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EDITORIAL

D

iversos són els motius que han mogut i mouen moltes persones a iniciar-se en la pràctica de l’excursionisme: culturals,
científics, esportius, recreatius, d’oci, etc. Explorar, descobrir,
conèixer i viure el país i la natura en tot el seu esplèndid esclat i misteris que amaga, ascendir, endinsar-se i davallar en l’inconegut, és una
resposta a la curiositat innata de la persona humana, i és potser, la
qualitat que més ha fet avançar en el coneixement i desenvolupament
a totes les espècies.
Només cal llegir alguns dels primers butlletins del Centre Excursionista de Catalunya per adonar-nos del què intuíem. Som hereus
d’una manera de fer, d’unes entitats i d’unes persones que han treballat de manera apassionada en nom de l’excursionisme i emparats
per aquesta disciplina a fi de recollir, preservar i divulgar els resultats,
d’explorar i conèixer el propi territori i deixar constància de tot el que
s’hi descobria, els camins, la flora de cada indret, inventariar i protegir
el patrimoni que amb tants anys d’història, de tantes civilitzacions i cultures que han passat pel nostre país, els costums, el folklore, la parla
de cada poble, la toponímia, el registre dels accidents geogràfics, rius,
barrancs, cingleres, de cada indret; aquest és en definitiva l’objectiu
de l’Excursionisme Científic, com molt bé va definir el capellà Norbert
Font i Segué amb el títol de “L’excursionisme científich” en la conferència que va donar el 7 de febrer de 1902 al Centre Excursionista de
Catalunya i que va ser publicada l’agost del mateix any en el butlletí
núm. 91 del CEC. En ella convida als excursionistes a col·laborar en el
coneixement del propi país, en paraules d’ell mateix “cal observar-ho
tot, cal recollir-ho tot, per a formar després la nostra bresca, ...”, havent
fet, abans, un símil amb la feina de les abelles. Cita part de les conferències que Lluís M. Vidal va fer en els seus discursos presidencials
dels anys 1897 i 1898 publicats en els butlletins 25 i 36 del CEC, on remarca la necessitat de l’excursionisme en les ciències de l’observació,
la botànica, la geologia, la paleontologia, l’arqueologia i el folklore, on
queda ben explícit, com diu Font i Segué, “com a totes les ciències
és necessari l’excursionisme; sense aquest, moltes de les ciències
d’observació no haurien pas sortit de son estat rudimentari.”
És actualment en el manifest que presenta Francesc Roma i Casanovas en la pàgina https://cientificitat.wordpress.com/, on fa una
crida a repensar l’excursionisme científic. Després d’identificar les
quatre disciplines de tradicions científiques en el nostre país: la Universitària, la dels Mitjans de Comunicació, la del Turisme Cultural i la
de l’Excursionisme Científic; conclou que “el que ens toca parlar és
dels continguts de qualitat i interès des de la perspectiva excursionista
científica que encara es produeixen avui dia i que poden sortir a la llum
pública més fàcilment que mai. Continguts de qualitat, ja ho hem dit,
però que passen desapercebuts per les altres tres cultures”.
“Per molt que s’hagi vist, quelcom queda sempre per veure; que
no se fa may a la vinya una verema tant perfecta que no deixi per qui
vindrà darrera algun dolcíssim gotim.”, paraules de Lluís M. Vidal en el
butlletí del CEC num. 25 del febrer de 1897.
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Programa d’excursions
Diumenge, 22
d’octubre

Octubre, novembre i desembre de 2017

Muntanyes de Prades. Itinerari pels masos del rodal de Rojals.

Matinal

Muntanyes de Prades. Barranc de la Salanca. Vallclara.

Matinal

Diumenge, 19 de
novembre

Serra de Colldejou. Colldejou (Baix Camp).

Matinal

Diumenge, 3 de
desembre

Muntanyes de Prades. Via ferrada de Les Venes (Rojalons).

Matinal

Diumenge, 17 de
desembre

Entorns de Maldà (Urgell). Maldà - Necròpolis de Maldanell - Poblat i castell de
Maldanell - Les Forques - Llorenç de Rocafort - La Collada - Lo Comellar - Castell de Maldà - Maldà.

Matinal

Diumenge, 5 de
novembre

Tardor al Barranc de la Salanca. Vallclara.
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
EL BARRANC DE LA FONT DE LA
JORDANA. (Muntanyes de Prades)

Aquí deixem la pista, i per l’esquerra entrem en un tallafocs que, a mesura que anem avançant, es converteix en
un corriol envoltat de petits pins, argelagues i diversos
matolls.

Data: 3-9-17
Itinerari: (1). Corral de la Marieta - (2). Coll de la Creu
de l’Ardit - (3). Pic de l’Àliga - (4). Font dels Boixets - (5).
Font del Deport - (6). Mirador de la Pena - (7). Coll dels
Ventanals - (8). Font de la Jordana - (9). Pla d’en Serè (1). Corral de la Marieta.
Desnivell: 490 m
Recorregut:12,2 km
Dificultat: baixa

Roc de l’Àliga

El tallafocs s’acaba al Roc de l’Àliga, on podem gaudir de
les vistes al barranc de Castellfollit, l’Argentada i les serres
Llarga i Alta. Aquí aprofitem per esmorzar i recollir brots de
te de roca per fer infusions.

Roc de l’Àliga

A

vui toca començar la temporada de sortides després
de l´aturada estiuenca.
El dia és calorós i hem encertat de programar la sortida pels voltants de Rojals i la Pena perquè els indrets per
on passem són força ombrívols.
Comencem el recorregut al Corral de la Marieta avancant
en direcció oest per la pista principal que passa per la vora
d’una caseta de fusta molt poc utilitzada i que més aviat
desentona amb el paisatge.

Balma al Roc de l’Àliga

Ja hem recuperat l’energia, així que continuem pel sender
que porta a la pista que baixa pel barranc de l’Argentada.
Abans, però, ens aturem a la balma obrada del Roc de
l’Àliga, uns metres per sota d’on hem esmorzat.

Corral de la Marieta

Després de caminar uns vint minuts, anem girant al nord tot
deixant a l’esquerra les pistes que porten al coll de la Mola.
Una mica més de caminar i arribem al coll de la Creu de l’Ardit.

Balma obrada del Roc de l’Àliga
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Ressenyes de les darreres sortides

Vistes des del Roc de l’Àliga

Un cop vista la balma, baixem a la pista i emprenem
direcció est tot passant per les formacions rocoses dels
Frares Encantats i la font dels Boixets que, com sempre, té
un bon doll d’aigua. Ens hi refresquem i avancem fins a la
font del Deport; a la dreta, agafem el sender del Mirador
de la Pena.

Ens agrupem i seguim per un sender francament perdedor en fort pendent fins a trobar un pas entre roques molt
espectacular i amagat; hi trobem uns teixos força grans. Un
cop l’hem travessat, ens queda el pendent més fort però el
superem sense cap dificultat tot fent un flanqueig.

Foto de grup al Mirador de la Pena

Gaudim de les vistes i reprenem el sender tot travessant el tallafocs en direcció sud-est. Fem cap al coll dels
Ventanals i comencem a veure les vistes des del barranc
del Mas d’en Llort fins a arribar a la font d’en Garró. Aquí
ens desviem a la dreta tot passant per la vora de la bassa
i recollint una mica d’orenga per aromatitzar els menjars.
Avancem entre boscos de pins i alzines amb algunes construccions de marges dins la vegetació. Arribem a la font
de la Jordana, on, malgrat la sequera de l’estiu, encara
trobem una mica de toll.

Pas entre roques al barranc de la Jordana

Després de la pujada tenim temps de sortir a una mena
de terrassa i podem veure les vistes al barranc del Garró,
barranc del Mas d’en Llort i la Vall de Montblanc. Caminem
una mica pel mig dels arbres per un pas molt poc marcat
fins a trobar un camí en desús que, en lleugera pujada, ens
condueix a la pista als voltants del Tossal Ras.
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Ressenyes de les darreres sortides
Un cop a la pista, girem a la dreta i transitem uns doscents metres fins a trobar el tallafocs; l´agafem per la dreta.
En poc temps ens desviem a la dreta per un camí amb
l’agradable ombra dels pins. Baixem molt suaument per un
camí emmoquetat de pinassa i amb un entorn molt agraït.
A l’esquerra, deixem els plans d’en Serè; nosaltres anem a
la dreta i, després de passar el barranc del Ral, ja arribem
al Corral de la Marieta. Donem per acabada una sortida
amb una part del recorregut molt clàssica però amb una
descoberta prou interessant: el barranc de la Jordana. Com
sempre, ens acomiadem fins a la propera fent un beure.

Joan Poblet
Fotos: Antoni Ferrando, Joan Poblet

Pujant a la part alta del barranc de la Jordana

Pels voltants del Tossal Ras
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Ressenyes de les darreres sortides
EL CAMÍ VELL DE COLLBATÓ A
MONTSERRAT (Camí de les Bateries)

La ruta és pujar fins al monestir pel Camí Vell de Collbató o Camí de les Bateries i tornar pel Camí de la Santa
Cova passant per les Coves del Salnitre, uns senders molt
utilitzats des de temps antics per caminants i pelegrins. El
nom de Camí de les Bateries li ve de la Guerra del Francès
perquè les tropes napoleòniques hi instal·laren canons en
diversos llocs estratègics del recorregut.

Data: 17-9-17
Itinerari: (1). Collbató - (2). La Taca Blanca - (3). Les Bateries - (4). Sant Miquel - (5). Monestir de Montserrat -(6). La
Santa Cova - (7). Les Feixades - (8). Cova del Salnitre - (9).
La Salut - (1). Collbató.
Desnivell: 680 m
Recorregut:13,6 km
Dificultat: baixa

El sender pedregós i irregular però fascinant

En arribar a Collbató deixem els cotxes a l’aparcament
públic que hi ha vora el passeig de Ronda, bastant ple per
cert, perquè els diumenges hi ha mercat setmanal i, tot i que
és d’hora, ja està molt animat.
Comencem la caminada pujant en direcció nord per anar a
buscar el carrer Pau Bertran, que ens ha de portar fins a la
pista d’accés al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.
Seguim la pista fins a trobar una cruïlla a la dreta que ens encara cap a la muntanya, agafem aquest camí tot seguint les
marques grogues i de seguida ens trobem endinsats al bell
mig de la natura. Comença la pujada, moderada però continuada, per un sender pedregós i irregular però ja fascinant.
Sense adonar-nos-en, anem guanyant alçada i ja comencem a tenir unes esplèndides vistes. Collbató ens queda a
l’esquerra dels nostres peus, i es distingeix de manera molt
clara el nucli antic de la vila; a la dreta, el Bruc, i, de banda a
banda, una immensa planúria que en un dia clar i serè com
aquest ens permet veure fins on ens allarga la vista.

A

vui sortida pel massís de Montserrat, aquestes muntanyes tan singulars i estimades que sempre ens generen un plus d’interès i que estan situades entre les
comarques del Baix Llobregat, el Bages i l’Anoia. El punt de
partida és la vila de Collbató, a l’extrem nord del Baix Llobregat, portal d’entrada per excel·lència que gaudeix d‘una
localització privilegiada als peus d’aquestes muntanyes.
Aquesta sortida ens la tenia preparada el nostre company Amadeu, que, per indisposició, no ha pogut venir;
per tant, hi posem entre tots una mica més d’entusiasme
i la tirem endavant!

Parada per a esmorzar

Anem seguint las marques grogues fent les giravoltes pedregoses costa amunt. El camí no té pèrdua; les cruïlles i senders
alternatius estan ben senyalitzats. Travessem el serrat de la
Guàrdia i, més endavant, el torrent del Clot de Llanderns fins
que arribem a la Taca Blanca o del Llençol, on, en una paret,
hi ha pintada una estelada amb unes plaques recordatòries;
aquí realitzem una petita aturada per fer un mos asseguts
de cara a l’espectacular balconada que ens ofereix el lloc.

Comença la pujada, moderada però continuada
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Gaudint de les vistes des d’aquesta espectacular balconada

La pujada encara no s’ha acabat, el camí segueix sent
costerut i pedregós i entrem en les ziga-zagues anomenades les Voltes. Creuem el torrent de la Font-seca i el torrent
de Santa Caterina fins a arribar al coll de les Garrigoses,
just sota el Pla de les Bateries, un dels llocs on les tropes
de Napoleó instal·laren els canons. A partir d’aquí el camí
es va fent més planer voltejant la serra de Sant Joan per travessar el torrent Fondo i la part final de la serra Llarga, des
d’on arribarem al pla de Sant Miquel. Ja des d’aquí tenim
una bona vista sobre la vall del Llobregat i la serra de Sant
Llorens del Munt i l’Obac; i com que el dia és clar i radiant,
de fons, els Pirineus nevats.
Abans d’arribar a l’Ermita de Sant Miquel, el camí, ja ample i planer, és una cruïlla que, cap a l’esquerra, ens duu fins
a l’Ermita de Sant Joan, i cap a la dreta ens baixa al camí de
la Santa Cova. En arribar a Sant Miquel ja tenim les primeres
vistes del monestir; una mica més endavant agafem el trencall

de la dreta que ens porta fins a la creu de Sant Miquel. Just
en arribar a aquest punt sona el repic de campanes de les
dotze, cosa que, juntament amb la monumentalitat de la
muntanya, fa que la panoràmica des d’aquest balcó sigui
espectacular i resulti el punt idoni per fer la foto de grup.
Reprenem el camí cap al monestir; ara la pista ja està
completament cimentada i l’afluència de gent augmenta. En
arribar a la plaça ens adonem que justament avui hi ha la
38a Travessa Matagalls-Montserrat; així que fem un petit repòs -i una mica el ronso- i decidim marxar del bullici sense
accedir al recinte de l’abadia.
Enfilem el camí de la Santa Cova, que s’agafa just al peu
del funicular seguint la via del cremallera i va costa avall de
manera pronunciada travessant el torrent de Santa Maria.
Ens passa per damunt del cap la cistella de l’aeri, que també
conflueix en aquest lloc, i ens creuem amb els suats i cansats participants de la Matagalls.

Les primeres vistes del Monestir
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És l’hora de la calor, i el començament del camí té trams
ben assolellats. D’aquest tram, d’aproximadament un quilòmetre i mig, cal remarcar les vistes al torrent, amb el curs del
Llobregat al fons i les muntanyes de l’Obac al davant. A més,
i distanciats de manera regular, anem fent repàs dels quinze
monumentals misteris del viacrucis, en la construcció dels
quals treballaren, entre d’altres, Gaudí, Puig i Cadafalch, Josep Llimona i els germans Vallmintjana. Arribem a la Santa
Cova, una petita i senzilla capella amb planta de creu grega
i cimbori que està adossada en una balma de la muntanya,
en la qual hi ha una reproducció de la Moreneta autèntica
de la basílica.

Passem per la cruïlla del camí del Forat, però nosaltres seguim recte i en poca estona arribem a les Feixades. Ja són
quarts de dues i hi ha algú que comença a tenir gana, però
decidim no trencar el ritme sinó continuar una estona més
per arribar a uns revolts empedrats i unes escales obertes
per obres que pugem amb cura fins a les Coves del Salnitre. El lloc està fet un terrabastall pels arranjaments que s’hi
estan portant a terme, però ara sí que ja ens decidim a fer
l’aturada per dinar.
En poca estona i amb la panxa enganyada ens hem refet
de la calor, i amb molta més calma anem baixant cap al poble. Fa una estona que divisem Collbató i el seu campanar,
però primer arribem a l’Ermita de la Salut, amb una zona de
lleure i pícnic amb taules i barbacoes on, essent diumenge, hi ha bon ambient de gent i quitxalla. Fem un cop d’ull
al lloc i seguim per un bonic camí amb fanals solars que
ens portarà fins al poble. Fem cap a un ampli mirador, des
d’on podem gaudir d’una magnífica vista de l’ermita al peu
d’aquesta monumental muntanya.
Només ens queda buscar un bon lloc per fer una bona
cervesa freda. Passem per davant del museu del molí de
l’oli; en surten els últims visitants. I acabem el recorregut
en una placeta just al costat de l’església, on ens espera la
terrassa del bar. Aquí ens relaxem i gaudim d’una estona de
conversa distesa que posa el botó d’or a la jornada. Quan
aixequem el culet de la cadira ja és per agafar els cotxes de
tornada cap a casa.
Joan Castro
Fotos: Joan Castro

Foto de grup al Mirador de Sant Miquel

Reculem un petit tram de camí, just fins al primer revolt, on
trobarem el sender que ens retornarà cap a Collbató. En un
principi baixa d’una manera bastant abrupta, però al cap de
poca estona remunta suaument tot passant per sota mateix
de la Santa Cova. Des d’aquí anem tenint boniques vistes de
la vall del Llobregat. Avancem a bon ritme, arribem al coll de
la Fita i comencem a descendir ràpidament fins al torrent de
la Bellasona, i seguim costa avall passant per les Girades,
on el sinuós camí està contingut amb marges de pedra seca.
Camí de les Feixades, al fons Collbató.
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Atletisme
Ja s’ha iniciat l’activitat extraescolar d’atletisme per als infants de l’Espluga

U

n total de 13 nens i nenes de 6 a 11 anys han començat aquest mes d’octubre l’activitat extraescolar d’atletisme que
organitza el Club Atlètic Espluguí.
L’activitat s’ofereix a les famílies de les escoles MD del Carme i Martí Poch així com a les de l’Institut Joan Amigó.
Aquesta activitat està dirigida per l’entrenador i corredor de curses de fons Xavi Garcia i es desenvolupa tots els dilluns
d’un quart de 6 a un quart de 7 de la tarda a les instal·lacions de l’antic institut de l’Espluga. Durant aquesta hora els nens
i nenes aprenen sobre les diferents disciplines que comprèn aquest esport.
En l’edició passada el club va adquirir el material necessari per a poder practicar les diverses disciplines d’atletisme.

Primer dia d’atletisme

Tot l’equip

Gemma Roselló
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Muntanya
Ruta circular pels Estanys de la Pera. La Cerdanya (15 i 16 de juliol)

Perafita i Monturull des de la Serra Airosa

D

esafiant les fortes calorades pròpies de l’època, el
cap de setmana del 15 i 16 de juliol un petit grup de
la Secció Excursionista ha preparat una sortida al Pirineu Oriental, concretament a la comarca de la Cerdanya.
Així doncs, ens dirigim a la població d’Aransa, on farem nit
a l’hostal d’aquest petit poble de la comarca ceretana. Tenim
la intenció de fer una ruta per la zona lacustre dels estanys
de la Pera per tal d’assolir els cims del Perafita 2.753 m, i del
Monturull de 2.761 m.

Refugi dels Estanys de la Pera

Els estanys de la Pera són un indret força visitat perquè
tenen una bona accessibilitat amb vehicle fins a la zona
d’aparcament de les Pollineres; a partir d’aquí, no està
permès el pas de vehicles particulars, de manera que la
ruta fins als estanys s’ha de fer a peu. Deixem el vehicle a
l’aparcament, prenem motxilles, bastons i emprenem la ruta;
tenim per davant un camí d’uns 10 km i gairebé 900 m de
desnivell. Són les 9 del matí i ens trobem a 2.134 m. Al cap de
poca estona d’iniciar la ruta, comencem a gaudir de la solitud
i tranquil·litat que esperes trobar quan tresques pel Pirineu.

Salt d’aigua poc abans d’arribar al refugi

Estany Gran de la Pera
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Així, ens endinsem per un paratge que no deixa indiferent
el caminador. Anem seguint les marques del GR 11-10; caminem a tocar del riu del Molí, entre boscos de pi negre i
aiguamolls, i ens apropem al Refugi dels Estanys de la Pera
tot passant a prop d’un joliu salt d’aigua. Som a 2.357 m.

Foto de grup al cim del Perafita

Deixem el refugi a la nostra esquerra i anem seguint les
marques del GR. Pels Clots de Port comencem a enfilarnos rumb al port de Perafita; un cop assolit el port, a 2.570
m, podem gaudir d’un fantàstic paisatge de les muntanyes
andorranes, així com la Pica d’Estats i la Maladeta. Després
d’esplaiar-nos una bona estona amb les vistes, girem a la
nostra esquerra i seguim pel llom de la carena.

Superant un tram on cal ajudar-nos de les mans

Finalment, assolim el cim del Monturull o Torreta del Soldat, de 2.761 m; un cim sorprenentment pla. Deixem enrere el vèrtex de la muntanya i seguim per la serra Airosa.
Gaudint de la visió dels estanys de la Pera, anem baixant
fins a trobar un petit cim amb el seu vèrtex. Tot seguit, anem

girant a l’esquerra per apropar-nos a la bassa de la Claror.
Ara el camí ens portaria fins a la pista que puja de les Pollineres. Nosaltres, però, anem a buscar les marques del GR
per tal de desfer el camí de pujada fins a l’aparcament. Són
dos quarts de tres i a l’hostal ens espera la resta del grup i
un bon plat d’arròs a la paella.

Cim del Monturull vist des del cim del Perafita, al fons la Serra del Cadí.

A poc a poc, anem guanyant alçada fins a atènyer el cim
del Perafita o Tossal de les Truites, de 2.753 m. Aquí ens
aturem per recuperar forces i fer la foto de grup. Tot seguit,
comencem a davallar per un fort pendent vers el Coll de la
Claror, a 2.570 m. Des d’aquest punt enfilem l’aresta del
rogenc cim del Monturull. La pujada és forta i, a estones,
ens hem d’ajudar de les mans, per tal de superar alguna
petita grimpada.

Amadeu Rodriguez
Fotos: Amadeu Rodriguez, Antoni Ferrando, Joan Poblet, Marta Roig
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Muntanya
Pics de Peguera i Monestero. Tombant Aigüestortes. (Diumenge, 16 de juliol de 2017)

Veiem sortir el sol damunt les blaves aigües del llac de Colomina

J

a feia temps que no trescàvem pel Pirineu i per fi ja hi
hem tornat. Així que ens vam decidir per anar a fer el
cim del Peguera, i de regal, el Monestero. Hi vam anar
quatre valents: l’Octavi, el Xavi, la Gemma i el Toni.
Vam anar a dormir amb la furgo a la presa de Sallente, i
com no podia ser d’una altra manera, vam matinar de valent!
Així el despertador sonava a les 4.45 h, i abans d’una hora,
ja enfilàvem la canal de Pigolo per anar a buscar el carrilet
amb els seus túnels que ens portarien a l’estany Gento, i
més amunt a Colomina.
Arribem a Colomina a bon ritme, de 2h 30 que marca des
de Sallente, passem a 1h 45. Així, veient sortir el sol damunt
les blaves aigües del llac de Colomina, arribàvem amb pas
ferm i amb ganes al Pas de l’Ós! Ara ja estem en territori
dels Carros de Foc i ja comencem a veure gent.
Passat el Pas de l’Ós, ens desviem per anar a cercar el
coll de Peguera. En unes hores tornarem a ser aquí tancant
el bucle... Però encara queda molt!

De seguida arribem al coll, i després d’agafar forces en un
raconet a l’ombra i amb bona temperatura, arribem a l’aèria
i espectacular cresta que fa de línea divisòria del Parc Nacional d’Aigüestortes. És brutal, sota nostre, més de 30 llacs
del circ lacustre del sector del refugi Josep Maria Blanc i de
la Vall Fosca. Davant nostre, s’obre airosa la vall de Monestero, que finalitza al llac de Sant Maurici, sempre mostrant el
réflex dels Encantats.
Un parell de passets fàcils i amb poca exposició, i de seguida som al cim. Una immensa fita la pedra en la qual hi cabem ben just tots quatre. Ens hi asseiem una bona estona.
La vista és brutal. Anem resseguint els cims que des d’aquí
veiem, i com que fa molt bo, gaudim del moment.

Som dalt del Peguera, amb els seus 2987 m.

Aquests cims et corprenen. Som dalt del Peguera, que
amb els seus 2.987 m és el cim més alt del Pallars Jussà i
quasi un 3.000 que val moltíssim la pena. Un dels cims que,
si has caminat per Aigüestortes, sempre t’ha cridat a pujar-hi!
Per baixar del Peguera cap al coll de Monestero hi ha un
petit pas, un mur d’uns 8 m amb passos de IIº que s’ha de
desgrimpar. Tot i que portàvem corda per si de cas, al final
ni la vam treure. El pas es deixava fer, i al no tenir una gran
exposició, tots el vam baixar sense cap dificultat.

Espectacular cresta que fa de línia divisòria del Parc Nacional
d’Aigüestor tes
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Espectacular panorama del circ lacustre que tenim davant

Passada la part més aèria de la cresta, s’alternen bocins
d’herba amb més pedra.
Pujar al Monestero són 22 minuts, però sembla que siguin 60! Fa caloreta, i una pujadeta que semblava fàcil,
sense ser difícil, ens costa més del que preveiem. Les vistes, però, compensen. Comencem a notar la calor, el cansament i la gana, és clar, ja portem unes 6 h de marxa i
hem matinat. Res no és gratuït!
El cim del Monestero, tot i ser més baix, ens sorprèn per
la caiguda en vertical que té cap a la vall de Monestero.
Així, amb molt de compte, ens fem la foto dalt del cim, reivindicant, com sempre, la llibertat!
Queda la llarga tornada, la ruta la vam dissenyar per
gaudir dels llacs i d’un trosset del camí dels Carros de Foc,
però, és clar, quedava baixar cap avall a prop del refugi
Josep Maria Blanc, a l’estany de la Llastra, per tornar a
remuntar el coll de Saburó i emprendre la tornada. Hauríeu
d’haver vist la cara de circumstàncies quan vam veure que
marcava 1 h de pujada fins al coll de Saburó i 3 h fins a
Colomina! Bufff!, sort que són uns exagerats i en menys de
2 h ja ens estàvem banyant al llac de Colomina.

Amb les forces tocades per les més de 7 h de marxa, 15
km i els més de 1500 md+ que ja portàvem, pujàvem amunt
deixant enrere el gran llac del Cap del Port i arribàvem al
coll de Saburó. Ens esperàvem trobar el Pas de l’Ós, però
no! Encara quedava una altra vall per flanquejar.
Ens havíem fet petar més de 2 litres d’aigua, i la Gemma
tenia tanta set, que només veure el blau turquesa del llac
de Mar i llac de Colomina, no parava de cantar la cançó de
les 100 fonts del Jordi Francolí, mentre imaginava que es
bevia mig llac... Encara quedava flanquejar-los tots dos.

Caminant per les vies de l’antic carrilet, i a baix l’estany de Sallente.

Com no podia ser d’altra manera, vam trobar unes lloses
i l’aigua... L’aigua ens “llamave” de tal manera, que sense
pensar-s’ho dos cops, tots quatre ens vam tirar a l’aigua a
hidratar-nos via tòpica per osmosi! Un bon bany refrescant i
reparador. Doncs encara quedava baixar 600 m de desnivell
i unes 2 h... Pit i avall, amb uns ànims i frescor renovats!
Per fi ja som al riu i en una bona ombra per tal d’agafar
forces per les gairebé 3 h de cotxe que ens queden fins a
l’Espluga, però ho farem amb una rialla a la boca, doncs ens
ho hem passat pipa!
Una gran pallissa de 26 km, 1800 md+ i més d’11 h
d’activitat per anar a fer aquests dos cims tan recomanables
amb un excel·lent paisatge i la millor companyia possible.
Bons amics i companys de cordada que fa que gaudim cada
pas del camí. Doncs assolim el cim, però el camí que ens
hi porta és el veritable aprenentatge i gaudiment. Fins a una
altra curtida!
Toni Morlans
Fotos: Toni, Gemma, Octavi i Xavi

Pas aeri on cal parar atenció
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Patrimoni
La Torre del Moro de Castellfollit ja existia en l’època romana

La Torre del Moro de Castellfollit. Vimbodí. Muntanyes de Prades.

L

a Torre del Moro de Castellfollit és un dels indrets historicoarqueològics més notables de les Muntanyes de Prades, però el seu origen i funció mai no han estat confirmats més enllà d’hipòtesis sense fonaments reals tangibles.
Els edificis de l’alta mitjana, com ara castells, torres de
guaita, esglésies, poblats, etc., poden ser datats en la seva
major part a partir de la documentació existent en els arxius;
però, fins ara, ni als arxius de Poblet, de la Corona d’Aragó
o altres no s’ha trobat cap document medieval que faci esment de la Torre del Moro de Castellfollit.
Quan no es troben referències escrites d’una construcció
antiga, cal recórrer a la tipologia de l’edifici i a les excavacions arqueològiques per tal aproximar-ne la datació.
Per això, hem fet un exercici de comparació entre la
Torre del Moro de Castellfollit i un jaciment proper ben
estudiat, excavat i datat, que es troba a Subirats (Alt Penedès) i que, casualitats, es coneix com la Torrota del
Moro. Aquesta construcció fou estudiada al llarg d’un mes
pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat l’any 2010. La
directora de l’excavació, Esther Medina Guerrero, va publicar-ne els resultats: Memòria de la intervenció arqueològica d’urgència al jaciment de la Torrota. Subirats - Alt
Penedès, i les conclusions que n’extraiem per tal de fer la
comparació són les següents. Per una banda, el sistema
15

constructiu de la Torrota del Moro de Subirats és l’encofrat
de pedres lligades amb morter de calç -del qual els romans
foren precursors i mestres. Per altra banda, les excavacions
de l’entorn immediat aportaren restes de ceràmica romana:
dolia, teules, etc. Tot plegat va permetre a Esther Medina
classificar la Torrota del Moro de Subirats com un edifici
romà datable dels segles I-III dC (1).
En una visita realitzada a la Torrota del Moro de Subirats, vam poder constatar les coincidències que hi ha
amb la Torre del Moro de Castellfollit pel que fa a l‘aparell
constructiu d’encofrat de pedres i morter de calç i també
amb els fragments de ceràmica romana que es troben per
l’entorn immediat d’ambdues construccions, que són els
dos arguments fonamentals d’aquest article.
Per tal de poder il·lustrar convenientment aquesta publicació, vam anar amb el company Joan Poblet a la Torre del
Moro de Castellfollit a fer les fotos pertinents del sistema
constructiu d’encofrat i a recollir algunes mostres de la ceràmica romana que hi ha a la superfície de l’entorn immediat
i proper de les ruïnes. Un cop fotografiades aquestes mostres, les vam deixar prop de la torre. No es tracta tan sols
de fragments de teules sinó també de dolia, grans recipients
de forma oval i boca molt ampla, destinats a emmagatzemar
aigua, aliments, etc.

Patrimoni

La Torrota del Moro de Subirats (s I-III) són les restes d’un edifici d’època romana ben estudiat. Està construït amb el sistema d’encofrat de
pedres i morter de calç. A tocar, encara s’hi troben nombrosos fragments de ceràmica romana.

La Torre del Moro de Castellfollit també fou construïda amb el sistema d’encofrat de pedres i morter de calç. Al voltant de la torre també es troben
fragments de ceràmica romana
16
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Envoltada de muntanyes, la visibilitat sobre l’horitzó de la Torre del Moro es redueix a aproximadament uns 70º dels 360º que hauria de tenir una
torre de guaita ben situada. De la Conca, només es domina una part del terme de Vimbodí.

Aquesta comparació de coincidències evidents entre les
dues construccions permet concloure amb l’afirmació que la
Torre del Moro de Castellfollit ja existia en l’època romana.

visibilitat sobre l’entorn: la Roca de l’Abella, la Roca de Ponent, la part alta de la mateixa carena de la Torre del Moro,
etc. Aquesta posició fa pensar que la seva funció principal
no era la d’una torre de guaita convencional, que és la de
controlar grans zones del territori que domina. A més, envoltada de muntanyes, la visibilitat sobre l’horitzó de la Torre
del Moro es redueix a aproximadament uns 70º dels 360º

Sobre l’emplaçament de la Torre del Moro
Aquesta construcció està situada a mig aire dalt d’una carena secundària, al voltant de la qual hi ha indrets amb millor

Per accedir a l’accidentat esperó granític que dona accés a la Torre del Moro, cal passar primer per un camí elevat per sobre d’un mur de pedra seca.
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que hauria de tenir una torre de guaita ben situada. De la
Conca de Barberà, només es domina una part del terme de
Vimbodí i l’entrada de la vall.
El que sí que és evident és la dificultat d’accés que té la
Torre del Moro de Castellfollit; envoltada de parets de roca,
per arribar-hi cal passar per un estret camí per sobre d’un
mur de pedra seca que dona accés a la carena granítica
on hi ha la torre. Aquest accés encara mostra restes d’un
tancament. Després, encara cal superar les roques que obstaculitzen el pas fins a arribar al peu de les ruïnes. Talment
sembla que el que cercaren els constructors de la Torre del
Moro de Castellfollit era més aviat una posició de difícil accés i amb bona visibilitat sobre l’entorn immediat que no pas
un emplaçament amb un camp de visió ampli i amb gran
perspectiva sobre la rodalia com correspondria a una torre
de guaita convencional.

autoritats de Tàrraco degueren enviar un responsable de
confiança amb l’encàrrec de dirigir l’explotació i custodiar
les riqueses que en sortissin. Aquell responsable i els seus
ajudants haurien de fer llargues estades en aquell paratge
enlairat i desprotegit, i per això van fer construir un reducte
força inaccessible, de fàcil defensa i mínimament confortable, amb parets de pedra i morter de calç fetes amb la tècnica de l’encofrat i amb una coberta de teules.
Dins de la torre devien custodiar els metalls extrets que
periòdicament serien enviats a Tàrraco i, des de dalt estant,
el responsable de l’explotació i els seus ajudants podien
controlar els esclaus que treballaven per les immediacions i
també el moviment de gent que entrava i sortia de la vall.
I així degué ser fins que els metalls preciosos s’esgotaren
i l’explotació fou abandonada. La torre va caure en l’oblit i a
mercè dels elements, de manera que es va deteriorar lentament fins a arribar a l’estat actual.
Però això és només és una suposició.

Mines de plata a les Muntanyes de Prades
El nom del proper barranc de l’Argentada és ben explícit
per l’extracció de plata que es realitzà en aquest paratge
des de temps remots. Així doncs, des d’abans de l’ocupació
romana, durant l’edat mitjana i molt posteriorment, pel camí
de Castellfollit circularen valuoses càrregues de metalls extretes d’aquesta vall.
En aquest sentit, José Javier Guidi diu el següent: “Un segon conjunt de mines el trobem a tocar del coll de la Mina,
a la capçalera del barranc de l’Argentada i altres més avall
d’aquesta barrancada on es localitzen restes romanes d’un
possible establiment romà a Castellfollit… A la mina Atrevida, situada dins el terme de Vimbodí, es coneix l’extracció
d’argent durant la baixa edat mitjana… Com veiem, la pròpia toponímia dels espais naturals (barranc de l’Argentada,
coll de la Mina…) indica la presència de materials miners
de primer ordre. Sabem que aquestes mines han estat objecte d’explotacions humanes des de l’edat del bronze fins
a l’actualitat… En aquest punt, hem de plantejar-nos dues
preguntes: és possible que uns recursos miners explotats
des de l’edat del bronze fins a la segona meitat del segle
XX fossin obviats per Roma? I, en segon lloc, és possible
que a un dia de camí de la capital provincial de la Tarraconensis aquestes mines fossin obviades per la maquinària
imperial? La nostra resposta és rotunda: no. Ni cronològica
ni geogràficament creiem que el període romà va suposar
una ruptura en relació a l’explotació minera a la Serralada
de Prades (2-3).”

Antoni Ferrando i Roig

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
(1). Medina Guerrero, Esther. Memòria de la intervenció arqueològica d’urgència al jaciment de la Torrota (Subirats-Alt
Penedès). Mataró, octubre de 2011.

I per acabar, una mica d’imaginació…
A principis del segle I, l’Imperi romà es va expandir per
l’est de la península Ibèrica i va establir la seva capital a
Tàrraco.
Arreu on anaven, un dels objectius principals dels romans
era apropiar-se de les riqueses de les terres ocupades, especialment dels metalls preciosos. L’ambició de l’elit romana
no tenia límits i Roma demanava quantitats ingents d’or i de
plata per satisfer el luxe i la disbauxa de les classes dominants, pagar l’exèrcit, acontentar el poble amb costosíssims
espectacles de circ i augmentar l’esplendor de la capital.
És molt probable que a les Muntanyes de Prades els
prospectors de minerals romans descobrissin un jaciment
important d’algun metall preciós en la carena granítica on
avui s’alça la Torre de Moro de Castellfollit. Tot seguit, les

(2). Guidi Sánchez, JJ. Les Muntanyes de Prades, poblament i territori entre els segles V-XII. 2.2.3. Mineria i recursos petris. Tarragona, 2013.
(3). Rafel Fontanals, N. Montero Ruiz, I. P. Castanyer. Plata
Prerromana en Cataluña. Explotación y circulación del plomo y la plata en el primer milenio ane. Revista d’Arqueologia
de Ponent núm. 18. 2008. Pàg. 241
- Carreras i Casanovas, A. A propòsit del poblament de la
Conca de Barberà abans del domini comtal (segles V-X).
Aplec de Treballs. Montblanc 24. 2006. Pàg.41-72.
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Espai Obert

Dia ventós d’hivern

E

l vent juga a córrer
per camins d’argent.

Fan rotllana

en un racó
les poques fulles
seques de pollancre;
saltironegen
matolls esquelètics
arrodonits.
Un estol de pardals
referma, incessant,
el vol.
La taca fosca
pren noves formes
en el cel
a caprici del vent.
I els núvols,
estirats,
li fan de teló.

Elisenda Rosell
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Natura i Paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
FALGUERA

CUA DE CAVALL
Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia:

A

Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia:

Cua de cavall, aspreta
Equisetum telmateia
Equisetaceaeva
Planta herbàcia perenne

L

Falguera, falaguera
Pteridium aquilinum
Polipodiàcies
Planta herbàcia

a trobem abundantment pels nostres boscos en
les zones més ombrívoles i frescals. L’hi agraden
les terres silíciques i sorrenques, tant si val si el
terreny és pedregós, mentre sigui humitós, ja que el
seu cicle vital està lligat a l’aigua. És una planta vascular, això vol dir que tenen uns teixits especialitzats
a conduir l’aigua, el que l’hi permet transportar els
nutrients amb molta facilitat i créixer molt més ràpid.

vui veurem dues plantes que no fan veritables
flors ni fruits, i que per les seves característiques tenen molt en comú. Biològicament es troben molt lluny de les plantes amb flors.
La Cua de Cavall és una herba perenne amb un rizoma, que no és més que una tija modificada que es
desenvolupa horitzontalment pel sòl i del qual neixen
les tiges aèries, que n’hi ha de dues menes: les fèrtils,
d’un color verd tirant cap a groc, que són d’uns 30 ó
40 cm com a màxim, sense ramificacions i que acaben amb una caputxa anomenada estròbil, des d’on es
dispersen les espores; i les estèrils, que són verdes,

Falguera. Boscos de Poblet. Setembre de 2017.

No fa flor ni produeix llavors, sinó que es reprodueix
alternant la fase asexual per espores, que elles per si
mateixes i transportades pel vent donen lloc a un individu nou quan troben el lloc adequat, o amb la fase
sexual en la qual dos gàmetes de sexe oposat fecunden, aquest procés té lloc en un medi humit o aquàtic
per facilitar-ne la difusió. D’aquesta manera tenen els
avantatges de la reproducció sexual (varietat) i les
de la reproducció asexual (netejar els gens d’errors).

Cua de Cavall. La Pobla de Carivenys. Juny de 2017.

erectes, molt aspres i primes, i menys massisses que les
fèrtils, i que estan formades per un conjunt d’estructures
cilíndriques anomenades verticils, progressivament més
prims i acoblats un dins l’altre, amb molts nusos d’on
surten les ramificacions secundàries, les microfil·les,
un tipus de fulla d’una sola nervadura, molt prima i poc
evolucionada. Prefereix terres sense calç i sempre la
trobarem a les vores dels rius, rierols o llocs molt ombrívols i humits.

Detall de l’anvers i revers d’una fulla i dels sorus esporangis

A això se l’anomena alternança de generacions, el que
els ha permès perdurar en el temps sense gairebé modificacions genètiques des de l’època del carbonífer, on
apareixen els primers registres fòssils de falgueres.
Tenen diferents usos, des de fer de base a les plantes
que després es poden incorporar com adob orgànic o
farratge per al bestiar, a aplicacions medicinals com ara
la lluita contra la caiguda del cabell o per expulsar cucs
i paràsits intestinals.

Detalls de la planta. Tija estèril i tija fertil o estròbil.

Tota la planta és molt rica en minerals, especialment
en silici i potassi, i posseeix infinitat de propietats medicinals: diürètiques, depuratives, hemostàtiques i cicatritzants, entre d’altres. A més, és molt utilitzada en
l’agricultura ecològica, en la que s’usen les tiges estèrils com a remei natural contra fongs i plagues.

Joan Castro
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Itineraris Escollits
Tresc pels pics de la Coma del Forn i de Ventolau

Panorama des del pic de Coma del Forn, amb la idíl·lica conca lacustre dels Tres Estanys a primer terme.

L

a pista asfaltada que, des de Tavascan, es dirigeix
a les bordes de Cuanca continua enfilant-se en successives llaçades pel vessant E de la vall i arriba a
una petita pleta situada a 1.720 m just a la confluència dels
torrents de Mascarida i de Mascaró. En aquest indret, l’any
1991 s’inaugurà el Refugi de la Pleta del Prat com a base
de l’estació d’esquí nòrdic de Tavascan. També és el punt
de sortida adient per a les excursions a les muntanyes i
valls dels tombants.
La nostra excursió de dues jornades transcorre pels pics
de la Coma del Forn i de Ventolau. És una volta llarga, sense dificultats remarcables i amb gran varietat de paisatges.
Iniciem la primera jornada seguint el sender que parteix
del Refugi de la Pleta del Prat i es dirigeix als estanys de
Mascarida. Aquest caminet, que està ben marcat i no presenta problemes d’orientació, va gairebé paral·lel al torrent
de Mascarida. Puja amb ganes fins a la pleta de Gavàs,
on veiem algunes barraques en runes, tot seguit continua

en direcció SO i arriba al bonic indret on es troba l’estany
de Mascarida (2.320 m), amb el petitó estany del Diable
ben a prop.
Remuntem en direcció NO per una ampla coma herbada; el sender, que ara és menys marcat, ens condueix als
estanys de Mascarida de Dalt; tot seguit, continuem vers
la carena que separa les valls de Tavascan i d’Unarre. La
seguim vers el nord. Per terreny fàcil assolim el pic de la
Coma del Forn (2.685 m). Des del cim les vistes són extenses: a l’oest tenim la capçalera de la vall d’Unarre amb
la idíl·lica conca lacustre dels Tres Estanys a primer terme,
més lluny divisem el massís de la Maladeta, els Besiberris i
bona part dels grans cims del Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici, al nord s’alça el pic de Tres Estanys i més enllà l’alterós pic de Ventolau, un dels gegants
de la zona, vers llevant albirem les grans muntanyes del
Pallars Sobirà, entre les quals destaquen el pics de Certascan i la Pica d’Estats, al sud s’eleva el pic Campirme.

D’esquerra a dreta: pic de Ventolau, coll de Ventolau, pic de Tres Estanys, coll del Forn, pic de la Coma del Forn, vist des de l’estany Sord.
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L’estany Major de la Gallina i el pic de Ventolau. Els punts vermells indiquen per on vam pujar. El pic punxegut del fons és el Roia de Mollàs.

No ens entretenim gaire ja que encara ens queda molt
camí fins al Refugi de Mont-roig, que és on volem fer nit.
Iniciem el descens en direcció N vers al coll del Forn per
un costerut corriol que cal afrontar amb un certa atenció, ja
que el terreny és bastant descompost. Des d’aquest punt
ens encarem a ponent, davallem vers la conca dels Tres
Estanys, voregem pel sud l’estany Sord per, tot seguit, travessar un curt estret que ens aboca a l’estany de la Gola,
encaixonat entre la serra Mitjana i el pic de la Gola. El
sender, que va enlairat sobre aquest estany ens condueix
vers l’estany de Calberante, ubicat en un indret encerclat.
Remuntem al coll Curiós, punt on ens encarem a llevant,
passem a tocar la bassa de Curiós i continuem pujant vers
al coll de Calberant, pel qual entrem a l’enorme circ de
la Gallina amb tot un rosari d’estanys situats en diferents
alçades, en una conca coronada pel pic de Mont-roig al
nord i pel pic de Ventolau al sud.
Per un corriol davallem vers l’estany Major de la Gallina.

Arribant al pic de Ventolau per la carena N. A l’esquerra tenim el pic de
Mont-roig; més al centre, el pic de l’Estanyet i el pic de la Roia de Molàs.
A baix veiem els estanys de la Gallina.

De tant en tant, ens parem a contemplar la carena que
uneix el pic de Ventolau i el pic de Vedo, que és on hem de
pujar demà. Des d’aquí la pujada sembla molt dreta, gairebé inaccessible. Mentrestant, em ve al cap la frase d’un
gran mestre: als Pirineus els pendents són menys del que
semblen, als Alps són el que semblen, als Himàlaia són
més del que semblen. Potser sí! De fet, ja vaig pujar per
aquí ara fa uns anys i, certament, és força menys costeruda del que sembla.
Seguim davallant vers el nord per la dreta orogràfica
de la conca salvant les successives graonades que separen els estanys de la Gallina. Passat l’estany Inferior es
troba emplaçat en un llom rocallós, a 2.290 m, el Refugi
de Mont-roig “Enric Pujol” propietat de la FEEC. És una
cabana metàl·lica folrada amb aïllament tèrmic i interior de
fusta, hi ha lliteres, mantes, emissora d’emergència, taula i
tamborets; té capacitat per a 18 persones. En aquest refugi
passem la nit.

Passem la nit al refugi de Mont-roig
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Avancem per un corriol poc definit, de vegades es perd
però hi ha algunes fites, inicialment pel vessant del barranc
d’Oieta. Cap als 2.270 m girem a la dreta sobtadament per
canviar de vessant. Continuem encarats a llevant sempre
resseguint la carena. Poc després ja es divisa molt avall la
cabana de Crestuix, per la qual passem. És una cabana de
pastors que pot servir en cas d’emergència ja que no està
tancada amb clau. Hi ha matalassos.
Des de la cabana davallem fort per un sender més xafat, amb fites i alguns senyals de pintura groga, tot serpentejant entre falgueres i matolls, fins a arribar a l’aparcament
del Refugi de la Pleta del Prat, on un pal indicador assenyala l’inici d’aquest sender vers el pic de Ventolau.

Per aquesta canal remuntem vers la carena entre el pic de Vedo i el
pic de Ventolau

Iniciem el recorregut de la segona jornada desfent el
darrer tram d’ahir fins a l’estany Major de la Gallina, lloc
on ens encarem a llevant tot remuntant per la primera, la
de més al nord de les dues canals evidents que davallen
de la carena que uneix el pic de Vedo i el pic de Ventolau.
És costeruda però no té cap complicació. Ja força amunt
la mateixa intuïció ens fa anar a parar a l’altra canal, per la
qual accedim a la carena. Ens encarem al sud tot remuntant entre roques -en algun lloc cal fer servir les mans- per
assolir el pic de Ventolau (2852 m).
Des d’aquest cim el panorama és superb a totes bandes. Ens ofereix una panoràmica de 360º realment espectacular. Ho és especialment la vista aèria dels estanys del
circ de la Gallina, amb el pic de Mont-roig. També contemplem amb admiració les muntanyes i valls de la zona
de Certascan i de Marterat; tot repassant l’excursió que
precedeix aquesta, explicada en el butlletí anterior (34).
Davallem del Ventolau per la seva carena S. Sense arribar al coll prenem direcció a llevant, anem cercar la carena que, des del pic de la Costa Blava, davalla vers l’est.
Davallant vers la cabana de Crestuix tenim una magnífica panoràmica de les muntanyes de l’Alt Pallars. Al fons destaca la Pica d’Estats.

Joan Guasch
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Racó de Lectura
espècies, on en 61 fitxes amb fotografies de l’arbre sencer,
del tronc i detall de la fulla, on afegeix un delicat dibuix i
del fruit, ens descriu cada un dels arbres que podem trobar
i observar als nostres boscos. S’especifica la família a la
qual pertany, el nom vulgar i el científic, el període de floració, a quin estrat el podem trobar.
En el tercer capítol entrem en els arbres cultivats, on ens
descriu els arbres dels carrers amb una selecció de 26 de
les espècies que podem trobar en carrers i places de les
nostres poblacions. Un apartat en aquest mateix capítol
ens descriu, també en format de fitxa, 16 arbres fruiters
que es cultiven al nostre país.
En l’últim capítol trobarem, en els annexos. un apartat de
vocabulari que ens ajudarà a recordar cada concepte que
sorgeix al llibre.
També hi ha un apartat de bibliografia recomanada, 15
fotografies d’arbres monumentals de Catalunya i l’índex de
famílies, de noms científics i de noms vulgars dels arbres
que figuren en aquesta publicació.
Per part meva, només hi trobo a faltar en l’apartat d’arbres
cultivats l’olivera, que podem trobar en bona part del nostre
territori, tot i que en l’apartat dels arbres monumentals sí
que hi destaca Lo Parot, una olivera mil·lenària, (olea europea) considerada l’arbre més vell de Catalunya, declarada
Arbre Monumental el 1990 i que es troba a Horta de Sant
Joan, el qual vàrem poder contemplar en la sortida de Setmana Santa del grup del SECAE el març del 2008.
Es tracta d’un llibre molt didàctic, amb dibuixos i fotografies a tot color, que com ens diu al final de la contra
portada, sens dubte, “ha de facilitar que tothom saludi els
arbres pel seu nom.”

E

n aquest llibre hi trobarem la relació de totes les espècies arbòries autòctones dels Països Catalans,
els arbres fruiters dels conreus tradicionals i algunes espècies exòtiques plantades en els nostres parcs i
jardins.
Aquesta obra, amb il·lustracions a tot color i rigor científic, ajudarà moltes persones interessades i compromeses
amb el món natural a identificar els arbres del país.
Aquest és el text, que podem llegir en la contra portada
del llibre que avui presentem.
Després d’una breu introducció on ens explica la importància de les plantes en el desenvolupament de la vida a la
terra, ens trasllada breument a la història de la vida vegetal. Ens explica què és un arbre, el com és un arbre, l’arrel,
el tronc i les fulles i entra de ple a la reproducció: la flor,
el fruit i la llavor, acompanyant cada un d’aquests apartats
d’un dibuix i diverses fotografies generals i detallades.
Entrem en l’explicació dels boscos, en l’apartat dels arbres en comunitat, el paisatge, els boscos de terra baixa,
els boscos de la muntanya mitjana i els boscos d’alta muntanya, i en l’apartat altres boscos, ens introdueix els boscos
de ribera i els secundaris. Finalitza el primer capítol amb
una relació dels arbres dominants i arbres acompanyants
dels principals boscos.
En el segon capítol entrem a l’apartat dels arbres autòctons i ens orienta i ens dóna la clau per la identificació
dels arbres. A continuació entrem a la descripció de les
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Lo Parot. Horta de Sant Joan. Març del 2008

Marta Roig
Guia dels arbres dels Països Catalans. Ramón Pascual.
Cossetània Edicions. Guies de camp.
ISBN: 978-84-90343-358-6

Notícies
Museu de la Vida Rural, a la vegada que un nombrós públic
que va omplir la sala.
L’exposició estava formada per dinou pòsters A0 amb
fotografies d’excursions, alpinisme, activitats de muntanya
i viatges, realitzades als Pirineus, comarques properes, els
Alps i la Patagònia. També hi havia representades curses
de muntanya i la pràctica de BTT.
El públic tingué ocasió de reüllar els quatre butlletins en format de revista que vam publicar al llarg del curs 2016-2017.
Com ja és habitual, vam posar a disposició dels visitants
una urna i butlletes per votar les deu fotos que més agradessin.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

ACTIVITATS 2016-2017

L’ALCALDE DE TARRÉS ENS FELICITA
El diumenge 16 d’abril vam realitzar l’itinerari “Camins de
l’aigua al secà”, que transcorre pel terme de Tarrés. Al llarg
del recorregut, vam fer algunes troballes d’elements historicoarquelògics que posteriorment vam descriure i publicar en
el butlletí núm. 34 com a complement de l’habitual ressenya
de l’itinerari. Amb motiu d’aquestes publicacions, el Sr. Ramon Maria Arbós, alcalde de Tarrés, ens ha fet arribar la
següent felicitació.
He llegit amb atenció els dos articles publicats a la vostra
revista i m’han sorprès! no només els articles de Tarrés sinó
la revista en si.
Enhorabona per les vostres iniciatives i pel segon article
que feu de la sortida a Tarrés; està molt ben documentat i,
fins i tot, heu fet un dibuix en planta de les inscultures de la
balma de l’Alzina. Aniré a mirar diverses de les coses que
comenteu ja que no en tenia constància.
Miraré a veure si a l’Índex, a l’Espluga, puc comprar la
vostra revista perquè en voldria tenir un exemplar per a mi i
un altre per a l’ajuntament.
M’he pres la llibertat de fer extensiu a la gent del poble de
Tarrés els vostres articles i els he publicat al bloc del poble,
es diu Tarrés al dia, us en passo l’enllaç
https://tarresaldia.blogspot.com.es/2017/09/noticia-sobrela-ruta-els-camins-de.html
Faig extensiva la felicitació a tots el qui heu elaborat l’article
i també us dono les gràcies per la sensibilitat i coneixement
que teniu d’allò que visiteu.
Salutacions
Ramon Maria Arbós

* * *

L

a darrera exposició Activitats 2016-2017 ha estat
la desena mostra que organitzem des de la Secció
Excursionista del Club Atlètic Espluguí. Enguany, el
Museu de la Vida Rural ens va facilitar amablement la Sala
Wataru des del 29 de juliol fins al 4 de setembre; és un espai que ja coneixíem perquè l’havíem utilitzat en anteriors
edicions de la mostra fotogràfica de la Secció Excursionista.
L’exposició es va obrir al públic el dissabte 29 de juliol a
les 12:30h i formava part del programa d’actes de la Festa
Major de l’Espluga. A la inauguració hi van assistir membres del consistori espluguí, del Club Atlètic Espluguí i del
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NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ

E

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

Francesc Ferrete Bofarull
Eulàlia Navarro Moreno
Jèssica Ortega Ramos
José A Carayol Velasco
Mª Carme Pàmies Debat
Benvinguts!

Notícies
Carta de presentació de la nova junta del Club Atlètic Espluguí
Benvolguts socis i sòcies del Club Atlètic Espluguí,

D

esprés d’uns generosos 25 anys d’harmònic funcionament del club d’atletisme de la nostra vila, on no s’ha deixat de
caminar durant els caps de setmana, ni de caminar cap a Prades en dies assenyalats, ni s’ha deixat de córrer en les
caloroses tardes vespertines del mes juliol amb la famosa Cursa de l’Espluga, només queden paraules d’agraïment
i d’un més que merescut descans per a la ja antiga Junta de Club Atlètic Espluguí.
I és així, amb 25 anys de constància, amb 25 anys de treball i amb 25 anys de sacrifici, il·lusió i perseverança que s’ha
arribat a una fi de cicle, deixant el Club Atlètic Espluguí fort, sa i amb el cor bategant efervescentment com el primer dia.
Només podem donar gràcies a totes les persones que han treballat colze a colze en algun moment de les seves vides pel
Club Atlètic Espluguí i, sobretot, a aquelles que hi van acostar l’espatlla una vegada i no se n’han separat fins al cap de 25
anys.
Moltes gràcies a tots per haver fet gran aquest club.
Però en aquesta vida no hi ha res per sempre, i s’ha decidit renovar la junta del club per complet. Així que, sense deixar
d’escoltar les veus de saviesa, nova sang i nova saba correran per les venes del Club Atlètic Espluguí.
• Pel cap, hi fluiran l’urpa del Marc Martí, com a nou president, i del Toni Morlans, com a vicepresident. L’àrea de secretaria estarà regida per les fermes mans de la Nuri Estadella, i la de la “pela” per les precises mans de l’Eva Bonet com a
tresorera.
• A l’àrea esportiva ens trobem de nou amb la feresa del Toni Morlans com a encarregat de dominar els caparruts membres de l’Atletisme d’Adults.
• Per canalitzar les enèrgiques i juganeres vibracions dels més petits, no hi ha res com una mà de santa, així és la mà de
la Gemma Roselló com a vocal d’Atletisme de Nens.
• Per terra, mar i aire, que bé que tenim amb nosaltres un tot terreny com és el Manel Álvarez com a vocal de Triatló.
• En la secció excursionista comptem amb el tremp, la maduresa i l’experiència de l’Antoni Ferrando com a vocal
d’Excursionisme.
• I és clar que també tenim persones d’altura, com és l’intrèpid Joan Iniesta, com a vocal d’Alta Muntanya.
• Per a l’estratègia, visió i la rapidesa, factors necessaris per realitzar una gran carrera, comptem amb l’eficàcia de la
Cristina Palau com a vocal de Curses de l’Espluga i La Llufa, la qual serà fidelment custodiada per magnífics col·laboradors
com l’Esteve Sabaté, en 15 km, i el Joan Castro, en 5 km.
Per salvaguardar els valors del club tornem a comptar amb la força del Marc Martí com a responsable de l’àrea de Formació i, per no oblidar-nos del material de què està fet aquest club, el Toni Morlans ens protegirà de les possibles fugides
com a responsable de l’àrea de Materials.
Finalment, només ens queda dir-vos, benvolguts socis i sòcies del Club Atlètic Espluguí, que comença una nova etapa
plena de forces i il·lusions.
Molta salut, cames i quilòmetres.
Junta del Club Atlètic Espluguí
L’Espluga de Francolí, a 10 de noviembre de 2017
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A

djuntem informació de les modalitats de llicència de la FEEC per al curs 2018. És important disposar d’aquesta assegurança per 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:
indicant que heu fet l’ingrés de l’import de la llicència 2018 al compte corrent: ES89 2100 0136 98 0200120683 de Caixabanc.
Indiqueu el vostre nom i el tipus de llicència 2018 escollida i si la voleu habilitada per la FEEC+FEDME.
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Excursionistes i cavalls als Estanys de la Pera

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

