalties de la pell, però
també en els casos de
grip, d’anorèxia o de
gota. A més, se’n prepara una antiga beguda refrescant, la sarsa,
semblant a un producte
molt comercial de cola.

othom que et veu menjar una cirereta de pastor t’adverteix: “No en mengis gaires que emborratxen...”, i és que, per la seva forma i color, són
temptadores i poca
gent se’n pot estar.
Els fruits madurs de
l’arboç poden arribar
a un grau alcohòlic
de fins a un 0,5% pel
fet que poden iniciar
el procés de fermentació a l’ arbre mateix.
Quan arriba la tardor, l’arboç comença
a donar color al bosc;
Arboç carregat de fruit i detall del tronc. i enguany ha estat un
bon any. Els arboços
Barranc de l’Ermita, octubre 2015
han estat farcits de fruit gairebé de manera desorbitada.
L’arbocera és un arbust que pot arribar a fer-se un petit
arbre. Si aneu a l’Ermita de Sant Bartomeu de Fraguerau
d’Ulldemolins, en podreu observar un de monumental
que sobrepassa les cingleres que l’envolten. És de fulla
perenne, lluent, finament dentada, allargada i ampla. Les
flors, de color blanc i agrupades en ramellets, tenen cinc
pètals soldats que li donen una forma d’olla molt singular.
La florida conviu amb els fruits, ja que aquests tarden un
any a madurar; per tant, és habitual veure a la vegada
plantes farcides de flor i fruit de tons de color groc i vermell en funció del grau de maduració.
Els fruits de l’arboç contenen sucres, àcids orgànics,
pectina i taní, són astringents i no convé abusar-ne, es
poden consumir frescos, en melmelada o bé en confitura.
Les fulles i l’escorça contenen gran quantitat de tanins, que
les fa molt astringents, i arbutina, un glucòsid que té acció antisèptica i antiinflamatòria. Ambdues parts són útils
contra les infeccions i altres malalties del sistema urinari.

Arítjol emparrat en un arboç.
Barranc de l’Ermita, octubre 2015
Detalls de les flors i del fruit de la cirereta de pastor Barranc de
l’Ermita, octubre 2015

Joan Castro
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P

LA SELVA D’IRATI, un paradís als Pirineus navarresos (i II)

er a aquesta ocasió, vam triar uns dies de tardor per a recórrer aquest indret d’extraordinària bellesa amb les
nostres bicicletes. El recorregut efectuat i que es detalla a continuació fou dissenyat prioritzant els paisatges i els
grans espais abans que uns descensos que requerissin una habilitat remarcable. Ens va sortir una ruta preciosa;
més que no pas difícil, durilla per les pujades. Tanmateix, al transcórrer majoritàriament per pistes bones, aquestes es
fan suportables, tret d’algun curt tram per sender i fins i tot algun bocí sense camí. Les vistes són fabuloses i la davallada
pel Barranc de Txangoa va ser un autèntic plaer.

Dia 1: Pas Tapla, Orbaizeta, Orreaga/Roncesvalles, Larraun.
L’itinerari escollit per a la nostra excursió de dos dies en BTT
comença a l’aparcament del Pas Tapla (1.368 m); és un ample
coll que divideix la carena de la Serra d’Abodi, de lloms arrodonits recoberts de prats verds. Està situat a 14,5 km al nord d’
Otsagabia per la carretera NA-2012.
Iniciem l’excursió pedalejant per un camí ample de vegades
desdibuixat entre els prats. Ens dirigim vers l’oest tot ascendint
a la carena de la Serra d’Abodi encarant-nos al cim Bizcarrandi,
que voregem pel vessant sud per, tot seguit, efectuar el descens
vers el Paso Ancho. Continuem per la carena fins a enllaçar un
camí més bo que ens porta per un bosc multicolor tot davallant
pel vessant nord de la muralla rocosa del Berrendi (1.351 m) i,
gairebé sense adonar-nos-en, arribem a la carretera d’Hiriberri.
Aquest és un poblet coquetó de cases blanques i teulats rogencs
que ressalten envoltades per la verdor dels camps i boscos.

Pista de Pikatua
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Prenem aquesta carretera en direcció oest durant uns 200 metres per a enllaçar, tot seguit, una pista per la qual tirem en direcció nord i en suau pujada; després de travessar per pont el riu
Irati, fem cap a la localitat d’Orbaizeta. Continuem per carretera i
pista asfaltada fins a la Fàbrica d’Armes.
De la Fàbrica d’Armes, actualment, només en queden ruïnes
i, sobre el torrent, es poden veure les arcades que la suportaven; però es conserven l’església, les cases dels treballadors,
els forns, magatzems... La va fer construir el rei Carlos III al segle
XVIII per tal de proveir l’exèrcit d’armes i municions. L’abundància
de recursos naturals i matèries primeres (fusta, carbó, ferro, aigua) van fer d’aquest enclavament el lloc idoni.
Tot just hem travessat l’espai de la Fàbrica d’Armes, trobem
una bifurcació de pistes; prenem la de l’esquerra –oest (per la de
la dreta -recte- tornarem).

Itineraris Escollits

El grup al Coll Lepoeder

Rodant entre fajos centenaris

Dia 2: Larraun, Embassament d’Irabia, Coll Ollokia,
Abodi, Pas Tapla.
De l’alberg, tirem per pista pavimentada tot resseguint
amunt la vall del Torrent Arazola a través d’una frondosa fageda d’exemplars centenaris, de troncs grossíssims, la qual,
en aquesta època de l’any, ofereix una varietat de colors
tan increïble que ens deixa bocabadats. Fem cap al Coll
Orión, o Ibiaga (976 m), des d’on iniciem un ràpid descens
vers l’Embassament d’Irabia. Després de creuar la resclosa,
remunten unes escales, deixem de banda un sender que
envolta el citat embassament i, tot seguit, arrossegant les bicicletes, ascendim fort per a cercar la pista que va pel costat
sud. La seguim cap a l’est rodant sobre una bona catifa de
fulles; alguns trams són de forta pujada i d’altres, els trobem
molt enfangats.
Arribem a la carretera NA-2012, la qual arriba fins a les
Cases d’Irati, on se situa la Casa del Parc d’Irati; és un allotjament i centre d’interpretació mediambiental de l’entorn.

Anem resseguint el torrent Itolatz mentre gaudim de l’esclat
de colors de tardor que l’espès bosc ens ofereix, fins al Coll
Navala (1.028 m). Sense deixar aquesta pista, encara que
trobem algunes derivacions a l’esquerra entre camps agrícoles (consultar el mapa), arribem a Orreaga (Roncesvalles).
Tombem una mica per aquest indret, turístic i religiós alhora
ja que és lloc de pas habitual de peregrins i excursionistes
vers Sant Jaume de Galícia.
La nostra excursió en BTT continua ara per la carretera
NA-138 en pujada cap al Port d’Ibañeta (1.056 m); hi ha
una creu i un oratori. Aquí derivem a l’est per la NA-2033 en
forta pujada cap al Coll de Lepoeder (1.430 m), on es troba
la frontera amb França. En aquest punt, abandonem la carretera i seguim en direcció N per pista, entre prats de verd
intens on pasturen cavalls i ovelles, durant un parell de quilometres en lleugera baixada fins al Coll Intzandorre (1.312
m) (aquest tram de pista coincideix amb el GR 12 -sender
d’Euskalherria- i amb el GR 65 -Camí de Sant Jaume-) Al
coll, hi trobem el petit refugi lliure Izandorre, només apte per
a emergències. A la cruïlla de pistes, prenem la de la nostra
dreta, girem al sud i, després, a l’est en baixada resseguint
la vall del torrent Itxasakue Txangoa. De seguida, l’entorn
ens ofereix les seves millors tonalitats i estem envoltats de
pur bosc. Gaudim d’un descens magnífic. Donem a una pista transversal per la qual seguim al sud, passem altre cop
per la Fàbrica d’Armes i, finalment, per una pista pavimentada, fem cap al Barri de Larraun, on ens allotgem a l’Alberg
Mendilatz (és més aviat un hotelet)

Camins encatifats de fullaraca

El pic Orhi des de la carena de la Serra d’Abodi
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A través de boscos de fades
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La seguim un bocí cap al sud en pujada per a enllaçar
la propera pista a l’esquerra, a l’est. En contínues pujades i baixades, anem resseguint pel vessant sud la vall
del riu Urtxuria, el travessem per un pont situat just abans
de l’Embassament de Koixta i girem a la dreta. La pista
puja contínuament durant uns quants quilòmetres tot remuntant la vall del Barranc Pikatua. A la vora, de tant en
tant, veiem arrecerats i amuntegats llarguíssims i gruixuts
troncs d’avets, pins i fajos tallats. L’abundància d’arbres
gegants permet una explotació comercial productiva de
fusta a gran escala. Sortim a la carretera NA-2011, al Coll
Ollokia (1.335 m), on hi ha l’antic edifici de la duana; actualment, és la base de l’estació d’esquí nòrdic Abodi-Irati.
Donem el tomb a l’edifici i seguim per la pista indicada
Paso de las Alforjas, per la qual anem ascendint un turó
entre les muntanyes Gaztanbidea i Abodi, el qual ens condueix al llom de la Serra d’Abodi i al seu punt més alt,
l’Abodi, de 1.532 m. Després d’haver passat tanta estona pel bosc, encara que és molt maco, haver sortit a un
paisatge obert ens resulta gratificant, més encara si les
vistes són espectaculars com des d’aquí. Destaca, per la
seva alçada, el pic Ori, de 2.017 m, cim emblemàtic del
muntanyisme navarrès i pirinenc, i primer dosmil dels Pirineus venint des de la costa cantàbrica. Cap a l’est, hi ha

una estupenda panoràmica del cims més llunyans: Anie,
Petrexema, Atxerito, Catell d’Acher, Serra d’Àlanos...
Continuem per la carena cap a l’oest, tot rodant sobre un
terreny herbat que s’ha menjat el sender. No hi ha ni camí
ni sender definit, sempre en constant puja i baixa, però resulta divertit, alhora que enutjós: en alguna pujada ens cal
arrossegar la bicicleta. Veiem diversos dòlmens i menhirs
disseminats pels prats. Passem pel pas de Las Alforjas; té
aquest nom perquè, a banda i banda, hi ha dos clots immensos, dues dolines que semblen unes alforges. Remuntem
vers l’Harrizabala o Alt d’Abodi (1.494 m) i, abans d’arribar
al Idorroki, davallem vers el Pas de Tapla per un camí ample,
però molt malmès i dolent, per a rodar amb les bicicletes.
Hem retornat al cotxe.
Durant aquests dos dies, hem tingut prats, frondosos
boscos, arbres centenaris, senders, pantans, poblets encantadors, grans panoràmiques, valls precioses, pujades
dures, divertits descensos, la més colossal varietat de colors de tardor ... Increïble! Irati. Quin lloc per a gaudir de
l’excursionisme en bicicleta!
Joan Guasch i Murtra

Descens vers Txangoa
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Racó de Lectura
Segons conta la llegenda, unes dècades abans, l’any
1016, quaranta pelegrins normands, tornant de Terra
Santa, havien desembarcat a les costes de la Pulla italiana, a la Mar Adriàtica, on descobriren una terra que
els va atraure només de veure-la. Seguint el seu camí,
s’aturaren al Santuari de Sant Àngelo, al Mont Gargano,
una cova on l’any 490, segons diu la tradició, havia aparegut l’arcàngel Sant Miquel iniciant així la devoció a Sant
Miquel en terres cristianes.

Cova i monestir de Sant Àngelo al Mont Gargano

Aquells peregrins, però, en la seva originària Normandia,
ja tenien una gran devoció a l’arcàngel Sant Miquel, fet que
es posa de manifest amb la construcció de la famosa Abadia del Mont-Sant-Michel a la Normandia francesa. Aquesta
abadia estava vinculada a la cova del Mont Gargano d’Itàlia
pel fet que l’abat que va fundar el monestir de l’illa de Sant
Michel havia tingut una visió de l’arcàngel, en la qual li donava instruccions precises perquè construís una rèplica de
l’abadia de Sant Àngelo a l’illa normanda de Sant Michel.

L

a descoberta d’un regne.
Durant l’estiu de 2010, Montserrat Cuxart Tremps,
“professora, geògrafa i viatgera”, tal com es descriu
ella mateixa a la contraportada del llibre que presentem, inicià a Nàpols un viatge per la Itàlia del sud. El juliol de 2011
en començà un altre a Sicília, que finalitzaria l’agost del mateix any a Normandia.
Tot i les distàncies en el temps, les condicions i la geografia, aquest viatge recorda l’estil dels que feia Freya Stark,
escriptora excepcional i gran viatgera, la qual ens descriu,
en el seu llibre La ruta d’Alexandre, el camí que l’any 1954
va fer a peu, en mula i en vehicle tot terreny seguint els passos d’Alexandre el Gran per la costa del sud-oest de l’actual
Turquia. Freya Stark planificà la seva aventura mitjançant la
lectura d’autors clàssics, com Arrià, Plutarc o Plini, que havien escrit o copiat la crònica de les gestes d’ Alexandre.
Amb el seu llibre, Montserrat Cuxart ens convida a viatjar
amb ella per la regió del sud d’Itàlia i per Sicília, seguint les
traces encara visibles del pas dels normands que ocuparen
aquelles terres durant els segles XI i XII. En aquest cas, és
a través del que deixaren escrit els pocs cronistes que relataren aquells fets i de l’enfilall de castells, catedrals, monestirs, torres de defensa i restes d’oblidades edificacions destruïdes pels terratrèmols, que l’autora orienta el seu viatge.
L’any 1066, un grup de nobles normands, encapçalats
pel duc Guillem el Conqueridor de Normandia i amb el suport d’un exèrcit organitzat, crearen un regne a Anglaterra.
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L’autora es decanta per seguir els fets i les empremtes
deixades per aquell grup de normands que va descobrir
a Itàlia una terra lluminosa i seca, però de “llet i mel”.
Després de la seva descoberta, aquells pelegrins tornaren a la seva Normandia; tanmateix, atrets per l’indret
que havien descobert, marxaren cap a terres més meridionals com a mercenaris, aventurers i cavallers a la recerca de fortuna, cadascú amb les seves motivacions.
En el transcurs d’un segle i mig, els normands crearen, amb
les seves conquestes, el primer reialme italià, format pel sud
d’Itàlia i Sicília, sota els auspicis del llinatge dels Hauteville,
entre els quals destaquen Guillem Braç de Ferro, Robert
Guiscard, Roger el Gran Compte, Roger II, ja rei de Sicília i
Frederic II, també rei de Sicília i emperador del Sacre Imperi .

Racó de Lectura
La nissaga romanogermànica va saber posicionar-se a
poc a poc amb els feus que anaven adquirint com a mercenaris, primer, i amb els llaços que saberen crear amb la
noblesa dels senyors d’aquelles terres.

L’autora ens endinsa en el paisatge d’aquesta terra rica en
recursos que els pobles que hi passaren al llarg dels segles
-fenicis, grecs, romans, àrabs, normands, francesos, catalans, aragonesos i espanyols- saberen reconèixer i aprofitar.
Comerciaren amb el blat, l’oli dels antics oliverars i el vi de
les vinyes del país, i saberen apreciar els colors, els perfums
i la lluminositat del paisatge. Durant el seu viatge, l’autora
comprova amb complaença com es manté viva la presència
d’aquells normands, la qual intueix, durant el recorregut, en
les antigues batalles que descriu quan es troba a l’indret
on possiblement es produïren. Ens explica les històries
d’alguns dels seus protagonistes, històries de vegades dures i cruels.
A través de la seva visió i saber, podem conèixer l’actualitat
i la història de les ciutats, pobles, catedrals, esglésies, castells, abadies i torres de defensa, on s’aprecia l’arquitectura
que els normands, amb habilitat i traça, van saber aplicar
amb harmonia en les edificacions existents i en les ampliacions que hi feren per transformar-ne l’ús. Per altra banda,
els edificis que construïren de nova planta encara ens meravellen per la seva bellesa i originalitat.

Mapa de les conquestes normandes al segle XII

Els normands s’adaptaren als pobles dominats per tal
de fer seves llurs cultures, i així aconseguiren construir un
gran regne on la condescendència i el respecte per la diversitat era la norma. En paraules de l’autora, “passaren
de ser uns bàrbars analfabets a crear un regne independent i civilitzat” . En l’arquitectura, és on millor es pot apreciar aquest procés d’assimilació de l’art d’altres pobles.
Una mostra d’aquesta assimilació és la fortalesa de Castel
del Monte, construïda per Frederic II, de la casa Hohenstaufen i membre de la família Hauteville. Aquest va ser un rei
de vasta cultura- es diu d’ell que parlava nou llengües i que
podia escriure en set. Educat per la seva mare a Palerm, es
considera que fou un personatge que estava molt per sobre
dels homes de la seva època. La construcció i funció d’aquest
castell sempre ha tingut un aire misteriós pel fet que, en ell,
el número vuit és present arreu: la planta principal és octogonal i el perímetre està envoltat per vuit torres també de planta octogonal. No se sap quina era la intenció de Frederic en
aquesta construcció influïda, es creu, per l’arquitectura àrab;
hom diu que va ser com un intent d’arribar a la perfecció.
En el mapa, resseguim aproximadament el recorregut
que va fer Montserrat Cuxart en aquest intens i tranquil
viatge, en el qual sembla que l’autora passi desapercebuda, com de puntetes, per tal que no perdem el fil del relat.
Rememora els fets ocorreguts en cada parada, s’entreté a
descriure els detalls dels edificis i els seus elements més
destacats: cúpules, portes, frisos, mosaics, patis, etc.
Un llibre molt amè i engrescador: un viatge a la descoberta d’un regne.
Marta Roig
Fotos i mapes: Internet

El camí dels normands. Montserrat Cuxart Tremps. Editorial Alrevés
SL. Octubre de 2013.
ISBN: 978-84-15900-27-6
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Notícies
HEM PUBLICAT UN CALENDARI DEL CLUB
ATLÈTIC ESPLUGUÍ PER AL 2016

Aquest calendari el podeu trobar a: Coaliment Joan Poblet,
Cansaladeria Cal Pagès i a la Papereria Índex
Esperem que us agradi i que n’exhaurim l’edició ben aviat!
NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
n el transcurs del darrer trimestre s’han donat d’alta a
la nostra entitat les companyes i els companys:
Carme Ferrer Cervelló
Moisès Ferrete Bofarull
Adrià Cabestany Borges
Jordi Gil Cots
Maria Tarès Montserrat
Ramiro Fernández González
Alba Tarès Fernández
Anton Tarès Fernández
Abel Tarès Fernández
Gerard Gené Piñera
Didac Domingo Carreras
Joan Castro Vallverdú
leila Issifou
Meritxell Lorca Requena
Benvinguts!

E

E

nguany la nostra entitat ha publicat un calendari per al
proper any 2016. Hi trobareu les fotografies més votades de la mostra Activitats 2014-2015 que vam exposar al
Museu de la Vida Rural el passat mes d’agost. També hi ha
12 poemes que la nostra consòcia i col·laboradora Elisenda
Rosell ha anat publicant en els nostres butlletins trimestrals.

* * *

LLICÈNCIES DE LA FEEC 2016
djuntem informació de les modalitats de llicència de la FEEC
per al curs 2016.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 vulguin participar en les nostres sortides, els tramitarem l’assegurança gratuïtament. Només
cal que siguin socis del CA Espluguí.

A

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 2016 al compte
corrent: ES89 2100 0136 98 0200120683 de Caixabanc. Indiqueu el vostre nom i el tipus de llicència 2016 escollida, tot especificant també si la voleu habilitada per a la FEEC+FEDME.
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Club Atlètic Espluguí
ESPORT - EXCURSIONISME - CULTURA
Carrer de les Parres, 36 baixos
43440. l’Espluga de Francolí
Apartat de correus, 14
Email Administració CAE: administracio@caesplugui.cat
Email Secció Excursionista: cae.seccioexcursionista@gmail.com
www.caespluguí.cat

Entre castanyers. Barranc de la Salanca

