CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ - SECCIÓ EXCURSIONISTA
Butlletí 29 - abril, maig, juny de 2016

Barranc de La Vall

Sumari

EDITORIAL

H

+HUMANS

umans és el títol de l’exposició que es va presentar a Dublín el
2011 i que s’ha pogut visitar des de la tardor fins a principis d’abril
al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Planteja els
reptes de l’evolució de l’espècie humana tenint present l’actual tecnologia, la nostra cultura i els principis ètics bàsics.
La mostra abraça molts àmbits i perfila bona part dels avenços combinant art, informació i experiments. Tracta la reproducció assistida, la
robòtica humanoide, el nostre entorn i la sostenibilitat, la millora genètica dels nadons, la percepció, el que podríem anomenar “minusvalies
físiques” de persones felices contraposades a les de joves que busquen
un cos perfecte a través de la cirurgia estètica, els límits de la mateixa
vida, la perpetuïtat,…
Les pròtesis també hi tenen el seu apartat. Des dels vells braços o
cames de ferro, encaminats a dissimular la manca d’alguna extremitat i
facilitar així l’acceptació social per tal de no ser titllat d’esguerrat, passant pels tutorials de com fabricar-se algun peu o braç, de manera casolana amb materials low cost en indrets de pocs recursos. No hi falten
les actuals pròtesis electròniques pensades per anar al descobert i lluir
la millor tecnologia incorporada al cos, veritables enginys capaços de
tot i més. O els exemples dels ciborgs, com la mataronina Moon Ribas,
que s’ha implantat un xip al braç que li permet detectar a temps real
qualsevol sisme de la terra.
El cas que m’embadaleix és el d’Aimee Mullins, la bella actriu, model
i atleta capaç de superar reptes físics i estètics. A causa d’una malaltia,
amb un anyet es va quedar sense cames ni peus. Però gràcies a la voluntat, l’estudi i les noves idees van arribar els dissenys innovadors de
pròtesis inspirades en el món animal que li van permetre batre rècords.
Ha trencat les barreres del món olímpic i paralímpic, una bona lliçó de
superació mental per a atletes o excursionistes que es plantegen nous
reptes esportius.
Amb tants avenços adreçats a la millora de la nostra espècie, em
queda el dubte agredolç de quan arribarà el canvi de xip mental que
ens predisposarà a acceptar els altres, a evitar els conflictes bèl·lics, a
trobar una bona entesa, a ser més humans de cor. Va, no generalitzem,
també és cert que hi ha veus que parlen de nous paradigmes, del canvi
de consciència, d’una millor humanitat.
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Programa d’excursions

abril, maig i juny de 2016

Diumenge,10
d’abril

Vilanova de Prades. Vilanova de Prades - Font Vella - Collet dels Closos
- Barranc de Mataró - Coll del Pubill - El Bosquet - Coll del Pubill - Riu de
Prades - Molí de la Vila - Barranc de Mataró - Camí de Cornudella - Font
Vella - Vilanova de Prades.

Diumenge, 1
de maig

XXIVª Caminada popular l’Espluga - Prades

Diumenge, 15
de maig

Sarral. Sarral - Carrer dels Cavallers - El Muntet de Blat - Salt de
l’Anguera - Ermita dels Sants Metges - Sarral.

Matinal

Diumenge, 29
de maig

Rojals. Rojals - Coll de La Mola - Petròglifs dels Cogullons - Els Cogullons - Font Freda - Clot de la Tanca - Cova de les Creus - La Bartra
- Barranc de la Baridana - Reposador dels Morts - Rojals.

Matinal

Diumenge, 12
de juny

Montblanc. Estret de la Vall - Camí de les Aigües - Portell del Roquer
de la Savina - Plans de Sant Joan - Abric del Barranc de la Font d’en
Guasch - Barranc de la Font d’en Guasch - Camí de les Aigües - Mas
del Barber - Estret de la Vall.

Matinal

Diumenge, 26
de juny

Miravet. Itinerari a peu, visita al Castell de Miravet i dinar de fi de
temporada

Matinal

-

Tot el dia

Roquer de la Savina. Barranc de la Vall. Montblanc. Foto: J.Castro.
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
LA VALL DEL RIU BRUGENT
De la Riba a Farena. Muntanyes de Prades
Data: 17-01-2016
Itinerari: (1). Els Masets - (2). Font de Pasqual - (3). Els
Tres Pilars - (4). Torrent d’en Rull - (5). Riu Brugent - (6).
L’Esqueix - (7). Molí del Castellà - (8). Molí d’en Font - (9).
Farena.
Desnivell: 435 m
Recorregut: 10 km
Dificultat: baixa

L

a Vall del Riu Brugent s’obre de ponent a llevant a redòs de l’altiplà dels Motllats i de les Moles de Roquerola i d’Estat. Sens dubte, aquesta és la fondalada més
gran de totes les que s’originen a les Muntanyes de Prades;
tant que, al llarg de la vall, hi podem trobar tres poblacions:
Capafonts, Farena i la Riba.
El Brugent és el més important dels rius tributaris del Francoli; el seu cabal, estable tot l’any, així com la qualitat de les
seves aigües, han permès la instal·lació de piscifactories i
de nombrosos molins, avui en ruïnes, en diversos llocs de
la vall.
De la Vall del Brugent, els valors més preuats pel visitant
són la natura i el paisatge. Arbredes de ribera, alzinars, el
congost del riu, gorgs d’aigua cristal·lina i una fauna que
rarament es deixa veure, en són els principals exponents.
D’una sortida feta l’any 1994 -després dels desastrosos aiguats que van esborrar bona part dels camins de les Muntanyes de Prades-, tot seguint un sender quasi desaparegut
pel fons de l’Esqueix, recordo la visió del vol silenciós i proper d’una àliga entre les parets blanques i ocres de l’estret;
el paratge, salvatge i solitari, imposava. Ara, però, l’han humanitzat en excés: passeres i ponts penjats -prescindibles
en bona part- treuen encant a l’indret.
La bellesa d’aquesta vall va ser motiu de l’edició d’una guia
que dóna suport a una iniciativa turística per a senderistes:
El Brogit de la Vall (Piolet. 2008).

Riu Brugent

Sortim a les 8:30 de l’aparcament del camp de futbol municipal d’Els Masets (La Riba) i pugem per la carretera de Farena
(W). Uns 30 m abans del km 3, trobem a l’esquerra l’indicador
del sender de la Font de Pasqual, pel qual pugem (S). Fa un
fred moderat i la visibilitat és bona, tot i que anirà millorant a
mesura que el matí avanci. El camí arriba a la Font de Pasqual
(8:47), paratge esbarjós i amb una gran bassa, des d’on tenim
bones vistes sobre el vessant nord de la Vall del Brugent, que
la llum del sol comença a il·luminar. També podem contemplar,
per la banda del Francolí (NE), les serres de Les Guixeres,
de Carbonaria i de Miramar despertant-se sota un cel blau.
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Font i bassa de Pasqual

Pugem a l’ampla pista que hi ha sobre la bassa i la seguim
per la dreta (NW) fins a trobar un sender senyalitzat al peu de
les ruïnes del Mas de Pasqual, el qual seguirem en direcció
a Farena (W). Seguim pujant passant per sota del Roquer
de Pasqual i de l’alterosa agulla de Castell Dalmau. Aviat
començaren a baixar (SW) cap el Barranc dels Tres Pilars;
i així fem cap al bell mig de les tres roques que donen nom
al barranc, les quals s’alcen sobre una cruïlla senyalitzada.
El lloc és pintoresc i ens hi aturem per a esmorzar (9:15).
Continuem l’itinerari en direcció a Farena per un camí ensotat i envoltat de pineda que ens condueix fins al Torrent
d’en Rull, pel qual baixaren vers tramuntana fins a trobar
el Riu Brugent, ja a tocar de la carretera de Farena. Travessem el riu per un pont de fusta i seguim la carretera per
l’esquerra (W) uns 300 m fins a trobar, a banda esquerra,
un sender que baixa al riu. El seguim remuntant a poca distància de la llera envoltats pel bosc. Trobem diversos gorgs
d’aigües color turquesa i aviat comencem a albirar, entre
la boscúria, el congost de l’Esqueix, bell tram ensotat i estret dominat per cingleres a banda i banda, pel mig del qual
baixa el Brugent.
Trobem un pont penjat, llarg, bellugadís i enlairat, que
creua l’espectacular congost de l’Esqueix. El passem per a
veure les vistes i tornem enrere per a seguir la nostra ruta,
que puja fortament entre densa vegetació per la banda dreta
de l’estret.
Passem al vessant esquerre del barranc i trobem les ruïnes
del Molí del Castellà (12:10), les quals travessem. Era un
molí paperer i encara conserva part de l’estructura i de les
finestres del pis superior, on s’assecava el paper. Trobarem
altres molins en ruïnes, com ara el del Borrós i el d’en Font,

Ruïnes del Molí d’en Font

els quals posen de manifest l’aprofitament de la força motriu
de l’aigua per a moldre gra o fabricar paper, indústria que
es desenvolupà fortament a la zona especialment durant el
segle XVIII i que només s’ha mantingut al poble de la Riba.
Seguim el curs del riu i voregem els darrers gorgs. També creuem la darrera passera poc abans d’enfilar-nos per
una pista pavimentada que puja pel vessant esquerre del
barranc deixant enrere el congost. La vista s’eixampla i fem
cap al poble de Farena (12:50).
De bon matí, els vocals havien deixat un cotxe al poble, la
qual cosa permetrà baixar als Masets la resta de conductors,
mentre el grup fa la tertúlia en un restaurant del poble. Avui
convida el Pere. És el seu aniversari. Per molts anys, Pere!

Foto de grup a Farena

Antoni Ferrando Roig
Vocals de la sortida: Esteve Sabaté i Àngels Gambús
Fotos: Marta Roig, Joan Castro i Antoni Ferrando

Gorgs del Riu Brugent
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Trobem a l’esquerra un sender per on ens dirigim i entrem
en una zona molt ombrívola amb abundants heures, falgueres i arítjols que s’enfilen pels soferts pins. El sender està
molt ben marcat i puja fent unes esses. Entrem en una zona
coneguda com la Coma de l’Alandó, i sortim a un replà amb
una gran alzina. Som a la Font de la Ginesta, abans coneguda com la Font del Xarpa; el lloc va ser arranjat per la família
Masdéu, que n’és l’actual propietària. La font prou cabalosa
i la bassa a la vora fan del racó un lloc encantador. No cal dir
que aprofitem l’indret per a esmorzar.

ELS CINGLES DEL ROQUER DE LA SAVINA
Montblanc – Muntanyes de Prades
Data: 31-1-16
Itinerari: (1). Ermita de Sant Josep, Montblanc - (2). Font
de la Ginesta - (3). Avencs de l’Arrel i Cova del Soroll - (4).
Camí de l’Aigua - (5-6). Miradors – (7). Carena del Roquer
de la Savina - (4). Camí de l’Aigua - (8). Barranc de la Font
del Pistol – (1) Ermita de Sant Josep.
Desnivell: 340 m
Recorregut: 8,5 km
Dificultat: baixa

Font de la Ginesta

Ens posem en marxa seguint el sender pel qual pujàvem i
que deixem a una trentena de metres de la Font de la Ginesta
per un corriol poc visible a l’esquerra. Pugem fins a trobar la
Cova Baixa; hi entrem i en sortim per l’altre extrem per una
mena de forat estret.

A

quest cop tornem a les parts altes de la Vall de Montblanc, que sempre ens sorprèn per l’espectacularitat
de paisatges. Iniciem el recorregut a l’Ermita de Sant
Josep, que té un cert interès per la seva portalada adovellada
i un gravat que representa un àngel i que es va construir a la
primeria del segle XVIII. Nosaltres ens dirigim pel GR – 171
en direcció est fins a trobar un trencall a la dreta per on comencem a pujar; en poca estona, sortim a una pista que puja
de l’Estret de la Vall i seguim amunt.

Cova Baixa

Un cop fora, seguim pel corriol una mica perdedor fins a trobar el sender que, a la vora de la Font de la Ginesta, havíem
deixat. Anem a l’esquerra, aviat trobem la Cova del Soroll i,
al seu darrere, l’Avenc de l’Arrel, que és una escletxa que va
d´oest a est. Seguim i fem cap al Camí de les Aigües, pel qual
transitem una estona en direcció al Mas d’en Llort. Seguim
fins a trobar la carena que puja al Roquer de la Savina. Ara
agafem la sendera de la dreta i pugem fort fins a un mirador
amb unes vistes a la Vall i amb un estimball espectacular.

Pujant per la pista de Sant Joan
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Portell al Roquer de la Savina

Transitem per sobre del Roquer de la Savina i en alguna ocasió ens apropem al precipici per a contemplar les
vistes i les formacions que té aquest roquer.
Arribem a una mena de portell per on hi ha un baixador
que farem en un altra ocasió; avui ja hem fet les corresponents fotos i prosseguim, per decantar-nos a l’esquerra en
el següent trencall fitat. Perdem alçada ràpidament després d’esquivar un arbre caigut i veure una balma obrada
a la nostra dreta.

La Vall des de el Roquer de la Savina

Fent tertúlia, fem cap a la cadena del Camí de les Aigües, on hi ha una bassa, una important cruïlla de camins
i unes vistes de Montblanc ben maques.
Seguim la baixada. Aviat passem el sender que, de ben
matí, hem agafat per a anar a la Font de la Ginesta. A uns
quatre-cents metres, ens desviem a l’esquerra i, en una
forta pujada d’una cinquantena de metres, sortim a l’altre
costat de la petita serra; ja només ens queda una còmoda baixada fins a l’Ermita de Sant Josep.
A l’ermita mateix, ens serveixen unes begudes i donem
per acabada la matinal.

Mirador al Roquer de la Savina

Fem cap, altre cop, al Camí de les Aigües, per on seguim el descens. Podem veure el perfil del Roquer de la
Savina des de baix.

Joan Poblet
Fotos: Joan Castro i Esteve Sabaté
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UN TOMB PER ALBARCA
Serra de Montsant - Priorat
Data: 14-02-2016
Itinerari: (1). Coll d’Albarca - (2). Tombes de la Parada de
la Guineu - (3). Roure de la Rasa o Roure Cappare - (4).
Collet Roig - (5). Camí del Grau de la Mare de Déu - (6).
Ermita de la Mare de Déu de Montsant - (7). Baixador del
Grau de la Llisera - (8). Camí de la Llisera - (4). Els Hostalets - (9). Albarca - (1). Coll d’Albarca.
Desnivell: 445 m
Recorregut: 8,90 km
Dificultat: baixa

Roure de la Rasa o Roure Cappare

El Coll d’Albarca s’alça a 775 m d’altitud i el poblet d’Albarca
-avui sense població permanent- es troba a uns 400 m al NW
del coll, dalt d’un esperó allargassat que ateny 824 m d’altitud,
on també es conserven les ruïnes d’un castell.
Sembla ser que, durant l’alta edat mitjana i fins a la reconquesta
cristiana de principi del segle XII, aquesta zona fou poblada pels
àrabs i que aquests l’anomenaren Al-barka (propietat beneïda).
La convivència entre cristians i sarraïns degué ser pacífica, com
sembla demostrar-ho la necròpoli de la Parada de la Guineu,
situada prop del poble, on hi ha quatre tombes cristianes excavades a la roca datades entre els segles IX-XI.

* * *
Sortim a les 8:50 de la Creu d’Albarca, situada a uns 30 m
del coll i a banda esquerra de la carretera que puja al poble. Fa
un dia clar i un xic ventós. Seguim la carretera uns 50 m fins
a trobar, a banda dreta, una pista amb indicadors d’un itinerari
natural que baixa a la dreta (NW). La seguim i fem cap a les ruïnes del Corral de l’Agustí, on ens desviem a l’esquerra (S) per
a baixar fins a uns conreus que vorejarem. Al final de la parada, trobem una pista emboscada i, pocs metres més endavant,
veurem, a banda esquerra, uns graons que pugen per la paret
d’un marge. Al capdamunt, trobarem la necròpoli de la Parada
de la Guineu (9:05), on hi ha quatre tombes -una d’elles antropomorfa i doble-, excavades en la superfície d’una gran roca.

E

l Coll d’Albarca és l’únic lloc d’unió entre les serralades de
Prades i de Montsant. Per això, en aquest indret hi ha un
important creuament de camins: per llevant, hi arriba el
de Prades; per migdia, hi puja el de Cornudella; el d’Ulldemolins
baixa vers mestral, i, cap a ponent, segueix el que mena a
Sant Joan de Codolar, la Cartoixa d’Escaladei i Cabacés. És
l’anomenat Camí de la Llisera, la importància del qual queda
palesa per la presència de les ruïnes dels Hostalets d’Albarca,
situades al Collet Roig, al peu del cingle rosat de la base del
Montsant. Aquest hostal era un antic lloc de parada per als traginers i viatgers en general que passaven per la zona.

Collet Roig d’Albarca
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Ermita de la Mare de Déu de Montsant. Al fons, la vila d’Ulldemolins

Són de tipus rectangular i daten dels segles IX-XI. Es desconeix qui va excavar aquestes sepultures, però és probable que pertanyin a una comunitat eremítica, o tal vegada
a una família, com sembla apuntar la presència de la sepultura doble.
Tornem al Corral de l’Agustí i seguim pel camí senyalitzat (SW). Poc després de creuar el Torrent de la Bova per
una passera, trobem el Roure de la Rasa o Roure Cappare
(9:30), un roure valencià que s’aboca al torrent i supera els
3 m de diàmetre equivalent.
Seguim l’itinerari natural, on veiem exemplars de roure,
pinassa, pi roig, perelloner, pi blanc, etc. tot pujant vers el
(SW-S) fins que arribem al desolat Collet Roig (9:50), paratge de terra roja i groga que domina la carena de la Mare de
Déu de Montsant i la fondalada d’Ulldemolins. Aquí bufa el
vent i haurem de cercar un recer per a esmorzar.
Continuem planejant vers ponent per la pista que travessa
el Torrent del Teix fins a trobar el camí senyalitzat que puja
a l’Ermita de la Mare de Déu de Montsant (10:30), el qual
seguirem (E). Aquest sinuós tram de camí serà el més dret
de l’itinerari, per tal com cal superar 300 m de desnivell en
poc més d’un quilòmetre.
Fem cap a l’ermita (11:10), on ens aturem a l’esplanada
que hi ha al davant per a reposar i contemplar, sota un cel
blau i lluminós, les vistes de l’entorn a 1.025 m d’altitud:
la Serra de la Llena (N), la Serra de la Gritella (E) i la vall
d’Ulldemolins (N). L’ermita, un edifici de planta rectangular
i amb un campanaret d’espadanya, mostra un bon estat
de conservació; en la dovella principal del portal, té gravat
l’escut d’Escaladei i la data de 1741.
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Des de l’ermita planegem pel GR 174 vers el SE fins a la
pista del Grau Gran (11:32), per la qual seguirem baixant
per l’esquerra (NW) sota els grans roquetars de la Punta de la Serra Major. En un revolt, a banda dreta, trobem
l’indicador del baixador del Camí de la Llisera (11:38), pel
qual seguirem. Es tracta d’un sender tortuós i malmès que
baixa pel vessant SE de la serra amb belles vistes sobre la
Vall de Cornudella, el Pantà de Siurana i les Muntanyes de
Prades. A les 12:15 enllacem amb el Camí de la Llisera, que
seguirem per l’esquerra (E). Aquest camí (GR 174), planeja
vers tramuntana fins a arribar a les ruïnes dels Hostalets
d’Albarca. Hi fem cap a les 12:40.
Tot seguit, ens dirigim a Albarca, travessem el poble -on
lamentablement fa anys que el Refugi del CET és fora de
servei- i davallem per la carretera fins a la creu de terme, on
tenim aparcats els cotxes.
De tornada a l’Espluga, ens aturem al bar Els Caçadors.
El Josep Maria Fabregat ha complert els 69 anys i hem de
celebrar-ho!
Per molts anys, Josep Maria!

Antoni Ferrando Roig
Fotos: Joan Castro i Antoni Ferrando

Baixant al Camí de la Llisera
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ENTRE LA GRITELLA I EL MONTSANT
Albarca- Prades
Data: 13-03-2016
Itinerari:(1). Km 4,3, Ctra. T-701 - (2). Coll del Salvadoret - (3). La Roca Foradada - (4). Ruïnes del Mas de
l’Oliver - (5). Mas d’en Lluc - (6). Ruïnes del Mas de
l’Argany - (7). Ctra. T-701 - (8). Barranc dels Segalassos
- (9). Feixa Llarga - (1). Km 4,3, Ctra. T-701.
Desnivell: 465 m
Recorregut: 12,1 km
Dificultat: baixa

La presència de líquens indica una bona qualitat de l’aire

Sortim a les 8:45 del km 4,3 de la carretera de Prades a
Albarca, on hi ha un ampli replà per a aparcar. Som a 920 m
d’altitud i el fred es fa notar, ja que la temperatura és de 0ºC.
El cel és net de núvols, però la claredat de l’aire resta disminuïda per una lleu boirina. Seguim una ampla pista que planeja vers el SE envoltats d’alzines en les quals creixen uns
líquens groguencs, la qual cosa ens indica la bona qualitat de
l’aire de la zona.
Fem cap al Coll del Salvadoret (8:58), on trobem una ampla
pista travessera que seguirem per la dreta (S). A mesura que
ens endinsem en l’obaga de la Serra de la Gritella, el fred
s’intensifica i el bosc es mostra gebrat. És un paratge ric en
espècies, on domina el pi roig i l’alzina. A l’esquerra s’alcen,
propers, els blancs Cingles de la Gritella. Després d’un gran
retomb, passem al vessant del Barranc de l’Argentera, on trobem els castanyers de l’Arnava (9:20). Aviat fem cap a una
bifurcació (9:30); deixem el ramal descendent de la dreta i seguim al front (SW), que és l’enllaç del Camí Baix de la Gritella.

L

a zona de transició entre les serres de la Gritella i del
Montsant és un extens altiplà que oscil·la entre els 800
i 900 m d’altitud i ocupa part dels termes municipals
d’Albarca, Prades, Ulldemolins i Vilanova de Prades. És una
zona esbarjosa i ventada en un sector on geològicament
predomina la llicorella; per llevant i migdia, aquest altiplà és
dominat pels blancs cingles calcaris de la banda obaga de
la Serra de la Gritella, al peu dels quals creix un bosc dens
i variat amb abundància de pi roig i alzina; per tramuntana,
s’estenen els grans plans d’Els Segalassos, caracteritzats
per les singulars i poc conegudes deveses d’alzines que hi
ha, i que són un autèntic tresor del patrimoni natural de les
Muntanyes de Prades.
En aquest l’altiplà, s’hi establiren diversos masos, dels
quals només resta actiu el Mas d’en Lluc, però també van
ser importants el Mas de l’Oliver, avui en ruïnes, i en especial el Mas de l’Argany. Aquest mas, que encara conserva
bona part de les seves ruïnes, tenia extensos corrals i pallisses, i era, sens dubte, l’establiment ramader més important
dels termes d’Albarca, Cornudella i Prades.
La presència d’aquella important ramaderia a la zona explica, en part, les extenses deveses o alzinars de pastura
d’Els Segalassos. Cal esmentar també el Pou de l’Argany,
situat prop del mas, el qual fornia l’aigua necessària per a
mantenir el bestiar; i era tan constant i segur que també era
utilitzat pels habitants d’Albarca quan a l’estiu les fonts del
poble començaven a remetre.

Els castanyers de l’Arnava, al peu de la Serra de la Gritella
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Ressenyes de les darreres sortides

Camí del Mas d’en Lluc. Al fons, el Mas d’en Lluc i Albarca

El seguim per sota del cingle fins al mirador de la Roca Foradada (9:43), una agulla de roca esvelta i aïllada que se
separa del cingle; al peu, hi ha un dipòsit circular d’aigua.
Ens aturem per a esmorzar i contemplar la vista del
Montsant, Albarca i Els Segalassos, encara una mica enterbolida per la boirina. Mentre esmorzem, ens arriben els
primers raigs directes del sol.
Tornem enrere per la mateixa pista uns 250 m per continuar per un sender senyalitzat de blau i groc que baixa
a l’esquerra (NW) pel mig del bosc. Trobem una pista travessera (10:27) i la seguim pel ramal de l’esquerra (SE);
més endavant, deixem una pista a l’esquerra i fem cap a les
ruïnes del Mas Oliver (10:33), que s’alcen a la dreta sobre
el camí mig tapades pel bosc. Des d’aquest punt hi ha una
bona vista del Mas d’en Lluc, que s’alça al NW.
Seguim i travessem el Barranc de l’Argentera per un pont
(10:43) i pugem pel la pista del Mas d’en Lluc, que deixarem
dalt a l’esquerra tot seguint un camí que evita passar per la
casa. Més endavant, deixem una pista a l’esquerra i pugem
fins a trobar una cruïlla amb pista travessera (11:15); deixem
els ramals a dreta i esquerra i continuem al front per un estret
corriol (N) envoltats de camps de conreu. Aviat es fan visibles les ruïnes del Mas de l’Argany, a les quals arribem a les
11:30. Ens hi aturem per a visitar-les. Es troben al bell mig d’un
bell pla verd i esbarjós amb el Montsant com a teló de fons.
Pugem fins a la carretera T-701, que és a tocar (N), i la
seguim per la dreta (NE) uns 150 m fins a trobar un camí
poc marcat que s’endinsa en les deveses d’Els Segalassos;
Ruïnes del Mas de l’Argany
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un paratge singular on creix un alzinar extens de gran valor
natural i paisatgístic. A partir d’ara, seguirem les marques del
GR-171. Travessem el gairebé sec Barranc dels Segalassos
(11:50), que en arribar a la Vall d’Ulldemolins dóna origen al Riu
Montsant, i fem cap al pla de la Feixa Llarga (11:60). Seguim el
GR entre extenses deveses fins que el sender troba una ampla
pista (12:18), que seguirem per la dreta (SE) fins a la carretera T-701 i l’esplanada on tenim aparcats els cotxes (12:30).

Foto de grup a les ruïnes del Mas de l’Argany, Albarca

En arribar a l’Espluga, anirem a Els Caçadors a fer la tertúlia
i a celebrar el 65è aniversari del qui signa aquesta ressenya.

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

Curses de muntanya
Diumenge, 21 de febrer de 2016

El CAE conquereix Miravet.
VIII cursa La Cameta Coixa

U

n any més, un grapat d’intrèpids espluguins vam anar
cap a la vora de l’Ebre per a conquerir amb els nostres
somriures lo castell templer de Miravet! Enguany érem
una gentada entre corredors i caminadors. I tots junts vam suar
i patir els nostres colors.
Com sempre, hi va haver un recorregut i una organització immillorables que ens van fer fruir de valent. El dia abans, alguns ja havíem anat a aclimatar-nos en l’ambient gèlid de les nits de la cubeta de Móra, a agafar dorsals i a pensar en les pujades de l’endemà.
El grup d’intrèpids espluguins
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A dos graus sota zero i amb boira als nostres peus, vam
fer la pujada familiar tots junts cap al castell templer, on,
a recer i al solet, esperaríem la canonada de sortida de
la cursa. Al matí, a Miravet, sempre hi fa fred, però és un
miratge perquè, 30’ després de la sortida, la màniga curta i el pantaló curt es fan imprescindibles! Tant pel relleu
com pel clima!
Patapam! Tret de sortida! Tots com a bojos corrent a corquè-vols sortírem del castell! A pocs metres de la sortida, grans cares de potència i felicitat. Les pujades encara
quedaven lluny!
La Rosa, sempre a tope. Va entrar l’última!, però per
als seus… va fer tot el dur recorregut. I és que és la nostra campiona moral! Quin garbo i energia que desprenia!
El Jordi, pel seu compte, va córrer com una gasela, i sí,
els bons també pateixen... ;) Va donar gas i en tot moment
va ser allà davant lluitant. Això sí, el pernil ja li havien fotut!
El Toni, aquí, encara feia bona cara; era la primera pujada i la cosa anava bé. A poc a poc, es va anar desinflant
fins que va arribar més just que un pany de cop. Això sí,
en un temps similar a l’any anterior.
El Juan va sortir valent, però cautelós; com que l’any
passat havia agafat més rampes que el Tourmalet, enguany no volia patir. Va sortir prou bé, però un esquinç al
turmell al km 8 li va impedir anar prou fort per a millorar la
seva marca personal a la cursa. Tot i així, com un autèntic
senglar del Bosc de Poblet, amb el turmell inflat, va acabar la cursa sense saltar-se’n ni un sol bocí.
El Marc, entre cursos i feina, no havia pogut entrenar
tot el que hauria volgut; així que s’ho va prendre amb calma, com a primera cursa de la temporada, buscant sensacions i xalant del recorregut.
Les running girls del grup van anar juntes fins que a
l’Eva li bullien les cames per a anar a l’encalç dels que
tenia davant i, a poc a poc i bona lletra, amb un ritme in
crescendo, van anar millorant posicions.

Curses de muntanya

Els caminadors rumb al Barranquet i la Cova Alta

Patapam! Tret de sortida!

El Jose Àngel, que no se’n volia perdre ni una, les seguia de prop tapat com si fos al Pirineu amb manoples i tot!
Les germanes Artiga van fer bon paper i van gaudir de
valent del caloret que, lentament, colrava la pell i l’ànima!
La Nuri encara es trobava a si mateixa. Després,
desaparegué.
La cronoescalada és un moment molt dur, en què has
d’estar en plenes facultats per a atacar. Això, o fer el que
puguis de cap a terra com si busquessis bolets. Per cert, ni
el Jordi ni jo no en vam trobar cap, de bolet! I mira que en
vam buscar!
Mentre naltres patíem de valent, els caminadors sortien
molt més tranquils de les portes del castell. El traçat de la
caminada porta per diversos indrets de la riba de l’Ebre amb
bones vistes de la cubeta de Móra. Un cop se surt del castell, es posa rumb al Barranquet, i cap a la Cova Alta.
El camí de la Cova Alta va pujant i es deixa fer. Les vistes
del castell i de l’Ebre són molt boniques i, tot i que només
són 10 km, no s’han de menystenir perquè la ruta és dura.
Les panoràmiques des de la Serra de la Talaia són precioses. Des d’allí, es pot veure el pas de barca, els Ports, la
Serra de Cavalls, Pàndols, i les serres de Cardó i de TivissaVandellòs.
La tornada es fa per la riba de l’Ebre, amb un bon avituallament amb els fantàstics voluntaris de Miravet
El nostre corredor estrella, el Jordi, va arribar en un bon
temps. Ara bé, els bons també pateixen! La cursa és dura,
no ens hem d’enganyar. I el Jordi ho va donar tot!
La panoràmica des de la Serra de la Talaia és molt bonica.
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La Rosamari va tancar la cursa, però com n’està
d’orgullosa, i naltres també, de la seva gesta! És una de
les mitges de muntanya més dures que hem fet. I acabarla ja té molt de mèrit. Tot i així, en arribar, va dir “mai més”.
Els resultats són el de menys, però sempre va bé veure’ls per
a poder tenir una referència i un repte de cara a l’any vinent:
1 Saïd Aid Malec: una gasela que va baixar de les dues hores.
37 Jordi Arbós 2h 21’
95 Toni Morlans 2h 43’
187 Juan Heredia 3h 22’
39 Eva Bonet 3h 27’
195 Marc Martí 3h 28’
46 Nuri Estadella 3h 36’
51 Cristina Palau 3h 42’
La Merche, la Montse, la Nuri, el Jose Àngel, i la Rosamari, tot i arribar fora de control, van aconseguir completar el recorregut total de la cursa a l’últim control de
pas, que ja és un gran mèrit!
Una festa espluguina de runners motivats que, a poc
a poc, anirem donant més guerra. I, si no, doncs, com a
mínim, donem color i alegria per allà on passem!
I sense oblidar els representants de la caminada, que
s’ho van passar d’allò més bé i van aprofitar més que
naltres la barra lliure de cervesa!
Salut i fins a la pròxima.
Toni Morlans
Fotos: Ebreactiu

Atletisme
Una nova fornada d’atletes. Cros
infantil de Solivella.

Aquest curs 2015 - 2016, els cros s’han dut a terme a Blancafort, Vimbodí i Solivella, els dies 13 de desembre, i 24 i 31
de gener, respectivament.
Hi participen atletes de les categories escolars, des de cadets fins a prebenjamins. També hi ha una cursa per als més
petits: minis. Els circuits van des dels 3.000 m dels cadets,
fins als 150 m dels minis. La participació mitjana és d’uns 180
atletes. De la nostra entitat, hi van participar un total de 16
nens i nenes dels diferents centres escolars de la vila.
Hi ha diversos tipus de recorreguts; alguns es disputen íntegrament per asfalt, mentre que d’altres són mixtos. Aquest any
el recorregut del cros de Solivella era íntegrament de terra.
Una vegada finalitzats els cros escolars comarcals, hi ha la
possibilitat de participar al Cros Territorial de les Comarques
de Tarragona i Terres de l’Ebre, que aquest any va ser al Perelló el passat diumenge 13 de març. També es podrà participar
a la fase nacional el dia 10 d’abril a Blanes.

P

otser per la moda creixent del running o potser perquè tot és cíclic... El cas és que, des del Club Atlètic,
es vol fer esment de la quantitat de podis que, últimament, tornen a assolir els atletes espluguins més petits quan
van als mítics cros comarcals.

El passat 22 de gener es va celebrar a Solivella l’últim
cros infantil de la temporada i, en gairebé tots els podis, hi
havia un/a atleta espluguí. El circuit, molt ben indicat, va
tenir una gran dificultat en un dia marcat pel vent i amb un
ambient tan sec com el que hem tingut aquest hivern; això
provocava que s’aixequessin unes ventades plenes d’arena
que feien difícil als atletes córrer en aquelles condicions;
tot i així, els nostres infants van assolir una colla de podis:
en la categoria prebenjamí femení, va aconseguir quedar
en primera posició la Carla Altarriba; en prebenjamí masculí, el Lluc Martí. En la categoria benjamí femení, la Maria
del Mar Poca va assolir una meritòria segona posició, i, en
l’apartat masculí, el Martí Franquès també aconseguia la
segona posició del podi solivellenc. Com a més grans, també van pujar al podi les germanes Mar i Mariona Minguella
en les categories cadet i infantil, respectivament.
Des del Club volem encoratjar tota la mainada a seguir
en aquest esport, amb el qual es practica l’esforç, la companyonia i la superació personal.
Eva Bonet
Fotos: Eva Bonet, Marc Martí, Mª Teresa Fonoll
i Cristina Palau

Equip de joves atletes del Cliub Atlètic Espluguí

Els atletes espluguins del CAE que han aconseguit
podi en aquestes edicions són:
Mar Minguella, 2a classificada a Blancafort, i primera a
Solivella
Ismael El Youssoufi, 2n classificat a Blancafort
Brian Vancells, 3r, a Solivella
Mariona Minguella, 1a, a Blancafort, i 2a, a Solivella
Jenny Vancells, 3a, a Blancafort
Martí Franquès, 2n, a Vimbodí i a Solivella
Maria del Mar Poca, 3a, a Blancafort i a Vimbodí, i 2a, a
Solivella
Lluc Martí, 1r, a les tres poblacions
Carla Altarriba, 1a, a Blancafort i a Solivella, i 2a, a Vimbodí
El més important és valorar la participació i l’entusiasme
de tots els nens i nenes que viuen aquestes jornades atlètiques amb ganes i il·lusió.

Curs 2015-2016. Uns bons resultats
dels nostres joves atletes.

Carme Torres
Foto: Pep Cabestany

E

l Consell Esportiu de la Conca programa cada curs
escolar un total de tres cros per als infants i joves de
la comarca. Per a fer-ho, compta amb la col·laboració
dels centres escolars, les Ampes, els ajuntaments i altres entitats dels municipis on es realitzen.
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Retalls d’un diari de viatge

Mapa amb els principals camps de gel i glaceres d’Islàndia. Glacera de Langjökull.

I

slàndia està situada a l’Atlàntic Nord, a tocar del Cercle
Polar Àrtic, sobre la zona de contacte de les plaques
tectòniques nord-americana i euroasiàtica. La contínua
activitat volcànica que hi ha en aquest sector va fer emergir -amb el pas dels mil·lennis- aquesta gran illa al mig de
l’oceà. Per això, es pot dir que Islàndia ha estat modelada
pel foc i el glaç, ja que, a banda dels nombrosos volcans actius que hi ha, el seu clima polar oceànic fa que un 15 % de
territori estigui cobert per grans camps de gel o glaceres, la
més important de les quals és la de Vatnajökull, que ocupa
8.100 km2, una superfície més gran que la de tota la província de Barcelona. L’illa té una superfície de 103.000 km2,
això és: triplica amb escreix la de Catalunya; i compta amb
una població de 323.000 habitants, que es concentra principalment per la costa, especialment per la del sud de l’illa i la
capital, Reykjavík, que té uns 120.000 habitants.
La llengua dels islandesos és molt semblant a la dels
antics víkings, que descobriren i colonitzaren l’illa a partir
del segle IX, aprofitant un escalfament climàtic temporal que

facilità la navegació per l’Atlàntic Nord des de Noruega. El
primer colon conegut fou Ingólfur Arnalson, que s’establí a la
zona de Reykjavík l’any 874. Des d’Islàndia, els víkings emprengueren viatges vers l’oest; així, l’any 983, l’explorador
Erik el Roig arribà a Groenlàndia, i el seu fill, Leif Erikson,
assolí les costes de Nord Amèrica l’any 1000, on fundà el
primer assentament europeu a Amèrica, cinc segles abans
que ho fes Colom.
La principal font històrica d’Islàndia són Les sagues islandeses, escrites entre els segles XIII i XIV, i que recullen la
tradició oral dels islandesos des del principi de la colonització del segle IX.
L’islandès és una llengua germànica arcaica i difícil
d’aprendre per als estrangers; té un alfabet amb 32 lletres i
alguns sons són força complexos. Amb tot, la majoria dels
islandesos també parlen l’anglès i el danès, ja que l’illa va
formar part Dinamarca fins al referèndum de 1944, en què el
97 % dels islandesos van decidir separar-se de la metròpoli
i formar una república independent.

Monument a Leif Erikson, el primer europeu que arribà a Amèrica; és un regal dels EEUU al poble islandès fet el 1930 (Reykjavík). Antiga Casa
del Govern (Reykjavík). Trolls al carrer (Akureiry). El laberint màgic de Suoubaro (Dritvik).

Fauna islandesa: fraret dalt d’un penya-segat, és l’ocell més típic de l’illa. Cavalls islandesos; són molt resistents i està prohibit importar altres
races a l’illa. Balena de gep o iubarta. El típic trio d’ovelles islandeses: la mare i dos xais.
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Retalls d’un diari de viatge
L’activitat econòmica principal de l’illa és la pesca, tot i que
també hi ha factories de producció d’alumini. L’aprofitament
de l’energia geotèrmica de les fonts termals proveeix
d’energia neta tota l’illa: electricitat, calefacció, climatització d’hivernacles, etc, i fa que Islàndia sigui capdavantera
en aplicacions termodinàmiques. Sens dubte, Islàndia és un
país tecnològicament molt avançat.
Darrerament, el turisme està augmentant progressivament
i ja és el tercer pilar de l’economia islandesa; amb tot, aquest
augment està provocant una certa massificació pel crescut
nombre d’autocars que van als llocs més espectaculars de l’illa.
Us aspecte interessant d’Islàndia és la seva mitologia, en
la qual, a banda dels déus i herois víkings, apareixen sovint
elfs, trolls i nans. És conegut que J.R.R Tolkien s’hi va inspirar per a escriure la seva trilogia El senyor del anells. En
aquest país tan aïllat fins fa poques dècades, on la majoria de la població estava formada per grangers o pescadors
humils, i on sovint la terra s’obre per a escopir foc i la nit
dura mig any seguit, les creences en éssers fantasiosos i la
superstició encara són ben presents en determinats sectors
d’una societat, sovint tancada i endogàmica. A la zona de
Dritvík, passa desapercebut de la majoria el laberint circular
de Suoubaro, emprat antigament pels pastors per a entrar
en una mena de trànsit que els permetia trobar el bestiar
perdut.
La fauna i la flora d’Islàndia són també peculiars; no hi
rèptils ni formigues; de mamífers salvatges, només hi ha la
guineu àrtica, però les aus són variades i nombroses. També
és relativament fàcil veure balenes i altres cetacis. El més
comú, però, són els resistents cavalls islandesos i, sobretot,
les ovelles, que van de tres en tres: la mare i dos xais.
Antigament, Islàndia estava poblada per boscos de bedolls, però actualment l’illa està molt desforestada i s’estan
repoblant algunes zones seleccionades.
Islàndia és un país d’espais oberts, part dels quals són
zones desolades pel vulcanisme; però també hi ha glaceres,
grans valls verdes envoltades de carenes nevades, recòndits fiords amb petits poblets de pescadors i penya-segats
sobre el mar.
Islàndia resta coberta de neu bona part de l’any i té grans
glaceres que són l’origen de rius i d’una infinitat de cascades, les quals constitueixen un dels principals atractius de
l’illa; per això, dels molts noms que podríem donar a Islàndia, he escollit el de “país de les cascades”.
Del 20 de juny al 4 de juliol de 2015 vam donar la volta a
l’illa en una furgoneta amb sis companys més; vam fer més
de 2.500 km per carreteres i pistes, i moltes caminades per
a visitar llocs d’interès. Dormíem en albergs i compràvem
el menjar en supermercats; tota una experiència. Vam tenir
bon temps, cosa infreqüent, i la durada del dia era de 22 hores, cosa que ens permetia allargar les sortides fins a hores
insospitades. Seria impossible, en l’espai d’aquest butlletí,
explicar aquesta experiència per la varietat i la singularitat
d’Islàndia i dels islandesos; només parlarem, doncs, de la
Islàndia de les cascades.
D’entre totes, només citarem les principals i que vam visitar; com veureu, el seu nom acaba sempre amb el sufix
“foss”, que en islandès vol dir saltant d’aigua. Aquestes cascades són llocs molt visitats i moltes compten amb zones
d’aparcament, serveis, miradors, panells descriptius, cafeteries i interessants xarxes de senders.
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21-6-2016. Cascades de Barnafoss i Hraunfossar

Es troben a l’oest de l’illa, prop de Borgarnes, i formen part
del Riu Hvitá. Barnafoss vol dir Cascada dels Nens pel fet
que, un dia de Nadal, des de dalt d’un pont natural de pedra,
dos nens van caure a l’aigua i es van ofegar. Aquesta cascada té un cabal de 80m3/s i es troba en un estret de roca
on forma un ràpid tumultuós i eixordador. A poca distancia,
hi ha la llarga deu horitzontal de Hraunfossar, on cortines
d’aigua blava cristal·lina s’escolen entre els estrats de lava
sobre el Riu Hvitá.
26-6-2016. Cascada de Godafoss

Està situada al nord, entre Akureyri i Mývatn, i forma part
del Riu Skjálfandafljót, que, amb els seus 180 km, és el quart
més llarg d’Islàndia. El salt d’aigua té forma d’amfiteatre i
ateny 12 m d’alçada.
Godafoss vol dir Cascada dels Déus, i aquest nom ve
de l’any 1000, quan Porgueir, representant del parlament,
fou encarregat de portar a terme la decisió d’obligar els islandesos a adoptar la fe cristiana; així, Porgueir va manar
que les imatges dels antics deus víkings fossin llançades
a l’aigua en aquest lloc. Vam tenir un dia de sol que ens va
permetre apreciar el color blau de l’aigua mentre que al peu
del salt s’alçaven núvols de partícules d’aigua en les quals
es refractia la llum del sol.
27-6-2016. Cascada de Dettifoss
Amb 100 m d’amplada i 45 m de salt, la Cascada de Dettifoss és la més cabalosa d’Europa; de mitjana hi passen 193
m3/s d’aigua Al peu del salt, s’obre l’impressionant gorja del
Riu Jökulsá á Fjöllum.
El núvol de vapor que es forma a la cascada es pot veure
a 1 km de distància, i aquest mulla els visitants i entela els
objectius de les càmeres.

Retalls d’un diari de viatge

Seguint el Riu Skógá

desnivell de 300 m per arribar-hi. A mig camí, hi ha la Cascada de Litlanesfoss, envoltada per columnes basàltiques.
L’accés per la gorja de Hengifossá és impressionant; cal remuntar el riu per prats verds i envoltats de parets roges fins
al peu de la cascada.
30-6-2016. Cascada d’Svartifoss

La Cascada de Dettifoss es troba al centre de l’illa, dins del
Parc Nacional Vatnajökull i rep les aigües de la gran Glacera
Vatnajökull.
28-6-2016. Cascades de Hengifoss i Litlanesfoss

Svartifoss vol dir Cascada Negra, i és per causa del fosc
escenari que formen el prismes basàltics de sis cares que
l’envolten i que va ser motiu d’inspiració per al disseny de la
torre de la moderna Catedral de Reykjavik. Aquesta cascada es troba fent un itinerari per la zona sud de l’illa, a Scaftafell, que, amb 5 km de recorregut i uns 250 m de desnivell,
permet divisar -segons el dia - les llengües de glaç del sector de migdia de la Glacera Vatnajökull. Svartifoss és un dels
indrets més visitats i fotografiats d’Islàndia.

La Cascada de Hengifoss es troba a l’est de l’illa i
s’alimenta de la Glacera Vatnajökull. El salt és de 128 m
i és la segona més alta de l’illa. Aquest lloc no és tan visitat com els altres, ja que cal caminar 5 km i superar un
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1-6-2016. Cascada d’Skógafoss
Aquesta cascada està situada al sud de l’illa, prop de
la costa, i és el saltant més important del Riu Skógá, que
neix entre les glaceres de Mýrdalsjökull i Eyjafjallajökull. Té
la forma d’una gran cortina de 15 m d’amplada i 62 m de salt
en vertical sobre un gran pla de grava fosca. En la base es
formen núvols de vapor i l’entorn és molt verd i ple de molsa.
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Cascada d’Skógafoss i el Riu Skógá

El paratge és d’una bellesa extraordinària. Un sender amb
escales puja fins dalt del salt, des d’on es divisa la línia de
costa. Per Skógafoss fa el seu recorregut un dels senders
més populars de l’illa, el qual remunta el riu tot passant per
una infinitat de cascades fins al peu de les glaceres. Nosaltres en vam fer un tast i ens vàrem quedar amb les ganes
de seguir. Una llegenda islandesa conta que un tal Prasi va
amagar un cofre ple d’or darrere la Cascada d’Skógafoss.

A l’entorn hi ha altres cascades, com ara la singular Glúfrafoss o Cascada Amagada, pel fet que queda oculta dins
del cingle; té 40 m de salt i es pot pujar a la capçalera de
la cascada per un sender equipat; després, es pot anar a la
base de la cascada passant per una escletxa per la qual surt
l’aigua del torrent.
3-6-2016. Cascada de Gullfoss

2-6-2016. Cascades de Seljalandfoss i Glúfrafoss

Mirador sobre la Cascada de Gullfoss

Gullfoss es troba en una gorja del curs del Riu Hvitá, en el
SW de l’illa i a 75 km de Reykjavík. Gullfoss vol dir Cascada
Daurada, i és, sens dubte, la cascada més coneguda i visitada d’Islàndia; per això, a determinades hores, és un indret
massificat. Es tracta d’una cascada enorme, amb un doble
salt de 32 m i un cabdal de 140 m3/s.
En el camí que baixa al saltant, hi ha una placa en record de Sigrídur Tómasson, filla de l’antic propietari de la
cascada. La placa relata que, en els anys 20, una empresa
inversora estrangera, amb la connivència del govern, volia
fer una central elèctrica que hauria fet desaparèixer la cascada. Sigrídur va anar caminant descalça fins a Reikjavík i
amenaçà de llençar-se de dalt a baix del saltant si el projecte tirava endavant. I així aconseguí salvar la Cascada de
Gullfoss, que ara és propietat pública.

Cascada de Seljalandfoss

Aquests dos salts d’aigua es troben al sud de l’illa i
s’alimenten de la Glacera Eyjafjallajökull. Per a visitar Seljalandfoss és molt recomanable anar amb l’impermeable posat, ja que el sender passa per darrere del salt, que cau des
de 65 m d’alçada, davant d’uns extensos prats verds.

Antoni Ferrando Roig
Fotos: Antoni Ferrando i Marta Roig
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VIATGE A LA TERRA DE L’ARGÀNIA. Essaouira. Marroc.
Del 27 de febrer al 3 de març de 2016

Port i fort d’Essaouira. Al mig, la porta de Bab el Mersa

D

esprés de 15 anys, he tingut l’ocasió de tornar
al Marroc, a la zona sud-oest del país, a la regió
d’Essaouira. Aquesta vegada amb la meva filla Núria
i set dones més.
Ha estat una grata descoberta d’aquesta zona litoral atlàntica marroquina, on destaquen les platges llarguíssimes
i verges, i els boscos de l’arbre de l’argània (Argania spinosa), motiu del viatge.

Per aquest motiu, el 1998 la Unesco va declarar Reserva
de la Biosfera les 2.568.780 ha de boscos d’argània que hi
ha al sud-oest del Marroc.
En la zona que vàrem poder observar en les nostres excursions, les argànies creixien en les dunes que es formen
a tocar del litoral. Aquestes fixen la sorra juntament amb
altres arbres com la tuia, el ginebró i la savina, i arbusts
com el llentiscle i la klenia.

Arbre de l’argània

L’argània és un arbre que els pobles berbers aprofiten
des d’antic de forma integral, en especial el seu oli, com a
aliment, per a cosmètica i per a usos medicinals. La fusta
es fa servir com a llenya i per a fer llum; les restes d’argània
també serveixen de farratge per als animals, sobretot per a
les cabres, que es mengen les fulles i les pellofes del fruit.
És de la família Sapotaceae, i és considerat com un fòssil
vivent, ja que a l’era terciària formava part del gran bosc
que hi havia en aquesta regió quan el clima era més humit.
Pot arribar a créixer fins a deu metres i té la capçada arrodonida. L’escorça és esquerdada i de color gris, les branques tenen moltes espines i les fulles són ovals, enteres i
perennes, tot i que, quan hi ha sequera, poden perdre-les
per tal d’evitar que l’arbre es mori. Les seves flors són petites

Sortírem de l’aeroport de Girona nou dones que participàvem
d’un curs que la Carme Bosch, mestra artesana i divulgadora
de les propietats de les plantes del nostre entorn, organitza
cada any al Marroc per donar a conèixer els usos medicinals i
culinaris de l’oli del fruit de l’argània i la feina que fan grups de
dones berbers des de cooperatives i de grups rurals, on ensenyen la manera tradicional d’extreure aquest oli.
L’argània és un arbre endèmic de les zones semidesèrtiques del sud del Marroc i Algèria. Creix entre els 5 i els
1.500 m d’altitud. Els paisatges àrids amb boires freqüents i
les seves profundes arrels li permeten suportar la sequera,
alhora que ajuden a fixar el sòl; d’aquí el gran paper que té
aquest arbre per a evitar la desertització.
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te.

Dones berbers fent oli d’argània amb molins manuals de pedra

i blanques i poden recordar la floració dels olivers. El fruit madura cap al mes de maig, i la collita es fa entre els mesos de
juny i juliol.
Fins fa poc, es creia que l’arbre d’argània creixia de manera espontània per la gran capacitat d’adaptació que té, però
estudis fets per diversos organismes i universitats franceses
i marroquines han constatat que gran part del desenvolupament dels boscos d’argània ha estat gràcies a la intervenció
de generacions de pagesos de la zona, que han transmès els
seus coneixements per a seleccionar els millors brots per tal de
regenerar el cultiu, esporgant i donant forma a l’arbre per a l’ús
que li volien donar. Varen comprovar, i nosaltres també, que
el terreny de les argànies estava treballat, anivellat, protegit
per marges i provist de recs. Per altra banda, les dones han
transmès de generació en generació el sistema d’obtenir l’oli
per a cada ús.
L’oli del fruit d’argània té un alt contingut de vitamina E i és
indicat com a protector de la pell; s’utilitza per al tractament
d’èczemes, psoriasi i l’acne, així com per a la pell dels nadons;
també té propietats antienvelliment, i la vitamina E evita la formació de les plaquetes responsables de la trombosi.
Quan els visitants internacionals: francesos, alemanys, canadencs, americans, japonesos, etc. descobriren aquest l’oli
d’argània, es van començar a donar a conèixer i a valorar les
seves propietats; es va iniciar així l’exportació d’aquest produc-

És per tot això que, el 27 de novembre de 2014, varen ser
catalogades com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, les tècniques, pràctiques i coneixements que tenen
relació amb el fruit i els boscos d’argània
Actualment, la producció de l’oli es fa en cooperatives que
porten les dones que hi treballen. Nosaltres vàrem poder
veure el mètode artesanal d’obtenció de l’oli en una casa
de Sidi Kaouki, el poblet on ens hostatjàvem. La família ens
permeté entrar en una petita estança i veure com es realitzava tot el procés. Després de la collita, es deixa assecar
el fruit i, un cop seca l’esclòfia, aquesta es treu i es trenca
l’aglà sobre una pedra; quan se’n té una pila trencada, se
separa la llavor de la closca, que és molt dura, i es guarda
aquesta per a cremar pel seu poder calorífic. Si l’oli que
volen extreure és per a fins culinaris, les llavors passen per
un procés de torrefacció en unes cassoles de terra per tal
d’eliminar els seus components amargs. Si l’oli és per a fins
cosmètics, aquesta operació no es realitza. Després, aquestes llavors, que són com petites ametlles, es trituren en molins de pedra. A continuació, una de les dones va amassant
el producte que surt del petit molí, tot aportant esquitxos
d’aigua calenta dins del recipient on cau el producte del fruit
l’argània mòlt, i es va formant una pasta de la qual, en un
moment donat, comença a aparèixer l’oli. Per extreure’n un
litre, són necessaris uns 35 kg de fruit.
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Preparant la xarxa en una platja propera a Sidi Kaouki

Pel que fa a l’aprofitament de la closca, en un dels poblets
on vàrem anar, vaig veure uns pescadors que preparaven
uns fogons rectangulars a una certa alçada del terra per
a treballar-hi còmodament. Allí cremaven closques d’ aglà
d’argània per a obtenir petites brases que feien goig de
veure i on havien de coure els peixos acabats de pescar.
Un altre arbre que creix a la zona d’Essaouira és la tuia,
que és de la família dels xiprers (Cupressaceae); té una
fusta molt aromàtica i els artesans en saben treure molt
de profit. En fan des d’articles utilitaris senzills fins a esplèndids treballs de marqueteria combinant-la amb altres
fustes, com el llimoner, o amb delicades incrustacions de
nacre. També hi són abundants, la savina i el ginebró.
En aquesta zona del Marroc, un dels recursos més importants és la pesca. Vàrem tenir ocasió de visitar el poblet
d’Imsouane, a 85 km de Sidi Kaoki, en direcció a Agadir.
Per tal d’arribar-hi, vàrem trigar més de dues hores; teníem
la impressió d’haver anat molt lluny. A tots aquests pobles,
s’hi va des de la carretera principal, que és la N-1, de la qual
surten carreteres estretes amb voreres a banda i banda
que serveixen per a sortir i esquivar el cotxe que ve de cara.
Arribàrem a Imsouane a l’hora de dinar i, per a poder ferho, vàrem passar abans pel mercat a comprar el peix que
ens havien de cuinar. Mentre unes compraven dotze dorades acabades de pescar, la resta tingué ocasió de visitar
la llotja on subhastaven la pesca que havien aconseguit
aquell dia. Mentrestant, al port encara arribaven algunes
embarcacions, totes pintades de blau, cosa que també
vàrem observar al Port d’Essaouira. Mentre al mercat hi
havia qui venia el peix i qui el netejava, també hi havia qui

el coïa i el portava al restaurant on ens vàrem instal·lar;
una terrassa situada davant d’un escull a tocar del port.
Des d’allà, poguérem veure una de les altres activitats de
la zona: joves fent surf, ja que el vent que bufa al litoral
afavoreix la pràctica d’aquest esport.
En tornar d’aquesta sortida, vàrem anar a un altre llogarret, Tefedna Commune, per a veure la posta de sol;
l’activitat principal del poble també és la pesca. En una
gran platja on ja havien arribat els vaixells de pesca, vam
veure com es ponia el sol i com un tractor remolcava una
última barca que arribava en aquells moments fins al seu
lloc assignat a la platja. Va ser una estona molt autèntica,
durant la qual el xofer que ens acompanyava va tenir el
detall d’ensenyar-nos la tria d’herbes per a preparar-nos
les infusions que havíem de prendre aquella tarda: farigola, marialluïsa, sàlvia, etc. Ens va confessar que havia treballat en una farmàcia i que hi havia après a conèixer moltes de les herbes que feien servir en aquell indret. Vàrem
parlar també una mica dels berbers i de la seva llengua,
que utilitza un alfabet diferent de l’àrab. Una barca que
hi havia aparcada a la platja portava el nom en àrab i en
amazic o berber, que ens va recordar l’alfabet fenici.
En aquest llogarret, moltes de les casetes ben orientades i ordenades dels pescadors, les han arreglat per al
turisme. Tot i això, hi havia moltes barques a punt per salpar de bon matí a pescar. Al costat de cada embarcació,
hi havia joves concentrats preparant els hams amb trossos de sardina salada; vam quedar parats de la quantitat
d’hams que preparaven. La sortida d’aquell dia també va
ser molt profitosa.

Platja propera a Sidi Kaouki
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Barques de pesca al Port d’Essaouira

Ens quedava la visita a Essaouira, la ciutat blanca, com
en diuen, a diferència de Marràqueix, que és la ciutat roja;
també en diuen la ciutat dels vents, tot i que, en realitat,
Essaouira vol dir “la ben traçada”, pels seus carrers rectes i ordenats a dins de la medina. A mitjan segle XVIII,

el sultà alaouita Sidi Mohamed Ben Abdel-lah encarregà a
Théodore Cornut, enginyer francès, el projecte del port i de
la fortalesa de la ciutat, de manera que va aconseguir ser,
durant molts anys, un dels principals ports de la costa atlàntica marroquina que enllaçava les caravanes provinents
del Sàhara amb el mercaders i comerciants europeus. El
seu enclavament, protegit per les Illes Púrpures, fou ja un
assentament de pescadors berbers 2.000 anys aC, on arribaren els fenicis, els cartaginesos i els romans, tots interessats per les petxines de múrex, d’on extreien el tint de
color púrpura que els romans utilitzaven per a les togues
dels senadors.
És impressionant entrar a peu a Essaouira per la immensa platja, des d’on es veuen, mentre es va arribant, les
Illes Mogador o Púrpures que protegeixen l’accés per mar
a Essaouira, així com el perfil de la fortalesa de l’Escala
del Port, que es troba just al costat del port dels pescadors.
Es tracta d’una fortalesa per a la defensa del port i de la
ciutat, proveïda de merlets, una torre cantonera i garites
de vigilància amb una bateria de canons de bronze fets a
Holanda, Portugal i Espanya; alguns d’ells es van fabricar
a Sevilla i Barcelona entre els anys 1743 i 1782.
Es pot descriure com un lloc extraordinari per les vistes
que té de la badia, de la ciutat, del port i de les Illes de
Mogador, d’obligada visita si no es vol perdre un important
aspecte d’aquesta ciutat tranquil·la, lluminosa, moderna i
alhora rural, que pot recordar algun indret de la Mediterrània més autèntica i arcaica. Un lloc per a visitar, deixar-se
endur i submergir-se en els quefers dels seus habitants.

Una estampa típica de la zona

						

Marta Roig

Essaouira
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Accidents de muntanya. Fatalitat, imprudència, negligència...

M

assa freqüentment, ens assabentem d’accidents
ocorreguts durant la pràctica d’ esports de muntanya, ja sigui en l’exercici de l’escalada, espeleologia, esquí de muntanya, descens de barrancs i altres varietats d’esports de risc; malauradament, molts d’aquests
accidents són amb resultat de mort.
D’entrada, s’entén que els practicants d’aquestes activitats han de tenir un bon nivell tècnic, una bona forma física
i, per descomptat, una bona dosi de sentit comú. A més, a
l’hora de preparar una d’aquestes activitats, s’han de proveir de la màxima i millor informació, tal com ressenyes
contrastades, previsions meteorològiques, temps necessari per a realitzar l’activitat...
A les activitats de muntanya abans esmentades, hem
d’afegir el senderisme, el més practicat de tots els esports
que es realitzen al medi natural. Molts caminadors podrien
pensar que, per a efectuar una ruta a peu per la muntanya,
no s’ha de tenir un nivell físic ni tècnic especial; en canvi,
res més lluny de la realitat! Quan llegim la ressenya d’una
ruta on es diu “que és apta per a tothom”, probablement,
pensem allò que “es pot fer amb les mans a la butxaca”.
Tanmateix, no podem oblidar que una ruta, per senzilla que
sigui, mai no està exempta de perills.

Imatges de la nevada a la zona de la Tinença de Benifassà

Sense anar més lluny, el passat dia 28 de febrer els serveis
d’emergència de la Generalitat Valenciana varen confirmar
la mort de dos dels tres senderistes trobats al Parc Natural
de la Tinença de Benifassà, als peus dels Ports de Beseit, a
la província de Castelló, els quals es donaven per desapareguts des del dissabte anterior a la nit, després d’haver sortit
a fer una ruta a peu, denominada Ruta dels Set Pobles, i
desorientar-se amb el temporal de vent i neu.
El mateix dia 28, la nostra secció excursionista tenia previst fer una caminada per les Muntanyes de Prades. Els vocals de la sortida varen decidir -molt encertadament-ajornar
l’excursió; les previsions indicaven nevades en cotes poc habituals, i així va ser. Tot i que algú pogués pensar que no n’hi
havia per a tant, penso que va ser una decisió assenyada.
D’aquesta manera, podem concloure aquesta reflexió
dient que la prudència i l’experiència, o viceversa, sempre
han d’anar agafades de la mà.
Així doncs, companys excursionistes, sempre hem d’estar
amatents i recordeu que, pels camins de les nostres muntanyes, hi ha de pedres i “pedrots” que ens poden fer ensopegar, i convertir una caminada pensada per a gaudir a dojo
en una jornada per a oblidar.

Desplegament per a la recerca dels excursionistes

Segons cita el diari digital Vila Web, el grup d’Intervenció
en Muntanya del cos dels Mossos d’Esquadra assenyala que
“un 22% dels accidents mortals a muntanya entre l’any 2000
i el 2015 a Catalunya han estat de persones que practicaven
senderisme”. A més, s’hi afegeix que “acostumen a ser persones sense nivell tècnic elevat, i que pateixen algun accident
totalment involuntari, com ensopegar o equivocar-se de ruta”.
Així doncs, podem afegir un altre punt molt important a tenir en
compte a l’hora de sortir a la muntanya: els fenòmens meteorològics. I és cert; la meteorologia és una qüestió fonamental
en preparar una excursió; de manera que, si les previsions no
són prou favorables, cal ajornar la sortida per a un altre dia.

Amadeu Rodríguez
Imatges d’Internet
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Primavera

P

assejant,
se sent la presència del groc i el lila
que malden per ser arreu.
Quanta amplitud de formes!
Miris on miris,
quin desconcertant esquitx
d’aquests colors.
El blanc, hi apunta,
però no distreu.
La ginesta em detura.
La sacsejo per obtenir
engrunes de pluja de pètals
amb aroma fugissera.
Mmmmm
M’enduré aquesta olor
per confegir amb la mirada
una escena perfecta.

L’argilaga

‘

L

argilaga que es pensava
ser l’única flor de l’herbei,
ha vist impàvida
com neix el groc arreu.
Pobra-argilaga-que-es-creia-ufanosa-perquè-aprenia-a-punxar.
Ara, el primer passavolant
li gira el nas!
Sos pètals la turmenten:
“Mira la ginesta,
que n’és d’esvelta i fina,
i suau i carinyosa
i com escampa ràfegues d’olor...”
Ingènua,
es defensa:
“Jo ja hi era
quan ella es vestia a cobert.
Potser no faig olor,
però us mantinc com una mare
quan la gelor em va per dins
perquè el fred
no us separi de mi.”
Pobra-argilaga-que-sent-com –la-primavera-l’esborra-del-tossal.
Elisenda Rosell
Fotos: Joan Castro
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LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
ARGILAGA
Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia: 		

N

GINESTA
Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia:

Argilaga, argelaga
Ulex parviflorus
Papilionàcies (lleguminoses)
Mata arbustiva

A

o trobaríem gaire gent que es bellugui per les
contrades que no hagi tingut una topada amb alguna argelaga, i de ben segur que se’n recorda,
ja que és un arbust molt espinós i és molt fàcil sortir-ne
amb una bona punxada. El seu hàbitat són llocs secs,
pedregosos i assolellats; acostuma a formar part dels
matollars de romaní i timó. És un arbust molt ramificat,
de 0,5 a 2 m i d’un to verd grisenc. És un gran piròfit,
cosa que significa que l’argelaga es veu afavorida en
zones incendiades essent una de les primeres plantes
a rebrotar en la terra nua.

Ginesta, argelagó
Spartium junceum
Papilionàcies (lleguminoses)
Mata arbustiva

rbust alt i molt abundant en llocs assolellats; de
branquillons verds, fulles petites i flors grogues
que escampen una intensa olor molt característica que ens perfuma el camins a principi de la primavera,
encara que també pot florir, de manera menys intensa,
en altres moments de l’any. Si la mirem bé, ens adonarem que gairebé no té fulles, i és que la ginesta fa la fotosíntesi a les tiges verdes: una bona estratègia que tenen algunes plantes de solana per tal d’estalviar aigua.
És de la mateixa família que l’argelaga, però sense
punxes; la ginesta és molt més amable amb les seves
carícies. Tenen la flor pràcticament igual, de color groc
intens i en forma de papallona, però amb una diferència
substancial, l’olor. De la flor de la ginesta, ja en feien perfum els egipcis, i encara, actualment, és emprada amb la
mateixa finalitat i, també, per a extreure’n colorant groc.

Argilaga. Vall del Brugent, gener 2016

El groc primerenc de les seves flors en forma de papallona té el privilegi de posar llum i color a l’hivern de
les nostres muntanyes; d’elles, en surt el fruit en llegum
i, com la majoria dels llegums, té la particularitat de sintetitzar el nitrogen a les seves arrels, del qual s’aprofita
la vegetació veïna.
Encara que actualment sembli una
planta sense profit,
no hauríem d’anar
gaire lluny en el
temps per a veure
els múltiples usos
que els nostres avis
li donaven, des de
fer un gran fregall
per a treure el sutge
de les xemeneies,
fins a la utilització de
les seves flors per
a colorar de groc
Detall de la flor de l’argilaga. Vall del
Brugent, gener 2016
els teixits de llana.
Per altra banda, a causa de la seva ràpida i fugissera combustió -que li ha valgut la dita popular de “foc
d’argilaga, foc de rialla”- ha estat sempre l’encenall escollit
per a encendre una foguera o per a socarrar els pèls dels
porcs en les matances que es duien a terme pels pobles.

Matollar de ginesta. Monestir de Poblet, maig 2012

És autòctona de l’arc mediterrani i, per la seva vistositat decorativa quan està florida, per la mínima exigència d’aigua que manifesta i per la seva capacitat
de créixer en terrenys pobres, la ginesta és molt apropiada per a plantar-la en vorals de camins i carreteres
o per a repoblar terrenys en pendent o pedregosos.
El fruit és una tavella
que es torna negra
en madurar i que té
una llavor molt dura.
Com tots els llegums,
també és nitròfil, és
a dir que acumula
nitrogen a les arrels
i ajuda a reconvertir
zones degradades
Detall de la flor, fulles i tija de la ginesta
en fèrtils.
La ginesta és una planta molt tòxica que conté, entre
d’altres, l’alcaloide citisina, de propietats similars a les
de la nicotina i que només es pot emprar per a usos
farmacològics en dosis controlades.
Joan Castro
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Periple per la Serra de Guara:
Balced i Mascún (primera part)

El Riu Balced a punt d’entrar al congost

A través de boscos de fades

Itineraris Escollits

A

l nord-est de la ciutat d’Osca, entre els Pirineus més altívols i abruptes al nord i la Vall de l’Ebre llunyana i boirosa
al sud, s’alça transversalment la Serra de Guara. El terreny càrstic amb predomini de la roca calcària -per la fàcil
dissolució amb l’aigua de pluja- va modelant pacientment un espectacular paisatge d’estranyes formes pètries en
el qual abunden les dolines, balmes, avencs, pregons congostos, malls i galeries subterrànies.

Alquézar, vila medieval situada a la vora del Riu Vero

Quatre dies de final de setembre em semblen idonis per
a fer un recorregut per la Serra de Guara, de la qual gairebé sempre passem de llarg. És fàcil trobar ressenyes
d’excursions d’un sol dia, però hi ha molt poca informació

de rutes llargues per a fer a peu, probablement per causa
de la falta d’allotjaments. Per aquest motiu, el plantejament
és o bé fer el recorregut tal com si fos una cursa a fi de poder arribar al vespre on són els allotjaments -no ve gens de
gust!- o bé fer el recorregut amb calma i contemplació, i amb
possibilitat de prendre decisions no previstes, a canvi d’anar
carregat amb tot el necessari per a ser autosuficient. Aquesta ha estat l’opció escollida. Així que traço sobre el mapa
una ruta que, partint d’Alquézar, em portarà des del vessant
sud al vessant nord; per a retornar per un altre lloc. La meva
idea és fer un recorregut al tombant dels dos congostos més
emblemàtics: Balced i Mascún.
A Alquézar, hi arribo abans del migdia, de manera que tinc
temps per a tombar una mica pel poble i fer l’excursió de
dues hores per les passarel·les del Vero.
Alquézar és una vila molt turística situada al vessant sud
de la Serra de Guara i envoltada per un bell paratge natural.
El poble és un autèntic laberint medieval de carrers estrets
i cases de pedra. Fou declarat Conjunt Històric Artístic per
la Unesco l’any 1982. Elevat sobre una penya, hi ha, emmurallat, el Castell-Col·legiata de Santa Maria la Mayor, declarat Monument Nacional el 1931. Té un bonic claustre de
capitells romànics i un retaule barroc; és el monument més
visitat de la comarca del Somontano. M’hostatjo a l’Escuela
Refugio Alquézar, on les instal·lacions són magnífiques. Tot
prenent una cervesa, repasso la ruta que em proposo dur a
terme sobre el mapa de l’Ultra Trail Guara Somontano amb
què m’ha obsequiat la noia de la recepció.
Jornada 1: Alquézar, San Pelegrín, Serra de Sevil, Sarsa
de Surta
El punt d’inici de la ruta és pel camí senyalitzat GR 1.1
que es troba a l’entrada d’Alquézar just al costat de l’Alberg
Rural de Guara. Segueixo aquest GR, passo per l’Ermita
de Sant Gregori, on hi ha una àrea recreativa, però sense aigua; des d’aquí, s’albira una excel·lent panoràmica
d’Alquézar i del Congost del Riu Vero. Dono a una pista i,
una mica més amunt, abandono el GR ja que aquest deriva
cap a ponent. Per la pista faig cap a la petita localitat de San
Pelegrín. Mentre reposo a la placeta de l’església parroquial
del segle XVIII, em ve a saludar, acompanyat pel seu gosset,
l’únic habitant del poble, amb qui la faig petar una estona.
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Al centre de la placeta, hi ha un creuer coronat per una figura nova de Crist crucificat esculpida en pedra, la qual en
substitueix una d’anterior que va ser robada.
Tiro amunt encarat al nord per la pista, entre parades agrícoles d’ametllers, oliveres i cereals; algunes d’abandonades
van sent envaïdes per la vegetació que les envolta, bàsicament alzines i pins. Paro atenció a una pista que s’ajunta per
l’oest; és per on tornaré del meu periple.

A la llunyania, distingeixo el Tossal de Guara (2.077 m); és
el punt més elevat d’aquesta serra i li dóna el nom. Alguns
voltors planegen fent cercles; els voltors poden passar moltes hores planejant ja que aprofiten els corrents ascendents
d’aire càlid per mantenir-se elevats sense gaire esforç.
Aquestes parets rocoses són llocs excepcionals perquè niïn
grans aus com el voltor comú, l’àguila daurada o el trencalòs.
Segueixo per la part alta de la Serra de Sevil cap al
nord. El terreny és recobert de mates d’eriçons punxosos i
boixos. Davant meu apareix un extens panorama sobre els
cims dels Pirineus; de ponent a llevant, gairebé en semicircumferència: Tossal de Guara, Bisaurin (em penso), Aspe,
Midi d’Ossau, Vignemale, les Muntanyes d’Ordesa, Penya de Surta a primer terme, Penya Montañesa, Cotiella,
Massís de la Maladeta, Turbó. Me n’he deixat, segur! És
realment impressionant! Quina llàstima que el dia no sigui
prou bo; hi ha boirina. Encara molt més maco deu ser en
un dia clar i amb els Pirineus nevats; aquest serà una bon
motiu per a tornar!
Passo de llarg una pista que deriva a llevant per baixar a
Betorz. Més enllà em decanto al vessant de ponent, vorejo
la cinglera blanca calcària del Tossal de las Planas i arribo

Creuer i església de San Pelegrín

Al cap d’unes tres hores de caminar, arribo al Mesón de
Sevil, un edifici que antany va servir de posada per als pastors i traginers que rondaven per aquestes muntanyes. Hi
ha una esplanada per a aparcar i un mirador. La pista, des
d’aquí tancada al trànsit d’automòbils mitjançant una cadena, s’encara vers el cim d’A Creu sense arribar-hi i continua
vers el nord pel llom de la Serra de Sevil; no ben bé pel
llom, més aviat va pel vessant de llevant. Des de la mateixa
pista, algunes obertures em permeten veure els abruptes
vessants del Congost del Balced, però les millors vistes les
trobo quan arribo just al límit dels farallons occidentals mitjançant dues derivacions, una passat el cim d’A Creu i l’altra
passat el Puntal de los Claveros. Sóc just dalt dels Oscuros de Balced . El paisatge és esgarrifós per l’ambient aeri
i de profunditat: el Riu Balced (o Isuala), 700 metres avall,
no s’arriba a veure per l’estretor i verticalitat del congost.
El camí voreja per ponent la cinglera calcària del tossal de Las Planas

al Coll de Sampietro. En aquest coll, he de triar si continuo
per un sender que s’enfila per la carena a la Penya de Surta
i davalla pel nord en direcció a Las Bellostas o bé baixo al
poble de Sarsa de Surta, del qual, des d’aquí, tan sols es
veu el campanar i algun teulat; a llevant, allà baix, al fons
vora la vall del Riu Vero. S’està fent tard i a la llunyania hi ha
cortines de pluja; no m’estranyaria que es formi una tempesta. Decideixo baixar a Sarsa de Surta, més que res perquè
suposo que hi deu haver alguna font per proveir-me d’aigua
i, a més, si s’espatlla el temps, estaré més refugiat. És un
poblet de molt poques cases -però, en general, arregladesque està situat en un indret idíl·lic. No sé si té cap habitant
fix, però avui és dissabte i veig algunes persones passejant i
d’altres que s’entretenen cuidant l’hort o el jardí. M’indiquen
que hi ha una font a baix, vora l’església. Perfecte, el lloc
que trobo més escaient per a posar la tenda és el portal de
l’església, a prop de la font i a cobert per si hi ha tempesta.

Congost del Balced, el riu passa encaixonat 700 m avall
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arribaré perquè, d’ençà de mig matí, el temps s’ha anat
espatllant i ara comença a ploure; la tarda pinta força malament. Travesso a gual el Riu Mascún i localitzo, a la vora
del camí, un petit replà sota els arbres apte per a acampar.
Em sembla un bon lloc només pel fet de tenir aigua a prop.
Aquí hi ha un pal indicador: a Rodellar per sender entre el

Sarsa de Surta

Jornada 2: Sarsa de Surta, gual del Riu Mascún
Ni pluja ni trons; la nit ha estat ben plàcida acampat al
portal de l’Església de Sarsa de Surta; tanmateix, el dia
es lleva amb el cel lleganyós. Havent esmorzat, recullo els
trastos i continuo la meva ruta. Vaig per carretera durant
uns quatre quilòmetres en direcció a Las Belostas. Paro
atenció per a no passar de llarg una corba d’uns 90º que
és on agafo un sender pel qual, tirant cap a ponent, retorno a la carena de la Serra de Sevil. Hi ha un pal indicador.
Aquí creuo el sender que prové del Coll de Sampietro i
baixa de la Penya de Surta en direcció a Las Bellostas; jo
vaig en direcció a Bagüeste. Davallo per travessar el Riu
Balced. El lloc és la mar de maco: hi ha una passera de
pedres molt ben posades, però potser una mica massa
separades; deu ser per no obstaculitzar en gran mesura
el pas de l’aigua. Fent equilibris i amb l’ajut dels bastons,
travesso el Balced força bé tot i l’elevat pes de la motxilla.
Remunto uns 200 metres per sender entre boixos i per
algunes lliseres grises de roca fins a atènyer la carena de
la Serra de Balced. Una clariana de bosc em deixa veure,

Església de Sant Salvador de Bagüeste

bosc, a Otín pel camí ample. Plou durant tota la tarda i les
primeres hores de la nit; així que, dins la tenda, he tingut
hores suficients per a repassar rebé els mapes i controlar
aquest sender que va a Rodellar, el qual no figura al mapa
amb el qual vaig preparar l’excursió, tot i que sí que hi és
en el que em va regalar la noia de l’Escola Refugi Alquézar.

Joan Guasch i Murtra

El sender travessa per unes passeres el Riu Balced en un indret la mar de maco.

de força lluny, el poble de Bagüeste i la seva Església de
Sant Salvador dalt d’un turó, com un far en l’horitzó; és
l’únic edifici que s’aguanta d’aquest petit poble abandonat.
Més a prop de Bagüeste, dono a un camí ample senyalitzat GR 1 pel qual continuo en direcció a Otín. Avui no hi
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l llibre que presentem avui vol ser una publicació diferent de les guies que fins ara hem conegut sobre
les Muntanyes de Prades; pretén ser, en paraules
del propi autor: “una guia col·loqui que pas a pas expliqui
el que anem veient al llarg dels recorreguts tot seguint els
mil·lenaris camins que unien tots els pobles de dins de la
muntanya”, i ho ha aconseguit.
El contingut està estructurat a mode de conversa entre
l’avi, els seus dos néts i dos amics d’aquests. Així, entre
les explicacions de l’avi i les preguntes dels joves, es van
desgranant molts dels temes que interessen els amants
d’aquestes muntanyes. És, doncs, una guia útil i amena per
al lector ja interessat o una descoberta per al lector que,
per casualitat, pugui llegir aquest llibre.
A les Muntanyes de Prades “no tan altives i orgulloses”
com les que coneixem dels Pirineus o Andorra, però sí més
“esquerpes, més solitàries i més complicades de transitar”,
s’hi trobaran turons, plans, valls, tossals, rius i barrancs,
fonts, masos, molins, pintures rupestres... història. Camins
de bast, camins empedrats, de carro, senders, moltes vegades abandonats, i alguna calçada romana.
Els explicarà, durant tot el recorregut, el que ha arribat a
conèixer al llarg de la seva vida en les seves sortides a les
Muntanyes de Prades, posant sovint l’interès en la toponímia, que l’autor coneix tan bé, les activitats agrícoles que
s’han produït al llarg dels anys en aquestes muntanyes,
les quals queden ben paleses a hores d’ara per les feixes
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perfilades pels marges de pedra seca que hi ha per tota la
muntanya; les activitats dels bosquerols, que treballaven al
bosc fent carbó d’alzina, llenya per a les llars de foc, feixos
per als forns de pa, per als forns de vidre i per als forns
d’obra; la producció de gel en els pous de glaç; la important
activitat ramadera i la vida dels pastors que aprofitaven les
zones de pastura per als ramats de bens i cabres, i les
no menys importants activitats mineres i les pedreres, que
han deixat fondes cicatrius en alguns barrancs.
L’autor ajuda els néts i els seus amics a preparar una excursió d’uns quants dies amb el propòsit de recórrer tots els
pobles de les Muntanyes de Prades; ho faran en vuit jornades iniciant la sortida a Siurana per a acabar-la a Prades.
No hi falten justificades crítiques per l’estat d’abandonament
d’alguns pobles, masos i llogarets.
Al marge de l’anècdota, com a nou concepte de guia,
acompanya cada sortida amb un mapa on es detalla cada
accident geogràfic, pobles, molins, masos, etc. I, per a ferho més atractiu, l’Àngels Boada Espolet, mare de dos dels
participants, ha col·laborat, entre d’altres activitats del projecte, a il·lustrar i mostrar amb els seus dibuixos molts dels
llogarets i pobles pels que han passat.
Josep Insa Montava (1938-2014) visqué a Valls des dels
3 anys. Va entrar de jove al món de l’excursionisme i hi va
portar a terme diferents pràctiques esportives: escalada,
alpinisme, esquí, ciclisme BTT... Va recórrer, per l’interès
etnogràfic, diverses serralades de diversos continents.
Des de 1965 tingué casa a Rojals, cosa que l’apropà
encara més a aquestes muntanyes. Va recopilar informació
diversa sobre els pobles de les Muntanyes de Prades, i
va publicar: Rojals, un poble, un terme, una gent i La vida
tradicional de les Muntanyes de Prades.
Es tracta d’un llibre que, pel seu plantejament, podria
semblar o ser carrincló, però, lluny d’aquest prejudici, tenim
al davant un treball ben fet, amb molta informació, adreçat
també, i segons el seu autor, “als nois i noies de totes les
contrades que envolten les Muntanyes de Prades, perquè
sàpiguen què tenen a prop de casa seva”
Un llibre del tot recomanable que no pot faltar a cap biblioteca de les escoles de les poblacions de l’entorn de les
Muntanyes de Prades.
Marta Roig

Les Muntanyes de Prades.
Caminant de poble a poble.
Cossetània Edicions. Juny 2005.
ISBN: 84-9791-124-5

Notícies
PROJECCIÓ I CONFERÈNCIA DE TONI MORLANS:

un abric del Barranc d’en Guasch (Montblanc-Muntanyes
de Prades) i un signe cruciforme gravat en un roquetar. Tot
plegat va quedar pendent de la confirmació d’autenticitat
a l’espera d’una visita per part de Ramon Viñas, director
del Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de Montblanc i
membre de l’IPHES.

213, ELS TRES MILS DEL PIRINEU

Ramon Viñas i l’equip de suport de l’IPHES i del CAE

El passat diumenge 6 de març, vam acompanyar a la
zona Ramon Viñas i Josep Mª Vergès, també investigador
de l’IPHES, els quals van procedir a examinar i fotografiar
els elements per a la seva catalogació. Vam aprofitar l’ocasió
per a recórrer l’entorn a la recerca de possibles noves troballes. Per part de la Secció Excursionista, van assistir-hi Joan
Poblet i Antoni Ferrando.
Ara, l’abric del Barranc d’en Guasch ja forma part del patrimoni de pintures rupestres de les Muntanyes de Prades.

E

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ

l dissabte 23 de gener, a les 7 de la tarda, va tenir lloc,
a l’Auditori Carulla Font del Casal de l’Espluga, la conferència i projecció del nostre consoci Toni Morlans: 213, ELS
TRES MILS DEL PIRINEU, en la qual ens va explicar la seva
ascensió a tots els tres mils pirinencs. Va ser un acte amè i
distès, en què el Toni va exposar els preparatius que havia
fet per a portar a terme el seu projecte. Durant la conferència, a més, va citar els companys que el van acompanyar, va
explicar algunes anècdotes relacionades amb les escalades
i va descriure diferents maneres d’enfocar-les, entre d’altres
aspectes interessants.
Així mateix, va presentar un llibre d’autoedició limitada,
amb fotografies i comentaris sobre la seva ascensió a tots
els tres mils pirinencs.
La conferència, que formava part del programa de la Fira
de Sant Vicenç, fou presentada per Èrika Soriano, regidora
de Festes, Esport i Joventut, i per Antoni Ferrando, coordinador de la Secció Excursionista del Club Atlètic Espluguí.
L’acte va ser un èxit tant pel que fa al contingut de la conferència com per l’assistència de públic.

E

n el transcurs del darrer trimestre, s’han donat d’alta a la
nostra entitat les companyes:

Marta Mitjans Vendrell
Carmen Chica Carrillo
Benvingudes!

VISITA ALS NOUS VESTIGIS ARQUEOLÒGICS
DEL BARRANC D’EN GUASCH

E

n el butlletí núm. 25, anunciàvem que el diumenge 1 de
març de 2015 havien estat descobertes, per membres
de la Secció Excursionista, traces de pintures rupestres en

Foto. Josep Mª Vergès
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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
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www.caespluguí.cat

Entorns del Mas d’en Segarra. Vilanova de Prades.

