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EDITORIAL

A

ningú no se li escapa que, al darrere de cada publicació del Butlletí del Club Atlètic Espluguí, hi ha la dedicació i el treball desinteressat de cada un dels col·laboradors que el fan possible.
La redacció de l’editorial, dels articles i ressenyes, la selecció i preparació de fotografies, l’elaboració de mapes, la maquetació, la correcció
del text i la darrera revisió del butlletí són les principals feines implícites
en el resultat final de la publicació. Per això, vull ressaltar en aquest
apartat l’agraïment, com a sòcia i lectora, als que fan o han fet possible
aquest butlletí, i també engrescar el soci lector per tal que s’atreveixi a
col·laborar en la nostra publicació trimestral.
En les ressenyes d’excursions, d’activitats personals, itineraris, proves d’atletisme, viatges, etc. no només es divulga l’activitat i l’opinió de
l’autor, sinó que l’objectiu principal és compartir, participar i donar a
conèixer el nostre entorn més proper i el de més enllà, i animar el lector
a fer activitats semblants.
En la secció de natura i paisatge, trobem descripcions acurades, entre
d’altres, de plantes, arbusts o arbres, que ens conviden, a través del
detall fotogràfic de la flor, la fulla o l’escorça, a la identificació i coneixement de la de la natura més propera.
La publicació d’articles de patrimoni històric local, acompanyats de
fotos i dibuixos, ens ajuda a conèixer elements que ens podrien passar
desapercebuts i prenen un valor important a les caminades.
També hi ha un espai obert, on el soci pot exposar la seva opinió o
expressar el seu neguit sobre un destacat ventall de temes: la cultura,
l’excursionisme, l’esport, la natura, l’ecologia, etc., i on, des de sempre,
trobem una pàgina de poesia creada expressament per a cada butlletí,
que omple de color, d’olor, sensibilitat i delicadesa aquest apartat de
l’edició.
Darrere de cada sortida que es fa, hi ha una persona o equip que ha
preparat l’itinerari, acompanya el grup durant l’excursió i redacta la crònica del dia, amb el mapa i les fotos escollides fetes per col·laboradors
que també participen de forma constant en l’edició. Sempre hi ha la
foto de grup que ens identifica com a participants en l’excursió. Amb
aquestes ressenyes, a més, es crea un inventari d’activitats de la nostra
entitat, que d’altra manera caurien en l’oblit.
Finalment, torno a donar les gràcies, en nom propi i crec que de tots
els socis, a les persones implicades en la publicació del nostre butlletí;
així mateix, reitero el meu encoratjament a vosaltres socis perquè participeu en la seva edició amb els vostres escrits.
Que tingueu un bon any 2017!
Marta Roig
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Programa d’excursions

gener, febrer i març de 2017

L’Espluga de Francolí. Cruïlla de la Torre d’en Pella - Pla de la Vila - Figuera gran de Puig Coniller - Barraca de Cal Santcristo - Pedrera del Meset
- Cova del Meset - Cova del Mitgera - Cruïlla de la Torre d’en Pella.
Barberà de la Conca. Barberà de la Conca - Pont del Patacó - Mas
Diumenge, 22 de
del Civit - Ruïnes de la Torre d’Ambigats.S XI - Mas del Serrador - Pi
gener
del Xaconet - Font de l’Hort Nou - Barberà de la Conca.
Diumenge, 8 de
gener

Diumenge, 5 de
febrer
Diumenge, 19 de
febrer
Diumenge, 5 de
març

Matinal

Matinal

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.

Matinal

Picamoixons. Itinerari pels entorns de Picamoixons.

Matinal

Curset d’orientació (dissabte 4 de març). Sortida de practiques d’orientació
(diumenge, 5 de març).

Matinal

Dissabte/Diumenge,
Pirineu. Durro. Itinerari Ruta del Romànic.
18/19 de març

Cap de setmana

Barberà de la Conca
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 MOLINS DEL RIU GAIÀ
Conca de Barberà

Amb aquest propòsit, i acompanyats d’una espessa
boira, arribem al petit nucli de Guialmons, pedania de les
Piles de Gaià. Són les 8,30 i ens trobem a 696 m des de
l’aparcament de dalt de la vila. Davallem fins a trobar una
pista a mà esquerra, en direcció NO. Tot seguit, prenem un
sender també a l’esquerra -pal indicador a l’Ermita de Sant
Salvador de Figuerola-, caminem per parades de cereal, on
acaben d’escampar els fems per tal d’adobar la terra i iniciar
un nou cicle productiu, i ens endinsem en una clapa de bosc
acompanyats de la flaire despresa per aquest fertilitzant natural. Aquí el sender remunta un petit coster i ens apropa
a l’ermita. Aquest bonic indret ens convida a fer una parada i aprofitem el moment per a observar diferents aspectes
d’aquesta petita església documentada l’any 1134.

Data: 02-10-2016
Itinerari: (1). Guialmons - (2). Sant Salvador de Figuerola
- (3). Sant Gallard - (4). Molí de Baix - (5). Molí del Sol - (6).
Santa Maria de Bell-lloc - (2). Sant Salvador de Figuerola
- (1). Guialmons.
Desnivell: 206 m
Recorregut: 10,5 km
Dificultat: baixa

Ermita de Sant Salvador de Figuerola

Per darrere de l’absis de l’Ermita de Sant Salvador, trobem
un corriol; el seguim en direcció NE i passem a frec d’una
creu de terme. A la nostra dreta, veiem Cal Casagran, un
gran mas amb la teulada esfondrada. Juntament amb el Mas
de Can Corbella, són el que queda del petit nucli de Figuerola. Seguim per una pista ampla que, des de Can Corbella,
mena a la carretera de Pontils. La creuem i seguim endavant.
La pista puja un xic fins a trobar un encreuament; prenem la
pista de la dreta, que ens acosta a Sant Gallard, petit veïnat
on veiem algunes cases restaurades i d’altres completament
ensorrades. A la placeta del poble trobem l’Església de Sant
Josep, també anomenada Mare de Déu de la Llet. Aquí fem
la parada per a esmorzar.

E

l nostre periple matinal d’avui ens ha de dur per la
Baixa Segarra, territori al nord de la Conca de Barberà. Tot i formar part de la nostra comarca, des
del punt de vista paisatgístic, econòmic i, fins i tot, històric
aquestes contrades tenen més afinitat i paral·lelisme amb la
veïna comarca de la Segarra.
Avui visitarem llogarets quasi abandonats i un seguit de
molins fariners, o el que en queda. Malgrat el lamentable
estat d’abandó en què es troben, se’ns fa palès que, des de
la baixa edat mitjana, era molt important l’aprofitament d’un
modest riu com és el Gaià per tal de convertir en farina el
cereal conreat en aquests verals.

Comencem a caminar entre una espessa boira.

Parada per a esmorzar a Sant Gallard
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Resclosa al Riu Gaià

De la placeta del poble, en surt una pista que davalla vers el
Riu Gaià. Trobem un pal indicador que ens mostra el camí al
Molí Nou de Sant Gallard, un gran casalot que veiem davant
nostre. Nosaltres, però, ens dirigim al Molí Vell de Sant Gallard.
Ens hi apropem per un sender que encara conserva restes de
l’empedrat. Del molí, que tenia forma de torre fortificada i malauradament fou enderrocat per a bastir-hi uns forns de ciment,
en queda només la volta, de la part baixa, dels segles XII-XIII.

Molí Vell de Sant Gallard

Mola a l’interior del Molí del Pocurull

Seguim la marxa. El sender s’acaba en una pista i aquesta,
en una parada de conreu. Seguim per la vora de la parada
molt a prop del riu on més endavant podrem veure una resclosa molt ben conservada. Més enllà trobem el Molí del Sol,
des d’on girem en direcció NO tot seguint la línia d’uns grans
pollancres fins a arribar a les restes del Molí del Requesens
o del Petronillo, a pocs metres del qual, sota un marge, veiem
la porta adovellada del Molí del Pocurull. Dins seu encara es
conserva una gran mola.

Interior del Molí Vell de Sant Gallard
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Ressenyes de les darreres sortides
Des d’aquest punt, la pista gira a gregal, NE. Passem
a frec d’un pou de gel tancat amb una reixa i el camí ens
apropa al Molí de la Torre. Observem que aquest molí conserva la bassa a tocar del camí.

Arribem a l’aqüeducte que, des del Molí Nou, portava l’aigua a la resta de molins que hem anat veient durant la ruta. Quan arribem al Molí Nou, a l’altre costat de
l’aqüeducte, podem observar els llocs per on sortia l’aigua
després de moure les moles.
Tot seguit, i per uns carrers asfaltats, ens dirigim a Santa
Maria de Bell-lloc, església declarada Bé Cultural d’Interès
Nacional, que es troba datada a la primera meitat del segle XIII. La seva portada d’arc de mig punt disposa d’una
rica ornamentació, tot i que força erosionada; és un element que ens fa aturar una bona estona per a gaudir-ne.

Molí de la Torre

Aqüeducte

Portada de Santa Maria de Bell-lloc

Des d’aquest punt, emprenem el camí de tornada. Per
pista i algun tram de sender, arribem de nou a l’esglesiola
de Sant Salvador de Figuerola i, d’aquest punt, fins a Guialmons, on finalitza la nostra ruta d’avui.

Amadeu Rodríguez
Fotos: Joan Castro, Amadeu Rodríguez i Lluís Barenys

Foto de grup a l’aqüeducte
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RUTA CIRCULAR A PRADES
Baix Camp

Abans de les 9, vam iniciar la pujada després de sortir de la
població per l’Ermita de Sant Anton tot dirigint-nos cap a la de
Sant Roc, a tocar de l’Abellera. Allí vam seguir una petit corriol
que, planejant força, ens havia de portar cap a un indret poc
transitat, les Espurrides, on vam esmorzar tot contemplant
la bonica vall de l’altra banda per la majestuosa Baltasana.

Data: 16-10-2016
Itinerari: (1). Prades - (2). Coll i Ermita de Sant Roc - (3).
Les Espurrides - (4). El Vidrier - (5). Pla de la Guàrdia -(6).
Grau del Pau Blai - (7). Carretera T-701- (8). Càmping de
Prades - (1). Prades.
Desnivell: 290 m
Recorregut:11,3 km
Dificultat: baixa

El grup comença a caminar.

E

l 16 d’octubre vam sortir 15 excursionistes del Club Atlètic disposats a fer una ruta al voltant de la Vila de Prades que ens donés una visió diferent de la petita conca
on es troba situada, la qual es troba gairebé tota envoltada
de carena o petits cims que superen en poc els mil metres.

Arribant a l’Ermita de Sant Roc

Serra de Montsant
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Vila de Prades

Després, fent ruta i baixant fins al pla dels Birimbins,
creuàrem la carretera de La Febró i començàrem la pujada
per les granges de Castellots fins a la Font del Pu, on ens
vam refrescar i hidratar abans d’afrontar un fort pendent que
ens portaria al Pla de la Guàrdia: lloc molt recomanable per
la gran dimensió del paisatge on, a part de Prades, podem
veure l’omnipresent Montsant, la Serra de la Gritella, de Cardó, del Ports..., tota una sèrie d’indrets que ens recordaven
aventures passades i ens animaven a nous reptes.

Foto de grup al Pla de la Guàrdia

Fi de la ruta i pica-pica

Vam baixar pel Grau del Pau Blai i vam tornar a Prades per
la pista que voreja el càmping just per darrere d’on havíem
sortit. Acabàrem la matinal amb un simpàtic pica-pica a peu
de cotxe, on tots vam gaudir de la companyia i de la ruta que
havíem fet la Secció Excursionista del CAE
Pep Cabestany
Fotos: Joan Castro

Baixant pel Grau del Pau Blai
8

Ressenyes de les darreres sortides
MONT-RAL (Baix Camp)

Encara no hem fet el segon quilòmetre i ja som a la Punta
Coroneta, un esplèndid mirador des d’on veiem Mont- ral i,
fins i tot, el Mediterrani.
Seguim la ruta i ens trobem diverses balmes. Per un pas
equipat amb un pont de fusta i assegurat per diverses cordes,
arribem a la Cova dels Tions, on aprofitem per a realitzar una
breu parada, beure i fer fotos.

Data: 30-10-2016
Itinerari: (1). Mont-ral - (2). Punta Coroneta - (3). Cova de
la Moneda - (4). El Bosquet – (5). La Nevera – (6). Cova
del Soldat – (7). Mirador sobre les Fonts del Glorieta – (1).
Mont-ral.
Desnivell: 415 m
Recorregut: 8,2 km
Dificultat: baixa

Mont-ral des de la Punta Coroneta

A

questa ruta la dirigeix el Marc dins de les seves hores
de pràctica del curs d´instructor. Després de signar el
corresponent full de consentiment, sortim del pàrquing
del Gatim a les 8 i pocs minuts en direcció a Mont-ral; 35 km
que es fan en poc més de 40 minuts.
Aparquem davant l´Ajuntament de Mont-ral, prop del refugi
i dalt de tot del poble. Comencem la ruta seguint el GR 7, que
deixem al cap de pocs metres per tal de seguir unes marques
grogues i blaves.

El Marc atent, mentre el grup supera un pas equipat

A continuació, fem el tram de pujada amb una mica de
desnivell fins a trobar el GR que, ara sí, seguim. Anem
veient la Roca Foradada, que deixem a l´esquerra per tal
de desviar-nos cap a la Cova de la Moneda. Quan som al
punt en què començarem la grimpada de baixada fins a
entrar a la cova, esmorzem i gaudim d’unes bones vistes
de la Serra de Prades i del Refugi del Cogullons.

Bones vistes de la Serra de Prades
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Espectaculars formacions dins la Cova de la Moneda

Un cop esmorzats, baixem i fem l´entrada tots junts a la
Cova de la Moneda. Frontal i cascos són obligats, ja que
durant una estona, s´ha d´anar ajupit. Ens aturem al primer
punt on encara cabem tots drets i, de cinc en cinc, fem el
seguiment de la cova fins a una galeria més gran. Sortim
de la cova i el Marc aprofita per fer una pràctica sobre la
forma correcta d´agafar els bastons.

Fem el camí de tornada fins a trobar la cruïlla que ens
durà a la Roca Foradada, que tenim a tocar. La rodegem
i seguim el camí que ens portarà a el Bosquet. Durant el
recorregut, anem trobant bolets que no podem deixar de
collir. Seguim la ruta, passem per un antic pou de gel conegut com la Nevera i la Cova del Soldat. Com que anem
bé de temps, baixem fins a veure el saltant d´aigua del
Riu Glorieta, on ens fem la foto de grup i tornem amunt,
en direcció a Mont-ral, per a finalitzar la ruta.

Mas de Moster

Foto de grup a la Roca Foradada

Quan arribem als cotxes, deixem les motxilles i ens arribem al refugi a fer un refresc i comentar la jugada.

Marc Martí
Fotos: Marc Martí, Joan Castro i Amadeu Rodríguez

Arc de mig punt punt de la Nevera del Mas de Moster
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EL BAIX MONTMELL. Can Ferrer de la
Cogullada (Baix Penedès)

La ruta comença per una pista ampla que, vers xaloc, SE,
s’adreça al Fondo del Quim. Des d’aquest indret, es poden
observar algunes cases que formen part d’una petita urbanització; el sender creua el barranc i s’apropa als masos
abandonats de Ca la Rosa i Cal Merlès Vell.

Data: 27-11-2016
Itinerari: (1). Can Ferrer de la Cogullada - (2). Cal Merlès
Vell - (3). Collet del Montmell - (4). Sant Miquel de Montmell.
Retorn pel mateix camí.
Desnivell: 385 m
Recorregut: 10,4km
Dificultat: baixa

Foto de grup. Al darrere s’intueix l’Atalaia del Montmell.

Després de deixar les últimes cases de la urbanització, el
grup pren un sender que, entre un bosc atapeït, s’apropa
a l’indret anomenat les Roques Vermelles, just per sota del
Puig de les Forques. D’aquesta manera, arriben al Collet
del Montmell.

L

es previsions són de pluja, però a l’Espluga el dia
es presenta tranquil. Així doncs, un bon grup de valents es decideix a fer l’excursió programada per al
dia d’avui. Prenen els vehicles fins a Can Ferrer de la Cogullada al Baix Penedès.

Els camins convertits en rius

Aquí la pluja fa acte de presència; per això, el grup
s’acosta a la propera Església Nova de Sant Miquel. Després d’esmorzar-hi, i veient que la pluja cada cop és més
intensa, prenen l’encertada decisió de desfer el camí i tornar
a Can Ferrer. Els camins que d’anada eren perfectament
visibles es converteixen en vertaders rius, amb paraigües,
capelines, calçat impermeable... Tot plegat, del tot ineficaç
per a contenir la gran quantitat d’aigua que cau.
Això sí, el bon humor en cap moment defalleix; de manera
que, veient la part positiva de la situació, el grup arriba als
vehicles.
Tenint en compte que la Serra del Montmell no es mourà
de lloc, ja hi tornarem quan faci sol!
Amadeu Rodríguez
Fotos: Joan Castro

El cel, molt ennuvolat, es mostra amenaçador.
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El CAMÍ DEL REC I EL PUIG D’EN CAMA.
La Selva del Camp - (Baix Camp)
Data: 11-12-2016
Itinerari: (1). La Selva del Camp - (2). Camí del Rec - (3).
Pont dels Moros - (4). Puig d’en Cama. 717 m - (5). Sant
Pere del Puig - (1). La Selva del Camp.
Desnivell: 635 m
Recorregut: 12,3 km
Dificultat: baixa

Un tram amb escales

A

vui tenim la darrera sortida de l’any i, quan ens trobem a l’aparcament del Gatim, hi ha una boira freda
que no convida gaire a caminar. Però la caminada és
a la Selva del Camp i, com era d’esperar, als voltants de Vilaverd deixem la boira enrere i, a l´arribar al punt de sortida,
el temps ja ha canviat radicalment. Hi ha molta calma i un
sol radiant, ideal per a caminar en un mes de desembre.

El camí és molt planer, amb algunes mines per on antigament baixava l’aigua i s’hi troben petits pontets que travessen rierols amb molt poca aigua. El lloc més emblemàtic és
el majestuós Pont Alt o Pont dels Moros. És una construcció
més aviat esvelta amb un arc carpanell. Apareix documentat
l’any 1209 i servia per a passar l’aigua d’un costat a l’altre de
la Riera de la Selva.

Pont Alt o Pont del Moros

Seguint el Camí del Rec, si estem atents, veurem les restes d’un altre pont que alguna rierada es va endur anys enrere. Després de passar un bonic pontet de pedra, arribem
a la Carretera de Vilaplana, on s’acaba el Camí del Rec.
Nosaltres girem al sud i comencem a pujar per un camí
ample per on baixa una mica d’aigua; en alguns trams, la
pista està cimentada.

Camí del Rec

Un cop equipats, enfilem pel Camí del Rec. Recuperat
el 2014, durant dos quilòmetres aquest camí segueix
l’antic recorregut de l’aigua que abastia el poble i els
molins fariners. Hi ha constància de l’existència del rec i
els molins durant els segles XI o XII.
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Encarem el Puig d’en Cama.

Davant nostre el Puig d’en Cama

La pujada és exigent, però la fem a bon ritme i, quan en
portem aproximadament la meitat, aprofitem un tram on
toca el solet per a esmorzar i fer una mica de tertúlia.
Un cop recuperats, continuem per la pista fins a trobar un
sender a la dreta. Aquest sí que és costerut i pedregós, i
ens porta fins a un coll on trobem vistes al Camp de Tarragona i el mar. Ara anem cap a la dreta per la i ja veiem el

Puig d’en Cama al nostre abast. El Puig d’en Cama no té
una alçada gaire remarcable; ateny 717 m, però la vista
des d’aquí és espectacular per totes bandes. S’hi pot veure
Mont-ral, La Mussara i La Mola de Colldejou, entre d’altres.
El cim d’aquesta muntanya és un lloc estratègic, per això
hi ha una caseta de vigilància per a estar alerta dels possibles incendis forestals.

Pujant hi ha bones vistes de la Serra de Prades

Foto de grup al Puig d’en Cama
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Després de fer les fotos de rigor, comencem a baixar. Un
cop passem el sender, a l’esquerra respecte al camí de pujada, ja no deixem la carena que es dibuixa ben clara davant
nostre. El camí té alguns trams de baixada que són molt relliscosos, així que anem amb compte.

El caminet, per la carena, ens porta a l’Ermita de Sant
Pere del Puig, que és un edifici nou; actualment queden
pocs vestigis de l’ermita romànica del segle XIII. Gaudim
d’unes vistes del Baix i Alt Camp i del poble de la Selva del
Camp en primer terme.

La carena ens porta a Sant Pere del Puig.

Mirant les vistes des de l’Ermita de Sant Pere del Puig

Descansant a l’Ermita de Sant Pere del Puig

A l’Ermita de Sant Pere del Puig ens prenem un bon
descans. Ara només ens queda baixar per l’ampla pista -en
alguns trams cimentada- que a poc a poc ens apropa a les
urbanitzacions properes al poble de la Selva, acompanyats
dels lladrucs dels nombrosos gossos que guarden cada
una de les masies d’aquesta zona.

En un tres i no res, fem cap a la rotonda de la carretera
de Vilaplana on tenim els cotxes. Així doncs, completem
una matinal circular amb un temps excel·lent, allunyats
del temps boirós de la Conca.
Joan Poblet
Fotos: Joan Castro
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Muntanya
VIA FERRADA DEL MONTSANT.
La Morera de Montsant (20-11-2016).

Iniciem la sortida pel Camí de Salfores, passem el Pla del
Torró i el Racó del Vilar, i ja trobem l’indicador de la via ferrada en una bifurcació a la dreta. En fort pendent, anem en
direcció a la cinglera. En el darrer tram, passem per entremig de blocs de pedra, ajudats per algun passamà i graons
convenientment disposats.

Pa

El primer tram

Les imatges valen més que mil paraules. La via és espectacular. En alguns trams, els graons estan força separats,
cosa que et fan allargar força la cama i els braços. També hi
ha petits desploms. El tram que fa més impressió és, sense
cap mena de dubte, el pont tibetà de 15 metres; el fem amb
molt de compte.

J

a feia dies que tant el Pep Poblet, el Josep Grau com jo
mateix teníem ganes de fer la Via Ferrada del Montsant.
El Pep, amb molta experiència en l’escalada esportiva,
es va oferir per a fer-nos de guia.

Un tram per a gaudir

El tram final té quaranta-dos metres, i els darrers només
tenen una cadena per tal d’ajudar a salvar l’últim desnivell.
Un cop a dalt, fem la tornada tranquil·lament pel Grau de
la Grallera.

Aproximació pel Camí de Salfores

La Via Ferrada del Montsant va ser equipada per l’Associació
Excursionista de Catalunya de Reus l’any 2002 i, després,
va ser rehabilitada pel Parc del Montsant el 2015.
Ara podem dir que la via està en perfectes condicions.

Joan Poblet
Fotos: Joan Poblet, Pep Poblet
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València: més que un plat de paella (20 de novembre de 2016)
Faltaven trenta-cinc minuts per a començar a córrer de
debò. I em vaig decidir a preguntar a uns membres de
l’organització on era el meu calaix de sortida. Em van mirar
el color del dorsal i m’indicaren que es trobava allà mateix.
Vaig dubtar si entrar o no al recinte tancat. “És una mica
aviat”, vaig pensar. Però, com que ja havia escalfat durant
dos quilòmetres, vaig preferir entrar-hi i estirar els músculs
del cos. Mentre estirava, vaig preguntar a altres membres de
l’organització on es col·locarien les llebres de les 3h45’ i la
de les 4h. Ningú no sabia res. El meu repte era baixar de les
quatre hores, ja que l’últim rècord, aconseguit a la Marató
de Màlaga el 2015, el tenia en 4h14’57”. Llavors vaig decidir quedar-me al principi del calaix esperant veure la llebre
de les 3h45’. Mentre estava estirant, vaig notar que, a poc
a poc, ens estàvem atapeint al calaix de sortida. Un home
d’uns trenta anys amb un parell de xancletes als peus es va
posar a la meva dreta. “No se’t carreguen les articulacions
amb això?”, li vaig preguntar intrigat, mirant en direcció a les
seves dues extremitats inferiors. I em contestà que no. Fins
i tot m’arribà a dir - en valencià- que, abans de córrer amb
xancletes, se li carregava el genoll esquerre. No obstant
això, des que havia après a córrer d’aquella manera, amb
la tècnica minimalista, aterrant amb la punta del peu, no es
notava el genoll ni cap articulació del cos.

N

o cal dir que la paella valenciana, fora ja del típic i
dels tòpics, hauria de ser plat gastronòmic del Patrimoni de la Humanitat. I, com no podria ser d’una altra
manera, va ser el plat oficial de la Marató de València; la
denominada “Paella Party” que es va celebrar el dia anterior
a la gran cita maratoniana.
A les quatre del matí del diumenge 20 de novembre de
2016, ja tenia els ulls oberts com dos plats. Tenia pensat
vestir-me, cosa que vaig fer. Tenia pensat rentar-me, cosa
que també vaig fer. I, abans de baixar a esmorzar a l’hotel,
estirar bé el cos, cosa que no vaig fer perquè em vaig despistar amb l’ordinador portàtil mirant alguns detalls importants i menys importants.
Després d’un copiós esmorzar compartint taula amb un
dels moltíssims italians que havien envaït la zona per la tan
desitjada cita esportiva, i havent ingerit massa menjar i tot
-m’atreviria a dir- vaig pujar a l’habitació i em vaig posar la
roba de competició. Amb l’Albert, el meu nutricionista, havíem acordat que portaria damunt la ronyonera amb capacitat per a dos bidons de mig litre, un per a l’aigua i l’altre
per a l’isotònic. Tot plegat només com a garantia ja que, en
els últims quilòmetres de la Marató de Saragossa, vaig tenir
problemes per a trobar aigua i, a meitat de carrera de la Marató de Màlaga, l’organització es va quedar sense gots de
plàstic i els corredors s’havien d’aturar i posar-se a la fila per
beure aigua, a morro, d’ampolles de cinc litres. Vaig dubtar
per uns instants si agafar o no la ronyonera; volia provar de
fer la meva primera marató sense cap llast. Però hi havia
inscrits més de divuit mil participants. Uhm! Per descomptat
que és molta gent; més val prevenir que no haver d’assumir
els riscos que té córrer a la part de darrere d’una carrera
nombrosa i de llarga distància.
Dos quilòmetres em separaven de l’hotel fins a la Ciutat
de les Arts i les Ciències de València, on estava instal·lada
la sortida i arribada a meta. Perfecte! La distància idònia per
a realitzar l’escalfament abans de la gran cita. Eren els dos
quarts de vuit del matí, just una hora abans del tret de sortida, quan em disposava a abandonar l’hotel al trot. La temperatura era fresqueta, però s’aguantava de sobres anant
amb un córrer suau. Vaig començar a trobar-me gent vestida
de curt, amb roba d’esport, anant en la meva mateixa direcció. La gran majoria caminava, molts d’ells amb un plàstic
cobrint-los el cos per tal de mantenir la calor corporal. A
mesura que m’aproximava a la línia de sortida, veia cada vegada més gent vestida de curt; bastants ja corrien, i també
es veien lavabos portàtils, molts lavabos.

I amb l’amena conversa, parlant una mica d’això i una mica
d’allò, vam arribar a l’hora de la veritat. Concretament a les
8:36 minuts, vam començar a caminar. Just abans de creuar
la línia de sortida, ja trotàvem. Vaig posar el meu cronòmetre
en marxa i vaig començar a zigzaguejar lleugerament ja que
el ritme era més aviat lent, però calia anar amb compte per
tal de no ensopegar amb la multitud. Els espectadors aplaudien amb efervescència al pas dels corredors.
A partir del quilòmetre cinc, s’anaven creant espais ja que
cada corredor anava agafant el seu ritme. Jo avançava i uns
altres m’avançaven. Els primers quilòmetres, els vaig fer, per
sorpresa meva, sobre els 5’30”. Més aviat ràpids per anar
una mica retingut. Després, amb espai lliure per córrer, vaig
estar corrent sobre els 5’05” el quilòmetre durant bastanta
estona. Això sí, vigilant de no baixar dels 5 minuts el quilòmetre ja que, per a mi, hauria pogut ser un suïcidi.
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Corrent sota control, anaven passant els quilòmetres
amb la calor humana dels espectadors que no deixaven
d’animar enèrgicament els corredors. I, per sorpresa meva,
va haver-hi un moment que vaig sentir: “Ànims, José Ángel,
que vas molt bé!”. Vaig pensar que algú amb el meu mateix nom corria just per darrere meu. Quina casualitat! No
obstant això, aquesta casualitat es va anar convertint en
misteri, ja que al cap de tres quarts d’hora continuava sentint els ànims per al tal José Ángel. “Aquest ha de conèixer
molta gent per aquí…!”, em deia amb l’entrecella arrugada.
Però no, no, no; una cosa és que siguis corredor local i
passis pel teu barri. Fins aquí tot normal. I una altra és que
recorris mig València amb la gent vociferant el teu nom. Fins
que, per fi, vaig arribar a la conclusió que, com que corria
per la part de fora i, a més, els corredors portàvem el nom
escrit al dorsal, en realitat la gent m’estava animant a mi.
Bumba! Subidón d’adrenalina en adonar-me que la gent em
cridava, i em seguiria cridant més endavant, pel meu nom. I
no només a mi, sinó també a d’altres corredors.

Sobre el quilòmetre 15, vaig veure el primer corredor estès
a terra, completament vermell, embolicat amb plàstic i amb
tot el cos tremolant-li. A partir del quilòmetre 30, ja vaig veure
dos corredors asseguts a terra. Problemes musculars, em
vaig imaginar. Aproximadament al quilòmetre 38, vaig topar
de cara amb tres corredors, distanciats entre si, agenollats
al sòl i vomitant. A l’últim quilòmetre, pocs metres davant
meu, hi havia un home amb els braços en creu sobre les
espatlles de dos dels seus amics amb un pajarón del quinze, tot i que estava conscient i cridava: ”Vull acabar-la, vull
acabar-la…!”. Davant seu, hi anava un animador amb patins
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demanant a l’ensordidor públic que animés més, si allò era
possible. Surrealista, espectacular, fascinant; sens dubte, va
ser-ho l’últim quilòmetre de la Marató de València.
L’entrada a meta a la futurista Ciutat de les Arts i les
Ciències estava coberta per una catifa blava i llarga
d’almenys mig quilòmetre. Als costats, s’hi apreciaven dos
llacs artificials i dues graderies amb gent que no parava
de cridar i animar esvalotadament. I, després de creuar la
línia de meta, hi havia la televisió gravant l’esdeveniment.
En l’última part de la carrera, em devia haver despistat
bastant ja que, quan mancaven deu quilòmetres, estava
corrent sobre els 5’30 “. Vaig començar a cavil·lar, a pensar,
a calcular, i vaig pensar que els faria en una horeta. Allò
volia dir acabar-la en 2h49’ aproximadament. Però, amb
tal esdeveniment al meu al voltant en la millor marató de
la península ibèrica, recordo que vaig mirar el crono i estava corrent sobre els 6’. En l’últim quilòmetre, vaig córrer
de nou sobre els 5’30”. No obstant això, la sort ja estava
tirada i vaig aconseguir acabar-la en 3h57’03”. Nou rècord
personal. Fins a la propera. Salut i cames.

José Ángel Castro

Fotos: José Ángel Castro i Internet
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Recorreguts per la Menorca interior (3 i 4 de maig de 2016)

Estància de Son Mercer de Dalt. Ferreries

Itinerari 4: Ferreries.- Cova des Moro - Barranc de
Son Fideu.
Ferreries. Plaça d’Espanya - Plaça de Francesc d’Albranca
- Avinguda Son Morera - Pont de sa Rovellada - Carretera
des Migjorn Gran (Me-20) - Camí de Son Mercer - Mirador
- Son Mercer de Dalt - Cabana de pedra seca - Son Mercer de Baix - Cova des Moro - Mirador del Barranc de Son
Fideu. Retorn pel mateix camí amb parada en el mirador
sobre el Barranc de Trebalúger.
Data: 3 de maig de 2016
Desnivell: 145 m
Recorregut:11 km
Dificultat: baixa

A

quest itinerari transcorre per l’altiplà que hi ha entre
els barrancs de Trebalúger i de Son Fideu, el qual és
ocupat pels masos de Son Mercer de Dalt i de Son
Mercer de Baix. Es tracta d’un paisatge rural on dominen
els sembrats, les pinedes, els alzinars i els ullastres. Destaca, a banda dreta, a tocar del camí de Son Mercer de
Baix, una cabana de pedra seca rodona que crida l’atenció
per l’harmonia de les seves formes i per la seva facció acurada. És terra de prats verds, de vaques i de formatges, i és
també un paratge privat semiobert a l’excursionista. A més,
veurem la Cova des Moro, una gran construcció naviforme
amb un sostre format per grans blocs de pedra aguantats
per columnes de forma troncocònica; aquesta construcció
forma part d’un dels jaciments més importants i antics de
l’illa. Els miradors sobre els escarpats barrancs calcaris de
Trebalúger i de Son Fideu complementen l’itinerari.
Inicialment, havíem previst fer un recorregut més llarg
i circular, però vam haver d’abandonar la idea i fer-lo
d’anada i de tornada pel mateix camí ja que vam trobar
tancat el baixador del Barranc de Son Fideu. A l’illa de
Menorca, dissortadament per als excursionistes, els passos barrats són habituals.

1. 8:35 min - 0 km. Ferreries. Sortim de la Plaça d’Espanya
sota un cel radiant i seguim pel Carrer del Beat Joan Huguet (SE) fins a la Plaça de Francesc d’Albranca. Continuem vers migdia per l’Avinguda de Son Morera i creuem
el Pont de sa Rovellada per sobre del torrent que és
l’origen del gran Barranc de Trebalúger.
2. 8:50 h - 0,7 km. Carretera Me-20 que va a Es Migjorn
Gran. La seguim per l’esquerra (SE).
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envoltada de jardins i amb la data de 1921 a la façana;
a l’esquerra (E) , hi ha el mas del pagès que treballa les
terres, amb edificis, corrals, pallisses, etc. Seguim la pista
(S) envoltats de camps florits i claps de bosc. Deixem un
ramal a la dreta i un altre a l’esquerra.
6. 9:30 h - 3,10 km. Cabana de pedra seca. La trobem a
la dreta del camí; és rodona, graonada i destaca per la
seva blancor i la perfecció de les seves formes. Seguim
la pista (SW) i creuem el portell de les Barreres de Son
Mercer de Baix.
7. 9:40 h - 3,70 km. Son Mercer de Baix. Gran mas amb
vaqueria, que es dedica a la producció i venda de formatges. Travessem les instal·lacions del mas, deixem un
ramal a l’esquerra i seguim el camí que baixa per un
barrancó (SW).
8. 9:58 h - 5,00 km. Indicador i camí de Sa Cova des Moro.
Seguim un sender a l’esquerra (E) uns 100 m i fem cap al
poblat naviforme de Sa Cova des Moro. Destaca una gran
naveta amb el sostre aguantat per columnes troncocòniques. Forma part d’un poblat del qual es conserven restes
d’altres tres navetes i diverses estructures més. Aquest poblat és un dels més antics de l’illa (1600-1050 aC). Seguim
el mateix corriol vers llevant uns 100 m.

Cabana en el camí de Son Mercer de Baix

3. 9:00 h - 1,30 km. Camí de Son Mercer. Pugem per
aquesta ampla pista, que s’enfila per la dreta (SW), fent
grans retombs per l’Alzinar de Tirasec.
4. 9:12 h - 1,90 km. Mirador. A banda dreta, trobem un esbarjós mirador sobre el poble de Ferreries i el seu entorn.
Seguim pujant per la pista (SW).
5. 9:18 h - 2,30 km. Portell de les Barreres de Son Mercer
de Dalt. A banda dreta (W), destaca la casa del propietari,

Sa Cova des Moro, poblat naviforme de Son Mercer de Baix (1600 - 1050 aC)

9. 10:10 h - 5,20 km. Mirador sobre el Barranc de Son Fideu. Espectacular vista del barranc envoltat de cingleres
calcàries. Al fons, destaquen verds conreus arrecerats del
sol i del vent. Tornem al punt 8 per baixar al barranc i seguir la caminada, però aviat trobem el pas barrat per una
reixa. Hem de tornar enrere pel mateix camí i modificar
l’itinerari previst. Passades les Barreres de Son Mercer,

esmentades en el punt 6, seguim un corriol que es deriva
a l‘esquerra (W) uns 120 m.
10. 10:47 h - 7,00 km. Mirador sobre el Barranc de Trebalúger. Bella vista sobre aquest verd i escarpat barranc, que
és similar al de Son Fideu, però amb un riuet que corre pel
fons. Tornem a Ferreries.
1. Ferreries. 11:45 h – 11,10 km.

Barranc de Son Fideu des del mirador del poblat naviforme de Son Mercer de Baix (Cova des Moro)
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1.9:05 min - 0 km. Es Migjorn Gran. Tindrem un dia magnífic: fa sol, el cel és blau i bufa un suau ventet mediterrani. Hem deixat el cotxe a l’aparcament que hi ha
al començament del camí del cementiri i emprenem la
caminada pel vial pavimentat que hi baixa (SW). A banda esquerra, proper, s’alça el Talaiot de Binicodrel, al
qual accedim per una rampa exterior en ziga-zaga que
hi puja. És de moderades proporcions, ateny 21,6 m de
diàmetre i pertany a un poblat datat del 850-550 aC. A la
zona hi havia cinc o sis talaiots més, avui desapareguts
o molt degradats. Seguim el vial fins a la bifurcació que
hi ha davant del cementiri. El ramal de la dreta és el
Camí de Malagarba.
2. 9:15 h - 0,18 km. Camí de Malagarba. El seguim vers el
SW, fins a trobar un entrant a la dreta que va a unes cases entre les quals s’entreveu una construcció que sembla un petit talaiot.
3. 9:19 h - 0,50 km. Entrant a la dreta (NW). El seguim uns
100 m i trobem el propietari de la finca llaurant un camp
de cigrons amb un ruquet. Ens convida amablement a
veure el megàlit des del seu pati. Tornem enrere i seguim
pel Camí de Malagarba (SW), que transcorre entre parets
de pedra seca. Deixem un parell de ramals a la dreta i un
baixador a l’esquerra que va a Sa Cova des Coloms i al
barranc i platja de Binigaus.
4. 9:53 h - 2,20 km. Portell del Mas de Binigaus Nou. És
tancat i no hi ha ningú al mas. No podrem visitar la sala
hipòstila des Galliner de Madona. Cal reservar hora de
visita amb antelació. Deixem la pista i baixem pel corriol
que surt del costat esquerre de la barrera (SW). Al fons del
Barranc de Binigaus, trobem un pou amb cinc abeuradors.
5. 10:05 h - 2,80 km. Bifurcació al fons del Barranc de
Binigaus. Seguim pel ramal de l’esquerra, que remunta el
fons de l’engorjat barranc (E-NE).
6. 10:17 h - 3,50 km. Pujador a Sa Cova Polida. Creuem
el barranc i pugem fortament per la vora del cingle calcari
(S-SW).
7. 10:21 h - 3,70 km. Sa Cova Polida. Visitem la cavitat, que
té una entrada artificial. És estreta, però aviat s’eixampla.
La cova té uns 40 m de fondària i, a l’interior, es bifurca en
dos ramals. Conserva notables formacions d’estalactites
i d’estalagmites, tot i que moltes foren destrossades per
les voladures que s’hi feren per extreure marbre. Ens posem els llums frontals i fem la visita a la cova en solitari;
tot just en sortir, entrarà un petit grup d’excursionistes.
Tornem al punt 6 per seguir remuntant l’ufanós Barranc
de Binigaus (N-NE).

Itinerari 5: Es Migjorn Gran - Cova des Coloms - Sant
Tomàs - Sant Agustí Vell - Es Migjorn Gran.
Es Migjorn Gran - Talaiots de Binicodrell - Camí de Malagarba - Binigaus Vell - Binigaus Nou (sala hipòstila des
Galliner de Madona) - Barranc de Binigaus - Cova Polida
- Cova des Coloms - Camí de Cavalls - Platja de Binigaus - Sant Tomàs - Carretera Me-18 - Poblat talaiòtic
de Sant Agustí Vell - Es Migjorn Gran.
Data: 4 de maig de 2016
Desnivell: 225 m
Recorregut: 14,3 km
Dificultat: baixa

E

l sector SE del terme d’Es Migjorn Gran, dominat
pel pregon Barranc de Binigaus, presenta un entorn natural i uns paisatges variats i excepcionals:
el camí carener de Malagarba, el mateix Barranc de Binigaus, amb les coves Polida i des Coloms, la Platja de
Binigaus, etc. El patrimoni arqueològic és, tanmateix, important i menys conegut: hi ha els talaiots de Binicodrell,
l’espectacular sala hipòstila des Galliner de Madona i el
poblat talaiòtic de Sant Agustí Vell. Passarem també per
un bell tram del Camí de Cavalls, que transcorre al llarg
de la Platja de Binigaus. Amb tot, els accessos barrats
ens complicaran novament la caminada, que haurem de
resoldre pacientment sobre la marxa.

Talaiot de Binicodrell

Camí de Malagarba
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Pou i abeuradors del Barranc de Binigaus

Interior de Sa Cova Polida

8. 11:05 h - 4,30 km. Cova des Coloms. Situada en el cingle
de ponent del barranc, aquesta espectacular cova blanca
-també és coneguda com Sa Catedral- és la cavitat més
gran de l’illa. Té una fondària de 110 m, 24 m d’alçada i 15
m d’amplada. Va ser utilitzada com a lloc d’enterrament en

el període posttalaiòtic (550-123 aC)), amb tot, no es pot
descartar que hagués estat utilitzada com a habitatge. Visitem la cova en solitari i tornem per mateix camí (SW).
Fem cap a la bifurcació del punt 5 i seguim pel ramal de
l’esquerra (SW) fins a trobar el Camí de Cavalls.

Cova des Coloms (Sa Catedral). Barranc de Binigaus. Es Migjorn Gran
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9. 11:35 h - 6,30 km. Camí de Cavalls. El seguim vers migdia i aviat fem cap a la Platja de Binigaus, on trobem poca
gent. El Camí de Cavalls voreja la platja vers el SE i ens
porta a l’aparcament de la Platja de Sant Tomàs, d’on surt el
camí que va a Sant Agustí Nou i que ens hauria de permetre

accedir fàcilment al poblat talaiòtic de Sant Agustí Vell. Tanmateix, trobem el camí barrat per una reixa i rètols que prohibeixen el pas. Per anar-hi, ens caldrà fer una gran volta
seguint la carretera Me-18, que puja de Sant Tomàs a Es
Migjorn Gran. Anem a la propera rotonda de Sant Tomàs.

El Camí de Cavalls al seu pas per la Platja de Binigaus

10. 12:25 h - 7,70 km. Rotonda de la carretera Me-18 de Sant
Tomàs. Pugem entre pineda per la Me-18 (NE), que és estreta i amb molt poc trànsit. Passats 2 km, a banda esquerra,
trobem el camí que va al poblat talaiòtic de Sant Agustí Vell.

11. 12:58 h - 9,70 km. Camí del poblat talaiòtic de Sant
Agustí Vell. Deixem la carretera i continuem per la pista de
l’esquerra (W). Seguint la senyalització, deixem a l’esquerra
les cases de Sant Agustí Nou i fem cap al poblat talaiòtic.

Exterior i interior del Talaiot de ses Bigues i poblat talaiòtic de Sant Agustí Vell

12. 13:30 h - 11,20 km. Poblat talaiòtic de Sant Agustí Vell.
És un dels poblats més grans de Menorca (850-550 aC)
i està situat sobre la vora esquerra del Barranc de Binigaus, a poca distància per sobre de Sa Cova Polida. No hi
ha ningú. Destaca un talaiot amb columnes internes que
conserva dues bigues d’ullastre que daten del segle IX aC
(anàlisi C14). Hi ha altres construccions i ens hi passarem
una bona estona. Tornem al punt 11 i seguim per la carretera Me-18 en direcció a Es Migjorn Gran (NE). A l’esquerra

trobem un camí ample que va al poble.
13. 14:45 h - 13,40 km. Camí a l’esquerra. Deixem la carretera i seguim per aquest antic camí rural (N) que, passant
pel davant del cementiri, fa cap a l’aparcament on hem
deixat el cotxe.
1. 15:00 h - 14,30 km. Aparcament d’Es Migjorn Gran. Hi
acabem l’itinerari.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Marta Roig i Antoni Ferrando
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Espai Obert
Tempesta

E

l cel és un trencadís de llamps,
el blau de migdia gemega més fosc,
embogit, rogallós, pres de ferotgia.
La ventolera pren força i l’excita.
L’aigua té pressa i no cap a la gota
que voldria caure ordenada;
la trenca, l’esberla, l’allargassa...
forta
més forta
més i més forta aquesta aigua
Una barrancada esborra
les traces dels caminants,
arrana l’herbassar
arrasa els vorals
enderroca fites
romp la tanca del ramat
aterra arbustos inflexibles
arrenca el roig
i el barreja amb fulles
i troncs
i escorça
i pedres;
derrueix la ventura del camí.

Elisenda Rosell
Foto: Joan Castro
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Natura i Paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
GINEBRÓ

ARANYONER

Nom comú:
Ginebró, ginebre
Nom científic: Juniperus communis ssp. nana
Família:
Cupressàcies
Tipologia:
Arbust o arbrissó

Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia:

L

S

Aranyoner, aranyó, arç negre
Prunus spinosa
Rosàcies
Arbust de fulla caduca

a diferència entre el ginebre i el ginebró només és la mida. Mentre que el ginebre té forma
d’arbrissó que pot arribar fins a uns cinc o sis
metres d’alçada, el ginebró és un arbust rabassut que
es queda a poca alçada del terra; pel que fa a la resta,
són ben bé iguals.

om davant d’una planta extremadament rústica,
que creix en sòls pobres, que suporta bé tant el
fred com la calor i que, per tant, podem trobar en
llocs assolellats i ombrívols. És un arbust caducifoli que
floreix abans que apareguin les seves fulles, igual que
la majoria de plantes que pertanyen el gènere Prunus,
com els ametllers, cirerers, pruneres o presseguers.

Ginebró. Prades, octubre 2016

Aranyoner. Prades, octubre 2016

Creixen en la muntanya mitjana de les nostres comarques formant matolls al sotabosc de pi negre i en zones
pedregoses, però defugen els llocs massa secs.

Tanmateix, l’aranyoner pertany a la família de les rosàcies, com els propis rosers, i destaca per la gran quantitat
d’espines a les seves tiges de color marró fosc i molt ramificades. Les flors són de color blanc, petites i molt nombroses; apareixen a finals d’hivern o principis de primavera i
en surten els aranyons, que maduren a finals de tardor.

Detall de la fulla i del fruit del ginebró

Són una espècie dioica, per tant hi ha plantes masculines, que només floreixen i alliberen el pol·len durant els
mesos de març i abril, i plantes femenines, que són les
que fan el fruit. Les seves fulles linears són rígides, curtes i punxegudes, disposades en grups de tres i amb una
franja blanca central. Aquesta és una diferència bàsica
respecte del seu parent, el càdec, que en té dues. Els
fruits són de color blau, gairebé negre quan són madurs
i molt aromàtics. S’anomenen ginebrons i tenen una estructura globular pròpia de la família de les cupressàcies.
Es poden collir tot l’any, encara que la maduració sigui a
la tardor, i es solen fer servir per a macerar carn o peix;
també se’n fan licors com la ginebra o la ratafia. Tenen
diverses propietats i aplicacions medicinals ja que són digestius i depuratius, diürètics, expectorants i calmen els
dolors del reumatisme i de l’artrosi. Dels troncs i arrels
gruixudes, se n’extreu també un oli reïnós que s’utilitzava
per a curar les llagues o afeccions cutànies tant en persones com en bestiar.

Detall de la fulla i del fruit de l’aranyoner

Es tracta d’un fruit comestible, esfèric, de la mida d’un
petit gra de raïm, de color blau lilós vellutat, de polpa verdosa i d’un sol pinyol. Tenen un gust àcid i tan aspre que
arriben a provocar un carrisqueig de dents per la gran
quantitat de tanins que contenen. Les fulles són petites,
dentades i en forma de llança. Amb els aranyons, es poden fer melmelades o assecar-los, però principalment es
coneixen perquè són la base per a l’elaboració del patxaran i de ratafies. El seu pigment melànic, responsable de
la negror d’aquests fruits, s’extreia per a preparar tintes
que s’utilitzaven en els manuscrits medievals. Per les seves propietats astringents, se’n pot fer un xarop per a les
diarrees. En canvi, una tisana de les flors s’utilitza com a
laxant suau. La fusta és molt dura i molt apropiada per a
fer mànecs d’aixada o de destral.
Joan Castro
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A PEU PER LA TINENÇA DE BENIFASSÀ (segona part)

J

a és vespre quan arribem al Boixar. Caminem per un
carrer silenciós, esgrogueït per la llum dels fanals,
fins a localitzar el nostre allotjament: la Casa Refugi
El Boixar.
Les cases del Boixar estan arrenglerades en dos carrers
paral·lels en nivells diferents; encarats a migdia d’un turonet, en sobresurt l’església. És corprenedor, perquè sabem
que hi viu algú, però les portalades de les cases estan
tancades i els carrers, desèrtics. No es veu ni una ànima
enlloc, només un parell de gats, quiets, arrecerats en un
racó, al sol. Ens embolcalla el silenci absolut.
És un poble bonic, però seria mort si no fos perquè,
durant els caps de setmana i els períodes de vacances, hi
deu venir algú a obrir aquestes cases que guarden molts
records de temps passats, quan aquest era un poble important a causa d’una activitat artesanal d’elaboració d’eines
de conreu i objectes d’ús domèstic (culleres, forquilles,...)
de fusta de boix. Per a aquesta activitat, es proveïen dels
abundants boixos que creixen a les rodalies; precisament
del nom d’aquest arbust deriva el nom del poble.

Muntanyes infinites, lloms arrodonits, agrestes barrancades... un panorama extens ens deixa contemplar amb admiració l’indret per on vam caminar ahir: el Tossal d’en Canader
i les cingleres vora el Mas d’en Roda. A l’oest, lluny, sobre
una mola a més de 1.200 metres d’altitud, veiem Coratxà;
és el poble més alt de la Tinença i cap allà ens adrecem.
Retornem a la carretera, la seguim durant més de dos
quilòmetres en direcció a Coratxà. Recuperem el PR-CV75.11 quan veiem el poble a l’altre vessant del Barranc de
l’Avellanar, davallem per a creuar-lo per una antiga carrerada, passem vora l’antic safareig públic i una petita àrea
d’esbarjo, i entrem a Coratxà pel carrer principal, que ens
condueix a la plaça on hi ha una font i un preciós til·ler al
costat d’una hostatgeria.

El magnífic til·ler de la Plaça de Coratxà

El Boixar

Jornada 2: El Boixar, Coratxà, Castell de Cabres,
Vallibona
Sortim del Boixar pel PR-CV-75.11 per la carretera CV-109
en direcció a Coratxà, tot i que aviat la deixem per un sender
a la dreta que ressegueix costa amunt un barranc envaït de
boixos. Tornem a la carretera; canviem de PR, tirem pel PRCV-75.12 carretera amunt durant 300 metres fins a un coll
de la Serra de les Albardes. Allí prenem una pista a la dreta
i, després, un sender per assolir el Tossal Gros (1.272 m).

el Tossal d’en Canader i les cingleres vora el Mas d’en
Castell de Cabres
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Aïllada en un turonet fora del poble, se situa l’Església
de Sant Jaume. En el punt més alt d’aquest indret, s’hi
troba un peiró a tocar del qual passa el PR-CV-75.10. El
seguim pels alts del tallat tot vorejant l’esmentat Barranc
de l’Avellanar i la carretera, a la qual baixem per creuarlo per un pont. Tot seguit, prenem un curt tram de pista a
la dreta i, a continuació, un camí a l’esquerra. Caminem
entre camps de conreu abandonats, limitats per inacabables marges i murs de pedra. Passem pel Corral Nou (en
ruïnes) i tirem camps amunt (el camí es desdibuixa) fins
a un ample coll evident de la Serra de les Albardes des
d’on fruïm d’una extensa panoràmica amb el proper Mas
de Segués i el poble de Castell de Cabres per sobre de
les carenes de més enllà del Riu Escalona, al qual davallem primer per un camí ample des del Mas d’en Segués.
Abandonem el PR-CV-75.10, que ens conduiria més directament a Castell de Cabres. A prop del riu, deixem
aquest camí ample, enllacem amb el PR-CV-75.8, pel qual
acabem de davallar; tenim al davant el Tossal del Maset
amb un penyal rocallós que decora el paisatge. El lloc és
bonic. Abans ens hem topat amb la làpida d’una tomba.
Seguim aquest PR, creuem el riu a gual i avancem costa
amunt entre el bosc ufanós de pins i boixos, passem pel
peiró de Sant Isidre -situat en un collet al nord del turó de
Castell de Cabres- el contornem per ponent per a arribar
a aquest petit poble: en destaca l’enorme església situada
al costat d’una petita plaça amb una font.

Itineraris Escollits
de la Gatellera i el Riu Cérvol. Vallibona és un poble bonic
de carrers estrets amb cases blanques molt ben arreglades,
portalades de pedra, balconades i barbacanes de fusta, i tot
això acompanyat d’un paisatge extraordinari. Ens allotgem
a l’Hostal La Carbonera.

Mas d’en Segués

Per la carretera CV-105 en direcció al Boixar enllacem amb
el PR-CV-75.13, una bona pista ampla i planera en direcció sud-est que travessa el Pla de l’Artiga. Un gran monòlit
recobert de marbre ens anuncia que som al Parc Natural
de la Tinença de Benifassà. Si seguíssim per aquesta pista, podríem arribar a Vallibona; tanmateix, nosaltres compliquem una mica més l’itinerari. Com més enrevessat i més
llarg, millor! A la primera corba a la dreta, deixem la pista, passem la porta d’un tancat i, a l’esquerra, continuem
pel mateix PR tot enlairant-nos cap a un llom dividit per un
llarg mur de pedra seca. L’allargassada Serra del Turmell
es veu com una barrera a l’horitzó; ens en separen profundes i salvatges torrenteres que davallen vers el Riu Cérvol.

Vallibona

Jornada 3: Vallibona, Bel, la Pobla de Benifassà
Desfem el darrer tram de pista d’ahir, avancem pel GR 7
Barranc de la Gatellera amunt. En una corba molt pronunciada de la pista, prenem un sender costerut. De seguida,
ens endinsem per la llera del barranc; el bocí dels Estrets
és molt rocallós, tot i que després caminem entre un bosc
de pins. Tornem a ser al Mas de Prades. Davallem per un
sender en direcció est, voregem marjades de pedra on hi
ha antics i rònecs masets aïllats, alguns roures i alzines monumentals. Creuem el Barranc de la Teuleria i remuntem el
Barranc de les Pruneres resseguint marges i murs de pedra.
El Mas de les Pruneres, emplaçat en aquest indret llunyà i
solitari, ens fa imaginar com devia ser la vida als masos i
l’obtenció dels recursos necessaris per a subsistir; l’estable,
el corral, el rebost, la cisterna, el pou, l’abeurador… cada
pam de terra fèrtil, cada gota d’aigua devien ser importants.

Mas de Prades

Enllacem amb el GR 7 en una pista, el seguim vers el sud,
passem pel Mas Roig i, tot seguit, pel Mas de Prades, situat
en un llom des del qual es divisa una magnífica panoràmica cap al Barranc de la Teuleria i la Serra de La Creu. Per
aquí, pel Mas de Prades, hi tornarem a passar demà. Amb
la idea de no repetir el camí, abandonem el GR 7 -que es
desvia cap al Barranc de la Gatellera- ja que farem aquest
recorregut des de Vallibona amunt per a retornar. Així doncs,
tirem per la pista. Tret d’un primer bocí ascendent, la resta
és gairebé tot una llarga i sinuosa baixada que ens ofereix
extenses vistes de camps abandonats, cingles i pregones
barrancades recobertes de boscos d’alzines i pins. Passem
a la vora del Mas del Grau, enllacem de nou amb el GR 7
una mica abans d’arribar a Vallibona. És vespre, i gairebé és
fosc. El poble, costerut, està encarat a la Serra del Turmell
en un indret molt pintoresc: és un eixam de cases atapeïdes
al voltant de l’església situat entre els espadats del Barranc

Pou del Mas de les Pruneres
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Passat el Maset de Júlio, enllacem altre cop amb el PRCV-75.13. Encarats al sud-est, iniciem una forta pujada fins
a la Serra de la Creu, on passem pel seu punt més alt, La
Creu (1.122m). El panorama és grandiós, realment excepcional: la Vall de la Pobla de Benifassà i un bon reguitzell de
muntanyes i barrancades del Massís del Port. Continuem
pel fil de la carena o ben a prop, vers llevant, entre boixos,
alzines i pins, tot admirant les superbes vistes a banda i
banda. Cap al sud, la Barrancada de la Borja mostra una
inusitada salvatgia.

Magnífic panorama des del cim de La Creu. La Pobla de Benifassà i El
Ballestar, al fons

Retornem al Coll Xumador, tirem pel mateix PR al nord-est
i arribem a un gran replà: l’Ereta de Bel, un lloc espaiós
que convida al repòs. Davallem al nord per un camí ample
molt embrossat que s’acaba convertint en sender pedregós. Un cop a baix, caminem entre camps d’avellaners,
ametllers i oliveres.
Barranc de la Gatellera

Arribem al Coll Xumador, on hi ha una cruïlla de camins i
un pal indicador. Veiem Bel, el poble més desemparat, desconnectat per carretera dels altres sis pobles de la Tinença.
Isolat, situat sobre una carena a 953 m d’altitud, des d’aquí
sembla un trenet de joguina, amb les cases fent de vagons i
l’església amb el seu campanar fent de màquina. Hi arribem
pel PR-CV-75.5. El seu únic carrer, encapçalat per l’església,
té les cases restaurades i una taverna. Al capdavall, hi ha
el Mirador de l’Era, des del qual contemplem un paisatge
de gran bellesa natural: muntanyes infinites, cingleres i profunds barrancs.
Mas de les Pruneres

El Barranc de la Borja des de la Serra de la Creu

Seguim una estona el Barranc de Bel i, per la pròpia llera plena de còdols arrodonits, el travessem i remuntem fins
a la Pobla de Benifassà. És el poble amb major nombre
d’habitants de la Tinença. Hi ha alguna botiga, un hostal i
un alberg. Els carrers són gairebé tots estrets, escalonats o
costeruts, a excepció del Carrer Major, que és la continuació
de la carretera, però que acaba sent un carreró tortuós al
final del qual, ja travessat el poble, es troba l’Alberg La Font
Lluny, on ens allotgem aquesta nit.

El Mas de les Pruneres a primer terme; al fons, el Mas de Prades, des
de la Serra de la Creu
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Jornada 4: La Pobla de Benifassà, el Ballestar, embassament d’Ulldecona
De la pobla de Benifassà, ens n’anem per la carretera en
direcció al Ballestar. Al cap de poc, enllacen amb el PR-CV75.3.1, continuem per la carretera un bocí més fins que pel
PR -ara per camí- davallem a creuar un barranquet i remuntem fins al Ballestar, que està situat sobre un turonet. Té un
carrer major ample que s’acaba a l’església, i uns quants de
carrerons que hi donen.
Pel PR-CV-75.3.2, davallem a la Vall del Riu Verd; el camí
encara conserva l’empedrat d’antany, arrecerat a altíssimes
parets de roca: els Estrets. Creuem el riu, continuem per la
dreta orogràfica, donem a una pista, la seguim fins a trobar
un pont més enllà del Forn de Vidre per on travessem i remuntem vers la carretera que seguim a la dreta -per la vora
de l’embassament- fins al punt d’inici d’aquesta excursió.
Durant quatre dies hem gaudit del meravellós espectacle de
la natura. També, com un viatge imaginari en el temps, hem
observat la seva relació amb l’home quan la vida en aquests
paratges era pura supervivència, una lluita duríssima contra
la naturalesa hostil: el fred, les ventades i la terra eixuta. En
aquesta contrada històrica -quatre dels pobles de la qual estan
situats a més de 1.000 m d’altitud- en un lloc d’orografia molt

El Ballestar

accidentada, envoltats de camps irremissiblement pobres,
l’home no ha pogut vèncer la natura, ha acceptat la derrota, ha acabat sucumbint. Encara que... qui ho sap? Potser
arribarà un dia que no hi cabrem, als pobles i ciutats de la
plana; n’estarem tips i cuits de neguits, de normes, de sorolls, de contaminació, d’obrir-nos pas a colzades... i potser
alguns, aquí, hi cercaran la pau i la serenitat anhelades.
Joan Guasch i Murtra
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ls boscos són el reservori d’una gran part de la diversitat biològica del planeta, on desenvolupa els seus
cicles vitals. Catalunya és un país eminentment forestal. Actualment, es calcula que hi ha un total d’1,7 milions d’hectàrees de superfície arbrada, la qual cosa equival a dir que la meitat del país és bosc.
Una gran varietat d’aquestes arbredes (rouredes, avetoses, alzinars, teixedes, castanyedes, vernedes…) són presents en les excursions d’aquest llibre, l’objectiu del qual
és descobrir alguns dels millors boscos del nostre país.
Sempre s’han buscat boscos de fàcil accés i rutes de diferents nivells, però per al públic en general.
A més de la descripció del recorregut, el lector trobarà
tots els elements necessaris per a poder comprendre i gaudir al màxim de l’arbreda que l’acull. Igual que un museu o
una catedral, un bosc compta amb monuments centenaris,
obres d’art naturals i un silenci reverencial. El que passa,
però, és que aquí la vida bull en cada racó, i saber descobrir-la i interpretar-la ens ajudarà a assaborir el passeig i
valorar l’entorn.
Contingut:
-Pineda de les dunes d’Empúries
-Bosc mediterrani del Parc del Foix
-Ruta pels boscos de Sant Joan de l’Erm
-La pineda de Cal Ferrer del Coll
-Alzinar de Sant Jeroni
-Rouredes de Sant Llorenç del Munt
-Dunes i pinedes del Montgrí
-Suredes de Mont-ras i Llofriu
-La riera de Vallvidrera

-Pinedes de la Serra de Catllaràs
-Bosc de pi negre de l’estany de Malniu
-Pinedes de Prat del Cadí
-Avetosa de Bagues de Riu
-Boscos de les Muntanyes de Prades
-Bosc de Poblet
-El Fondo de les Oliveres
-La Fageda d’en Jordà
-Les singulars rouredes humides d’Olot
-Les Gavarres, territori de suredes
-La Foradada del Montsià i l’alzinar del Burgar
-La fageda de la Grevolosa
-La castanyeda de Fogueres
-Fagedes de Bellmunt
-Els castanyers del Montseny
-Ruta panoràmica per la roureda d’Aulàs
-Avetosa de la Mata de València
-Bosc de Virós
-Els bedollars i avetoses del Pla de Boavi
-Bosc de ribera de la Mollera d’Escalarre
-La vella avetosa d’Aigüestortes
-Bosc de pins i avets de la Vall de Santa Magdalena
-Bosc d’alzines i roures de Les Estunes
-La teixeda de Rasquera
-La roureda de fulla gran de Camprodon
-Fageda de la Serra de Milany
-Bosc de ribera del parc de La Mitjana de Lleida
-Arbreda negada de l’Estany de Sils
-Boscos de pinassa del Solsonès
-Pinedes de la Pedrera del Mèdol i del Bosc de la Marquesa
-Bosc de Baricauba
-l’Alzinar amb roures de la Font Groga
-La verneda de la Riera de l’Avencó
-Boscos de la Vall de Santa Fe de Montseny
-Boscos i turons de la Serralada Litoral
-Alzines i suredes del Parc Montnegre i Corredor
César Barba, periodista i editor especialitzat en viatges,
ha escrit diveres guies de viatges sobre països i ciutats
del món, així com llibres de rutes per Catalunya. La seva
tasca com a editor es presenta a les col·leccions d’Ecos
Travel Books. Col·labora habitualment en publicacions com
les revistes “Viajes National Geographic”, “El Mundo de los
Pirineos” i “Descobrir Catalunya”.

Autor: César Barba. Editorial: Sua Edizioak. Bilbao. Primera edició:
abril 2016. ISBN: 978-84-8216-605-6
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LLICÈNCIES DE LA FEEC 2017

djuntem informació de les modalitats de llicència
de la FEEC per al curs 2017. És important disposar
d’aquesta assegurança per a participar en les nostres sortides complint la legalitat vigent.
Si teniu fills menors de 17 anys que vulguin participar en
les nostres sortides, els tramitarem l’assegurança gratuïtament. Només cal que siguin socis del CA Espluguí.

Si esteu interessats que us tramitem la llicència, cal
que ens envieu un correu a l’adreça: administracio@caesplugui.org, indicant que heu fet l’ingrés de l’import de
la llicència 2017 al compte corrent: ES89 2100 0136 98
0200120683 de Caixabanc. Indiqueu el vostre nom i el tipus de llicència 2017 escollida i si la voleu habilitada per
la FEEC+FEDME.

* * *
NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ

En el transcurs del darrer trimestre, s’han donat d’alta a la nostra entitat els companys:
José Ángel Delgado Martínez
Dolors Borges Civit
Josefa Garcia Serra
Gerard Moreno Giménez
Ferran Civit i Martí
Mercè Fabregat Ballart
David Pàmies Pérez
Benvinguts!
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Club Atlètic Espluguí
ESPORT - EXCURSIONISME - CULTURA
Carrer de les Parres, 36 baixos
43440. l’Espluga de Francolí
Apartat de correus, 14
Email Administració CAE: administracio@caesplugui.cat
Email Secció Excursionista: cae.seccioexcursionista@gmail.com
www.caespluguí.cat

Entorns de Prades

