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EDITORIAL

D

e nou ens tornen a sorprendre gratament les gestes protagonitzades per esportistes catalans. El passat 27 de maig Ferran Latorre va fer efectiva la seva conquesta de l’Everest, i d’aquesta
manera ha aconseguit assolir els 14 cims de més de vuit mil metres
de la Terra. A l’hora d’escriure aquesta editorial l’incombustible Òscar
Cadiach ha coronat el cim del Broad Peak de 8.051 metres, de manera
que s’ha convertit en el primer alpinista català que corona els catorze
cims de més de vuit mil metres sense utilitzar oxigen artificial i ha
passat a ser el vintè de la història que els assoleix en aquestes condicions. A més, no hem d’oblidar que l’any 1985 fou, juntament amb
Antoni Sors i Carles Vallès, el primer alpinista català a assolir el cim de
l’Everest. I no puc deixar de fer esment de la gesta del Kilian Jornet,
que en tan sols una setmana i sense utilitzar ni oxigen ni cordes, ha
aconseguit coronar en dues ocasions el cim de la muntanya més alta
de la Terra.
Totes aquestes i d’altres fites unides al gran ressò mediàtic que les
acompanya fan que esportistes aficionats de totes les edats i condició
física s’animin a intentar practicar tot tipus d’activitats. Així doncs, la
muntanya no és sempre aquell espai bucòlic que esperem trobar quan
ens endinsem per boscos i corriols. Tot i això, i com no pot ser d’altra
manera, tothom té dret de gaudir del medi natural de manera responsable i fent l’esport que creu que pot fer.
La meva reflexió respecte a aquest aspecte és la següent: quan
anem a fer esport a la muntanya ens interessa conèixer el territori que
trepitgem? Jo diria que molta gent que practica esport a l’aire lliure no
s’interessa pels aspectes històrics, culturals, fins i tot paisatgístics del
lloc per on fa la cursa, ascensió o qualsevol altre tipus d’activitat.
Durant anys foscos de dictadures que pretenien fer esvair la nostra
llengua i cultura, molts membres d’entitats excursionistes del nostre
país van realitzar una tasca impressionant per tal de difondre i conservar el patrimoni. Va ser una feina feta de manera entusiasta i altruista
que encara avui continua realitzant-se.
Sense anar més lluny, la nostra Secció Excursionista, a través de la
publicació d’aquest butlletí cada trimestre, treu a la llum un seguit de
cròniques dels d’itineraris fets pels membres de l’entitat, on es ressenya
la ruta i també es destaquen els punts d’interès en l’àmbit paisatgístic
i patrimonial. Com diu un membre de la secció, en cada sortida, caminada o excursió hi ha algun aspecte per a destacar, i a vegades per a
descobrir. En aquesta publicació també trobem articles on es donen a
conèixer indrets que avui, isolats i colgats pel bosc, encara conserven
vestigis del pas de l’home i les seves intervencions en el medi per tal de
fer habitables indrets que avui ens semblen erms i inhòspits.
Des d’aquesta editorial animaria a gaudir, amb una mica més de
tranquil·litat i rigor, els camins, corriols i dreceres del nostre entorn
natural perquè en qualsevol racó podem trobar un signe d’identitat que
calgui conservar per a les futures generacions. Com diu el poeta: Qui
perd els orígens perd la identitat. I recordeu que no tots som Kilians.
Amadeu Rodríguez
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Programa d’excursions

Setembre de 2017

Diumenge, 3
de setembre

Muntanyes de Prades. Rojals. El Barranc de La Fontana

Diumenge, 17
de setembre

Montserrat. El Camí Vell de Collbató a Montserrat. Collbató - La Taca Blanca
- Les Bateries - Sant Miquel - Monestir de Montserrat - La Santa Cova - Les
Feixades - Cova del Salnitre - Collbató.

Matinal
Tot el dia

La Panxa del Bisbe, L’Elefant i La Mòmia. Montserrat.
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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RECORREGUT PELS ENTORNS DE LA
MUSSARA. Muntanyes de Prades
Data: 2-04-2017
Itinerari: (1). Refugi de la Mussara - (2). La Mussara - (3).
Camí de les Torres - (4). Pista travessera - (5). Camí de les
Campanilles i pintures rupestres - (6). Mas de l’Adrià - (7).
El Còdol Gros - (8). Mas de les Tosques - (9). Hospital dels
Carlins - (10). Coll de la Negra - (11). Mas del Pou de Gel
- (1). Refugi de la Mussara.
Desnivell: 550 m
Recorregut: 8,1km
Dificultat: baixa
Des de la Mussara, ens dirigim al Camí de les Torres

T

ot i l’espectacular bellesa de l’entorn de la Mussara,
en les diverses ocasions que hi he estat, he tingut una
certa sensació de recança. La ràpida degradació que
ha patit el poble des del seu abandonament ha fet que ara
tot ell sigui un trist munt d’enderrocs. Només resta en peu
el campanar de l’Església de Sant Salvador, aguantat precàriament per una estructura de ferro.
Aquesta vila, que el 1857 assolí la seva màxima població:
323 habitants, va patir des de principis del segle XX un despoblament progressiu, fins que el 1959 ja no hi vivia ningú.
Les 22 cases que hi havia, l’església, el Refugi de les Airasses, inaugurat el 1926 per a celebrar el 50è aniversari del

Centre Excursionista de Catalunya, i la trentena de masos
dispersos pel terme estan en ruïnes i alguns edificis ja han
desaparegut totalment.
La Mussara fou un lloc habitat des d’antic, com ho demostren les pintures rupestres que hi ha, o les restes ibèriques i
romanes que s’han trobat prop del Coll de la Negra. També
hi passaren els sarraïns, dels quals sembla procedir el nom
del poble: Zamuszarra, que apareix escrit per primer cop en
un document de 1173, en el qual es signa un acord entre el
rei d’Aragó, Alfons I el Cast, i Guillem de Torroja, arquebisbe
de Tarragona.
L’escassetat d’aigua, la pobresa endèmica de molts, les
terres magres, l’aïllament, el clima a quasi 1000 metres
d’altitud, on la boira sovint és persistent, l’exposició dels habitants als abusos de malfactors i de les mateixes forces de
l’ordre durant la postguerra, etc. foren les principals causes
de l’èxode dels mussarencs. L’abandonament del poble fou
seguit pel saqueig i el vandalisme fins a arribar a la desastrosa situació actual.
Des del derruït Refugi de les Airasses, envoltat de feréstecs estimballs, la panoràmica és superba: veiem el joliu
Camp de Tarragona, el Mediterrani i les llunyanes Serres de
Mestral. Avui els excursionistes i també molts turistes de la
Costa Daurada gaudim del paisatge; però ben segur que
aquesta magnífica vista també degué quedar fixada en les
retines de molts dels darrers habitants de la Mussara abans
d’abandonar el seu poble, que veien inevitablement perdut
per sempre. Algú, però, els salvaria els mots, els noms i molts
del seus records: Ramon Amigó i Anglès, filòleg i excursionista reusenc que va viure intensament aquell èxode i va
recollir la toponímia i la història de la Mussara en dos llibres
admirables: Els topònims del terme municipal i del poble de
la Mussara (1963) i La Mussara, un vell afecte (2006).

Vista del poble de la Mussara el 1944 (foto d’Adolf Batista i Adell) i aspecte actual
4

Ressenyes de les darreres sortides

Figures humanes pintades a l’Abric de la Mussara. Edat del bronze/Periode ibèric

Sortim a les 9 del Refugi de la Mussara (968 m), on hem
aparcat. Fa fred, però el cel és net de núvols. Seguim el GR
vers el SW pujant suaument entre el bosc, fins a enllaçar
amb l’antic camí empedrat que fa cap a la Mussara. Arribem a les ruïnes del poble (9:08) i visitem els miradors de
les Airasses. La vista sobre migdia des d’aquesta alterosa
cinglera és magnífica. Tot és verd i l’aire transparent ens
permet veure des de l’entorn de Vilaplana i el Mediterrani
fins a les serres de Vandellòs, Tivissa i Cardó.
Seguim vers el NW per la carena amb bones vistes vers
migdia. Trobem un gran aljub a banda dreta, travessem
un torrent i, seguidament, fem cap a una cruïlla (9:25).
Continuem pel ramal descendent de l’esquerra (W) i aviat
enllacem amb el Camí de les Torres (9:31). El seguim en
sentit descendent (S) fent llaçades i amb fort pendent per
la capçalera del Barranc de la Vall. Trobem petits gorgs i
sentim el soroll de l’aigua baixant pel torrent. Fem cap a
una pista travessera (9:43) (831 m). Deixem el Camí de les
Torres i seguim la pista que planeja per l’esquerra (E) amb
bones vistes vers migdia sobre el cingle roig de la Verneta
i la Mola. Trobem el Camí de les Campanilles (9:56), que
baixa fortament del cingle de les Airasses. El seguim pel
ramal descendent de la dreta (S). Passat un grau, el camí
tomba a l’esquerra per un pas balmat d’uns dotze metres,
que es coneix com a l’Abric de la Mussara per les pintures
rupestres que s’hi localitzen (10:08) (795 m). Cal fer molta
atenció per a veure-les; tant és així que, després de segles
de passar-hi gent gairebé a frec, no foren descobertes i

divulgades fins al 1992. S’hi han trobat 24 pictogrames en
força mal estat, dels quals destaca un grup de 9 personatges de cap rodó i extremitats primes que semblen practicar
un ritual. El conjunt amida uns 20 cm i està pintat de color
roig castany força esvaït. Les pintures daten de l’edat del
bronze/període ibèric. Aprofitem per a esmorzar sobre un
relleix proper des d’on tenim bona vista.
Tornem enrere pel mateix camí i pugem a la pista per
la qual hem vingut (10:48), que seguirem pel ramal de
la dreta (W). Deixem un camí a l’esquerra i tombem vers
l’espectacular circ de cingleres excavat pel Barranc de les
Tosques. Fem cap a la bifurcació del Mas de l’Adrià (11:12)
(800 m) i seguim pel ramal de l’esquerra (NE) vers el Mas
de les Tosques. El corriol travessa un bell i frondós alzinar
amb manífiques vistes sobre els Cinglallons, els espadats
blancs que s’alcen a l’esquerra per sobre nostre. Creuem
tres torrents i, a l’esquerra del camí, trobem un enorme
bloc caigut del cingle conegut com el Còdol Gros (11:28)
(745 m). Hi ha una balma obrada i restes d’estructures. És
un indret molt interessant i són especialment sorprenents
els grans blocs de pedra emprats per a bastir uns marges
que anirem observant ací i allà fins a trobar les ruïnes del
Mas de les Tosques (11:45) (754 m). A banda esquerra del
camí, a tocar del mas, trobem una pedra plana on hi ha
picada la base d’un forn per a l’obtenció d’oli de ginebre,
pega i trementina per a finalitats terapèutiques. Per la seva
forma, sembla antic, així que és probable que tingui més
de 150 anys.

Cingle dels Racons
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Ara el camí s’enfila fort vers tramuntana, travessa el
pedregós Barranc de l’Encens i fem cap a una bifurcació
(12:16) (884 m). Baixem pel ramal de l’esquerra i arribem
a l’Hospital dels Carlins (12:19). Ramon Amigó el descriu així: ”Hi ha dues balmes conegudes per aquest nom,
pròximes l’una de l’altra, tancades amb parets de pedra
seca. Totes dues són al Cingle dels Racons, i l’altra més
a prop del fons del Barranc de l’Encens, en el recingle.
Diuen que, durant la Guerra de Successió, els carlistes
duien els ferits en aquestes balmes per ésser-hi curats.
En una d’elles hi morí el Cercós, guerriller famós que fou
sepultat al Cementiri de la Mussara.” Ens hi aturem per a
fer la foto de grup i contemplar la gran vista que domina
el barranc. Ara la balma resta sense parets, segurament
estimbades fa poques dècades.
Seguim amunt, superem el Grau dels Racons i assolim el
cap de la cinglera (12:35) (900 m) i el camí que puja a les
ruïnes del Mas de Joan Pau, que planeja vers tramuntana.
El seguim uns 50 metres fins a trobar una pista a l’esquerra
(W) que, pujant suaument entre prats, ens portarà fins a

Camí del Coll de la Negra. Al fons, el Mas de l’Abelló

un replà sota la carretera, prop de les ruïnes del Mas de
l’Abelló. Ens cal seguir senderons (W) per sota la carretera
fins a trobar una pista que arriba a l’entreforc de carreteres
del Coll de la Negra (13:12) (963 m). Ens dirigim vers tramuntana pel camí que va a les ruïnes del Mas del Pou, on
es conserva un gran pou de gel -sense la volta protectoraque data dels segles XVII-XVIII. Hi arribem a les 13:20.

Pou de gel de la Mussara

Tornem pel mateix camí al Coll de la Negra i enllacem
amb el GR que, vers migdia, ens portarà a l’aparcament
del Refugi de la Mussara (13:30).
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Antoni Ferrando i Joan Castro

Foto de grup a l’Hospital dels Carlins
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ELS CAMINS DE L’AIGUA AL SECÀ
Tarrés. Les Garrigues
Data: 16-4-17
Itinerari: (1). Tarrés - (2). Font Freda - (3). Pi del Puig
del Xandi - (4). Cabana de Ca les Eres - (5). Abulló de
l’Engràcia - (6). Bassa - (7). Pou del Mas del Perdiuet - (8).
Font de la Comacervera - (9). Cisterna dels Cirerets - (1).
Tarrés.
Desnivell: 345m
Recorregut:10 km
Dificultat: baixa

La bassa del poble

Deixem els cotxes a l’entrada del poble davant del bar
restaurant i enfilem en direcció nord, ens desviem a la dreta
un momentet i, després de travessar la carretera de Fulleda,
trobem la Bassa del Poble. Serà la més gran que veurem.
Es va construir per a abastar d’aigua el poble i s’omplia de
la pluja que s’escorria pels costers propers anomenats Costers Morers. Antigament, hi havia uns bassots propers a la
bassa gran que actuaven de filtre.
Seguim la ruta en direcció nord en lleugera pujada
fins a arribar al Portell. Aquí comença una pista ampla
i recentment arreglada. Després comencem a baixar i
entrem en un sender molt interessant pel marge de pedra seca que durant una bona estona ens fa evident el
trajecte i ens recorda la feina feta per la gent d’aquestes
contrades. Cal dir que en alguns trams el marge està
sent restaurat.
Fem cap a la Font Freda. Darrere nostre, i seguint la petita
vall, hi havia hagut una vintena d’horts que es regaven amb
l’aigua d’aquesta font. Actualment, no en queda cap i l’aigua
es capta per a fer-ne ús a Tarrés. Hi ha una caseta de la
instal·lació per a la recollida d´aigua.

L

a matinal d’avui ens porta a Tarrés, poble de la comarca
de les Garrigues que, per la seva proximitat, està molt
relacionat amb la Conca. Es troba situat en un extrem
de la Serra del Tallat i del Vilobí. Com tota la comarca, té
un clima molt sec. Aquest és el motiu de la nostra sortida
d’avui: Els camins de l’aigua al secà és un itinerari que ens
portarà per basses, pous, cisternes, aljubs, fonts i d’altres
construccions del món rural. El que pretenen els impulsors
d’aquest recorregut és restaurar i donar el valor que es mereixen totes aquestes construccions que havien caigut en
abandó i desús. Nosaltres donem fe que ho han aconseguit.
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De camí a la Font Freda

Travessem la petita vall i anem en direcció oest per una
ampla pista, passem entre pinars i conreus principalment de
cereal però també d’ametllers i oliveres. El terreny és molt
planer i arribem a l’Era; aquí agafem la pista de la dreta,
tornem a anar cap al nord i arribem a un altra de les basses
empedrades. Està situada tot just passada una petita balma
a la vora d’una parada de sembrat. És en aquesta balma
on, des de la pista, el company Antoni Ferrando ha vist uns
forats a la pedra que, com que trobem interessants, tornarem a inspeccionar un altre dia. L’Antoni, en un altre apartat
d’aquest butlletí, fa una descripció de totes les sorpreses
que anem trobant en la sortida d’avui. Aprofitem la parada i
esmorzem al recer de la balma.

Havent recuperat forces, seguim fins a trobar la bassa empedrada dels Set Noguers. És de les més grans de Tarrés i
hi destaquen les escales i la pica per a abeurar els animals.
Està situada a la partida de les Gineres.

Balma amb sorpresa

Bassa dels Set Noguers
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Foto de grup a la Bassa dels Set Noguers

Un cop feta la foto de grup, ens tornem a posar en marxa;
deixem a la dreta una bifurcació on després tornarem i ens
arribem al Pi del Puig del Xandi. És un pi força espectacular
molt a prop del qual hi ha una curiosa pica picada a la roca i

diverses cadolles, més antigues. Podem veure vistes als
Plans de Fulleda i al Fondo dels Masos, on ara ens dirigim.
Tornem a la bifurcació i ens dirigim a l’est per la partida de
les Gineres. No tardem a trobar la cisterna restaurada de
Cal Xifrenet, que s’omplia de l’aigua que recollia la teulada
del maset on es troba adossada.

Cisterna de Cal Xifrenet

Seguim per la pista descendent fins al Comellar del Massana, on hi ha l’Aixopluc de Ca Les Eres. Aquest habitacle
de petites dimensions té la coberta de volta apuntada i era
utilitzat esporàdicament, només quan plovia; per això, no hi
trobem menjadora. Sí que hi ha un armari de forat per a
posar-hi el càntir. A la part alta de l’aixopluc, hi trobem una
cavitat força gran en un lloc poc accessible i molt embrossat.
En tornar-hi un altre dia, el deixarem net i polit. Ara comencem a pujar en direcció sud pel Fondo dels Masos: és molt
verd en aquesta època.

Pi del Puig del Xandi
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El Fondo dels Masos

En arribar a l’Abulló de l’Engràcia, val la pena parar una
estona a l’ombra del gran reboll tot buscant les inicials que
els antics propietaris d’aquest indret van esculpir en una pedra
utilitzada com a taula. A la vora s’hi troba el mas que va ser
construït aprofitant les grans roques de la zona. Els voltants del
mas estan plens de marques i forats que fan pensar que podria
ser de l’època medieval. Mirant amb atenció dins les ruïnes del
mas, s’hi pot apreciar, a l’esquerra, una mena d’amagatall sota
teulada que va per darrere de l’empedrat del marge.

Font de Comanservera

Passem per la cisterna de Ca l’Estanc i ja som al capdamunt
del Fondo, a la partida de les Comardevines. Fem la darrera
costeta i entrem a la Plana del Pamonàs. Ens arribem a la cisterna de Cal Xandi, que és de les poques que no està relacionada amb una cabana i que té unes escales interiors per tal de
poder-hi fer la neteja o per a permetre la sortida d’algun animal.
Aixopluc de Ca les Eres

Cisterna de Cal Xandi

Ja tan sols ens queda la baixada fins a Tarrés. El recorregut
que hem fet i la passejada per dins el poble, força arreglat,
ens fan adonar que per aquests indrets hi ha gent que estima
el país on viu.

Reboll de l’Abulló de l’Engràcia

Seguim la pista i, en poc temps, a la dreta, a la partida de
les Trigueres, trobem l’única bassa empedrada rectangular
de Tarrés. Una mica més amunt, arribem al Pou del Mas del
Perdiuet i, després, ens desviem de la pista per a anar a la
Font i Aljub de la Comanservera, on hi ha una bona ombra.

Joan Poblet
Fotos: Joan Castro, Joan Poblet, Antoni Ferrando
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ELS GRAUS DEL PI I DE LA VILELLA
Serra de Montsant. Priorat

infranquejables. En són exemples els graus de la Vilella, de
la Guineu i del Pi. Antigament, aquests passos o graus tenien un aspecte molt diferent de l’actual. Els seus accessos
i el traçat estaven empedrats en molts trams i permetien el
pas de persones carregades amb sacs i cistells amb més
seguretat que ara; i és que el pas del anys, les esllavissades
i la manca de manteniment han convertit aquests graus en
llocs de pas precaris. Concretament, el Grau de la Guineu
ha estat equipat amb cables per la seva perillositat.
Un altre aspecte per a considerar d’aquesta zona és el
Riuet d’Escaladei. Envoltat d’un entorn frondós de gran valor natural, contrasta amb els secs espadats i costers de
l’entorn.
Durant l’alta edat mitjana, la presència d’aigua en aquesta
zona va propiciar l’establiment d’eremites en algunes coves;
n’és un exemple el singular eremitatge del Tormo del Frare,
que juntament amb altres llocs eremítics de la zona van propiciar la fundació en el segle XII de la Cartoixa d’Escaladei,
que estengué el seu domini feudal per tot el Priorat.

Data: 14-5-2017
Itinerari: (1). Km 14,8 Ctra. T-702 - (2). Camí dels Passanants i Riuet d’Escaladei - (3). Tormo del Frare - (4). Grau
del Pi - (5). Ruïnes del Mas de Déu - (6). Grau de la Vilella
- (7). Riuet d’Escaladei - (1). Km 14,8 Ctra. T-702.
Desnivell: 470 m
Recorregut: 9,6 km
Dificultat: mitjana

* * *

Camí dels Passanants i Riuet d’Escaladei

Hem aparcat en el km 14,8 de la carretera de Poboleda a
les Vilelles (T-702). El dia és clar i fa una temperatura agradable que es mantindrà durant tot el matí. Iniciem la caminada a les 8:25 baixant per la carretera uns 180 metres (SW)
i continuem per la pista que baixa per la dreta (NE). Fem
cap al fons del barranc (8:33) i seguim pel Camí dels Passanants (N), que remunta el Riuet d’Escaladei. Trobem passeres per a creuar el riu i avancem acompanyats pel murmuri
de l’aigua.

‘

L

abrupte vessant NE del Barranc del Riuet d’Escaladei
fa de transició entre l’allargassat altiplà que hi ha sota
els cingles de migdia de la Serra Major del Montsant i
els pobles de la Vilella Alta i la Vilella Baixa. En aquest altiplà
es conserven les ruïnes de grans masos, com ara els de
Forçans, Sant Antoni o el Mas de Déu. En la seva època de
puixança degueren aplegar un crescut nombre d’habitants,
que necessitaven accedir a les Vilelles o a Escaladei de forma més ràpida que la que oferia l’ús dels camins carreters.
Per això, cercaren passos naturals practicables per a superar els escarpats cingles, els quals, vistos de lluny, semblen
12

Esmorzant dalt del Tormo del Frare
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Aspectes de l’eremitori del Tormo del Frare: la balma superior, una sepultura, la cova-santuari i petròglifs cruciformes.

Ens envolta un entorn verd i frondós on creixen grans
arbres. Aviat veurem, a banda esquerra (W), una gran roca
de gres roig amb forma de cúpula: és el Tormo del Frare. Ens hi dirigim per un corriol que remunta el Barranc
de la Font de l’Amigó. Arribats al vessant de ponent del
turó, trobem uns clots a la roca que ens faciliten l’accés
al cim (9:09). El lloc traspua misteri: excavats a la roca,
hi ha canals, receptacles, una tomba, petròglifs cruciformes i una cova-oratori. Tot plegat sembla estar relacionat
amb l’establiment d’anacoretes durant l’alta edat mitjana.

Actualment, l’entorn del Tormo de Frare és ocupat per vinyes
i la vista que es divisa és espectacular, així que ens hi aturem
per a esmorzar.
Tornem pel mateix camí fins a trobar un pujador a
l’esquerra (NE) (9:48) que dóna accés a una vinya. La voregem per la dreta (SE) fins a la cruïlla del Mas del Tancat (9:53). Seguim pel ramal de l’esquerra (NW). La pista
puja vers l’imponent cingle i aviat esdevé un corriol. Trobem
l’indicador del Grau del Pi, però aquest accés és tan poc
utilitzat que el sender està molt emboscat; per això hem

Aspectes del Grau del Pi. Hem hagut de desbrossar el corriol d’accés fins al peu del cingle.
14
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Aspectes del Grau de la Vilella

portat eines per a desbrossar-lo. Aquest grau supera uns 80
metres de cingle força verticals, però fàcilment realitzables.
Deu el seu nom a un gran pi que hi havia al peu de cingle.
Per la seva situació, aquest pas devia comunicar els masos
de l’altiplà amb el sector d’Escaladei. L’entorn és salvatge i
les vistes que tenim sobre els cingles i barrancs adjacents
són impressionants. Arribem al capdamunt a les 11:25. Tot
seguit, remuntem una carena pedregosa (N-NW), travessem una vinya i fem cap al Camí dels Cartoixans (11:47),
que seguirem pel ramal de l’esquerra (SW). Encalcem les
ruïnes del gran Mas de Déu (12:00), l’entorn del qual ha estat recuperat i replantat de vinya. Aquí, envoltats de vinyes
verdes, podem gaudir d’una bella vista de la Serra Major.
Seguim per la pista uns 200 metres més (S) i trobem una
bifurcació a l’esquerra que baixa a les vinyes i ens apropa
a la cinglera (E). Aviat deixem a l’esquerra l’indicador i el
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camí del Grau de la Guineu, i seguim vorejant una vinya
(S) fins a trobar l’indicador del Grau de la Vilella (12:18).
Com el seu nom indica, aquest pas comunicava els masos
de l’altiplà amb el poble de la Vilella. El grau supera uns
80 metres força verticals del cingle i, tot i que no presenta
dificultats remarcables, en alguns llocs està equipat amb
cables. Un cop a baix, el corriol ressegueix el cingle (SW),
passa a tocar de la Cova Roja i baixa per un carener fins
a trobar el Riuet d’Escaladei i la pista que el remunta. La
seguim per l’esquerra (NE). En un eixamplament de la vall
trobem un petit pont sobre el riu i una bifurcació (13:24);
pugem pel ramal de la dreta (S) i fem cap a la carretera
T-702 i a l’aparcament del km 14,8.
Antoni Ferranndo Roig
Fotos: Antoni Ferrando, Joan Castro i Marta Roig
Camí dels Cartoixans i ruïnes del Mas de Déu
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CAN JORBA - MONTGRÒS - CAN JORBA
Anoia

Anem pujant i, a l´esquerra, ens queda el Serrat de la Palomera. Continuem trobant marques i fites, i també ombres i
unes bones vistes mentre anem guanyant metres. Seguim el
traçat de la Canal Roja, que tenim sota nostre. Sota el Coll
de Mosset, baixem per a creuar la Canal Roja i ens enfilem
per l’altre vessant fins a una carena de roca (805 m). Seguim
pel Camí dels Naps de Dalt, que segueix el llom rocós de la
carena. Seguim senyals de pintura blava i fites de pedres.
Hi ha alguns passos de I i II grau, on de vegades cal posar
les mans per a progressar. A l’hora de creuar un flanqueig de
roca hem de tenir un mica de cura. Finalment sense cap incident, anem seguint les marques blaves i grogues i, abans de
pujar la Canal Roja, fem la parada obligada per a esmorzar.

Data: 28-5-2017
Itinerari: (1). Can Jorba - (2). Serra de la Palomera - (3).
Camí del Naps de Dalt - (4). Cim del Montgròs - (5). Canal
de la Salamandra - (6). Canal del Migdia - (7). Camí dels
Francesos - (8). Can Jorba.
Desnivell: 680 m
Recorregut: 7,5 km
Dificultat: mitjana

El grup es disposa a creuar la Canal Roja.

C

omencem la ruta a Can Jorba (490 m), situada al vessant sud de la muntanya, al costat mateix del Torrent de
Migdia que parteix el massís en dues meitats. Prenem
una pista a l´esquerra de la masia, que esdevé una pujada al
cap de pocs metres. Una mica més amunt, deixem a mà dreta
la petita església en runes de la Mare de Déu de la Font. Quan
la pista comença a baixar, just abans d’arribar a un camí que
marxa a mà esquerra, deixem la pista i agafem un sender a mà
dreta poc visible. Hi trobem pintura vermella a terra i als arbres.

Capella de Can Jorba, consagrada a la Mare de Déu de la Font

Entrepans, isotònics, porró de vi, avellanes torrades, una
bona ombreta i temps de cireres fan que aquest moment,
acompanyat de les vistes, no tingui preu.
Un cop acabat, pugem la canal i trobem unes fites a
l´esquerra que ens fan entrar dins el bosc altre cop. Poc més
amunt, deixem un sender a mà dreta (marcat amb fites de
pedra) i continuem pels senyals blaus. Arribem a una nova
cruïlla de corriols. A mà dreta, aniríem als Plecs del Llibre.
Nosaltres girem a mà esquerra, seguint el senyal marcat com
a M.G. (Montgròs). Pugem una canaleta a la dreta amb forta
pujada; ens ajudem amb les arrels i els arbres. Al final de la
canaleta, sortim a un collet (1.021 m), desgrimpem per una
altra canaleta i, ajudant-nos del cul i del peus, acabem de
flanquejar per a pujar fins al Coll del Montgròs. Per la carena
ampla i rocosa, fem el cim del Montgròs (1.143 m)

Desgrimpant una canal ajudats de cul i peus
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Vistes des del Montgròs

Dalt del cim les vistes són fantàstiques. Gaudim d’un dia
radiant per a poder veure els Frares Encantats, El Moro, El
Camell, La Salmandra i Sant Jeroni, ple a vessar. Bevem
per a hidratar-nos i mengem alguna cosa lleugera.
Deixem el cim per a baixar novament al Coll del Montgròs,
però girem a la dreta -a l´esquerra tornaríem per on hem
vingut- seguint el PR C- 78. El corriol baixa bastant dret i
ens ajudem amb les mans als arbres per a anar perdent metres. Baixem amb compte, desgrimpant per dins de la canal.
Tot i que som prop de la timba, estem protegits per la roca
que tenim a banda i banda. Tres canaletes successives ens
deixen en un pendent. Uns metres més amunt hi ha la Font
de la Cadireta, escassa d´aigua i de no gaire qualitat. Travessem amb compte el torrentet i continuem cap al nord.
Arribem al fons del Torrent de Migdia (967 m), situat entre
les altes parets dels Ecos i La Salamandra, El Gegant Encantat i El Camell. Vigilem molt les fites i marques del cami,
que a vegades van pel mateix torrent. Trobem un exemplar
de cabra hispànica mort de no fa gaires dies. Baixem una
estona pel fons de la clotada.

Davallant per una canal a frec de La Salamandra

Foto de grup al cim del Montgròs

De tant en tant, veiem parets damunt nostre. Una estona després, sota Els Plecs del Llibre, passem a tocar d’una gran roca.
Passada aquesta pedra, a mà esquerra, trobem la Balma dels
Plecs del Llibre (857 m), una cova preparada per a fer-hi bivac,
amb una llar de foc, un plàstic per a aïllar-se del terra i algunes
espelmes. Seguim baixant pel torrent, que ara és més pla i
sorrenc. Al cap d’una estona, trobem un sender que s’enfila
a mà esquerra. Si ens hi fixem bé, a la dreta del torrent hi ha
un rètol indicador de fusta. Si continuéssim recte pel torrent,
aniríem a parar a la part equipada anomenada el Joc de l’Oca.
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Nosaltres prenem el sender que s’enfila a mà esquerra i anem
pujant per dins del bosc.
Aviat arribem a un coll, on s’obre la panoràmica sobre el
Torrent de Migdia que acabem de baixar i les parets i agulles
del voltant. Continuem pel sender uns metres, ara de cara
avall, i trobem novament el PR C-78. El prenem a mà dreta.
Estem baixant pel Camí dels Francesos o del Bassal dels
Gats. El sender va fent esses però baixa decidit per entre
el Serrat dels Tudons (a ponent) i La Socarrada (a llevant).
Aquest és el tram que se’ns fa més pesat; és vora migdia,
fa molta calor i quasi no tenim ombres que ens protegeixin.
Veiem sota nostre el vessant conreat de la part baixa de
la muntanya. Una estona de baixada continuada ens duu
a prop o a la mateixa llera del Torrent del Bassal dels Gats.
En l’últim tram, el camí s’aplana força i acaba sortint en un
revolt d’una pista que ve de La Vinya Nova. Prenem aquesta
pista ampla a mà dreta i al cap d’un parell de revolts arribem
a Can Jorba.
Marc Martí
Fotos: Marc Martí, Antoni Ferrando, Joan Carreras
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ITINERARI PER LA MATA DE RIUDABELLA
Vimbodí

Data: 10-6-2017
Itinerari: (1). Cal Pastor - (2). Pou de gel de la Granja
Mitjana - (3). Barranc de Castelfollit - (4). Font de Nerola
(5). Corrals de Nerola - (6). Castell de Riudabella - (7).
Riu Sec - (1). Cal Pastor.
Desnivell: 230 m
Recorregut: 12 km
Dificultat: baixa

V

am decidir anticipar la sortida per la Mata al dissabte
dia 10 de juny per a evitar la coincidència amb un esdeveniment que es duia a terme diumenge següent.
Tot i que els que treballen el dissabte no van poder venir –i
n’hi ha més dels que sembla-, ens vam reunir 12 excursionistes disposats a descobrir un terreny tan proper com pla,
original i molt interessant, com és l’Alzinar de la Mata. La
ruta va ser de 12 quilòmetres, alternant pistes en bon estat
amb pistes gairebé perdudes, i senders genials amb d’altres
de pedregosos.

Vam començar el recorregut al Mas de l’Assestador, a uns
300 metres del Monestir de Poblet, i en poc més de 15 minuts
de marxa ja vam gaudir de la primera sorpresa: un pou de gel
magníficament conservat a la vora de la Granja de Poblet que
va sorprendre gratament tots els participants, perquè gairebé
ningú no hi havia estat anteriorment.

Caminant tot gaudint de la verdor de les vinyes

El grup dins del pou de gel
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Entrada al pou de gel

Ressenyes de les darreres sortides

Preparats per a esmorzar a la Font de Nerola

Després la ruta va continuar fins a un encisador berenador
conegut com la Font de Nerola que recorda èpoques no tan
llunyanes on els valors de la societat eren força diferents dels
actuals. En acabat d’esmorzar vam continuar cap al Corral de
Nerola, on hi ha un gran desmai al costat d’una font. I tot això,
al costat del Tossal de les Forques (o Trabucador), magnífic
mirador de La Mata on es poden contemplar les muntanyes
que porten tanta aigua i fan possible l’excepcionalitat d’aquest
alzinar, a més de crear els torrents o rius subterranis que porten aigua a llocs com el naixement del Riu Francolí.

El grup s’apropa a Castell de Riudabella.

Prosseguírem la ruta, tot veient el Castell de Riudabella
des d’una nova perspectiva: els jardins colonials que tanta
fama havien tingut quan van ser construïts a principis del segle passat i on encara es celebren cerimònies de casament
com la que ens va dir el Pedro Gil, propietari del castell, que
es faria poques hores després de passar-hi nosaltres. Vam
caminar al voltant de les fantàstiques vinyes que hi ha a tocar
del castell fins a entrar a la zona de La Devesa, que és un nou
mirador de la Mata amb les Muntanyes de Prades, Castellfollit i El Bosc de Poblet al fons. Baixàrem per a endinsar-nos
novament en l’alzinar seguint tot un laberint de senders que
ens portaren al lloc d’inici, on es completava aquesta magnífica ruta que vaig tenir la sort de compartir amb la sempre
excel·lent companyia dels membres del nostre club que van
poder venir.
Pep Cabestany
Fotos: Joan Castro i Antoni Ferrando

Caminant per l’alzinar

Foto de grup amb el Castell de Riudabella al fons
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ENTORNS DE LA POBLA DE CARIVENYS
Conca de Barberà
Data: 25-6-2017
Itinerari: (1). Coll de la Goda - (2). Sant Pere de la Goda
(s XIII) - (3). Creu del Borràs - (4). Can Quildo - (5). Dolmen dels Plans de Ferran - (1). Coll de la Goda.
Desnivell: 490 m
Recorregut: 11,6 km
Dificultat: baixa

A

vui ens trobem a les 7 del matí per a dirigir-nos cap a
Aguiló, un petit poble enfilat dalt d’un turó que, tot i pertànyer al municipi de Santa Coloma de Queralt -Conca
de Barberà-, es troba molt a prop de l’Anoia. Deixem els vehicles al km15 de Carretera C-241e, al lloc anomenat com a
Coll de la Goda, ja dins de la comarca de l’Anoia. Sorpresa!
Després de dies de fortes calorades, el dia es presenta rúfol
i, fins i tot, plou amb certa intensitat, la qual cosa fa que esperem uns minuts abans de començar la ruta. La pluja sembla
que no serà d’importància; en canvi, una temperatura més
suau que dies enrere ens permet iniciar la caminada pensant
que no patirem gaire calor. Així, doncs, prenem la pista en
direcció E. Ens trobem a 719 m i la pista davalla fortament
fins a trobar un sender a la dreta. Aquest caminoi continua
davallant i ens apropa al fons de la riera de la Goda; som a
600 m. La riera de la Goda està inclosa en els espais de la
Xarxa Natura 2000.

Un cop al fons de la vall, ens apropem a la llera del riu i
el creuem amb cura perquè, tot i l’evident sequera, encara
porta aigua. Ara el sender s’enfila decidit. Tot fent alguna
llaçada, ens porta a la petita Església de Sant Pere de la
Goda, església romànica que apareix documentada com a
parròquia durant els segles XI i XII. L’edifici actual sembla
més tardà, segurament del segle XIII. Té una sola nau, sense
absis i amb coberta amb volta apuntada. La porta és de mig
punt, adovellada, amb una arquivolta a l’extradós. El campanar d’espadanya de dos ulls va ser restaurat l’any 1968.

El grup s’apropa a l’Església de Sant Pere de la Goda

El sender s’endinsa pel bosc

Església de Sant Pere de la Goda
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Malgrat estar inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya, aquesta esglesiola es troba en un estat d’abandó
que ens fa pensar que, si no es fa cap mena d’actuació, acabarà enrunada i engolida pel bosc.
Després d’aquesta visita, prenem la pista que, per darrere
de l’església, surt en direcció S. La seguim, passem a prop del
mas anomenat Cal Teuler i, en poca estona, prenem un senderó que s’endinsa per un bosc atapeït i frescal. Enllacem amb
una pista a l’esquerra i arribem a la Font dels Noguers, lloc molt
acollidor amb una font, una bassa, noguers, cirerers i algun
banc. D’aquesta manera, ens endinsem a la zona de l’Hort del
Requesens, un espai amb nombroses fonts, ben ordenat i amb
una arbreda on podem contemplar una bona varietat d’arbres.
A l’espai anomenat Font dels Corrons i Font del Requesens
aprofitem per a fer un mos atès que es tracta d’un lloc molt
agradable i frescal que convida a descansar i conversar.

Els caminadors creuant una parada acabada de segar

Ara el camí davalla fins a arribar de nou a la Riera de la
Goda. La creuem i comencem a remuntar tot apropant-nos
a la Carretera C-241e. Seguim per la carretera en direcció al
Coll de la Goda per a visitar el dolmen dels Plans de Ferran,
sepulcre megalític situat molt a prop de la carreta. És un sepulcre múltiple, en el qual es van enterrar fins a nou individus
acompanyats de vasos ceràmics i objectes d’ornament.

A l’arbreda de la Goda trobem una important varietat d’arbres

Però nosaltres no ens torbem gaire perquè encara ens queda ruta. Així, doncs, prenem de nou la pista en direcció ponent.
Veiem diverses fonts ben arranjades -tot i que no tenen gaire
aigua-, com la Font Blanca, la Font dels Roures i la Font dels
Xiprers. Tot seguit, prenem un sender (S) que ens porta fins a
la pista asfaltada que mena a Bellprat des d’Aguiló. Arribem a
la Creu del Borràs, on prenem el Camí Ral de Santa Coloma
de Queralt a Igualada. Anem en direcció E, passem per la Font
dels Pobres i seguim caminant pel Camí Ral deixant diferents
ramals a l’esquerra fins a trobar la pista que, també a l’esquerra
i en direcció nord, ens porta al Mas de Cal Quildo. Es tracta d’un
gran casalici amb la teulada ensulsiada: un altre mas del qual
aviat no quedarà res.

Dolmen dels Plans de Ferran

Foto de grup al dolmen dels Plans de Ferran

Aprofitem per a fer la foto de grup i, seguidament, ens apropem
als vehicles que tenim aparcats una mica més endavant; ara bé,
no ens acomiadem perquè avui ens queda per fer el dinar de fi
de curs a Solivella.
Amadeu Rodríguez Tena
Fotos: Antoni Ferrando, Joan Castro i Amadeu Rodríguez
Cua de cavall a la Riera de la Goda
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Muntanya
Via Ferrada dels Patacons. K4 “La Mussara”. Dijous, 13 d’abril de 2017

La via és força nova i ben equipada

A

profitant els matins de colònies, anem amb la Gemma a fer la via ferrada dels Patacons de la Mussara.
Una via de dificultat K4 amb força passos d’escalada
i molta varietat de ponts, flanquejos, passarel·les i algun
ràpel. Així que... casc, dissipador, corda obligada, i cap a
la Mussara!
Deixem el cotxe al pàrquing d’escalada de les parets
de l’antena. Agafem el GR que duu al camí dels cingles.
Deixem el camí del Grau dels Patacons i la Font del Roure
i anem cap a la paret del sector Taronja. Molt clàssic i fàcil
de trobar pel seu color taronja. Allà comença la via. Ens
equipem i fem els primers passos verticals. Fa bo, i la via
comença fàcil, però amb passos d’escalada.
La via és força nova i ben equipada, així que anem
avançant. Tenim un grup davant però de moment no ens
molestem. Passat el primer i segon tram, un flanqueig força
atlètic i desplomat posa les piles als que la volen fer.

L’últim ràpel, per una canal

en via ferrada per a no cometre cap error. Sempre amb un
dels dos mosquetons passats.
El grup que teníem davant ens deixa passar i, tot seguit, ens trobem la zona de ponts tibetans. Algun és bastant
llarg i tots bastant aeris. Valen molt la pena. Al final d’un
dels ponts, hi trobem una esvelta agulla. Molt estètica i bonica. Tot i que té graons fins a dalt, està pensada per a fer
un ràpel d’uns 15-18 m i portar-nos a un altre pont. El ràpel és evitable. Però dona un puntet de gràcia a les travesses. A més, fa que portis corda sí o sí, i val la pena perquè al
final de la via sí que hi ha un ràpel obligat de 10 m. Després
de l’últim ràpel, per una canal, s’arriba al camí del Grau del
Trencanous.
Per tornar a peu de via al camí dels cingles només hem de
seguir en direcció est. Passarem per una balma que serveix
de refugi i, després de baixar per una canal equipada amb
cable i algun graó, arribem al camí dels cingles als peus
mateix del sector de Serrallonga.
Tornar són 10 minuts pel GR i en un moment arribem al pàrquing. Un total de 2 h per a completar el recorregut més 30
minuts entre accés i retorn al cotxe. Una bona via no apta per
a gent amb vertigen i que tingui al·lèrgia a no trobar graons.

Comença la zona de ponts tibetans.

És un tram aeri, on has de tibar de valent de braços perquè
no hi ha descans. Durarà poc. Després del flanqueig trobem
diversos passos pujant i baixant; això fa que la Gemma, concentrada, segueixi pas per pas la seqüència que s’ha de fer

Toni Morlans
Fotos: Gemma i Toni
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Patrimoni
La importància de l’aigua.

D’una sortida pel terme de Tarrés. Les Garrigues.

Fondo dels Masos. Tarrés

L

a importància de l’aigua és tan evident que la podríem
resumir en una sola frase: sense aigua no hi ha vida.
Malgrat això, la facilitat que tenim al primer món per
a obtenir-la fa que sovint no valorem tant aquest recurs
essencial com ho feien els nostres avantpassats.
Si voleu descobrir de forma amena la inventiva dels nostres predecessors per a aprofitar l’aigua de la pluja, us recomano seguir un itinerari apte per a tothom: Els camins
de l’aigua al secà, que comença i acaba en el bonic poble de Tarrés, a les Garrigues. Es tracta d’un itinerari ben
senyalitzat que mereix el nostre elogi com a excursionistes
interessats a descobrir nous paisatges i racons de l’entorn.
L’itinerari, que recomanem fer a la primavera, dona valor
a elements com ara fonts, cabanes, basses, pous i cisternes, aljubs, etc., tots ben restaurats i il·lustrats amb acurats
plafons descriptius. La qualitat de tot plegat fa evident que
aquest itinerari ha estat una iniciativa municipal dirigida per
un equip que coneix bé el terme i que estima el seu poble.
Així doncs, a més de recórrer un bell paratge natural,
l’objectiu d’aquest l’itinerari és fer palès com la gent de les
terres de secà se les enginyava per a recollir i emmagatzemar l’aigua de la pluja, ja fos per al consum de casa, per a
regar els horts o per a abeurar el bestiar, aplicant uns procediments ancestrals que varen perviure fins a la primera
meitat del segle XX.
El diumenge 16 d’abril el nostre grup va fer aquest itinerari, que havia estat preparat prèviament pel company
Joan Poblet. Va fer un dia magnífic i l’entorn era verd i florit.
Com ens passa a vegades, vam trobar elements extres no
esperats que ens van cridar l’atenció i van enriquir encara
més la sortida.
Uns dies després, tornàrem a aquests llocs amb el Joan
Poblet per tal avaluar-los millor i poder divulgar-los en aquest
article. Es tracta d’elements senzills i comuns del nostre
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patrimoni rural i històric que estan relacionats, d’alguna
manera, amb la importància l’aigua.
Les inscultures de la Balma de l’Alzina
La Bassa de l’Alzina és un dels elements destacats de
l’itinerari. A uns 43 m a l’est d’aquesta bassa empedrada, encapçalant un camp de conreu, destaca una gran
roca plana, al peu de la qual hi ha una balma de proporcions moderades. Aquesta cavitat no té nom, però, consultant l’Ajuntament de Tarrés, els va semblar adient que
l’anomenés la Balma de l’Alzina.
S’hi pot accedir fàcilment tot seguint el camí que voreja
el camp de conreu. La cavitat és oberta vers migdia i té
una amplada de 7,5 m, una alçada màxima d’1,7 m i una
fondària de 2,5 m. A la banda est conserva un petit mur de
tancament.
Ens caldrà pujar al pla de dalt de la roca, on veurem
un seguit de forats rodons de diferents mides i restes
de petites canals picades a la superfície. En el món de
l’arqueologia, aquests elements es coneixen amb el nom
d’inscultures o cassoletes.
Les inscultures en superfícies rocoses són força comunes i se’n troben en moltes zones de la Península Ibèrica i també a Europa en general. La seva funció i origen
són encara un misteri perquè n’hi ha que admeten datacions que van des de l’edat del bronze fins a l’alta edat
mitjana. Poden trobar-se en la superfície de monuments
megalítics, acompanyant sepultures excavades a la roca,
en balmes i en roques aïllades. Algunes d’aquestes inscultures són d’una gran complexitat, amb dotzenes de
cassoletes unides amb petites canals. Amb tot, la majoria d’especialistes els atribueixen, provisionalment,
un ús ritual que s’estengué principalment a partir de
l’edat del bronze i les associen a la cultura megalítica.
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En aquest sentit, cal dir que a Tarrés hi ha cinc jaciments
de l’edat del bronze; un d’aquests jaciments està situat a la
zona del Mas de l’Hostal (1) i les seves ruïnes es troben a
uns 200 m de la Balma de l’Alzina.
Una funció que s’ha donat posteriorment a aquestes cassoletes ha estat la de paranys per a caçar ocells. Les aus
s’acosten per a beure l’aigua de les cassoletes i queden
enganxades en unes branques recobertes amb vesc que
els ocellaires han posat al voltant. Al terme de Prades, com
a mínim, hi ha dos indrets amb aquesta funció: els Paranys
de Pere Jeroni i el Parany del Massip.
Les inscultures de la Balma de l’Alzina estan molt ero-

sionades, però són evidents i similars a altres que hi ha a
la Península Ibèrica.
Pel que fa a la Conca de Barberà i l’Urgell, destaquem
l’inventari de quinze grups d’inscultures situades a la Vall
del Riu Corb recollit per Joan Duch i Mas el 1989 i publicat
el 2003 (2).
Quan visitàrem el Castell de Cérvoles i, més recentment,
el Tormo del Frare, a la Serra de Montsant, ja vam poder
observar inscultures en forma de cassoletes, creus, etc.
No cal dir que seria interessant que un equip especialitzat s’animés a fer una prospecció arqueològica al terra de
la Balma de l’Alzina.

Cabana de Ca les Eres i sepultura doble que hi ha al roquetar de sobre la cabana
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Roques del Puig del Xandi, amb inscultures, encaixos picats a la roca i una pica

La sepultura de la Cabana de Ca les Eres
A uns 15 metres al NE de la Cabana de Ca les Eres, punt
destacat de l’itinerari, sobre un roquetar que s’alça sobre la
cabana, es conserva bona part d’una sepultura doble excavada a la roca (altitud: 546 metres; coordenades UTM 31N
E333997 N4590203).
Es tracta d’una sepultura aïllada i bastant deteriorada per
la banda dels peus perquè part del voladís de roca on es troba ha desaparegut. És de forma trapezial o de banyera, amb
els vèrtexs arrodonits. La capçalera té 1,05 m d’amplada, la
llargada devia ser d’aproximadament 1,8 m i l’amplada a la
part dels peus devia ser d’uns 0,7 m; la fondària màxima és
d’uns 0,4 m. L’orientació de la tomba és vers sol ixent, com
és habitual en aquest tipus de sepultures, amb el cap mirant
a l’Est i els peus a l’Oest. A pocs metres a l’entorn de la sepultura, s’aprecien alguns encaixos picats a la roca. Aquest
enterrament és molt similar a les tombes dobles del Pla de
la Guineu d’Albarca.
Generalitzant sobre aquest tipus de tombes, l’especialista
J. Bolòs diu: En els casos de tombes isolades, o grups de
dues o tres tombes, aïllats dalt d’una roca o prop d’una cova,
que en la majoria dels casos poden correspondre a nuclis
eremítics, qui excavava la tomba havia de ser el propi eremita (3). En principi, tot i que caldria poder-ho demostrar, cal
pensar que aquestes sepultures foren fetes per comunitats
cristianes, durant l’època de la dominació musulmana (segles VIII-XI) malgrat que sigui difícil assegurar res (4).
Estudis més recents en què s’ha aplicat el sistema de
datació del carboni 14 situen la cronologia d’aquest tipus de
tombes entre els segles VII-X (5-6).

Es poden observar cassoletes d’origen natural i d’altres
de picades artificialment, vestigis de canaletes i encaixos
picats a la roca. En un extrem destaca una pica destinada
a preparar el brou bordelès per a les vinyes. Està picada directament a la roca mare i té un acabat molt acurat que permet tancar-la hermèticament amb una llosa plana i allisada. Aquest element és posterior i segurament l’emplenaven
amb l’aigua que es recollia a les cassoletes més grans.
L’Abulló de l’Engràcia
Situat al Fondo dels Masos, aquest indret també és un punt
destacat de l’itinerari perquè, a tocar del mas en ruïnes que
hi ha, trobarem l’arbre més notable del terme de Tarrés: el
Reboll de l’Abulló de l’Engràcia, un exemplar de roure reboll
de grans proporcions que ateny uns 15 metres d’alçada.

Les inscultures del Puig del Xandi
La roca on hi ha les inscultures es troba a uns 17 m al
NE del gran Pi del Xandi, punt d’interès de l’itinerari, a tocar
de l’era d’un maset; (altitud: 601 metres; coordenades UTM
31N E333526 N4589915).

Reboll de l’Abulló de l’Engràcia
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Ruïnes del Mas de l’Abulló de l’Engràcia. Hi ha probables vestigis d’estructures de l’alta edat mitjana.

El nom d’aquest paratge també està relacionat amb
l’aigua, ja que un abulló és una séquia subterrània per a
regar (Diccionari català-valencià-balear. Alcover-Moll).
A tocar del roure, destaca una pedra aplanada artificialment, del mig de la qual sobresurt un relleu en forma de
creu rebaixada. Diuen que la pedra s’utilitzava com a taula
per a aprofitar l’ombra del roure i que el relleu era utilitzat
per a posar-hi una cassola a sobre. En aquesta pedra hi ha
gravades les inicials JPP, JPV i la data de 1889.
Són especialment interessants les ruïnes del mas, que aprofita una cavitat rocosa lleugerament balmada. El mas era de
proporcions moderades, amb era i pallissa a la part de sobre.

A la vora de la roca, a la part superior que dóna a l’era, es
poden apreciar un seguit d’encaixos a la roca on recolzaren
unes bigues de fusta del que va ser un habitacle anterior a
l’actual, probablement de l’alta l’edat mitjana. És possible
que aquest habitacle inicial estigui relacionat, d’alguna manera, amb la sepultura de la Cabana de Ca les Eres. Aleshores la paret frontal de l’habitacle devia estar bastant més
reculada que l’actual.
Hi ha altres encaixos picats a la roca la funció dels quals
desconeixem. També cal destacar una mena d’amagatall
elevat i camuflat dins del marge de sota l’era.
Antoni Ferrando i Roig
Fotos: Antoni Ferrando i Joan Poblet
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Pedra amb gravats de l’Abulló de l’Engràcia
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LES POBLACIONS D’ORIGEN GAL•LÈS DE LA VALL DEL CHUBUT.
Patagònia argentina. Dissabte 17 de desembre de 2016

El Riu Chubut al seu pas per la població de Gaiman. Patagònia argentina

El nostre autobús sortirà també de Puerto Madryn, però
trigarà només una hora a arribar a la població de Trelew,
que es troba a 14 km de Gaiman, el mateix destí de Bruce
Chatwin, on arribarem a la tarda.
El paisatge estepari, dur i monòton durant tot el viatge no
ens abandonarà fins a les envistes de Trelew, a l’alçada de
l’aeroport Almirante Marco Andrés, on vàrem arribar fa tres
dies des de Buenos Aires.
L’autobús farà una parada, a mà esquerra de la carretera
en direcció a Trelew, i baixarà només una dona d’uns 50
anys. Hi veiem un gran complex que, per la seva estructura, creiem que és una presó. La parada hi queda a una
certa distància, de manera que les persones que hi van
han de caminar un bon tram.
A mesura que ens apropem a Trelew, a certa distància de
la carretera i a la banda esquerra, es pot observar un canvi
en el paisatge; es distingeix clarament una franja de vegetació de ribera formada per arbres alts d’un verd intents.
Perfilen el recorregut del riu que forma la Vall del Chubut,
que és d’una amplada considerable i que desemboca a
l’Atlàntic, a la població de Rawson.
Aquest riu fou el principal motiu pel qual els gal·lesos

A

ltra vegada és el llibre de Bruce Chatwin A la Patagònia (1977) el que ens fa fixar la mirada en aquesta part de l’Argentina. Ens parla de quan ell seguia
els passos dels gal·lesos fins que es van establir a Puerto
Madryn, a la Patagònia argentina. “Vaig agafar l’autobús
nocturn que anava cap a la Vall del Chubut. L’endemà al
matí ja era al poble de Gaiman”, ens diu.

Estepa patagònica de la província del Chubut
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que varen arribar a les costes del Golfo Nuevo, a la Península Valdés, s’instal·laren a la zona després de cercar un
lloc on poder portar a terme la seva ferma decisió d’iniciar
una nova vida quan el 1865, provinents de Liverpool, varen
desembarcar al litoral argentí.
Passarem el matí visitant la ciutat de Trelew per a continuar viatge fins a Gaiman a la tarda. La ciutat de Trelew està
situada a la capçalera de la Vall del Chubut. El seu nom,
en llengua gal·lesa, vol dir el poble de Lew, en record de
Lewis Jones, un dels principals impulsors de l’establiment
dels gal·lesos a la zona.
A pocs metres de la terminal d’autobusos, la llacuna
Chiquichano dona la benvinguda de la ciutat als visitants
que hi volen fer estada. És una reserva natural d’aigua
que aprofita la depressió de l’antic llit del Riu Chubut. Hi
conviuen diferents especies d’aus, cignes blancs, de coll
negre, flamencs rosats i diverses especies d’ànecs. Se la
coneixia com la Llacuna, fins que el 1992 li posaren el nom
del cacic tehuelxe Chiquichano, en record del grup indígena que tant va ajudar els ga·lesos a sobreviure en aquesta
terra inhòspita. A la dècada de 1870, aquest grup tehuelxe
baixava a la vall per a acampar i passar l’hivern a la riba.
Actualment, la llacuna queda inclosa dins de la ciutat.
El mateix passa amb l’antiga estació de tren de Trelew, o
de “Punta de Rieles”, com es deia quan la varen construir:
tot al seu voltant era una estepa desèrtica. Ara l’antiga estació també queda envoltada per la ciutat. Va ser a partir
de la seva construcció que la ciutat de Trelew començà a
formar-se i a créixer. Actualment, l’estació té un altre ús, és
el Museu Regional Pueblo de Luis.
El 1884 Lewis Jones va rebre del govern argentí la concessió per a construir la línia de tren entre la vall inferior
del Riu Chubut i Golfo Nuevo a fi de donar sortida a la
producció agrícola que ja hi començava a haver pel treball
dels colons gal·lesos assentats a la vall.
El 1886 s’iniciaren les obres des dels dos extrems, on
és ara Puerto Madryn i l’actual Trelew o “Punta de Rieles”.
Hi treballaren, a més dels colons gal·lesos que ja s’havien
establert per la zona, altres grups d’immigrants d’aquesta
part de la vall: italians, espanyols, portuguesos, sirians, libanesos, etc.; fins a un total de 400 treballadors que, a
poc a poc, s’hi establiren amb les seves famílies juntament
amb els colons gal·lesos. Així es va formar el poble que
esdevindria la ciutat de Trelew, que en l’actualitat té una
població d’unes 98.000 persones. Es considera, doncs,
que Trelew és, a diferència de Gaiman i Rawson, un poble,
format per un mosaic de persones vingudes de diferents
punts del planeta, a més de colons gal·lesos.
Trelew és una ciutat ben traçada, d’amples avingudes i
carrers, amb edificis generalment baixos, excepte alguns
que ja sobresurten com volent, a poc a poc, fer canviar la
fesomia de la ciutat i donar-li un aire més cosmopolita.
Aquesta ciutat és molt coneguda entre els aficionats a la
paleontologia per la tasca didàctica i d’investigació que es
porta a terme al Museu Paleontològico Egidio Feruglio, on
actualment es troba el dinosaure més gran trobat al món, el
fèmur del qual fa 2,4 metres d’alçada. L’any 2012, a l’Estancia
la Flecha, situada a 260 km de Trelew, un dels treballadors
va trobar els primers fóssils. Un dels germans propietaris,
coneixedor del valor de la troballa, va informar els paleontòlegs del museu, els quals, un cop examinat el jaciment

Grup de la tribu tehuelxe del Cap Maleu el 1900

Gal.lesos i tehuelxes junts al campament del Cap Sacamata prop de
Tecka el 1893

Grup dels primers pobladors gal·lesos feta el 1890 en el 25è aniversari
de la seva arribada

Lewis Jones envoltat de caps tehuelxes el 1879
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Aspectes de la ciutat de Trelew: estació de l’antic tren, edifici del centre històric i la central d’autobusos

van iniciar les excavacions i estudi de les peces trobades
fins a descobrir el gran dipòsit de fòssils que aquella zona
amagava. Fins al moment, han trobat les restes de set dinosaures d’aquesta espècie gegantina herbívora.
El mateix museu estudia també la vida marina que havia
existit al llarg del temps a la zona patagònica, on també
van descobrir espècies gegants d’amonites, com el que es
veu a la fotografia de la columna del costat.
És també recomanable de visitar el petit Museu Regional
Pueblo de Luis, que es troba a l’antiga estació de tren, on
s’exposen articles de la vida quotidiana i fotografies dels
primers pobladors tehuelxes i mapuxes, així com dels primers colons gal·lesos que varen poblar el Chubut; a fora,
a l’aire lliure, es pot veure l’última màquina de tren que va
circular entre aquesta població i Puerto Madryn.
A tres quarts de tres, després de passejar pels carrers
de la ciutat i dinar en un restaurant del centre, descansem
darrere l’antiga estació de tren asseguts en uns bancs de
fusta molt amples, que ens permetran estirar-nos i fer una
becaina.
A dos quarts de quatre ja som a la central d’autobusos
esperant el que ens portarà a Gaiman. Hi arribem pels volts
de les quatre. El bus ens deixa a l’Avinguda Eugenio Tello,
davant de la Plaza de Gaiman. Com a Trelew, l’arribada en

Amonites gegantí

Museu Paleontològic Egidio Feruglio de Trelew. Es poden veure ossos del dinosaure més gran del món trobat fins ara
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Les poblacions gal·leses del Chubut conserven l’idioma gal·lès i la bandera amb el drac. Una particularitat turística de Gaiman és que es pot
prendre el típic te amb pastes gal·leses en molts establiments.

aquest poble és molt agradable. La plaça ocupa tota una
illa sencera molt ben enjardinada i amb arbredes d’una
frondositat considerable. Al llarg de la plaça i paral·lela al
riu, hi passa una séquia molt cuidada que es pot travessar per un pontet. Hi ha diversos equipaments públics: la
Municipalidad, el Banc de Chubut, una església i també
un centre cultural on un grup de joves prepara l’escenari
per a una festa o concert per al vespre de dissabte. Els
preguntem on és el Riu Chubut, un dels motius principals
de la sortida d’avui. És molt a prop i ells ens orienten per
a arribar-hi.
Actualment, Gaiman és una població amb uns 6.000
habitants, manté el traçat dels carrers i avingudes ben
amples i arbrades amb exemplars segurament plantats
des del seu origen.
El centre conserva els edificis originals construïts pels
gal·lesos amb maons rogencs. En general, són d’una sola
planta i amb finestres de guillotina. Fins fa poc, la població va créixer a la banda dreta del riu, reservant la banda

esquerra com una gran zona agrícola; actualment, però,
s’està urbanitzant gran part d’aquesta zona agrícola.
Seguirem pel carrer Jonnes, Yrigoyen i Evans, fins a trobar el pont que travessa el Riu Chubut per a anar a l’altra
banda. Continuem per l’esquerra pel carrer Mathews, que
ressegueix el riu i permet, en algun tram, baixar i poder
seguir un bonic camí proper a l’aigua. Fins i tot trobarem
algun mirador per a contemplar aquest riu, l’existència del
qual va permetre l’aventura d’un poble que no volia perdre
la seva llengua ni la seva cultura.
Marta Roig
Fotos: Marta Roig i Antoni Ferrando
Fotos antigues: La colonia galesa del Chubut en
imágenes. Pablo Alberto Lo Presti. 2015

Aspectes de Gaiman: capella i canal
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Espai Obert

Sota el pollancre

N

o em cal més so

que aquest frisar

tan prim i sec,
opac d’argent.
Fregadís de capçada clara,
fullam verdós de borrissol.
Cor de la tarda
de dringadissa
densa i opaca:
himne del vent.
Us travessa un raig de bonança
de calitja tornassolada,
quan la tarda d’agost es mou
perquè n’amansiu el rampell.

Elisenda Rosell
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LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
LA RUELLA

LA VEÇA

Nom comú: Ruella, Rosella, Gallaret, Paparola
Nom científic:
Papaver rhoeas
Família:
Papaveràcies
Tipologia:
Planta herbàcia

Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia:

A

Veça borda, Veçot, Garlanda
Vicia cracca
Fabàcies
Planta herbàcia

qui no li crida l’atenció un prat ple de ruelles?
Quan el paisatge s’omple de tota la gamma de
verds, la vermellor escarlata d’aquestes flors explota i pinta els camps. El sol ja escalfa, el cel agafa
aquell blau intens i clar, i tot el món dels insectes reprèn el vol... La primavera arriba amb les ruelles.
Sí, per aquí a les contrades de Tarragona en diem ruelles. S’escriu tal com sona. Però a la resta del territori
arriba a tenir fins a més de 30 noms populars originals
i singulars d’allò més.

Veces. L’Espluga de Francolí - Maig de 2017

A

nomenada també “Sabatetes de la Mare de
Déu” o “Sabatetes del Nen Jesús”, podem trobar aquesta planta trepadora de la família de les
lleguminoses en vorals de camins, clarianes de bosc i
prats frescals sense entollaments i ben drenats perquè
és molt propensa a la podridura. Gairebé sempre trobarem les flors agrupades i aferrades en altres plantes
que li fan de suport. La veça té la tija molt dèbil, per
això no es pot enlairar per si sola; però, si troba un punt
on agafar-se, pot arribar fins als dos metres d’alçada.

Ruelles. L’Espluga de Francolí - Maig de 2017

És una planta ruderal que envaeix prats, vorals dels
camins, pastures o qualsevol terreny modificat, i que
es troba present a gairebé arreu del món fins a una
altitud de 1.600 m. L’alçada
més habitual és d’uns 50 cm,
però pot superar els 90. La tija
és dreta, ramificada, peluda i
aspra, amb fulles d’un color
verd fosc amb el marge dentat i amb els primers lòbuls
molt profunds. En trencar-ne
la tija, deixa anar un suc blanc
i lletós. Les flors neixen d’una
solitària poncella de cap caigut formada per dos sèpals
que, en esclatar, cauen i
mostren quatre pètals vermells, arrugats i molt fràgils.
Detall de la flor i de la fulla
Quan fructifica es transforma en una càpsula arrodonida en la seva base, amb forma d’aglà i amb un barret
estriat que s’omple d’una munió de petites llavors rodones i negres.
Els usos d’aquesta planta, les flors i les llavors de
la qual tenen una infinitat de propietats, van des de la
farmacologia fins a usos industrials per a obtenir-ne el
color vermell. Les flors i les llavors també s’utilitzen en
l’àmbit alimentari, i fins i tot les fulles tendres són comestibles perquè en quantitats no abusives no presenten toxicitat.
No vull acabar l’article sense remarcar que la ruella ha
estat sempre una de les flors que més ha cridat l’atenció
als artistes i pintors, sobretot als pintors impressionistes.

Detall de la flor i de la fulla

Té les fulles grans, amb molts folíols, o fulletes petites que la composen, i s’acaba amb un circell a
l’extrem de dos fils que li permeten enrotllar-se i trepar.
Floreix de la primavera a l’estiu, i té les flors disposades en uns raïms erectes que poden arribar a tenir
fins a 40 flors de color porpra llampant. De cada flor,
en fructificarà una tavella d’uns 2 cm de llarg amb llavors similars a petits pèsols. Com totes les fabàcies,
té la propietat de fixar el nitrogen a les seves arrels,
per la qual cosa enriqueix el sòl i és molt apropiada per a ser utilitzada com a adob verd. Si es llaura i
s’enterra en el moment àlgid de la floració, preserva el
terreny de la invasió d’herbes adventícies no desitjades
tot aportant matèria orgànica al sòl. A més a més, és
molt apreciada com a farratge i pastura per al bestiar.
Joan Castro
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L’Arieja menys conegut. Tresc per la cara nord del Certascan

F

eia temps que teníem l‘ull posat en la banda nord del pic de Certascan, entre el Port de Tavascan o Marterat i el
doble circ que conformen els estanys de Senó, Romedo i Guiló, una regió de l’Arieja relativament poc freqüentada
pels muntanyencs de la banda sud dels Pirineus. Sobre el mapa, la regió ja invitava a buscar-hi la solitud que no
és possible trobar en zones de més anomenada, de manera que vàrem preparar una volta que ens permetés travessar-la
partint del sud i, de pas, revisitar l’àrea de Certascan.

Estany del Port. El Port de Tavascan o de Marterat al fons

Amb aquesta idea ens plantem un migdia a les bordes de
Quanca, on deixem el vehicle per a anar fent, sota un sol de
justícia, el camí que, per la pleta Palomera, ens condueix
cap al Port de Tavascan o de Marterat. Seguim les passes
dels exiliats de la Guerra Civil, tal com ens van recordant uns
quants panells informatius a peu de camí. El trajecte guanya
alçària amb tranquil·litat i ens porta a l’ allargassat i bucòlic
Estany del Port. Una estona després atenyem el port (2.217
m.), on el panorama cap al nord canvia radicalment, és molt
més abrupte i vertical, amb espadats profunds a la vista.
El temps també ha canviat i amenaça tempesta, de manera que ens aturem a recuperar energies a la cabana de
Marterat, ubicada una mica al nord del mateix port, en molt
bon estat, com totes les que trobarem al vessant francès.
A la cabana abandonem el sender que davalla cap a
Tramesaygues per a començar de veritat la descoberta. Creuem la pedrera que es troba una mica més avall
d’aquest petit refugi per a anar a trobar, a l’altre costat, un
pas equipat amb un cable que permet superar amb seguretat l’estimball que tenim al davant. Passat aquest estrep,
la ruta apunta en constant flanqueig cap al sud-est, amb el
pic de Marterat al davant, per després travessar la caòtica
i ruda Valleta de l’Aliot. L’itinerari, de vegades sender, de
vegades traces i de vegades tartera, compta amb marques
vermelles que ajuden a no despistar-nos en un terreny
cada cop menys trepitjat.
El traçat va resseguint els abismes de la vall i s’orienta al
nord cap a una espècie de collet a 2.072 m., on cal abandonar l’itinerari que ens portaria a la cabana de Bonrepòs, la
qual no arribem ni a veure malgrat que se suposa propera.
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En aquest punt, cal orientar-se totalment a l’est i deixem
de flanquejar per a anar guanyant metres resseguint el pic
du Milieu (2.643 m.) per la seva cara sud-oest, en una zona
que en el mapa anomena Clots del Bonrepòs. Passem un
estanyol a uns 2.200 sota les parets del cim i ens orientem
cap a un collet evident que hi ha just al sud del pic du Milieu. Hi hem d’arribar, cosa que fem ja sota la pluja.

Cabana de Marterat

Sabem que som al collet correcte perquè, a sota del
mateix, s’hi veuen unes petites llacunes anomenades
Laquets du Milieu. El corriol hi baixa per girar immediatament cap al nord on de seguida es fa visible sota nostre
l’imponent Estany d’Alet, envoltat per muralles de pedra.
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Flanquegem en baixada el vessant oest del gran llac,
d’aspecte tenebrós avui, anant amb compte de no relliscar sobre les roques mullades. El terreny es va suavitzant
i s’obre fins que, finalment, albirem el menut estany i la
cabana de La Lacarde (2.003 m.), amb capacitat per sis
persones i en bon estat. Sopem mentre trona. Com era
d’esperar, no hem trobat ningú d’ençà que hem passat a la
banda nord dels Pirineus.

Piquem alguna cosa al refugi lliure situat a la vora del llac
mentre contemplem l’espectacle natural, sense presses.
Fa bo i no cal ni volem córrer, just ara que s’ha posat de
moda córrer per la muntanya.
A la sortida d’aigües del Llac de l’Hillette cal prendre un
sender que d’entrada puja fort i de manera molt decidida
en direcció sud. És el camí que després, amb més calma
i superant graonades, ens ha de pujar a l’ample Port de

La fletxa indica el pas equipat on cal parar atenció.

Estany de l’Hillette

Per sort, el dia s’aixeca blau i assolellat i la boira que
tradicionalment envolta aquests paratges de la cara nord
s’ha quedat enganxada al fons de la vall, ara sota un mar
de núvols. Agafem un corriol que va cap a l’est i retalla
la muntanya per a portar -nos al majestuós Estany d’Alèt,
mentre observem la profunditat del Circ de Cagateille. El
camí passa un estrep que protegeix el llac per l’oest i continua en puja i baixa cap al Llac de l’Hillette (1.800 m.), caracteritzat, com el seu nom diu, per l’illa que té al bell mig.

Colatx o Couillac (2.434 m.), a l’oest del pic de Colatx o
de la Punta Rabassere segons llegim els mapes francesos. El panorama des d’aquest port és sublim, amb
un grapat de llacs als nostres peus i amb una vista diferent del massís de la Pica d’Estats, que sembla a tocar.
Davallem del port per sota del pic de Colatx en direcció al
Coll de la Turguilha (est) tot seguint fites que ens condueixen
vers l’ampla carena que separa el llacs de Guiló dels de Colatx i Senó, al qual acabem baixant. Passem pel bellíssim

Estany Romedo de Dalt. Port i pic de Colatx al fons
35

Itineraris Escollits
Estany Romedo de Dalt, amb el característic illot amb arbre al bell mig; tot seguit remuntem a un collet de la Serra
de la Llurri (2.211 m.), des d‘on tirem per un senderó molt
estret i penjat que permet no perdre altura en l’itinerari cap
al refugi de Certascan, on passem la nit.
Al dia següent fem un bocí de l’itinerari clàssic HRP per
a retornar al punt d’origen passant pel Coll de Certascan.
Anem resseguint el sender que voreja l’Estany de Certascan, sobre el qual s’emmirallen el cims que l’envolten, per
a encarar tot seguit la pujada al Coll de Certascan, on el cel
es tanca inopinadament. Decidim no fer el pic de Certascan, malgrat que ho havíem previst, ja que el cel ara s’ha
tancat totalment i amenaça pluja. No val la pena! Comencem el descens per la vessant dels Guerossos: els seus
Estanys Blaus són ara negres per efecte de les nuvolades.
Malgrat el temps insegur, decidim fer cap al bucòlic Estany de Flamicella, que queda fora de l’HRP de baixada
del Coll de Certascan. Des d’una petita pleta situada a uns
2.150 m., ens desviem guanyant alçada cap a l’oest fins a
un llom herbat que ens amaga el llac a la vista i hi baixem
per fer un mos mentre observem un ramat de cavalls que
pastura a la vora. Ni una ànima humana! Per a tornar al
camí de l’HRP seguin un sender que es pren a la sortida
d’aigües de l’estany. Ja en la ruta principal, baixem fort fins
al llogarret de Noarre, amb unes quantes bordes rehabilitades pels estiuejants.
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Ja només ens cal seguir el camí de Noarre que desemboca a la pista que ens deixa a Quanca, on retrobem el
vehicle. Com que ens queden dies i en tenim ganes, hem
decidit fer cap al refugi de la Pleta del Prat i plantejar-nos
una altra excursió amb la zona dels Tres Estanys i el Circ
de la Gallina com a escenaris. Ho deixem per al proper
Itineraris Escollits.

Bordes de Noarre

Víctor Badenas i Moragas

Racó de Lectura

E

l febrer d’enguany Cossetània Edicions ha publicat
la primera edició del llibre Catalunya 50 excursions als seus rius, del sabadellenc Cèsar Pasadas, geògraf, alpinista i espeleòleg, tal com ell mateix es
defineix en el seu blog. De tota manera, com queda palès
en aquesta guia, destaca també com a fotògraf. Aquesta
és la publicació número 17 dins la Col·lecció Khroma, que
està especialitzada a difondre indrets i paisatges de Catalunya a través d’imatges. Cada llibre tracta 50 punts de
la geografia, la història o l’art de Catalunya, i cada punt
d’interès ressenyat està acompanyat d’una fotografia de
24 x 22,5 cm.
La introducció comença amb una afirmació que mai
no hauria considerat sobre el nostre país: “Catalunya és
una terra de rius”. Acostumats com estem a veure de
prop un dels rius més importants del nostre territori, el
Llobregat, al seu pas per Martorell en plena zona industrial, se’m feia difícil entendre aquesta afirmació.
Ens parla de l’aigua, del curs fluvial, i del que en condiciona i n’influeix el recorregut en la geografia d’un país.
“Potser, el terme curs fluvial acaba resumint o englobant
totes les altres denominacions més locals, com ara rec,
barranc, rierol, còrrec, torrent, llau, riera, etc., però el cas
és que, per allà on passa aigua gairebé tot l’any, els pobladors l’han denominat a grans trets riu i més concretament amb el seu nom propi, local o general… Però els
rius són quelcom més. Els rius són la base de tota població i del seu desenvolupament, el bressol de tantes i
tantes civilitzacions. En ocasions marquen els límits entre
pobles i cultures, però sovint són el nexe entre veïns. Els
rius són aquells elements que solquen les muntanyes i
esculpeixen el paisatge, són els que reguen la flora i permeten la fauna “
A més de la introducció, prou interessant per a iniciarnos en el tema i en la qual ens explica el criteri que ha
seguit per a determinar l’ordre de les sortides, en cada una
de les 50 excursions hi figura una petita Guia Pràctica, on
consten la distància, la ruta, el temps, la dificultat i certes
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observacions sobre cada indret. A més, cada fitxa inclou
un mapa de l’excursió, una petita fotografia, la característica del riu o de l’indret tractat i l’itinerari de la sortida acompanyat de la gran fotografia del lloc de l’excursió.

Una edició molt acurada que ens convida – alhora que
ens facilita- a resseguir i conèixer el nostre patrimoni hidrogràfic i històric. Catalunya 50 excursions als seus rius
ens farà veure la importància de mantenir, respectar i admirar els nostres petits-grans rius i concloure que sí, que
Catalunya és una terra de rius.
Marta Roig

Catalunya 50 excursions als seus rius. Cèsar Pasadas. Col·lecció
Khroma - 17. Cossetània Edicions.
Febrer, 2017. ISBN: 978-84-9034-568-9

Notícies
XXV Caminada l’Espluga-Prades

E

nguany la Caminada l’Espluga-Prades ha complert
25 anys. Aquella idea que van tenir uns membres de
la Junta del CAE de celebrar d’una manera diferent
l’1 de maig és avui una de les activitats més emblemàtiques
de la nostra entitat.

La Montse recollint el merescut trofeu

La foto de grup habitual al final de la ruta

El recorregut escollit ha estat el mateix dels últims anys.
Uns 50 caminadors vam sortir puntuals a les 08:00h de la
Plaça de Casal fins a la Font de la Teula, on vàrem esmorzar
i, a poc a poc, tothom al seu ritme, vam anar pujant fins a La
Baltasana, el punt més alt de la Conca de Barberà. L’entorn
natural i paisatgístic per què transcorre la Caminada és un
regal per als sentits, sobretot en aquesta època en què les
pluges solen ser abundants i la natura és un esclat de vida.
Al llarg d’aquests anys hi ha hagut una persona que s’ha
mantingut tossudament fidel a la Caminada, gaudint i fent
gaudir els que l’acompanyem de tot allò que ens envolta
amb mil històries i anècdotes per a explicar. Caminar al seu
costat és tot un plaer; fa que el llarg camí fins a Prades se’ns
faci curt. És la Montse de Cal Gamell.
Durant el dinar, l’Esteve Sabaté, president de la nostra
entitat, va fer entrega a la Montse d’un trofeu commemoratiu
dels 25 anys de participació a la Caminada i, amb tota la
Junta, va partir el pastís d’aniversari.
Uns dies més tard la Montse ens va fer arribar un correu
electrònic d’agraïment per aquest reconeixement, que transcrivim a continuació.
Volem agrair la vostra col·laboració a tots els que ens heu
acompanyat en aquesta edició tan especial per a nosaltres,
i de manera molt especial al suport de l’ADF de l’Espluga.
Us encoratgem a tornar l’any vinent.

E

nguany ha fet 25 anys que participo a la Caminada l’Espluga - Prades. Recordo que, a les primeres
edicions d’aquesta caminada, la ruta planificada pel
Club Atlètic Espluguí ens feia passar més per senderons,
normalment per la Pena. També em ve a la memòria un any
que va ploure i, tot i així, uns quants valents vam decidir
arribar fins a Prades. Un altre record que tinc són els diplomes que s’havien lliurat en edicions anteriors al caminador
més veterà i al caminador més jove que havien completat
el recorregut. Tinc records molt bonics de les 25 caminades!
Són 25 edicions! A través d’aquestes línies felicito de cor
els organitzadors per fer-ho possible any rere any.
L’afició de caminar em ve de fa molt de temps. Quan tenia
la canalla petita, fa més de 30 anys, vam començar a anar
a caminar cada dia al matí, de 8 a 9, amb la meva cunyada
Maria Mercè. El grup es va anar ampliant amb veïnes del
carrer Sant Antoni: la Maria Serra de cal Civit i també la
Lourdes de cal Toneta. La Rosa Maria Olivé i la Pilar Barcenilla també va venir uns quants anys.
M’agrada caminar cada dia i també l’experiència de pujar
a Prades. Normalment arribo de les últimes; però, sempre
que el meu cos digui ‘endavant’, vindré!
Montserrat Giné Huguet
L’Espluga de Francolí, maig 2017

M. Carme Vernet

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ

* * *
Montse Grau Vallverdú
Jordi Batet Rosich

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

Benvinguts/des!

Gerard Pons Heras
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