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Estany d’Aixeus

Sumari

EDITORIAL
que una paraula pot tenir força?
--Ves,
Cnoreusgaire!
Més força té la terra que aguanta un arbre, o el foc que
el pot cremar, o l’aigua que l’ajuda a créixer i apaga el foc, o el vent que
el fa córrer i a més s’emporta les paraules...
-Ja, però, i què me’n dius de tot un grapat de paraules ben boniques i
d’uns versos que et commoguin?
-Continuaria dient que no gaire.
-Tinc un bon exemple de com un poema va capgirar el decurs d’un bell
i emblemàtic indret. Et torno a parlar del Canigó. En aquest cas és la
descripció dels Pirineus catalans combinada amb mitologia nostrada i
personatges històrics que va escriure Jacint Verdaguer en la seva obra
de 1886, Canigó. Aquests versos van tenir tan bona acollida que ràpidament es van traduir a l’italià, francès, castellà i, recentment, a l’anglès.
A Verdaguer, li dolia el declivi i abandó del Monestir de Sant Martí
del Canigó un temps després de la Revolució Francesa. Ell mateix va
suggerir al bisbe de Perpinyà que comprés les ruïnes. Aquelles paraules van aconseguir una gran gesta: amb els mitjans tècnics de
l’època, es va reconstruir l’edifici en només trenta anys gràcies a les
aportacions de catalans dels dos costats dels Pirineus que es van
engrescar en el projecte.
Ara també un grapat de catalans del nord reivindiquen que el nom de
la seva terra no quedi només amb Occitània, sinó que tingui l’afegitó de
País Català.
-Vist així, ho reconec: cada paraula té la seva força. Hi ha paraules que
poden conquerir el cor d’un home.
-I quina potència podrà tenir el clam d’un únic mot, dit per molta gent
alhora?
-Ja es veurà. De moment, per si pot fer efecte, acabem-ho amb unes
paraules de Pau Casals, el músic universal, defensor de la pau i la llibertat: Ah, si cada home estimés de tot cor la seva terra, les seves tradicions, la seva llengua! Cadascú al seu lloc, com una orquestra... Quin
acord que s’obtindria!
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Programa d’excursions

octubre, novembre i desembre de 2016

Diumenge, 2
d’octubre

Molins del Gaià. Guialmons - Sant Salvador - Sant Gallard - Molí de Baix
- Molí del Sol - Santa Maria de Bell Lloc - Sant Salvador - Guialmons.

Matinal

Diumenge, 16
d’octubre

Itinerari per l’entorn de Prades.

Matinal

Diumenge, 30
d’octubre
Diumenge, 27 de
novembre
Diumenge, 11 de
desembre

Mont-ral - La Foradada - Punta de la Barrina,1010 m - El Bosquet Mont-ral.
El Baix Montmell. Can Ferrer de la Cogullada - Coll del Montmell - Puig
de les Forques,711 m - Puig de Migdia - Roca de l’Àliga - Torrent de
Pedrafita - Can Ferrer de la Cogullada.
La Selva del Camp. El Camí del Rec- Puig d’en Cama.

Matinal
Matinal
Matinal

Serra dels Avencs. Mont-ral

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
ELS AVENCOTS DE LA PONA
La Febró
Data: 04-09-2016
Itinerari: (1). Font del Publil. La Febró - (2). Mas del
Panxó - (3). Barranc del Mas del Panxó - (4). Avencots
de la Pona (5). Motllat de la Pona - (6). GR 7 - (7). Les
Esperades - (1). Font del Pubill.
Desnivell: 310 m
Recorregut: 8,7 km
Dificultat: baixa

Pujant pel sender que ens portarà als Avencots

Fem cap al sender marcat com a PR, que per l’esquerra
porta als coneguts Avencs de la Febró. Nosaltres seguim
per la pista que va girant en direcció a l´oest; ben aviat, a
l’esquerra, agafem un sender poc fresat però evident, amb
moltes falgueres.

H

em preparat la primera sortida de la temporada a La
Febró, lloc on hi ha un seguit de racons molt interessants. Per a aquesta ocasió, hem escollit els Avencots
de la Pona, lloc feréstec, poc conegut i molt fresquet per a
aquests dies de la darrera onada de calor d’aquest estiu.
Deixem els cotxes a la Font del Pubill i caminem per la pista
en direcció est fins que, a uns cinc-cents metres, trobem
una bifurcació i girem al nord pel Barranc de la Font Freda.
Anem pujant suaument, entre boscos de pins i boixos molt
més petits que els que trobarem a l’entrada dels Avencots.

Esmorzar, a dins dels Avencots de la Pona

Entre boixos a l’entrada dels Avencots de la Pona
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Ressenyes de les darreres sortides
El sender es fa ben costerut, però en poc temps arribem
a dalt de tot i ens endinsem en un espès bosc de grans
boixos. Per un pas a la dreta, accedim a l’interior de l’avenc.
En una cova esmorzem i la fem petar ben fresquets.

Passadís dins dels Avencots

Foto de grup

Ens passegem per les esquerdes contemplant la diversitat
de plantes i arbres: podem veure til·lers, avellaners, oms,
grèvols i teixos de considerable alçada i diàmetre.

Arbres encastats a la roca a l’interior dels Avencots
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Ressenyes de les darreres sortides

Els Motllats de la Pona formen una cinglera que va des
del seu lloc més occidental, els Plans de la Punta, passant
pels Plans de la Pona, fins a la Roca del Migdia. La basculació de tota aquesta cinglera sobre el barranc del Panxó
va produir tot el conjunt d’esquerdes d’una llargada aproximada d’uns 1.100 metres. Nosaltres avui en fem una part
ben representativa, del paratge.

Gaudint de l’espectacle

Escletxa a l’interior dels avencs

Anem fent el recorregut pels diferents racons i passadissos. La verdor es troba incrustada a les roques a causa
de la humitat. La forma d’alguns arbres és ben capritxosa
i els contrastos de llum acaben de convertir el lloc en molt
encisador.
El mateix passadís per on anem en lleugera pujada ens
porta a la sortida dels avencs. Resseguim pràcticament
tota la part alta dels Motllats de la Pona fins a trobar el GR
7 a la zona del Pla de l’Agustenc.

Llengua de cérvol (Asplenium scolopendrium)
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Ressenyes de les darreres sortides

Aspecte selvàtic dels avencs

Fàcil pas equipat a l’interior dels avencs

Girem a l’est per una pista ben ampla seguint les marques
blanques i vermelles durant aproximadament un quilòmetre
i mig. Trobem a l’esquerra un sender ben marcat, deixem
el GR i comencem a baixar en fort pendent fins a una pista
que seguim a la dreta.
Resseguim la pista fins a trobar un sender a l’esquerra.
Comença molt emboscat; després, és pedregós. Ben aviat
sortim a uns conreus d´avellaners i de nogueres que apunten una bona collita. Ja sentim els cotxes que passen per
la carretera; hi sortim, anem a la dreta i, a cent cinquanta
metres, tenim la Font del Pubill, on havíem deixat aparcats
els cotxes.

Joan Poblet
Fotos: Antoni Ferrando, Marta Roig, Mercè Badia

Camí entre altes parets
7

Ressenyes de les darreres sortides
LA SERRA VOLTORERA
Cabra del Camp
Data: 18-09-2016
Itinerari: (1). Cabra del Camp - (2). GR 7 - (3). Coll del
Guixo - (4). Puig de Cabdells - (5). La Voltorera - (1). Cabra
del Camp.
Desnivell: 385 m
Recorregut:11,4 km
Dificultat: baixa

El sender comença a enfilar-se.

D

e Cabra del Camp (490m), sortim 18 membres de
la secció excursionista del CAE animats per realitzar
una sortida en un matí gairebé perfecte per a caminar i gaudir d’unes vistes que prometen molt. Deixem les
darreres cases i magatzems de la població i, fent una suau
pujada per una pista ampla durant una parell de quilòmetres, arribem a una cruïlla amb diverses opcions, d’entre les
quals -és clar- triem la més complicada. Es tracta d’un bonic
sender que puja en paral·lel fins al Coll del Sàrria (657m),
un bon punt per a cruspir-nos l’esmorzar, fer la foto de grup
i continuar la ruta, ara pujant per la pista que ens portarà
al cim de l’excursió: la Voltorera. Amb els seus 820 m i una
situació excepcional, ens ofereix un espectacle de grans dimensions que abasta mitja Catalunya incloent-hi el litoral.

Darrere nostre, la Serra de Comaverd

Comencem a caminar.

Falten més braços per a abraçar-lo.
8

Ressenyes de les darreres sortides

Foto de grup dalt la Serra Voltorera

Ens fixem especialment en la nostra estimada Conca de
Barberà, però ens il·lusiona reconèixer llocs com els Ports
de Beseit, Montserrat o certs pics pirinencs més propers.
Passem per la carena d’aquesta serra sota els molins que,
amb gran esglai, mouen les seves aspes gràcies a un vent
moderat que convida a no aturar-se gaire. Això sí, fem la
foto de grup i baixem amb un ritme tan alegre que superem la millor de les previsions. Hem fet els 11 km de ruta,
l’esmorzar i les paradetes en poc més de tres horetes, la qual
cosa ens ha permès allargar una mica la ruta fins a la Font
del Sant Crist i fer una visita improvisada per la població, on
hem conegut un simpàtic hortolà i algun raconet ben amagat.
Cal destacar el bon nivell físic i l’agilitat de tot el grup; però, sobretot, el bon humor i les ganes de gaudir plegats d’aquestes
rutes que ens prepara la secció excursionista del CAE.
Pep Cabestany
Fotos: Joan Castro, Pep Cabestany

Serra de Comaverd

Mireu Montblanc.
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Pic del Monteixo (Pallars Sobirà) 12/8/2016

Muntanya

L

“Catalunya té 1000 anys; la Vall Ferrera ja hi era”

a Vall Ferrera està formada per les valls dels rius Noguera de Vall Ferrera i Noguera de Tor. Dels seus aproximadament
184 km2 de territori, el 94% es troba inclòs i protegit dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Aquesta vall acull moltes
rutes excursionistes i, a la seva capçalera, s’ubiquen muntanyes com la Pica d’Estats, Sotllo, Baborte i el Monteixo, a
més d’estanys com el d’Areste, Sotllo, Baborte i Aixeus. Aquest últim, el podrem contemplar durant la ruta d’avui.
El Monteixo és una muntanya situada en un lloc privilegiat; amb una alçada de 2.905 m, aquest cim és una talaia natural
amb unes vistes esplèndides dels cims i les valls que l’envolten. D’uns anys ençà, el Monteixo ha pres rellevància dins del
món dels esports de muntanya gràcies a la cursa anomenada La cuita al Sol, prova esportiva basada en el conte de Pep
Coll “L’home que corria més que el sol”, tot i que, des de l’any 2014, s’anomena La milla vertical d’Àreu.

Circ d’Aixeus i els pics de Monteixo i Norís

Prenem un camí ample que remunta el Barranc d’Aixeus
(SE). Tenim el torrent a la nostra esquerra; anem pujant fins
a arribar al Pla d’Aixeus. Seguim el sender que ens apropa
al final del pla, on comença una forta pujada. Anem deixant,
a la nostra esquerra, el torrent que baixa dels estanys tot
formant unes boniques cascades.

Itinerari: (1). Aparcament d’Aixeus, 2040 m.- (2). Pla d’Aixeus
- (3). Circ d’Aixeus, 2400 m - (4). Monteixo, 2905 m.
Desnivell: 920 m
Recorregut: 7,3 km

Estany d’Aixeus

En el nostre cas, la intenció d’assolir el cim del Monteixo no
és altra que gaudir d’un itinerari d’alta muntanya en un marc
incomparable. Així doncs, des de l’aparcament d’Aixeus, a
2.040 m, i fent cas de l’anunci publicitari que trobem a l’entrada
de la vall, comencem a caminar “tot escoltant el silenci”.
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A mesura que guanyem alçada, el panorama se’ns obre
i podem gaudir d’unes magnífiques vistes sobre el massís
de la Pica d’Estats. El pendent s’alleugereix i el sender ens
apropa als estanys: som al Circ d’Aixeus i ens trobem a 2.400
m. Per sobre nostre tenim els pics de Norís i de Monteixo.

Pics de Sotllo, Verdaguer, Pica d’Estats i Punta Gabarró, des del cim del Monteixo

Dalt del cim

Isards passejant pel pati de casa seva

Massís de la Maladeta

Pica d’Estats i Estany d’Aixeus

Muntanya

Fotografiem el paisatge, que bé que s’ho val.

El sender comença a enfilar-se.

La solitud que ens envolta ens fa gaudir d’allò més de
l’espectacle; tanmateix, no ens aturem gaire estona perquè
el nostre objectiu és 500 m més amunt.
Davant nostre, mantenint la distància que ells creuen oportuna, passegen un bon grup d’isards; deuen pensar què fan
uns animalons tan maldestres trepitjant els nostres prats! I
tenen molta raó; i tant que en som, de dropos, comparats
amb ells!
Però, tot i això, nosaltres enfilem amunt. Seguim algunes
fites direcció W i, ràpidament, guanyem alçada per una fàcil
però costeruda, canal. Anem pujant i el camí va girant a SW;
d’aquesta manera assolim el llom de la carena del Monteixo.
Ens trobem a 2.750 m i ja podem veure la piràmide cimera.

Davallem sense deixar de contemplar les vistes.

Per als isards, aquests paratges són el seu hàbitat natural;
en canvi, per a nosaltres, no, i hem de tornar. Així doncs,
desfem el camí de pujada per a atansar-nos de nou a la mal
anomenada civilització. Això sí... ens hi espera un bon dinar
amb bona companyia.

Amadeu Rodríguez
Fotos: Amadeu Rodríguez, Antoni Ferrando, Marta Roig

Gairebé som dalt

Ara el sender puja suaument entre prats fins a començar
l’últim tram; aquest cop per un terreny força descompost.
Demanem un nou esforç al cos i, a poc a poc, assolim el
nostre objectiu d’avui a 2.905 m.
El paisatge que contemplem és superb. Amb un dia
radiant, gaudim d’un panorama de 360 graus: les muntanyes andorranes, el Cadí, el Massís de la Maladeta, les
muntanyes d’Aigües Tortes i, com no, la Pica d’Estats. Així
doncs aprofitem per a esmorzar i fer força fotos.
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Muntanya
Pic de Coma Pedrosa 2.942m; el sostre d’Andorra (22 /9/2016)
El sender transcorre, després de la pleta de Coma Pedrosa, al voltant del riu homònim fins a l’Estany Negre. Fosc i
poc profund, en aquella època de l’any estava ben buit. El
camí començava a fer-se dret i costava de pujar. Però, a poc
a poc i bona lletra, s’arriba a tot arreu!

La selfie de rigor

E

scapada romàntica al cim del Coma Pedrosa. Així és;
la Gemma i el Toni van fer una escapada fugaç per a
pujar al sostre del Pirineu. El Coma Pedrosa no és un
tresmil, però no el regalen. Per a fer-lo, calen més de 14km
d’alta muntanya i més de 1400md+.
La lluna els acompanyà bona part del camí.

A les 9 del matí la boira encara cobria la part del cim.

El dia es va alçar a les 7 i 20’ i les vaques encara romancejaven. Miraven impertèrrites com passaven els caminadors.
Tot i haver fet un estiu sec i calorós, el camí que pujava per
la vall del Refugi de Coma Pedrosa era verd i ple d’aigua. En
unes dues hores van arribar al costat del refugi i, una mica
més amunt, van parar a fer un mos.

Un cop deixat l’Estany Negre enrere, es guanya la cresta.
Un llom assequible, amb traces de sender i on en comptades ocasions s’ha de fer servir la mà per a progressar. El
cim encara els quedava lluny. L’aresta es va tornant més
fàcil i, sense cap dificultat, s’arriba al cim del Coma Pedrosa. La boira anava guanyant terreny. Tanmateix, tal com
creixien les nuvolades, anaven desapareixent.
Des de dalt del cim, es veia una magnífica panoràmica; des de l’Aneto i el llunyà Aragó fins a la propera Pica
d’Estats, o altres cims d’Andorra com el Tristaina, el Cataperdís o el Pic de la Font Blanca. Van descendir fins al Coll
dels Malshiverns per a anar a buscar la coma que baixa
del Pic de Baiau. I avall que fa baixada; a perdre alçada
ràpidament entre blocs. Una llarga tartera els portà al Pla
de l’Estany. Un cop a la Borda de la Coruvilla, ja es veu
la pista de pujada i es tanca el recorregut circular. Aquí
van tornar a agafar el GRP que els portaria al pàrquing
d’Arinsal, d’on havien sortit feia set hores.

De camí a la cresta, la lluna va treure el cap i els regalà una magnífica postal.
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Toni Morlans

Atletisme
Ezzaydouni i Galimany guanyen la
Cursa Atlètica de l’Espluga, amb
gairebé 700 inscrits

La classificació general masculina de la prova de 5 quilòmetres l’encapçalava Manuel Torres, del Club Esportiu
Penedès, amb un temps de 00:17:41, seguit de Jorge Ramos, del Club Atlètic Runners Tarragona, amb un temps de
00:17:41, i d’Alfred Rodríguez, amb un temps de 00:17:59.
Pel que fa a les dones, la guanyadora de la cursa de 5
quilòmetres fou Noemí Aumedes, de l’A.A. Xafatolls, amb
un temps de 00:21:03. Giulia Portaluri, del C.E. Trail Tarraco,
va ser segona amb un temps de 00:21:39, i Anna Cabal,
tercera amb un temps de 00:22:56.
Tots els resultats es poden consultar al web xipgroc.cat
Respecte a la participació espluguina, un total 76 atletes
van prendre part en aquesta edició de la cursa, xifra que
també va augmentant en cada edició.

L

a 39a Cursa Popular de l’Espluga de Francolí ha mostrat un any més el seu poder de convocatòria dins de
l’àmbit de les curses populars de Catalunya.
La ja anomenada per molts atletes mítica cursa de l’Espluga
ha superat el nombre d’inscrits previst per l’organització, la
qual cosa va provocar un tancament d’inscripcions dos dies
abans del termini establert.
En els darrers anys s’havia patit una reducció de participants, principalment a causa de la proliferació de curses
arreu de Catalunya i per la tan perjudicial crisi econòmica
que ens ha estat afectant. Tanmateix, el treball constant de
l’organització, la col·laboració de la gent i d’empreses, i el fet
de no decaure en la idea de millorar cada any han fet que, a
poc a poc, s’hagi anat superant aquesta davallada.
Dintre de la bossa obsequi que es dóna a tots els participants hi havia, a més de la samarreta commemorativa de
la cursa, les anomenades “pedres de la felicitat”, que ajudaran la nostra veïna Noe Gaya a simbolitzar els seus viatges
impossibles a la muntanya. L’espluguina havia pintat una
pedra per a cada participant, que ara l’haurà de portar al
cim de qualsevol muntanya del món. Aconseguirà, així, que
la Noe hi hagi pogut arribar.
A la cursa de 15 km, s’hi van inscriure un total de 491 atletes; mentre que per a la de 5 km eren 193 els que hi van
prendre part. Veient els números, es constata l’èxit de la prova
de 5 km, ja que el límit estava establert en 200 participants.
En total, corrien 551 homes i 145 dones. En aquest sentit,
cal destacar que la nostra cursa és de les més nombroses
en percentatge de participació femenina.
La classificació general masculina de la prova de 15 quilòmetres l’obria Ibrahim Ezzaydoun, del FC Barcelona, amb
un temps de 00:49:02. La segona posició era per a Victor
Puyuelo, del Club Atlètic Oroel, amb un temps de 00:49:50.
Finalment, la tercera plaça era per a Mohamed Zarhouni,
del FC Barcelona, amb un temps de 00:50:47.
El podi absolut femení el va encapçalar Marta Galimany,
del FC Barcelona, amb un temps de 00:56:58. El segon lloc
l’ocupà Míriam Ortiz, de l’Agrupació Atlètica Catalunya, amb
un registre de 00:57:35, mentre que la tercera posició va ser
per a Janeth Becerra, amb una marca de 01:00:44.
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Entrega de premis als guanyadors absoluts masculí i femení

Els guanyadors espluguins foren:
Cursa de 5 km
Classificació masculina: Marc Gàzquez Artiga 00:23:25
Classificació femenina: Mariona Minguella Bonet 00:25:34
Cursa de 15 km
Classificació masculina: Joan Civit Vergara 00:57:40
Classificació femenina: Eva Bonet Vidal 01:15:53
Un altre aspecte destacable d’aquesta 39a edició és que
la cursa es va enregistrar per tal de poder realitzar un vídeo
promocional amb motiu del 40è aniversari de la prova, que
tindrà lloc l’estiu del 2017. Per primera vegada, es van utilitzar
dos drons i dues càmeres per a la filmació, els quals recollien imatges de la prova i de llocs emblemàtics de l’Espluga.
Per acabar, cal fer menció especial de tots el patrocinadors
d’aquesta prova, en especial de l’Ajuntament de l’Espluga,
sense la col·laboració del qual la cursa no es podria realitzar. Així mateix, s’ha d’agrair l’ajut dels més de 200 voluntaris que, un any sí i un altre també, prenen part en el seu bon
desenvolupament.
M.Carme Vernet
Fotos: Antoni Sabaté
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Els habitacles de la Cova del Pere i de la Roca del Gríngol. Prades

La Cova del Pere. Prades

A

Europa limitant activitats i conreus; però, per altra banda,
a Catalunya i en altres llocs de la Mediterrània, va propiciar la lucrativa indústria rural de la producció de gel en
llocs tan baixos com Poblet, Vila-rodona, el Catllar, etc.
En aquest sentit, les Muntanyes de Prades van ser un
lloc privilegiat, com ho demostren els nombrosos pous de
glaç que hi ha; un d’ells, a prop de la Roca del Gríngol.
Els habitacles troglodítics que tractarem es troben situats
a l’entorn de 1.170 m d’altitud i aprofiten les cavitats excavades per l’erosió en grans roques de gres roig. Per ara,
són l’establiment humà més elevat que coneixem de tot el
massís, i és possible que fossin l’origen del proper Mas de
l’Espasa (1.150 m d’altitud) i del Mas d’en Pagès (1.140 m
d’altitud), dels quals, ara només en resten ruïnes.
A l’entorn de la Cova del Pere i de la Roca del Gríngol,
destaquen, entre la boscúria, llargs marges de pedra de
grans parades de conreu.

llevant del Tossal de la Baltasana (1.201 m), cota
màxima de les Muntanyes de Prades, es conserven
notables vestigis de població estable d’origen altomedieval: es tracta dels habitacles troglodítics de la Cova del
Pere i de la Roca del Gríngol, els quals, distanciats uns 400
metres l’un de l’altre i visibles entre ells, pertanyen, probablement, a un mateix assentament humà.
Pot semblar sorprenent que hom s’establís en les coves
d’aquest trencat i elevat paratge de clima extrem, llevat
que, inicialment, es tractés d’un grup eremític que cerqués la solitud, com succeí sovint en el proper Montsant
a l’Alta Edat Mitjana.
Per a entendre aquests establiments, cal considerar també
els determinants canvis climàtics que han succeït al llarg
dels segles. Durant l’Alta Edat Mitjana, entre mitjan segle
X i mitjan segle XIII, va tenir lloc l’anomenat Període Càlid
Medieval, en el qual les altes temperatures causaren el desglaç de part de l’Atlàntic Nord, facilitant, així, la colonització d’Islàndia i de Groenlàndia per part dels víkings; aquest
canvi també va permetre, entre altres coses, obtenir importants collites de vi en llocs tan improbables com el nord
d’Anglaterra. En aquest sentit, es pot acceptar que, a les
parts més altes de les Muntanyes de Prades, hauria estat
possible el conreu de la vinya. Al Període Càlid Medieval, el
va seguir la Petita Edat de Gel, que s’allargà des de mitjan
segle XIV fins a mitjan segle XIX; un fred extrem afectà

Les tombes de la Roca del Gríngol
A mitjans dels anys 80, durant una sortida familiar, em
va sorprendre la troballa, al bell mig d’un corriol, de dues
sepultures de lloses camuflades pels matolls, a llevant de la
Roca del Gríngol; ja havien estat excavades furtivament i és
probable que n’hi hagués hagut més de dues. En l’actualitat,
aquestes tombes ja no són a la vista; s’han obert pistes noves i el lloc és cobert de residus forestals.

La Roca del Gríngol (esquerra) i la roca plana on hi ha l’habitacle troglodític (dreta). Prades
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En tot cas, és possible que fossin les mateixes tombes que
cita el filòleg i estudiós Ramon Amigó tot parlant de la Roca
del Gríngol: “Segons l’Obis (un informador de R. Amigó),
fa pocs anys que s’hi van descobrir unes tombes fetes de
llicorella…”(1). Es tractava de sepultures de lloses, datables,
de forma general, d’entre els segles V i XII; però, tenint en

compte que el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV,
després de foragitar els sarraïns de Prades, va atorgar la
carta de repoblació d’aquest territori el 1159, i que a l’any
1194 Prades ja tenia església parroquial, i per tant un cementiri públic, es pot suposar que les tombes pertanyien a
colons o eremites que visqueren allí a l’entorn del segle XII.

Un itinerari per a visitar la zona
Sortim del Coll de l’Arena (km 20,6 de la carretera T-700
de l’Espluga de Francolí a Prades). Hi ha espais per a aparcar al voltant. El recorregut és de 6 km i cal superar uns 200
m de desnivell acumulat.
1- Coll de l’Arena, 1.031 m alt. Hi ha un indicador de la Roca
del Gríngol. Pugem per l’ampla pista que va al Coll del Bosc
(E). Al cap d’1 km, hi fem cap.
2- Coll del Bosc, 1.090 m alt. Presidit per una gran bassa
rodona. Deixem ramals a dreta i esquerra i pugem (SE) pel
vessant de tramuntana del Tossal de la Baltasana. Passats
uns 450 m, fem cap a una bifurcació.
3- Bifurcació, 1.146 m alt. El camí de la dreta puja al Tossal
de la Baltasana. Seguim la pista al front (NE) uns 250 m
fins a una altra bifurcació.

4- Bifurcació, 1.151m alt. Hi ha un indicador de la Cova
del Pere. Seguim planejant per la dreta (SW) i, passats
uns 350 m, trobem un camí a l’esquerra.
5- Camí a l’esquerra 1.160 m alt. Deixem la pista i pugem
pel camí (NE) uns 60 m. Fem cap a la Cova del Pere.
6.- Cova del Pere, 1.165 m alt. Espectacular cova-balma
obrada d’origen i passat desconeguts.
La primera referència publicada sobre aquest habitacle, la trobem a la “Guia itinerària del Camp de Tarragona”, d’Arthur Osona; data del 1900 i diu així: “…se
troban las Cova d’en Pere Roig. Son unas grans baumas
sota de las quals hi ha habitacions de pastors, depósits
de palla y de pasturatjes, ab grans corrals de bestiar
boví y oví…”(2).

Encaixos per a aguantar estructures de fusta, regates per a desviar l’aigua de la pluja i canalitzacions picades a la roca de la Cova del Pere.
Apareix una data, 1895, gravada en la dovella central del portal de la casa de sota de la balma.
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…La Guia de les Muntanyes de Prades, publicada el 1930
pel Centre de Lectura de Reus i el 1960 per l’Associació Excursionista de Reus, també parla de la Cova del Pere, tot i
que l’anomena Mas del Perotis: “Es diu que els animals no
cabien a Prades i fins se’n fermaven a l’ermita de l’Abellera
i s’havien d’anar a allotjar al mas del Perotis, a més de mitja
hora del poble. (…) Era del Perotis. Planell en el qual encara
es conserva el vell enllosat, però tot trasbalsat. Es fa cap
immediatament, al que fou el mas del Perotis, el qual estava
format per grans coves, closes per parets, les quals les engrandien, puix que un bocí de teulada, de la qual es serven
els forats que sostenien els cairats on descansava, continuava cap endavant llur sostre. Bocins d’aquelles parets són
en peu per testimoniar l’existència del mas, molt important
en temps del vell pastoreig per les Muntanyes de Prades. Es
passa, de primer, vora allò que fou corral dels bous i després
davant les ruïnes que encara tanquen les grans coves. Sota
de les cavitats, i en el fons, ragen dues fonts, dites avui del
Celestino.” (3).
L’any 1985, Ramon Amigó descriu així la Cova del Pere:
“Té una profunditat de ben bé 15 m i una amplada de cap a
12 m a la boca; l’altura és de 3-3,5 m a l’entrada. Hi queda
19

un bocí llarg de paret, feta amb carreus de saldó, a 4-5 m enfora de la boca, en amunt de la qual, a l’exterior, hi ha els forats
on reposaven les bigues que sostenien la teulada… No hi ha
record d’haver-hi vist viure, però n’hi ha d’haver-hi vist tancar
bens: n’hi cabien més de cent.” (4).
Observant amb atenció el conjunt de la Cova del Pere, es veu
que no va ser sempre un corral, sinó un mas que comptava
amb una era per a batre pròpia. Recorda molt, per les seves
característiques, el Mas d’Esplugues, de Siurana, ja documentat el 1228 (5). Probablement, pertanyen al mateix període de
repoblació: l’entorn del segle XII.
Un dels maldecaps dels habitants de la Cova del Pere era evitar l’entrada d’aigua de la pluja a l’habitacle; per això, van posar
una teulada aguantada per troncs encastats a la roca i van haver d’excavar canals de desguàs dalt de la penya. A la façana,
hi van picar regates horitzontals superposades, i recaragolades canaletes verticals, per tal de desviar les cortines d’aigua
que es formaven quan plovia fort i feia vent. La casa de sota de
la balma probablement evolucionà a partir del mur frontal de
tancament de la cova. Aquesta casa estava compartimentada
i tenia una superfície aproximada de 95 m2. Probablement, es
proveïen de l’aigua de les dues fonts internes que hi havia.

Patrimoni

La Roca del Gríngol i la seva alineació de forats

S’observen reparacions fetes amb morter de calç en diversos llocs i la data molt tardana de 1895 gravada en la dovella
central del portal d’entrada.
Sobre de l’era, destaquen tres grans roques que conformen
un espai interior tancat i que conserva restes de murs, però
l’esfondrament del sostre els ha desdibuixat. A sobre la roca
de la dreta, hi ha una canalització per a desviar l’aigua de la
pluja; a l’entrada, destaquen uns encaixos destinats a una
tanca rudimentària. Sembla que aquest espai havia estat
destinat a corral dels bous.
Passem pel davant de la cova principal i baixem per un
corriol margenat (SE) fins a trobar la pista que seguíem des
del punt 4
7.- Pista, 1.152 m alt. Continuem per l’esquerra (NE) uns 250
m fins a trobar una bifurcació.
8.- Bifurcació, 1.150 m alt. Pugem per l’esquerra (NE) uns 100
m fins dalt la carena. Al peu d’uns blocs de gres roig, just on el
camí comença a baixar, trobem a banda dreta un corriol.
9- Corriol poc marcat, 1.162 m alt. El seguim (E) uns 100 m
per dalt la carena, fins que es fa visible una agulla de gres roig
i formes capricioses coneguda com la Roca del Gríngol.
10- Roca del Gríngol, 1.166 m alt. Aquesta roca recorda una
carassa amb ulls i boca. Ramon Amigó ens explica l’origen
del seu nom: “Diuen que Gríngol és un nom de família; el
Gríngol era un home molt fort i valent que anava amb els
carlins.”(6).
A la cara sud de l’agulla, a 3 m del terra, s’aprecia una
superfície allisada artificialment amb 8 forats picats a la roca,
destinats a fixar una estructura de fusta d’uns 4 m de llarg.
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Receptacle trapezial d’una possible premsa de raïm rudimentària. Canal de sortida i encaix d’un cairó de fusta

En desconeixem la funció. Seguim uns 30 m vers llevant
per sobre del roquetar i trobem, a banda esquerra, un curt
baixador que ens mena a una balma obrada d’uns 14 m de
front, que segurament fou el corral de l’habitacle. Tornem a
pujar i anem dret cap a un conjunt de tres grans roques de

gres roig on hi ha els vestigis d’un singular habitacle troglodític amb diverses dependències fetes amb estructures de
fusta. En primer lloc, trobem, entre dues roques, un passadís d’uns 4 m d’ample per uns 11 m de llarg; si ens fixem
en les vores superiors de les parets i a mig aire, veurem

Balma obrada de la Roca del Gríngol
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Grans encaixos destinats a fixar una plataforma de troncs en voladís i escales per a accedir-hi per sobre la roca de llevant

els encaixos d’un sostre de bigues que cobria l’esmentat
passadís. A les parets hi ha forats més petits per a posarhi possibles prestatges o per a fixar-hi separacions internes.
Són curioses dues llargues i estretes regates verticals que

hi ha al final de l’estret. Pugem dalt de la roca plana de migdia
i trobem un receptacle de forma trapezial amb dos encaixos i
una canal de sortida. El receptacle té una capacitat d’uns 2.000
litres i, segons Eloi Font, pot tractar-se d’una premsa de vi:

Encaixos, canals, forats rodons i rectangulars fan intuir l’estructura d’aquest habitacle sorprenent.
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Pou de glaç de la Roca del Gríngol

“Interpretem aquest relleu com una base de premsa primitiva accionada a palanca i que alhora aprofitava el plat trapezoïdal com a base de trepig del raïm abans del premsat
final. El que sorprèn més és que el most que sortís per
l’estria de l’extrem d’aquesta plataforma havia de saltar una
bona alçada per poder ser recollit a sota.” (7). Segurament,
hi devia haver alguna estructura de fusta que facilitava la
recollida del most.
Des d’aquest replà, des d’on es domina una vista magnífica de l’entorn, podem apreciar que les bigues que cobrien
la dependència que aprofitava l’espai del passadís que hi ha
entre les dues roques tenien, aproximadament, entre 4 i 5
m de llarg i un gruix d’entre 25 i 30 cm. Per la banda sud, on
la roca forma un perillós estimbat, destaquen una mena de
petits replans picats sobre una prominència rocosa on, probablement, hi recolzaren l’inici d’un mur de pedra que devia
envoltar parcialment el receptacle trapezial i evitava, així, el
perill de caure als que hi treballaven. A l’inici de la rampa
que puja al receptacle, s’aprecien petits graons i encaixos;
també hi ha una canalització i un forat rodó per a encastar-hi
un pal vertical sobre la prominència rocosa que hi ha.
La roca de llevant té una filera de 7 forats per a fixar les
bigues d’una plataforma en voladís d’uns 6 m d’ample i posada a uns 2 m sobre terra. S’hi accedia des de la roca on
hi havia la possible premsa baixant per unes escales. Hi ha
encaixos en altres llocs i en blocs caiguts per l’entorn que
mostren la complexitat d’aquest singular habitacle, que devia combinar també parets de pedra seca.
L’indret no ha estat excavat ni estudiat a fons i permet interpretacions diverses; la meva és una més entre les possibles.
Tornem al punt 10, la banda sud de la Roca del Gríngol on
hem trobat el primer sistema de forats, i seguim en direcció
sud per un corriol poc marcat. Passats uns 100 m, trobem
les restes del pou de glaç de la Roca del Gríngol.
11- Pou de glaç de la Roca del Gríngol, 1.156 m alt. Es troba
en una clotada, entre la Roca del Gríngol i el turó que s’alça
a migdia; segurament, per a protegir el pou del sol. Ramon
Amigó el descriu així: “El pou de la Roca del Gríngol també
s’havia conegut com del Mas de Pagès, un mas desaparegut, amb font abundant, que li quedava a poca distància. …
El paratge on hi ha el pou té fama de ser dels més freds de
la comarca, i dels més afectats per la neu. Fa l’efecte que
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no era un pou rodó, sinó rectangular, puix que es veuen
dues arrencades dels arcs que sostenien el sostre… Són
les dues arcades de què parla un document de l’any 1702.
L’amplada del clot és d’uns 9 metres des de l’inici de les
arcades fins allà on es veu que feien cap. Aquests pous tingueren activitat econòmica i productiva al llarg dels segles
XVII-XVIII, període on es constata un febril comerç amb el
pobles de la plana i del Camp.”(8).
Seguim un senderó poc marcat que surt del pou i baixa
vers llevant uns 130 m fins a trobar una pista travessera. La
seguirem per l’esquerra (NE) uns 50 m fins a enllaçar amb
una ampla pista travessera.
12- Pista travessera (GR 171), 1.144 m alt. Seguim el GR
pel ramal de l’esquerra (NE). La pista revolta vers ponent
i, caminats uns 350 m, fem cap al Camí de la Font del Mas
d’en Pagès.
13- Camí de la Font del Mas d’en Pagès, 1.147 m. alt. El
deixem a la dreta i continuem per la pista i el GR pel mig
d’un bell bosc de pi roig (W). Seguim baixant fins al punt 4,
on deixem el GR a l’esquerra i seguim davallant per la pista
(SW) cap el Coll de Bosc i el Coll de l’Arena, on s’acaba
l’itinerari.
Antoni Ferrando Roig
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Retalls d’un diari de viatge
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Recorreguts per la Menorca interior (2 de maig de 2016)

Camí Reial de Ferreries a Ciutadella

Són les 10:03 del matí. Tot i que es creu que el camí és
d’origen medieval, no descarten que s’hagués traçat sobre
una antiga calçada romana.
El camí segueix entre murs de pedra seca d’una alçada mitjana, amb força vegetació arbrada, ullastres, alzines,
llorers… Al cap de 6 minuts passem pel davant d’un mas
amb palmeres al jardí i una rica diversitat floral; tres ruquets
ens miren encuriosits. Passats 4 minuts, el traçat s’estreny
i entrem en un tram de camí empedrat, on de tant en tant
aflora la roca mare. Els arbres, ben arrenglerats com en un
passeig, ressegueixen el camí formant un túnel de vegetació que sembla esperar i saludar el caminant, acompanyat
d’una irregular paret de pedra seca.
A les 10:20, un indicador ens informa que som a 2,5 km de
Ferreries i a 14,5 km de Ciutadella. A les 10:26 ens endinsem al Barranc de l’Algendaret i el seguim durant 17 minuts,
tot gaudint del camí i de verds camps de cereals. En 2 minuts més, travessem un portell de pedra seca sense porta
que dóna pas al camí, ara cobert per un arc d’ullastres que
protegeix els caminants del sol. Trobem més trams empedrats i amb arrels superficials que eviten l’erosió. A les 10:44
passem pel davant de Sa Cova Reial, que queda a la dreta,
en un eixamplament del camí. Es creu que fou un habitacle
prehistòric, tot i que no és gaire gran; actualment, serveix
d’aixopluc en cas de mal temps. Continuem 2 minuts més
i passem per una propietat d’arbres fruiters florits, amb rec
gota a gota, que ens canvia el paisatge; ens sembla que són
pomeres. Deixem el barranc i aviat iniciarem sa Costa de Na
Salema: una pujada de 81 m de desnivell que se supera en
5 minuts. Aquest és un dels topònims que han estat recuperats pels que han preparat aquest itinerari. En 6 minuts més
trobem uns altres indicadors que ens informen que som a 3,8
km de Ferreries i a 13,2 km de Ciutadella, i a poca distància
del Pas d’en Revull. A les 10:56 som a l’inici de l’engorjat i
espectacular Pas del Revull. Segons la llegenda, en Revull
era un bandoler moro que s’amagava en aquest paratge.

Itinerari 3. El Camí Reial de Ferreries a Ciutadella
1. Ferreries - 2. Entrada del Camí Reial - 3. Pas d’en Revull - 4. Barranc d’Algendar - 5. Poblat talaiòtic de Torretrencada - 6. Camí de la Naveta dels Tudons - 7. Pedreres
de s’Hostal - 8. Poblat talaiòtic de Montefí - 9. Ciutadella.
Recorregut: 20,2 km
Desnivell: +260 m / -345 m

A

vui anirem des de Ferreries a Ciutadella caminant pel
Camí Reial o Camí Vell, la via que des d’antic comunica Ferreries amb Ciutadella travessant el Barranc
d’Algendar.
Sortim a les 9:53 de la plaça de l’Església de Sant Bartomeu, seguim pels carrers de Sant Bartomeu i de la Costa
de ses Barreres, fins a trobar unes escales que ens conduiran a la carretera de Migjorn Gran. La creuem pel pas
zebra i seguim pel tram del pas de vianants protegit en direcció a Ciutadella. Som al carrer Coll Llis i seguim pel pas
de vianants fins a trobar, a mà esquerra, el carrer del Camp;
el seguim per la dreta deixant enrere les últimes cases de
Ferreries mentre ens endinsem en la Menorca rural. A la
banda esquerra hi ha propietats tancades amb altes parets
de pedra seca. Un cop passades les darreres cases, entrem
al Camí des Barrancs, on podem observar l’activitat agrícola
que sempre ha distingit l’interior de Menorca; a banda dreta
veiem un petit mas amb arbres fruiters. Són les 10 del matí.
Al davant tenim Es Pouets, una antiga edificació des d’on es
subministrava l’aigua potable a Ferreries, que data del 1642.
Els dos pous que queden dels quatre que hi havia estan protegits per tanques de fusta d’ullastre, així com l’escala que
puja a una petita terrassa que s’aprofitava com a hort. Just
abans d’arribar a la carretera, a mà dreta, podem contemplar un petit mas on uns cavalls ens observen encuriosits.
Trobem la carretera que, per l’esquerra, ens duria a la Cala
Galdana, la travessem: el camí continua al front. Trobem un
indicador que ens anuncia que entrem al Camí Reial.
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Ens desviarem a l’esquerra de la pista que ens duria a la Casa
d’es Canaló; com si féssim una drecera, entrem a la barrancada de ple, canviant completament de paisatge en un moment.
Es tracta d’un engorjat d’uns 450 m que ens endinsarà al Barranc de l’Argendar i que baixa per una obaga entre abundant

vegetació, altes parets de roca, murs de pedra, passos entre roques i graons. I així arribem a la pista. Davant nostre
tenim unes cingleres de marès entre les quals destaca una
construcció encastada a la roca en una cavitat artificial i mig
tapada per la vegetació.

Camí Reial de Ferreries a Ciutadella: el Pas d’en Revull, tram coster empedrat i riuet del Barranc d’Algendar
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Aspectes del paisatge del Camí Reial de Ferreries a Ciutadella després del Barranc d’Algendar

A les 11:25 travessem el Barranc d’Algendar per un
pontet i arribem a la pista que segueix un tram del riuet.
Hem deixat enrere, sense passar-hi, el Mas d’es Canaló.
Seguim la pista, que en 12 minuts ens durà a una petita esplanada limitada per una immensa paret de pedra
marès. Just a la vora del barranc, unes baranes d’ullastre
protegeixen el visitant de caure-hi. Hi destaca una majestuosa alzina amb espargides i recaragolades arrels,
al peu de la qual el caminant pot descansar. Són les
11:44. El camí segueix per darrere l’alzina i de seguida
comença una pujada que, en 6 minuts, ens portarà a un
bonic tram de camí empedrat molt ben conservat. A les
11:52 trobem un indicador que ens informa que som a
11,8 km de Ciutadella.
El camí continua pujant entre parets de roca i murs de
pedra seca. Tot i que el recorregut està senyalitzat també
per a ciclistes, aquest és un tram gens fàcil de seguir;
alguns han de portar les bicicletes a coll. A les 11:58
fem cap a una cruïlla. Per la dreta, el camí porta als masos de Son Guillem i Son Olives. Seguim pel ramal de
l’esquerra, que es converteix en una pista asfaltada que
seguirem fins a Ciutadella sense perdre alçada.
El paisatge canvia; seguirem durant gairebé una hora
entre grans extensions de prats, on cavalls, ovelles i vaques pasturen plàcidament. Els prats són delimitats per
la mateixa pista i per llargs murs de pedra seca. Lluny, de
tant en tant, apareix algun mas que destaca entre el verd
de l’herba i el groc i el rosa de les flors.
A les 12:27 passem per l’entrada del Mas de Totlluc,
a banda dreta de la pista; continuarem gaudint d’aquest
camí tan plàcid fins a arribar a l’entrada del poblat talaiòtic
de Torretrencada. Són les 12:48. Després de passar una
petita porta metàl·lica, seguim per un senderó ben definit creuant un prat florit que, en 7 minuts, ens portarà al
poblat. Uns plafons informatius ens orienten sobre el que
hi podrem veure. En aquest poblat es conserva un talaiot
(850 al 550 aC), un recinte de taula, al peu vertical de

la qual destaca el reforç que té per a ajudar a sostenir
el capitell horitzontal. També hi ha dues coves funeràries
i dues basses cobertes que ens recorden les que vàrem
veure en una sortida a la Ruta de la Capona (pedra seca),
que hi ha a la comarca de l’Alt Camp.
Aquests poblats van ser habitats o aprofitats no només
en el període talaiòtic, sinó que s’hi han trobat fragments
de ceràmica romana i islàmica, així com tombes picades
a la roca de l’època medieval. També poguérem observar i aprendre de l’enginy dels seus pobladors al llarg
del temps, especialment pel que fa a l’aprofitament de
l’aigua. A pocs metres del poblat, hi ha una gran plataforma de roca delimitada per murs de pedra i, al mig, un
aljub on es recollia l’aigua de la pluja. És aquí on dinem i
intercanviem unes paraules d’admiració pel conjunt amb
una parella canadenca de la nostra edat; els convidem
amb el poquet que duem: patates, llonganissa, formatge,
mandarines, etc., i ells, amb molta prudència, s’hi agafen
sense recança. La visita del conjunt, dinar inclòs, ha durat una hora.
A les 13:48 som altra vegada a la pista per a continuar
el recorregut. Als 3 minuts trobem un trencall a la dreta
que va a la vila i poblat talaiòtic de Torrellafuda, però ho
deixarem per a un altre dia, en què hi anirem des de la
carretera de Ciutadella. Ens mantenim al nivell d’uns 300
m una bona estona. Som en altiplà, conscients de caminar per un indret alt, on l’aire corre i la llum és esplèndida, sense cap obstacle entre l’horitzó i la teva mirada.
Les parets de pedra seca, impecables, tenen una alçada
suficient perquè el bestiar no pugui sortir, però prou baixa
perquè, des de la pista, es pugui contemplar el paisatge
de prats i flors, on vaques i cavalls pasturen: un paisatge
rural que convidaria un pintor a plasmar-lo en una tela.
Continuem caminant fins a trobar un trencall a l’esquerra
que va al Mas de Binivarga, on un ramat de vaques blanques i negres reposa. Al fons, lluny, petits turons, alzines,
savines i ullastres trenquen la planura del paisatge.
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Retalls d’un diari de viatge

Poblat de Torretrencada: aljub, taula amb un pilar de reforç i cisterna prehistòrica

El camí comença a baixar suaument i a les 14:32 trobem, a la dreta, el camí d’entrada a la Naveta dels Tudons
pel Camí Reial. Tanmateix, la porta és tancada. Tot i que la
nostra intenció era anar-hi per aquesta banda, per tal que
la visita formés part de l’itinerari, hi tornem l’endemà per
l’entrada principal de la carretera de Ciutadella. En el punt
d’informació, ens expliquen la raó per la qual l’entrada del
Camí Reial està tancada: resulta que la Naveta del Tudons
es troba en una propietat privada i, com a tal, resultaria molt
complicat controlar dos accessos.
Deixem el Mas de Sa Vinya Nova a la dreta; són les 14:50.
En 10 minuts més, arribem a les Pedreres de s’Hostal, situades a 1 km de Ciutadella. Són unes pedreres de marès d’on
s’extreien els carreus per a la construcció dels edificis de
l’illa. El 1994 foren tancades i, un any després, l’Associació
Líthica les va llogar per a donar una nova vida a l’indret. Actualment, s’hi programen diverses activitats culturals al llarg
de l’any en un escenari molt peculiar. Encara trobem, a tocar
del Camí Vell, una pedrera activa; un rètol a la grua diu: Cantera de marès dels germans Pons Caules.
Som a tocar de Ciutadella, i les caòtiques vies de la perifèria ens fan dubtar una mica de cap on hem de continuar
per tal de poder arribar a l’últim poblat que ens queda per
a visitar avui: el Poblat talaiòtic de Montefí. Traspassem la
carretera RC-2 i seguim endavant; ja es veu el campanar
de Ciutadella al fons. Passats 5 minuts, trobem a la dreta
l’indicador que anuncia l’entrada lliure al Poblat talaiòtic de
Montefí. La web menorcatalaiòtica.info descriu així l’indret:
El poblat de Montefí és un assentament d’època talaiòtica
que es va emprar fins a època romana.

En el seu moment de màxima esplendor, era un dels poblats
més grans de l’entorn proper al port de Ciutadella. Les seves característiques arquitectòniques i espacials ens parlen
d’una població típica d’aquesta època, estretament lligada
a l’explotació ramadera i agrícola. Conté els monuments
propis d’un poblat talaiòtic: talaiots construïts amb la tècnica ciclòpia, necròpolis d’hipogeus, coves naturals, sitges
d’emmagatzematge, dipòsits de recollida d’aigua, etc. Actualment conserva tres talaiots ben visibles, més un altre
de probable, perquè en temps passats, almenys un va ser
destruït quan es va construir la carretera Maó-Ciutadella.
Tot i que tenim la ciutat a prop i estem envoltats de carreteres, és de remarcar la tranquil·litat i serenor que podem
respirar durant els 40 minuts d’estada a la zona arqueològica; la vegetació floral en aquesta època ha cobert com un
jardí tot el poblat. Grans ullastres creixen entre les pedres al
davant d’un dels talaiots, fent ombra i convidant el visitant a
la contemplació. Un dia esplèndid envoltats d’un paisatge ric
en tots els aspectes i, per acabar, una visita a la bella ciutat
de Ciutadella, a la qual sempre és interessant de tornar.
El retorn ha estat com els d’abans: en el bus que travessa
l’illa de Ciutadella a Maó. Nosaltres baixarem a Ferreries,
envoltats d’estudiants que tornen a casa.
Marta Roig
Fotos: Marta Roig i Antoni Ferrando

Talaiots del poblat de Montefí (850-50 aC). Ciutadella
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Espai Obert
Balconada

E

n créixer el nou dia, i un llenç de boira desdibuixa la teva silueta
i la fa encara més sinuosa, muntanya que despuntes des de la
Serra. Aquest color en efervescència, talment com una corona,
omple de misteri la carena.
El so de la campana, pausada o cridanera, ressona en l’empedrat. Ja
corren les dones a missa, o és l’àngelus o és un comiat. Tant i fa. Les
campanes repiquen en l’aire d’aquest matí assolellat.
Plou i fa sol pels recers de la vila. És el migdia. Alguns pagesos
tornen perquè avui s’acabarà abans el dia. S’encenen els llumenets a
les cases. És el moment d’oferir el que s’ha fet en aquest dia, sense
rancors, tot esperant que demà sigui un bon jorn.
Pujaré per carrers de pedra viva, curulls d’històries i de racons, fins
al pla de Santa Maria, per veure, els teulats lluents de la meva vila, com
prenen els confusos colors de la tarda i com s’omplen de seny.
I quan arriben els ocells a la fi de la tarda, sobrevolen cases, carrers
i places. Donen vida al cel que els emmarca!
Te’n vas a jóc, sol solet que ens has fet companyia tot lo dia. Te’n
vas al fons de la vall, traient llum a la vila. Esfera lluminosa! Alegria,
nostàlgia i vida! Ara que es pon la tarda... ton color em manté aquí dalt,
embadalida... Demà, serà un altre dia.
Dels espadats fins als Plans, ens parleu majestuoses, Muntanyes de
Prades. Sou roca viva que encomana vida, i ara albergueu un capvespre ple d’harmonia.
Toca, toca la campana... de Sant Joan arriba la pau desitjada.
S’enfila la marinada. Ufanosa, ella; gens covarda. Brisa de mar que
ens portes un nou panorama. Tanqueu les finestres, mestresses, que
el vent s’ha ensenyorit de la plana i la muntanya!
Sents com et crida el vent des de la Serra? Vine, et diu, vine... Sents
com t’embolcalla entre els seues sospirs? Abraça’m, et diu, abraça’m...
Sents com et xiuxiueja? Escolta’m, et diu, escolta’m... Sents com et
crida el vent de la Serra? Vine, et diu, vine’m a veure...

Elisenda Rosell
Foto: Amadeu Rodríguez
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LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
MATABOU
Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia:

FONOLL
Matabou, Costella de bou,
Llengua de gat
Bupleurum fruticosum L.
Umbel·líferes
Mata arbustiva

Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia:

Fonoll, fenoll
Foeniculum vulgare
Apiàcies o umbel·líferes
Planta herbàcia

A

P

mb aquesta planta, sí que ho tindria difícil de
trobar algú que no la conegués; tiris pel camí
que vulguis, a dreta i esquerra, pels fenassars,
parades ermes, herbassars i talussos, de segur que
n´hi trobaràs.
És una planta perenne, molt resistent a la secada, de
tiges erectes que poden arribar fins als dos metres i
mig d’alçada. Brosta d’un bulb a la primavera amb unes
fulles d’un verd intens en forma de plomall que, després, quan creixen a l’estiu, gairebé totes es perden.

lanta autòctona dels Països Catalans, rústica i
resistent, que trobem freqüentment a les nostres muntanyes. Pot ser tan abundant que no
en fem ni cas. És un arbust de fulla perenne, d’1 a 2
m d’alçada, amb les branques denses proveïdes d’un
gran nombre de fulles.

Llavors la planta
s’endureix per tal
de no perdre aigua. Les flors formen una umbel·la
d’un color groc
verdós de fins a
8 cm de diàmetre, la qual està
composta d’altres
umbel·les
més
petites, que estan
constituïdes
de
petites flors d’un
color groc daurat.

Matabou. L’Espluga de Francolí, setembre 2016

És una de les poques umbel·líferes que trobem en
forma d’arbust. Es troba sovint en els marges, vores
de camins i alzinars aclarits o afectats per incendis.
Les fulles són obovades en forma de llàgrima, de marge
enter i d’un color verd lluent pel davant, amb el revers grisenc i amb la nervació pinnada (en forma de ploma d’ocell).
Es presenten disposades helicoïdalment sobre la tija.
Floreix a l’estiu. Les flors són hermafrodites, o sigui
que tenen a la vegada unitats reproductives masculines
i femenines, grogues i petites, i s’agrupen en umbel·les
de 8 a 20 radis, cadascuna de les quals sosté una petita flor. En conjunt formen una umbel·la composta molt
semblant a la flor del fonoll.

Fonoll. L’Espluga de Francolí, setembre
2016

És una planta comestible, de la mateixa família que les
xirivies, els apis o el coriandre. És molt aromàtica i d’un
intens gust anisat. Les fulles tendres i les llavors són
molt usades en la cuina mediterrània i asiàtica, i també
en confiteria i pastisseria. És una planta mel·lífera.

Detall de la fulla i de la flor del fonoll

De ben segur que, si les abelles la trien per a fer la
seva mel, deu tenir bones propietats remeieres. I, d’això,
també en sabien molt els nostres avis, que la feien servir com a digestiva, per a expulsar els gasos, com a calmant, relaxant, diürètica i, fins i tot, com a afrodisíaca; i
no es descuidaven mai de posar-ne a la ratafia.

Detall del fruit i de
la fulla del matabou

El fruit és petit i marró quan és sec, amb doble aqueni
-cada fruit conté dues llavors- i amb cinc petites dents.
D’aquesta planta, se n’extreu un oli essencial que té
propietats antiinflamatòries. Els fruits i les arrels també
s’empren com a remeis contra la tos.

Joan Castro
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A PEU PER LA TINENÇA DE BENIFASSÀ (primera part)

Itineraris Escollits

A

l nord del País Valencià, al Massís del Port, a la
capçalera del Riu Sénia, limitant amb terres catalanes i aragoneses, es troba situada la contrada
històrica de la Tinença de Benifassà.
Visitem aquest territori. Anem a trobar-nos amb paratges
naturals molt poc coneguts, amb una gran riquesa botànica i faunística, però també etnogràfica, arquitectònica i
paisatgística.

s’establiren al castell i el convertiren en ermita dedicada
a Santa Escolàstica. Posteriorment, el 1233, el rei Jaume
I ordenà construir un monestir dedicat a la Mare de Déu a
prop de l’antic castell musulmà de Beni-Hazà.
L’any 1250 la comunitat de monjos es va poder traslladar
al nou cenobi: el Monestir de Santa Maria de Benifassà. Des
d’aleshores, el castell de Beni-Hazà va quedar totalment
abandonat. L’any 1254 l’abat de Poblet cedia a la comunitat
de Benifassà tot el terme de Benifassà; d’aquesta manera, el nou monestir adquiria jurisdicció i identitat pròpies.
Els monjos propiciaren la repoblació del seu territori amb
caràcter de senyoriu feudal: oferien protecció a canvi de
tributs i treball a les seves terres, la seva tinença. L’abat del
monestir fou el senyor del territori durant segles. Del mot
tinença, sinònim de feu, rep aquesta contrada el seu nom:
Tinença de Benifassà.
Passaren un llarg període (segles) d’auge i esplendor
econòmica, cultural i política. Mentrestant els assentaments
humans sobre antics llogarrets d’origen islàmic creixien al
voltant de l’important Monestir de Benifassà, s’anaven configurant els set pobles, la setena de Benifassà: Castell de
Cabres, El Boixar, Coratxà, Fredes, El Ballestar, Bel i La
Pobla de Benifassà.
A partir del segle XVII un seguit de daltabaixos (penúries, escaramusses, guerres, pestes...) van provocar-ne
la decadència progressiva i l’abandó definitiu l’any 1835
arran de la desamortització de Mendizábal. Posteriorment,
durant la primera guerra carlista, va ser utilitzat com a caserna, hospital i presó.
El 1931 la Diputació de Castelló va declarar les ruïnes de
l’antic monestir com a Monument Nacional. Anys més tard,
les donà a l’Orde dels Cartoixans. Ells el van restaurar acuradament, mantenint l’estil arquitectònic original, de transició del romànic al gòtic, sota el control d’experts de l’Orde
i del Ministeri de Belles Arts. L’any 1967 va ser ocupat per
monges cartoixanes i es va establir la clausura monàstica.

Embassament d’Ulldecona

Apunt històric
Durant l’ocupació musulmana de la península ibèrica,
en aquest territori s’hi instal·là una tribu berber liderada
per Beni-Hazà (o Beni-Hassan), la qual aixecà un castell
en un lloc elevat des d’on controlava la zona. El 1195 el
rei d’Aragó Alfons II el Cast va reconquerir aquest territori.
Uns anys més tard, el castell i el terme van passar a ser
propietat de Guillem de Cervera; aquest es va fer monjo del
Cister i va ingressar al Monestir de Poblet, al qual féu donació del castell i les seves terres. Alguns monjos de Poblet

El Portell de l’Infern
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Itineraris Escollits
El nostre recorregut per La Tinença
Una recomanació per a qui vulgui endinsar-se per aquest
territori és no menysprear-lo pel fet de ser muntanya baixa;
les rutes poden ser més llargues en temps del que en principi pugui semblar, els desnivells acumulats poden ser importants i el terreny, a cops, força enrevessat.
L’itinerari que ens vam proposar dur a terme és un tomb de
quatre dies a peu per a visitar els set pobles de la Tinença
i també Vallibona. Comença i acaba al pont de la carretera CV 105 entre La Sénia i La Pobla de Benifassà sobre
l’embassament d’Ulldecona, situat a 8 quilòmetres de la població de La Sénia; tot just passat aquest pont, hi ha un espai apte per a deixar el cotxe. El traçat escollit va molt pistes
i senders GR o PR, els quals estan en força bon estat; però
també vam passar per altres senders que, en alguns llocs,
estan molt perduts. Alguns trams coincideixen amb la ruta
dels 7 Pobles esmentada anteriorment.

Monestir de Santa Maria de Benifassà

Territori que malda per no ser oblidat
Els set pobles de la Tinença han sofert una pèrdua de
població progressiva d’ençà de la segona meitat del segle
XX, per causa dels canvis produïts en les formes de vida i
per les males comunicacions. Actualment, és un dels territoris més aïllats i despoblats del País Valencià. En conjunt, la
població dels set pobles no arriba als 300 habitants.
Precisament per aquest aïllament, és un espai natural
de gran valor mediambiental alhora que un recurs i reclam
turístic. L’any 2006 es creà el Parc Natural de la Tinença
de Benifassà, el qual constitueix un dels territoris més inalterats que queden al País Valencià. Abraça gairebé tota la
contrada i s’expandeix, per la similitud de l’ecosistema, al
terme municipal de Vallibona, encara que aquest poble no
pertany a la Tinença històrica. És un vast territori muntanyós
d’orografia molt complexa, de paisatges grandiosos, escabrosos, salvatges, amb impressionants moles calcàries. Malgrat aquesta complexa orografia, hi ha nombrosos camins i
senders que antigament servien per a comunicar els pobles
i masos de la comarca, els quals avui en dia són utilitzats
per excursionistes. Hom ha creat una ruta circular per a fer a
peu anomenada 7 Pobles; uneix, aprofitant camins i senders
ancestrals, els set pobles de la comarca i està senyalitzada
amb un 7 de pintura vermella en roques i arbres. Per als que
gaudeixen amb les BTT, el circuit anomenat Els 3 Regnes
permet enllaçar els tres antics regnes de Catalunya, Aragó
i València. El gran objectiu és que la gent vagi a conèixer
aquesta zona de natura i història tan especial. Per descomptat que, d’excursions, se’n poden preparar moltíssimes ja
que els camins i senders surten dibuixats amb precisió a
l’excel·lent i imprescindible Mapa i guia excursionista de la
Tinença de Benifassà, editat per El Tossal Cartografies. Amb
aquest mapa, que és un bon exemple de feina ben feta, vam
preparar el traçat de l’excursió que a continuació es descriu.
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El Mont Caro des del Tossal dels Tres Reis

Tossal d’en Canadé

Itineraris Escollits

Els antics camps abandonats, organitzats amb marges de pedra seca, són un paisatge molt comú a la Tinença.

Jornada 1: De l’embassament d’Ulldecona a El Boixar
Iniciem la ruta caminant poc més d’un parell de quilòmetres per la pista anomenada dels Mangraners (també se la
coneix com la pista de la Fou), la qual va vorejant en direcció
nord l’embassament d’Ulldecona. Passat el Mas de Ximo,
abandonem la pista, prenem un camí ample ascendent en
direcció oest que es dirigeix al Mas d’Abella en el qual trobem els senyals amb franges blanques i grogues del PR-CV175.1. Ja no els abandonem fins a Fredes. En un revolt molt
tancat, agafem l’antic camí de ferradura, ancestral pas que
comunica les terres altes de Fredes amb les valls baixes de
la Pobla de Benifassà. Hi ha bones vistes de l’embassament
i els paisatges rocallosos tan típics de la Tinença i del Port.
El sender, que es conserva empedrat en molts trossos, va
guanyant alçada moderadament pel Barranc Ronyosa: entrem en un món de roca i penyals, entre els quals es va
endinsant la senda.
Més amunt, entrem en un espès bosc de pins. Arribem
a un tall a la muralla calcària que ens barraria el pas: és
el Portell de l’Infern. El lloc és preciós, ofereix unes vistes
meravelloses del Barranc del Salt, Punta del Solà d’en Brull
i Punta de l’Àguila. La salvatge bellesa que contemplem ens
dóna molt bé la mesura de l’aïllament de les terres altes
quan el transport es reduïa a l’ús animals de càrrega.
El camí segueix per l’obaga, entre les parets balmades
de la muralla calcària i el profund Barranc del Salt. Més endavant, deixem una senda a la nostra dreta, que baixa a
aquest barranc. El sender ara s’enfila una mica més fort; de
tant en tant, val la pena parar i gaudir de les espectaculars
vistes panoràmiques. Passem pel Maset del Pixón, totalment en ruïna i abandonat; té una petita era rodona limitada
per un marge de pedra molt ben fet. Després d’unes zetes
del camí, creuem la pista que, per l’esquerra, procedeix de
la Colonia Europa, seguim per una senda al costat d’un mur
de pedra, entrem en un bosc de pins amb un sotabosc de
boixos i grèvols, passem per la Font del Teix i fem cap a una
altra pista per la qual, cap a l’esquerra, arribem a Fredes.
Fredes és el poble més septentrional del País Valencià i
es troba a uns 1.090 metres d’altitud. Per la seva situació,
probablement, és el més visitat. Dins del seu terme municipal, es troba el Tossal dels Tres Reis, cim de 1.351 metres
d’altitud al qual ens dirigim: és el punt exacte on conflueixen
Catalunya, Aragó i el País Valencià.
Havent recuperat forces a Fredes, avancem pel GR 7 entre
marges de pedra en direcció NE vers el Pinar Pla, passat el
qual abandonem el GR; trobem l’ampla pista forestal que,

des de Fredes, va a Besseit. La seguim cap a l’esquerra a
buscar el Mas del Ric de Fredes: d’aquí, ja es veu el Tossal
dels Tres Reis. Una bona pujada per sender ens du al cim
que és un altiplà rocallós d’on gaudim d’extenses panoràmiques del Massís del Port. Al nord-est destaca el Mont Caro
de 1.441 m, el punt més alt del massís. A ponent, entre lloms
arrodonits, s’alça el Tossal d’en Canadé de 1.393 m. És el
punt més alt de la Tinença: cap allà anem.
Del Tossal dels Tres Reis davallem per la carena oest, enllacem amb una pista que, cap a la dreta, al nord, va a Sant
Miquel d’Espinalbar; la seguim en direcció contrària, cap al
Coll de Tombadors, on connecta amb la pista esmentada
anteriorment de Fredes a Besseit. Sense arribar-hi, prenem
a mà esquerra un camí ample tallat al trànsit de vehicles
mitjançant una cadena. Per aquest camí resseguim, elevats,
el Barranc de Fontsanta pel vessant nord durant un parell
de quilòmetres fins a trobar un eixamplament replanat on
enllacem un sender que davalla al sud fins a la pròpia llera,
per la qual seguim un bocí, creuem l’esmentat Barranc de
Fontsanta i, tot seguit, remuntem primer entre bosc i més
amunt entre camps agrícoles. Creuem un camí ample i, per
un sender molt perdut, assolim el Tossal d’en Canadé, on hi
ha un vèrtex geodèsic.

Mas d’en Roda

Davallem sense camí (hi ha alguna fita) vers el Maset del
Pere Negre; el veiem des del cim. Continuem al sud per passar entre els rònecs edificis del Mas d’en Roda, situat en un
indret elevat i d‘accés complicat, envoltat d’antics bancals
envaïts de vegetació boscosa i limitats per marges de pedra seca. Entre bosc de pins, efectuem la baixada, salvant
alguns estimballs rocallosos, fins a donar a una pista per la
qual, seguint cap a l’esquerra, al sud, fem cap al Boixar.
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Joan Guasch i Murtra

Racó de Lectura

Només em resta convidar-vos a llegir aquest llibre i descobrir aquesta regió salvatge, amb l’ aventura personal de
l’autor, la història, la gent, la geografia, la fauna... Es tracta
d’una crònica molt ben documentada, interessant, amena i
enriquidora. A més, la lectura es fa àgil gràcies a la divisió
en subcapítols dels 15 capítols que integren l’obra.
Marta Roig

J

uneau, la capital de l’estat d’Alaska, als Estats Units,
on l’únic accés és l’avió o el ferri, va ser l’inici del
viatge que Jordi Canal-Soler va fer a un territori salvatge, fred, inhòspit i solitari per a viure l’experiència de
recórrer el tram de camí que milers i milers de persones
havien fet entre 1896 i 1899 tot cercant l’or d’Alaska. Va seguir l’escenari -“el més gran museu a l’aire lliure”, segons
paraules de l’autor- dels cercadors d’or que fugien de la
misèria dels seus respectius pobles i ciutats en la dècada
de 1890, quan als EUA una sèrie de recessions financeres
i la fallida de bancs havien propiciat que molts ciutadans
seguissin les notícies que arribaven a San Francisco i a
Seattle sobre la descoberta d’or per part del miners locals
el 16 d’agost de 1896 a la zona de Klondike. S’exposaven a
un viatge llunyà, incert i difícil cap una regió on la natura en
estat pur feia més complicat encara el projecte i l’estada.
Per a arribar als jaciments d’or, els exposats cercadors podien seguir diverses rutes; la majoria va prendre la ruta a
través dels ports de Dyea i Skagway, al sud-est d’Alaska,
ja fos pel pas del Chilkoot Trail o el sender del Pas Blanc
fins al riu Yukon, per a navegar fins al Klondike. Les autoritats canadenques, a fi de protegir els milers de persones
que s’hi aventuraren, els obligaven a portar els aliments
necessaris per a un any per tal que no morissin de gana
ni de fred. Així, els seus equips podien pesar prop d’una
tona, cosa que obligava que el recorregut s’hagués de fer
diverses vegades per a traslladar tot el material.
Què puc afegir que no es digui al web del mateix autor
sobre el llibre? Per cert, el qual és un valor que cal afegir al
de la pròpia publicació:
http://www.jordicanal.com/books/terresdelnord.
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TERRES DEL NORD, viatge per Alaska i el Yukon, és la
crònica d’un recorregut per aquests paratges amb la història, la natura i la descoberta personal com a fil conductor.
El viatge segueix inicialment la ruta del Chilkoot Trail, el
camí traçat pels cercadors d’or que es van sentir atrets
pels camps aurífers del Klondike i arriba fins a Dawson
City. Travessant la frontera del Canadà, segueix fins a
Fairbanks per a descobrir el nou or d’Alaska, el petroli, seguint l’oleoducte que travessa l’estat fins als pous
d’extracció de Prudhoe Bay i descobrint una de les zones
més salvatges de Nord Amèrica que, com el Parc Nacional Denali permet contemplar una fascinant natura encara verge. Passant per les poblacions de Barrow, Nome i
Homer la ruta també permet veure com la modernitat ha
afectat diferents comunitats ancestrals, i finalment a les
Illes Kodiak l’autor comprova com en alguns llocs, aquesta
modernitat encara no ha arribat i la vida salvatge, especialment la dels óssos, segueix com a l’inici dels temps.
Al llarg del recorregut l’autor desgrana la història
d’Alaska i el Yukon fent especial èmfasi en els seus pobles nadius però també en l’arribada dels primers exploradors (russos, espanyols, britànics, americans...),
i aprofundint també en la fauna i la flora locals i les
històries personals dels homes i dones, antics i moderns, que ho van deixar tot per a marxar cap al nord.
El llibre es pot llegir com una guia de viatges per a visitar Alaska i el Yukon o com a narrativa de viatges per
a aquells lectors que vulguin aprofundir en el coneixement d’una de les regions més salvatges del planeta i tota l’aventura que hi ha darrere la seva exploració.

Autor: Jordi Canal-Soler. Editorial: Nova Casa Editorial (Barcelona).
Primera edició: setembre 2015. ISBN: 978-84-16281-43-5

Notícies
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

a mostra fotogràfica d’enguany, Activitats 2015-2016,
s’ha exposat a la Sala Maria Font del Museu de la Vida
Rural des del 30 de juliol fins al 4 de setembre. A la
inauguració, que tingué lloc a les 12:30h del dissabte 30 de
juliol, hi van assistir l’alcalde de l’Espluga, David Rovira, la
regidora de Joventut, Erika Soriano, i altres membres del
consistori; també hi eren presents Ramon Rosich, director
del Museu de la Vida Rural, Esteve Sabaté, president del
Club Atlètic Espluguí, i Antoni Ferrando, coordinador de
de la Secció Excursionista del C.A. Espluguí. A més, vam
comptar amb la presència de molts dels excursionistes que
participen de les nostres sortides i altres simpatitzants que
habitualment vénen a la inauguració.
Aquesta ha estat la novena mostra fotogràfica que organitza la Secció Excursionista com una activitat més dins del
programa d’actes de la Festa Major de l’Espluga. S’hi han
exposat 363 fotografies repartides en 18 pòsters A0. Les
imatges, totes relacionades amb activitats excursionistes,
de muntanya i viatges, han estat fetes pels nostres socis a
les comarques de l’entorn, Catalunya en general, els Pirineus, Sicília, el Marroc, les Illes Eòlies i Islàndia. També hi
havia fotos de curses de muntanya i de travesses en BTT.
El públic va poder consultar, en format revista, els quatre
butlletins que vam publicar al llarg del curs 2015-2016.
Al centre de la sala, i en lloc preferent, vam exposar -perquè bé ho mereixia- el treball escolar Projecte Everest, fet
des del ZER POBLET per alumnes de les escoles: M.D.
dels Torrents, de Vimbodí, Escola del Montgoi, de Vilaverd
i l’Escola de Blancafort, i guanyador d’un premi en el Certamen Baldiri Reixac d’enguany.
Com l’any passat, vam posar a disposició dels visitants
una urna i butlletes per a votar les 10 fotos que els semblessin millors amb la finalitat de publicar un calendari per
a l’any 2017.

ACTIVITATS 2015-2016

Antoni Ferrando Roig
Fotos: Marta Roig

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ

E

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

Ramon Rosich Trullols
Elisa Espinosa Gallego
Lídia Asensio Mur
Marc Iniesta Callau
Núria Calvet López
Alexandre Lorenzo Gallofré
Albert Gabarra Jiménez
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Gerard Gabarra Moyà
Montse Montserrat Pagès
Jordi Bel Casanovas
Maurici Ribé Llenas
Diana Patricia Salcedo
Benvinguts!

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

Avencs de la Pona, La Febró

