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em iniciat l’any 2018 amb un cicle d’excursions que ens han permès la descoberta de pedres rituals ancestrals de racons ben
propers, les quals trobareu ressenyades en aquesta edició.
El denominador comú de totes elles són unes incisions fetes a la
roca en forma de canal o bé de semiesfera còncava que configuren
una estructura que ens desperta la curiositat i ens permet embadalir
amb la seva original forma. Possiblement aquests indrets que hem
visitat han acollit diversitat de cerimònies en moments històrics diferents. Alguns, potser es remunten a la prehistòria, en etapes en què
les tribus eren nòmades i s’anaven desplaçant amunt i avall. Tot i disposar d’un camp base, ja estaven habituades a moure’s cap a la costa
o a la muntanya. Ho feien segons les estacions, buscant recursos, la
caça o el preuat sílex.
Als refugiats també els ha tocat arreplegar quatre coses i marxar
del lloc habitual per romandre, amb una mica de sort, durant un temps
incert en algun campament, mentre s’intenta buscar algun espai més
definitiu. Fins no fa gaire sempre havia aplicat aquest terme a qüestions polítiques, ideològiques o de guerra. Gràcies a l’exposició del
Museu de la Vida Rural The Dust Bowl, quan la natura es rebel·la, hem
ampliat les mires i hem trobat els refugiats climàtics. De manera exemplar se’ns fa visible i se’ns qüestiona com l’afany humà de conquesta
repercuteix a la natura i té conseqüències negatives a la vida quotidiana. El cos de l’exposició se centra en el cas dels anys trenta a les
Grans Planes dels Estats Units. No hi falta, però, el plantejament de
problemàtiques ben actuals vinculades a diferents països i continents
que forcen els seus habitants a haver d’emigrar i convertir-se en refugiats climàtics. L’exposició ha estat prorrogada fins al gener de 2019.
I en aquesta nostra realitat tenim present un altre grup de persones
que també s’han vist abocades a deixar casa i país per marxar nord
enllà. Són els nostres exiliats. Hi trobem els màxims representants polítics, un cantautor i algun altre activista. D’altres són a la presó. D’això
ja en fa nou mesos i no cal donar la culpa al temps climatològic; a
l’abús de poder potser sí
I és que no podem evitar que el nostre cervell vagi encadenant
pensaments i records. Les excursions, entre altres coses, no eren per
relaxar-nos?
Ernestina Vallverdú
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Programa d’excursions

Abril, maig i juny de 2018

Bellprat. Anoia. Bellprat - Plans del Viudo - Plana dels Ferriols - Església romànica de Sant Esteve dels Ferriols (s. XII-XIII) i Pedra ritual dels Ferrriols - Cal
Manyer - Clot del Bassot - Cal Sanaüja - Bellprat.

Matinal

Caminada popular de l’1 de maig. L’Espluga – Farena.

Matinal

Diumenge, 13
de maig

El Montmell-Baix. Penedès. Aiguaviva - Freixe d’Aiguaviva - Fondo de les Fontanilles - Cova de l’Olla - Puig Cabirol (640 m) - Carrerada del Coll d’Arca Aiguaviva.

Matinal

Diumenge, 27
de maig

Les Garrigues. Fulleda - Font de les Ventoses - Pou de Fulleda - Cabana del
Roc de l’Espluga - Punta del Dugo - Vall dels Cortals - Fulleda.

Matinal

Diumenge, 10
de juny

Muntanyes de Prades. La Santíssima Trinitat - Barranc de l’Ermita - Pista de
la Pena - Font del Deport - Mirador de la Pena - Plans de Sant Joan - Barranc
de Sant Joan - Ermita de Sant Joan - GR 175 - La Santíssima Trinitat. Dinar
de fi de curs.

Matinal

Diumenge, 22
d’abril
Dimarts, 1
de maig

Cabana de volta. Fulleda. Les Garrigues.
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
ENTORNS DE GUIMERÀ
L’Urgell
Data: 21-01-2018
Itinerari: (1). Guimerà - (2). Camí dels Pous - (3). Pedra
ritual de la vall dels Pous - (4). Cap de Terme - (5). La
Pobla de Ferran - (6). Ctra. T-234 - (7). Camí de Guimerà
- (8). Dolmen del camí Parés - (9). GR 3 - (1). Guimerà.
Desnivell: 300 m
Recorregut:12,4 km
Dificultat: baixa

Comentant la Pedra ritual de la vall dels Pous

seu entorn rural, etc. Per això, hem proposat aquest itinerari
que transcorre pel sector sud del terme, en el qual visitarem
interessants vestigis del passat prehistòric d’aquesta zona
situada a cavall entre l’Urgell i la Conca de Barberà.
A la vall del riu Corb, dins dels termes de Vallfogona, Guimerà i Ciutadilla, foren localitzades quinze pedres rituals en
les quals hi ha inscultures prehistòriques, com ara creus i
grups de cassoletes unides per reguerons, que daten del
període neolític-bronze; també es conserva un megàlit datat
del mateix període: el dolmen del camí Parés. Tot plegat ens
transporta a un passat de fa uns 3500-4000 anys. Aquestes troballes es van fer a partir de la dècada de 1970, dins
d’una campanya impulsada per l’erudit local Joan Duch. De
llavors ençà, aquests gravats han caigut força en l’oblit, i
ha estat gràcies als estudis publicats per Joan Duch, que
ha estat possible -no sense dificultats- localitzar el més significatiu d’aquests conjunts perquè fos un dels temes centrals d’aquesta sortida. Certament, trobar la Pedra ritual de
la vall dels Pous no va ser fàcil, van caldre tres intents per
localitzar-la. Quant al dolmen del camí Parés, petit i amagat
al mig del bosc entre pins caiguts, va ser més fàcil de localitzar pel fet de disposar de les coordenades UTM. Tot plegat,
però, ha valgut la pena, ja que amb aquest itinerari posem
a l’abast dels excursionistes interessats en la història local,
uns elements poc coneguts.
L’alt terme de Guimerà per on transcorre aquest itinerari permet, en dies clars, albirar el Pirineu alçant-se darrere
la plana de l’Urgell. A mig itinerari, tot vorejant camps de
conreu, farem cap a la Pobla de Ferran, una vila enlairada,
minúscula i solitària, que l’any 1928 es va fer tristament famosa per uns crims terribles que hi van tenir lloc.

E

nfilat en un pronunciat coster sobre la riba dreta del riu
Corb, just quan aquest entra a la comarca de l’Urgell,
es troba l’apinyat i recòndit poble de Guimerà. La seva
marcada estructura medieval, amb l’església gòtica i la torre
rodona que s’alcen al capdamunt del poble, formen un conjunt ben conservat i espectacular que convida a recórrer la
seva costeruda xarxa de carrerons i porxos. A més del nucli
urbà, el terme de Guimerà té altres llocs d’interès, com ara
les ruïnes del monestir de la Mare de Déu de Vallsanta (s.
XIII-XIV), l’ermita de la Bovera, els camins que recorren el

Camí de la Pobla de Ferran
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L’estela de Passanant (neolític-bronze). En una visita a la Sala de Passanant feta el 1984, i actualment, exposada al Centre d’Interpretació
d’Art Rupestre de Montblanc.

Torre medieval de la Pobla de Ferran

Aparquem els cotxes a la sortida de Guimerà, a tocar de
la carretera que va a Vallfogona. Avui el dia es presenta
fred i amb un cel amenaçador, però a mesura que el matí
avanci, el sol s’obrirà pas entre les fosques nuvolades.
A les 8:47 h iniciem la caminada seguint la carretera en
direcció a Vallfogona (E). Passats uns 850 m, a l’alçada
del km 6,15, girem a la dreta (S) (8:58 h) i pugem per una
pista de terra coneguda com el camí de la vall dels Pous.
A la dreta s’alça la cabana de pedra anomenada l’Agoit del
Cec. Pugem pel vessant dret de la vall dels Pous, entre parades de conreus i claps de bosc. Passats uns 650 metres
des de l’inici de la pista, just on aquesta gira al SE, veurem,
a la dreta, una traça confosa que baixa al barranc (10:08
h); la seguim uns 15 metres i fem cap a la Pedra ritual de la
vall dels Pous. Fou trobada el 1975 pel Grup Recerques de
Guimerà i es tracta d’una pedra calcària d’uns tres per dos
metres, lleugerament inclinada, en la que hi ha picades
diverses cavitats i reguerons que les comuniquen; aquest
conjunt de cupuliformes es va utilitzar per fer un ritual desconegut durant l’edat del bronze, en el qual intervenien líquids que omplien les cassoletes a través dels reguerons.
És recomanable visitar l’indret en un dia de sol, on l’efecte
de les ombres permeti apreciar el conjunt.
Tornem a la pista i seguim pujant suaument (SE) tot planejant per la dreta (SW). Trobem una altra pista travessera

(10:46 h) que es coneix com el camí de Cap de Terme;
la seguim planejant per la dreta (SW) i aviat fem cap a la
cruïlla amb el camí dels Argelagars (10:52 h), que uneix Guimerà amb Passanant. L’any 1965, a tocar d’aquesta pista,
uns 380 metres al SE de la cruïlla, el filòleg Enric Moreu-Rey
va descobrir els tres fragments de l’estela de Passanant,
datada també del període neolític-bronze i una de les més
notables de Catalunya. Moreu-Rey la va guardar a la Sala
de Passanant, on casualment la vaig poder veure el 1984; finalment, la va cedir al Centre d’Interpretació d’Art Rupestre
de Montblanc, on actualment s’exposa en un lloc preferent.
Continuem pel camí de Cap de Terme (SW), deixem un
parell de cruïlles més i aviat es fa visible, al cap d’amunt
del camí, la Pobla de Ferran, el punt més alt de l’itinerari
(705 m); hi arribem a les 11:50 h. Després de visitar els
elements medievals que hi ha, comentem el cas de Josep Marimon que, el 21 de maig de 1928, va assassinar
dues dones i vuit nens d’aquesta vila, que aleshores només tenia 42 habitants. També anem al mirador del poble, des d’on s’albira una magnífica vista sobre l’entorn.
Seguim pel camí que travessa el Fondo de la font de
la Pobla (SE), que entre parades de conreus ens porta a la ctra. T-234 (12:30 h); la seguim per la dreta (NW)
uns 600 metres (km 6,2), fins a trobar el camí Parés,
que va a Guimerà, el qual seguirem per la dreta (NW).

Sota un cel amenaçador
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El camí Parés vers Guimerà

És un camí carener amb bones vistes sobre l’entorn. Seguim entre conreus i, passats uns 1.750 metres des de la
carretera, trobem un clap de bosc al que ens endinsem uns

del megàlit, cal arrossegar-se per terra. S’hi va fer una prospecció arqueològica l’any 2004 i ha estat datat d’entre els
anys 650 i 1800 aC.
Tornem a la pista i seguim baixant (N) vers la vall del riu
Corb. Gaudim de belles vistes sobre el poble de Guimerà,
arrapat al seu coster i confonent-se amb el color de l’entorn.
Fem cap al camí de Ciutadilla a Guimerà, que coincideix
amb el GR-3 (13:39 h); davant, a l’altra banda del riu, destaquen les ruïnes del monestir de Vallsanta envoltades de
vinyes. Seguim pel ramal de la dreta (E) i finalment fem cap
a Guimerà (13:57 h). Acabem la matinal fent una animada
tertúlia en un bar del poble.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Joan Castro i Antoni Ferrando
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
-Duch Mas, Joan. Un primer inventari dels gravats rupestres o petròglifs
de la vall del riu Corb. Palestra Universitària Núm. 4. 1989. Pàg. 47-78.
-Baldrís, Francesc. El dolmen del camí Parés. 2013.

Entrar al dolmen del camí Parés no és fàcil

30 metres fins a trobar l’amagat dolmen del camí Parés (12:45
h) (UTM N347592 E4601458, altitud 635 m); exteriorment
sembla una construcció de pedra seca i té l’entrada molt
estreta i baixa; per accedir a l’interior i apreciar la magnitud
Arribant a Guimerà
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Un cop arribats a Llorac, deixem els vehicles i comencem a caminar adreçant-nos a la part alta del poble, fins
a arribar a una bifurcació on prenem la pista de la dreta
en direcció O; la pista s’enfila fent llaçades fins a trobar un
sender a la nostra dreta marcat amb una fita; mirem d’anar
agrupats al d’endinsar-nos per un corriol poc fressat i perdedor que ens ha de conduir per un bosc espectacular;

LES OBAGUES DEL RIU CORB
Llorac-Savallà del Comtat
Conca de Barberà

Data: 4-2-2018
Itinerari: (1). Llorac - (2). Obagues del riu Corb - (3). Savallà
del Comtat - (4). Molí d’Alcarràs - (1). Llorac.
Desnivell: 360 m
Recorregut:10 km
Dificultat: baixa

Una fina pluja ens acompanyarà durant bona part de la ruta

som a l’indret anomenat l’Obaga del Jofre. Tot gaudint de
la frondositat de l’indret, sortim a una antiga pista que
pràcticament està engolida per una espessa boscúria, la
seguim fins a assolir la pista principal, aquí fem la parada
d’esmorzar. Tot protegint-nos d’una fina pluja, comencem
de nou a caminar; i com prevèiem, aquest preuat fenomen
meteorològic ens acompanyarà durant bona part de la ruta.

E

l dia es presenta rúfol i sembla que pot ploure, però
tot i això, els caminadors decidim viatjar fins a la
localitat de Llorac per tal de fer la ruta prevista.
El municipi de Llorac es troba a 648 m d’altitud, situat
a l’extrem nord de la Conca de Barberà; es troba a la
capçalera del riu Corb, que neix al terme de Rauric, pedania d’aquest municipi.
Bona part de la ruta d’avui transita per l’Espai d’Interès
Natural de les Obagues del riu Corb, declarades així pel
seu especial microclima, on podrem veure interessants
mostres de vegetació, com ara rouredes de roure de fulla
petita o roure garriguenc, que constitueixen una singularitat per trobar-se en una zona de secà; també podrem
observar importants boscos de pi roig i de pi negre.

Camí de l’Obaga del Jofre, podem veure com el cereal comença a verdejar.

Caminant entre els roures de l’obaga
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Seguim per la pista, aquest cop en direcció SE; arribem al
lloc anomenat les Serres, des d’on ja podem veure el castell
de Savallà del Comtat. Tot i les grans antenes que hi ha al
costat, el castell conserva l’aspecte d’una fortalesa imponent; arribem a Savallà, som a 847 m d’altitud i ens apropem
a visitar les restes del castell, que avui presenta una imatge
lamentable, amb murs mig enderrocats que amenacen de
caure en qualsevol moment damunt de les cases veïnes.
Sembla que la referència més antiga del castell seria l’any
1090, tot i que conserva alguns vestigis antics, les restes
que podem veure són essencialment d’un palau-residència
renaixentista bastit a la darreria del segle XV.

Al costat del cementiri surt una pista en direcció N, veiem
un indicador a Llorac, la prenem, però tot seguit agafem una
altra pista a la dreta en direcció NE, que ens condueix per un
bosc força agradable fins a travessar el riu Corb; passat el riu,
arribem al molí d’Alcarràs, probablement un antic molí fariner;
avui, al seu voltant es troben les instal·lacions d’una granja.

Esteles discoidals

Foto de grup davant del Castell de Savallà

Un cop hem visitat les restes del castell, anem davallant
pels esglaonats carrers del poble fins a arribar a la carretera
TV-2244, que va de Conesa a la carretera T-224; la seguim
durant uns 500 m en direcció NE fins a tocar del cementiri,
on podem veure un interessant conjunt de set esteles discoidals que foren recuperades de l’antic cementiri, algunes
de les quals conserven decoracions en baix relleu.

Finestral d’esti renaixentista del castell de Savallà

Per sobre d’aquesta granja transita la carretera TV-244,
la creuem tot prenent una pista en direcció N que marxa
paral·lela a la carretera; d’aquesta manera, i després de
creuar de nou la carretera i per una pista paral·lela al riu,
arribem de nou a Llorac.
Amadeu Rodríguez Tena
Fotos: Joan Castro i Antoni Ferrando

Caminant pels costeruts carrers de Savallà
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LA SERRA DE LES GUIXERES
Conca de Barberà. Vilaverd

Data: 18-02-2018
Itinerari: (1). Pista del túnel de l’Illa - (2). Camí de les
Costes - (3). Coll del Tossal de Moragues - (4). Les
Guixeres (706 m) - (5). Carretera dels Moros - (6). Cresta de les Guixeres - (7). Cabana del Pla de la Bena - (1).
Pista del túnel de l’Illa.
Desnivell: 555 m
Recorregut: 10,2 km
Dificultat: Baixa en general, mitjana a la cresta de les
Guixeres.

Aljub a la vora del camí de la serra del mas del Grasset

Passem per la vora d’un aljub, una construcció de pedra
seca que, ben segur, en altres temps servia per recollir aigua de la pluja.
Seguim amunt en direcció Nord i entrem al Pla de la Bena;
deixem una bifurcació a l’esquerra, per on després tornarem. Continuem per la pista envoltats per un bosc de pi
blanc molt espès, fins a trobar el Camí de les Costes. Agafem la direcció NE i pugem gaudint de bones vistes sobre la

D

esprés d’haver estudiat bé el recorregut de la sortida
d’avui, ens decidim a portar als companys que ens
vulguin seguir a la cresta de la serra de les Guixeres.
Plantegem l’inici de la sortida en un punt proper a la
boca sud del Túnel de l’Illa, de la via de l’AVE, entre Vilaverd i la Riba. Així, un cop preparats, comencem a pujar per una pista molt perduda que va a la serra del mas
de Grasset, fins a trobar un barranc, el creuem i a partir
d’aquí la pista es converteix en un sender força costerut.

Pujant pel Bosc del Teix
Pujant a la Serra de les Guixeres
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La part més dreta del camí està equipada amb una baga

El teix que dóna nom al bosc sobresurt de la cinglera

Conca de Barberà, ja que el dia, encara que ventós, és molt
clar. Arribem al Tossal del Moragues, ens desviem a l’Est,
pugem una mica més i ens aturem per esmorzar en un revolt
del camí resguardats del vent.
Ja hem recuperat forces i continuem una mica més per un
camí cada cop més poc fressat, fins a agafar un trencall a
l’esquerra. Ens endinsem per l’espessor del Bosc del Teix,
entre boixos, alzines i diversa vegetació d’obaga. El sender
és cada cop més exigent i al final està equipat amb una
baga curta per facilitar l’accés a la part alta de la serra de
les Guixeres.
Un cop a dalt, seguim a l’esquerra i descobrim el teix que
dóna nom al bosc per on hem passat anteriorment. Està
posat dins d’una escletxa i la seva capçada sobresurt per
sobre de la cinglera. Seguim una mica més i ens fem la foto
de grup a sobre de la coneguda Roca Asseguda, ja que
sembla descansar damunt la carena.
Un cop hem gaudit de les vistes sobre la rodalia: la Conca de Barberà, la serra de Miramar, les Muntanyes de Prades, etc, comencem a baixar pel vessant sud en direcció
al Coll d’en Manel. Un cop al coll, anem a l’est seguint la
Carretera del Moros en suau baixada uns mil cinc-cents metres, fins a arribar als voltants del Turó del mas de Ginjol.

Aquí agafem un corriol poc visible que puja a la dreta i ens torna a portar a la cresta de la serra de les Guixeres. En aquest
punt iniciarem la baixada per la cresta per una senda de senglars poc visible i perdedora, anomenada de la Coma Fonda.

Accedint a la part superior de la serra de les Guixeres

Trescant per la cresta de les Guixeres
12

Baixant pel sender que va al Coll d’en Manel

Ens reagrupem i anem a la dreta per un corriol amb un descens molt pronunciat i relliscós que ens fa donar més d’un
cop de cul a terra.

Ressenyes de les darreres sortides

Cal fer atenció per no caure entre les roques

Ens tornem a posar en marxa, i en poca estona, ens
trobem baixant pel mateix sender per on de bon matí pujàvem. Ara, mirem darrere nostre i veiem de reüll la cresta
de les Guixeres, un bell indret que ens ha fet passar una
bona estona.

Parada a la cresta de la serra de les Guixeres

Fem cap a un sender molt més marcat, i ja amb un pendent més suau arribem al Pla de la Bena, on entremig de
l’espessa pineda trobem diverses construccions de pedra
seca en força bon estat de conservació.
En el conjunt hi podem veure una cabana amb una escala
de marge a la vora, on es va fer un compartiment que aprofita
la volta de les escales; seguint el mateix marge de pedra de
les escales, hi ha una mena d’habitacle que podria haver estat usat per emmagatzemar patates; finalment, a l’esquerra
de la cabana, hi trobem un aljub per a recollir l’aigua de la
pluja que està construït aprofitant una petita balma existent.
El lloc és bonic i ens recorda temps passats.

Cabana del Pla de la Bena

Com sempre, acabem brindant en un bar de l’Espluga
per aquesta sortida i per les properes.
Joan Poblet
Fotos: Joan Castro, Antoni Ferrando i Joan Poblet

La vall del Francolí, amb la Riba, Vilaverd i les Muntanyes de Prades
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ENTORNS DE VALBONA DE LES MONGES
L’Urgell
Data: 4-03-2018
Itinerari: (1). Vallbona de les Monges - (2). Camí dels Bosquets - (3). Pedra ritual del Sant Esperit - (4). Cabana de
les Planotes - (5). Camí de les Planotes - (6). Ctra. L-220/
Els Omells - (7). Camí de les Comes de Verdú - (8). Coll
dels Traginers/Camí del Mas del Cantó - (9). Pedra ritual
de la Serp - (10). Camí del Tossal - (11). Camí de Can
Gros/Camí de les Creuetes - (12). Font de Serradells - (1).
Vallbona de les Monges.
Desnivell: 320 m
Recorregut:12,6 km
Dificultat: baixa
Comentant la Pedra ritual del Sant Esperit

envolten turons arrodonits i carenes cobertes de bosc; són
paratges que a la primavera mostren un aspecte magnífic, amb sembrats verds i flors per tot arreu. Cal esmentar també les notables cabanes de pedra seca que hi ha
escampades pel terme; però sobretot destaquen, per la
seva singularitat i raresa, les poc conegudes pedres rituals prehistòriques que hi ha, les quals val la pena visitar.
Aquesta mena d’altars i altres elements, foren estudiats
pel polifacètic Josep M. Miró Rosinach (1925-2003), artista
plàstic, historiador i arqueòleg que coneixia bé la zona, i
que l’any 2003 publicà un estudi monogràfic sobre aquesta
interessant matèria (1-2).
Amagades al mig del bosc i fora dels camins, trobar
aquestes pedres rituals no ha estat fàcil, però amb intuïció i
seguint les pistes que es dedueixen de l’article de Josep M.
Miró, vaig poder localitzar les dues més notables: la Pedra
ritual de la Serp i la Pedra ritual del Sant Esperit, visitar-les
i comentar-les, és l’objectiu principal d’aquest itinerari.

D

e Vallbona de les Monges -poble urgellenc situat a
la vall de la riera de Maldanell-, destaca el monestir
femení de Santa Maria de Vallbona (s. XII), que és,
sens dubte, l’element monumental i turístic més important
de la comarca. La presència d’aquest cenobi cistercenc
també és el motiu pel qual el sender GR-175, que uneix
els tres grans monestirs cistercencs de Santes Creus, Santa Maria de Poblet i Santa Maria de Vallbona, el qual es
coneix com la Ruta del Cister, travessa de nord a sud el
terme del poble.
A banda del monestir, Vallbona de les Monges té un bell
entorn rural que val la pena recórrer. Com els altres pobles de l’entorn, el paisatge és bàsicament agrícola: camps
d’ametllers, vinyes, oliverars i parades de sembrat, que

* * *
Sortim de Vallbona (9:40 h) baixant pel Passeig de Montesquiu i el carrer de la Muralla (S); sortim del poble i
girem a l’esquerra (NE) seguint una pista asfaltada que
creua la riera i tomba vers migdia. Trobem, a banda dreta,
el camí dels Bosquets, marcat com a GR-175 (9:50 h),
pel qual pugem (SW). Fa un dia gris, però a mesura que
passin les hores el sol acabarà imposant-se. Pugem entre
conreus abandonats, travessem una pista i, passats uns
70 m, trobem una bifurcació (10:07 h); deixem el GR-175,
Cabana de les Planotes
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Foto de grup davant la Cabana de les Planotes

que marxa per la dreta, i seguim pel ramal ascendent de
l’esquerra entre bosc i conreus; travessem la carretera
dels Omells (10:17 h) i pugem al front (S) per una costeruda pista que acaba en una parada de sembrat, al peu
d’un petit roquissar; pugem al cap d’amunt i trobem la Pedra ritual del Sant Esperit (10:30 h) (UTM 31N E341387
N4597236, altitud 626 m).
Es tracta d’un bloc de pedra calcària sense desbastar
de 2,2 m de llarg, 1,4 m d’ample i 0,6 m d’alt, que està
assentat sobre una superfície de roca plana que domina
l’entorn; a la part superior té picat un receptacle còncau
i ovalat de 50 x 55 cm i amb una fondària d’uns 25 cm;
centrat al fons, hi ha un forat de 13 cm de diàmetre i 23
cm de fons, aquest encaix, probablement, era per fixar-hi
una estaca vertical on subjectaven els animals destinats
al sacrifici; una canal de secció quadrada fa de sobreeixidor del receptacle, per on devia sortir la sang acumulada;
prop de la pedra ritual, arran de terra, destaca un receptacle cilíndric de 27 cm de diàmetre i 20 cm de fons, connectat a un erosionat regueró d’1,4 m de llarg; a l’extrem
nord de la roca hi ha dos receptacles cilíndrics més amb
Camí de Vallbona al seu pas per la partida de la Portella
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Comentant la Pedra ritual de la Serp

reguerons associats, l’un amida 27 cm de diàmetre i
20 cm de fons, i l’altre ,17 cm de diàmetre i 14 cm de
fons; per l’entorn hi ha restes d’altres cavitats. Tot plegat correspon, probablement, a un conjunt cerimonial
de la cultura megalítica de l’edat del bronze.
En acabar la visita, baixem uns 50 m per la carena (S)
fins a un collet, des d’on seguim baixant per l’esquerra
camp a través (SE), uns 180 m entre clarianes i conreus
abandonats, fins a trobar una pista (10:50 h) que seguirem
tot planejant per la dreta (S); fem cap a una pista travessera per on passa el GR-175 (11:04 h); al davant, a l’altra
banda d’un sembrat verdíssim, destaca la Cabana de les
Planotes; seguim per la dreta (W) uns 90 m i trobem una
altra bifurcació; seguim pel ramal de l’esquerra (S) fins a
trobar, a banda esquerra, l’entrador que seguint el marge,

Ressenyes de les darreres sortides
ens porta a la Cabana de les Planotes (11:10 h). Es tracta
d’una construcció de pedra seca força gran i singular, ja que
té la volta apuntada i l’habitacle s’endinsa en el marge. Ens
hi aturem per a esmorzar.
Tornem al camí, que puja entre bosc i conreus (S), fins a
enllaçar amb la pista pavimentada de les Planotes (11:40
h); la seguim pel ramal de la dreta (W). Bones vistes a
l’esquerra sobre el proper poblet dels Omells de na Gaia,
envoltat d’un entorn bucòlic. Passat el cementiri trobem la
Ctra. L-220 (12:10 h); la seguim per la dreta (NW) fins a la
cruïlla amb la carretera de Vallbona (12:15 h), on arrenca
el camí de les Comes de Verdú, que seguirem tot planejant vers ponent; trobem una bifurcació (12:22 h), seguim
pel ramal de la dreta (NW); passats uns 100 m, deixem la
pista i seguim per un camí que, per la dreta (N), voreja una
parada i una caseta, fem un retomb descendent i arribem
a la Ctra. L-220 (12:30 h); la seguim pel ramal de la dreta
(E) uns 250 m fins al Coll de Traginers (11:34 h); deixem la
carretera i seguim per l’esquerra (NW), envoltats de camps
d’olivers, per la pista del Mas del Cantó; deixem a banda dreta l’entrant del mas, i passats 250 m, trobem una
bifurcació (12:48 h). A l’esquerra s’alça l’arrodonit Tossal
Gros, cobert de pineda; ens hi dirigim seguint una traça
poc marcada que puja entre una parada erma i un camp
d’olivers (NW) i s’endinsa al bosc; passats uns 180 m des
de la bifurcació, trobem unes roques calcàries ajagudes, la
més gran i plana és la Roca de la Serp (12:53 h) (UTM 31N
E338269 N4597804, altitud 582 m).
Es tracta d’una roca allargada, plana i inclinada, que amida 4,4 m de llarg i 1,9 m d’ample; en la superfície superior té
gravada una gran serp fent esses de 3,1 m de llarg. Talment
sembla que qui va fer el gravat volia representar una gran
serp prenent el sol sobre la roca. Des de la més remota antiguitat, les serps han estat -i són- motiu de culte i pràctiques
màgiques en diferents cultures del món.

Aboquem l’aigua d’una cantimplora a la cua de la serp
i verifiquem que baixa per tot el cos fins al cap. J.M. Miró
Rosinach també va apreciar forats cupuliformes rituals en
aquesta roca i a la del costat, però no els vam saber trobar.
Aquesta pedra és probablement una mostra de la cultura
megalítica de l’edat del bronze.
Tornem a la bifurcació anterior (13:00 h) i continuem planejant per la pista (N), deixem dos ramals a l’esquerra i fem
cap a un trencall (13:12 h); ens desviem pel ramal de la dreta (E), la pista baixa i -després d’una llarga esse- trobem, a
banda dreta, el camí que va dels Omells a Llorenç (13:19);
seguim endavant (N) uns 90 m fins a trobar una altra bifurcació; deixem el camí de Llorenç i seguim pel ramal de la dreta
(NE), que entre parades puja fins a trobar el camí travesser
de Can Gros (13:27 h); el seguim pel ramal de la dreta (E),
travessem una pista i ja som a les envistes de Vallbona; seguim una pista pavimentada, deixem un ramal ascendent a
la dreta i, passats uns 70 m, deixem la pista per seguir un
bonic camí que per l’esquerra baixa a la font dels Serradells
i al poble de Vallbona. Hi arribem a les 14:00 h.
Seguint la tradició i per acabar d’arrodonir la matinal, anem
a fer la tertúlia al Cafè del Centre social de Vallbona.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Joan Castro i Antoni Ferrando
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Arribant a Vallbona de les Monges
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ELS VENTADORS. Serra de Montsant
Ulldemolins. Priorat
Data: 18-3-2018
Itinerari: (1). Ermita de St Antoni - (2). Coll del Prat (3). Font de la Gleva - (4). Cadolles Fondes i Congost
de Fraguerau - (5). Portell dels Ventadors - (6). Els Ventadors - (7). Punta dels Pins Carrassers - (8). Grau del
Llop - (1). Ermita de St. Antoni.
Desnivell: 600 m
Recorregut: 9,7 km
Dificultat: baixa (Sender aeri als Ventadors)

Les Cadolles Fondes

Des de l’Ermita de Sant Antoni prenem una pista amb
les marques del GR 65-5, en direcció O ens porta fins a
la font de la Gleva; un xic més endavant trobem el mirador de les Cadolles Fondes, un lloc arranjat amb baranes
que permeten observar sense perill com el riu Montsant,
amb el pas dels anys, ha esculpit un indret sorprenent.
Anem seguint el GR entre un exuberant bosc de ribera; per
sobre nostre veiem impressionants moles de conglomerat
de capritxoses formes, com ara la dels Tres Jurats i altres.
D’aquesta manera arribem al pont penjat, que permet travessar el riu Montsant i així poder arribar fins a l’ermita de Sant
Bartomeu; però el nostre objectiu d’avui no és aquest. Així
doncs, aprofitem que ens trobem en aquest bonic indret per
a fer un mos abans d’afrontar la forta pujada que ens espera.

L

es caminades pel Parc Natural de la Serra del
Montsant mai et deixen indiferent; tan si ens endinsem al massís per ponent, llevant, migjorn o
tramuntana, sempre podrem contemplar llocs de bellesa
extraordinària, on la força de la natura i l’acció del vent i
de l’aigua han creat l’originalitat del seu relleu amb arrodonits cims de conglomerat calcari, espectaculars cingles
i enclotats barrancs coberts d’exuberant vegetació. Un
dels llocs més recomanables és l’indret conegut com els
Ventadors, una serra formada per un seguit de capes de
conglomerat calcari i materials més tous com les argiles.
La Secció Excursionista va fer aquesta ruta per primera
vegada el desembre de 2007 i, tot i el pas dels anys, els
que vàrem tenir la sort de poder gaudir d’aquella ruta encara tenim present la majestuositat del paisatge del qual
avui gaudirem.

El Bisbe

Comencem la ruta vers la font de la Gleva i les Cadolles Fondes
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Tot seguit reprenem la marxa; per sobre nostre podem
veure el Bisbe, una altra capritxosa formació. Deixem el GR,
que s’encamina a Margalef i prenem un sender a l’esquerra
i en direcció sud; el camí puja de valent fins a assolir la carena; ara, entre una vegetació més escadussera, girem a l’est i
comencem a enfilar-nos pel llom de la carena; no val a badar,
doncs trobem trams força aeris; finalment, arribem al Portell
dels Ventadors; des d’aquest punt el camí ens porta per sobre
de les estretes lleixes dels plecs de la serra; tot i que trobem
algun tram un xic aeri -fins i tot hi ha un pas equipat amb un
cable- el camí no presenta cap dificultat; mentre avancem
podem gaudir d’una panoràmica sensacional: el barranc
dels Pèlags als nostres peus, davant nostre podem veure el
Pont Natural, la Llibreria, i més enllà, la característica silueta
de la Punta Pericana, regals de la natura per als sentits.
Foto de grup al cim dels Pins Carrassers

Tot fent forces llaçades, enllestim el fort descens sense
estalviar alguna que altra “culada”; arribem a la pista que
havíem seguit a l’inici de la ruta i en poca estona som de
nou a l’ermita de Sant Antoni.
Ens acomiadem del Montsant satisfets d’haver gaudit
d’una excursió per un dels seus paratges més encisadors.

Amadeu Rodríguez Tena
Fotos: Joan Castro, Antoni Ferrando

Camí dels Ventadors

El terreny ara esdevé més planer i menys abrupte, trobem un indicador al Grau de la Cornereda o Cornaleda,
aquest ens duria de nou al riu Montsant; nosaltres, però,
seguim més endavant fins a assolir el cim de la Punta
dels Pins Carrassers, de 1061 m d’altitud, des d’on tenim una magnífica panoràmica vers tramuntana sobre la
vall d’Ulldemolins. Tot seguit davallem una mica per tal de
prendre de nou el corriol fins a arribar al Grau del Llop
-pal indicador-, comencen a baixar amb molta cura, doncs
el terreny es mostra abrupte, enfangat i llisquent.

Ulldemolins i la Serra de la LLena
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Atletisme
L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’ATLETISME ES DESENVOLUPA AL NOU PAVELLÓ

Nenes i nens amb la nova equipació

A

primers del mes de maig, els 18 nens i nenes de l’activitat extraescolar d’atletisme han continuat la seva activitat al nou pavelló esportiu recentment inaugurat.
La canalla s’hi troba molt còmoda en aquest espai, al mateix temps, el seu entrenador, l’Oriol Blavi, destaca que
al pavelló hi ha molt més àmbit i l’activitat es desenvolupa amb millors condicions.
Durant aquest curs s’han fet noves equipacions pels nens i les nenes que són nous a l’activitat.
De cara al proper curs, l’objectiu és el d’adquirir més material esportiu i específic d’atletisme per tal de poder practicar
còmodament les diferents disciplines d’aquest esport.
L’activitat extraescolar d’atletisme va iniciar-se en aquest curs 2017-2018 durant el mes d’octubre, amb 13 nens i nenes, en aquests moments n’hi ha un total de 18, els quals tenen entre 6 i 11 anys.
Gemma Roselló i Morgades
Entrenament al nou pavelló

Entrenament a l’exterior
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L

es aigües tranquil.les dels rius de Prades i del Teix,
s’uneixen a ponent de la vila d’Ulldemolins formant el
riu de Montsant, el qual, a partir del molí d’en Vaquer,
s’obre pas entre els conglomerats calcaris de les serres
de la Llena i de Montsant, formant un dels paratges més
bells i suggestius de Tarragona i de Catalunya: el Congost
de Fraguerau.
Es tracta d’un paratge feréstec en extrem, on el riu baixa
encaixonat i envoltat per roquetars arrodonits i de formes
fantasioses, amb nombroses coves i balmes on predominen les tonalitats grises, grogues i ocres. Pot dir-se, que el
tram principal del congost va des de les Cadolles Fondes
-uns bells gorgs d’aigües cristal·lines de color maragda-,
fins una mica més avall de l’Aiguabarreig, on les aigües de
l’impressionant barranc dels Pèlecs s’uneixen a les del riu
de Montsant per la banda esquerra.
El Congost de Fraguerau forma part del Parc Natural
del Montsant, però físicament pertany a la Serra de la
Llena i a les Garrigues, tot i que Ulldemolins correspon a
la comarca del Priorat.
Pel fons del congost passa el camí d’Ulldemolins a Margalef, envoltat de pinedes, alzinars i un notable bosc de ribera, tot plegat dominat per grans formacions rocoses que
a voltes semblen les esquenes d’enormes rèptils que ens
sotgen des de les altures. Els roquetars més propers, com
ara els Tres Jurats, la Sella, el Camell, el Bisbe, etc., són
força coneguts pels excursionistes que van a visitar la bella
raconada de Sant Bartomeu de Fraguerau i la seva amagada ermita romànica.

Ruïnes de l’hostal de la Serra

Nosaltres, però, vam voler visitar Fraguerau fent un itinerari poc freqüentat pel seu traçat atrevit; aquest, baixa des de
les ruïnes de l’hostal de la Llena fins a la Cadira i l’ermita de
Sant Bartomeu, seguidament, supera l’impressionant Pas
de les Barretes i puja pel Bolet fins a les Puntes Planes.
Vam fer aquest itinerari el 30 de març, i encara vam tornar
a la zona l’1 de maig per visitar llocs que ens havien quedat
pendents. Sens dubte, es tracta d’un recorregut extraordinari, en el qual vam gaudir del Congost de Fraguerau ben bé
a vista d’ocell.

* * *

Ens dirigim a les ruïnes de l’hostal de la Serra, les quals
es troben en el punt quilomètric 24,5 de la ctra. C-242 de
Reus a Lleida. El lloc també es coneix amb el castellanisme de la Venta, fruit d’alguna traducció oficial del segle XX.
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L’enlairat coll de la Cadira, sobre el vessant dret del barranc de Sant Bartomeu. Aquí comença el descens a l’ermita.

L’any 1900 encara era un hostal de camí ral, com consta en la Guia Itinerària del Camp de Tarragona, publicada per Arthur Osona (Barcelona, 1900); el descriu així:
“...l’Hostal de la Serra de la Llena alt apr. 850 metres,
punt culminant de la carretera, lo superior de la mateixa,
y límit de las províncies de Tarragona y de Lleyda, on acaba la carretera provincial, per més que de la mateixa se
desprenen alguns camins vehinals de carros, que alguns
pobles han construhit pel medi tan práctich com económich (ajudant alguna subvenció) de fer camins, fent llurs
habitants jornals de prestació personal, aixís es: que de
l’Hostal de la Serra, que sempre sol estar ben provehit,
solament per poder satisfer lo vianant les mes rudimentarias necessitats de menjar y beurer, sobriament, pera
reparar llurs forsas, arrencan dos camins: al O. SO. un
camí carreter, que baixa al poble de Margalef en unas
duas hores, y al NO. y N lo camí carreter que en cosa de
1 hora llarga va al poble de Juncosa...”.

Com acostumava a succeir antigament, l’entorn d’aquests
establiments era freqüentat per bandolers i lladres de camí
ral; el proper de coll del Lladre i la roca del Lladre són topònims prou eloqüents.
Iniciem la caminada a les ruïnes de l’hostal de la Serra
(8:12 h) (781 m alt.), seguint la pista que hi ha a tocar de
l’hostal i que va en direcció a ponent. Fa un dia magnífic,
sense vent i amb un cel lluminós. El camí gira vers migdia
en suau pujada, deixem ramals a la dreta i fem cap a una
bifurcació (8:21 h); deixem el ramal de la dreta, que baixa
als conreus, i seguim per l’esquerra (SE) per un corriol amb
fites que va per la carena. Aviat baixem per l’esquerra per un
senderó ben marcat que supera els obstacles de la carena.
De cara a migdia tenim magnífiques vistes del Montsant, coronat per la Punta dels Pins Carrassers. Visitem una balma
obrada ben acabada i amb compartiments separats que hi
ha amagada a la banda de ponent, sota la carena. Trobem
la cova de l’Espardenya (8:42 h) (745 m alt.) i poc més enllà

Inici d’un aeri flanqueig que ens portarà a Sant Bartomeu

Arribant al fons del barranc de Sant Bartomeu
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La Cadira i el barranc de Sant Bartomeu.

recuperem el camí carener. Fem cap a una bifurcació (8:45
h) (750 m alt.); deixem el ramal de la dreta, que baixa al grau
de l’Euga, i seguim per la traça poc marcada de l’esquerra
(SE), que careneja vers els Solans. A partir d’aquí ens serà
de gran utilitat seguir l’itinerari que tenim carregat al GPS,
ja que el sender és força confós. Passats els turons dels
Solans, al final de la carena, iniciem un descens abrupte
vers llevant entre petits relleixos, no apte pels qui pateixin de
vertigen; a més, les nevades i les pluges dels darrers dies
han fet que la poca terra prima que hi ha, sigui inestable i
relliscosa. La traça és poc perceptible i ens cal tantejar el
terreny per seguir la ruta; trobem algun llaç groc que ens
indica que anem pel bon camí.
Les vistes aèries sota un cel blau i lluminós que intensifica
els colors càlids de les roques, del sinuós i verd fons del
congost i dels propers contraforts del Montsant, fan que ens
aturem per contemplar l’imponent espectacle de la natura.

Per fi fem cap a l’esbarjós replà que forma el collet de la
Cadira (10:10 h) (620 m alt.). Ens aturem per esmorzar i
visitar l’estret pas que, a cavall entre abismes, condueix a
l’extrem de la Cadira. En acabar, continuem vers el NW per
una lleixa estreta i aèria amb espectaculars vistes sobre el
barranc i l’ermita de Sant Bartomeu; seguim els relleixos
amb vegetació per evitar lliscosos i pronunciats pendents.
Sempre enlairats pel mig del cingle, seguim les faixes de
gres que separen els bancs de conglomerat. Arribem al fons
del barranc de Sant Bartomeu tot passant per sota d’un
caos de grans blocs caiguts. La traça és inexistent, però ens
orientem per la presència d’algun llaç groc que ens conduirà

Fem cap a Sant Bartomeu pel portal de la balma obrada

Una vista ben insòlita de l’ermita
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El Congost de Fraguerau està inclòs dins dels Espais d’Interès Geològic de Catalunya

a l’entrada de la gran balma obrada que havia estat l’habitatge
dels ermitans de Sant Bartomeu (11:15 h) (528 m alt.).
Aquesta ermita, d’estil romànic i amb l’absis semicircular (s.
XII-XIII) va ser propietat de la cartoixa d’Escaladei i és la més
antiga del Priorat. Va ser fundada per l’anacoreta fra Guerau
Miquel, que s’establí en aquest bucòlic paratge en la segona
meitat del segle XII. La presència de la font dels Cossiols i
de la gran balma que hi ha, va ser decisiva a l’hora d’escollir
aquest lloc com a ermitori. Del nom d’aquest anacoreta medieval prové el topònim del congost. Al Museu d’Art Diocesà
de Tarragona, hi ha el retaule gòtic de Sant Bartomeu (s.
XIV-XV) de gran delicadesa i d’una qualitat extraordinària,
que es conservà dins la capella fins poc abans del 1925.
El darrer ermità de Sant Bartomeu de Fraguerau va ser
el carmelita descalç Francesc Palau i Quer, el qual s’hi va

establir durant uns mesos el 1851. Va ser beatificat l’any 1988.
Continuem la ruta seguint el GR 65-5, que puja barranc
amunt (N). Ens cal fer atenció per tal localitzar un pas a la
dreta que creua el barranc. El trobem uns 75 m després de
passar per sota d’una gran roca tombada. Hi ha una fita,
però el senderó està mig tapat per la vegetació per falta d’ús
(11:25 h) (570 m alt.). Deixem el GR i seguim per la dreta
(E); aviat trobem el senderó que puja per la roca remuntant
el vessant esquerre del barranc de Sant Bartomeu (S). A
mesura que pugem les vistes són més espectaculars. Passem per sobre del cingle que domina l’ermita, de la qual
veiem la teulada, una imatge ben insòlita per a nosaltres.
Fem cap al Pas de les Barretes (11:55 h) (617 m alt.), un
llarg flanqueig amb forma de doble arc, que passa a mig aire
del cingle; suma uns 200 m de recorregut passant per un

La natura s’ha ensenyorit d’aquests espais accidentats i solitaris. Això ha afavorit l’establiment de la cabra hispànica.
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L’exposat Pas de les Barretes no està equipat i era utilitzat pels pagesos per accedir a les vinyes que hi havia a la zona

estret on cal fer molta atenció, ja que hi ha 130 metres de
caiguda. L’Onomàstica del terme d’Ulldemolins (R.P. Anglès i R. Amigó, 2009), el descriu així: “És un grau que
permet de franquejar un cingle de la solana de Fraguerau
i accedir a les Puntes Planes. El sender que hi condueix
s’agafa travessant el riu abans d’arribar al Racó de Sant
Bartomeu. El pas només és transitable quan hi ha unes
barres que hi ajuden.”. Superat el pas, trobem un grup de
cabres hispàniques que ens miren encuriosides. L’entorn
és tan salvatge que les cabres l’han fet seu.

Aviat es fa visible al davant nostre l’enlairada roca del Bolet, a la qual hem d’arribar per accedir a les Puntes Planes.
Malauradament, unes fites fora de lloc ens desorientaran
i haurem de pujar pel dret fent equilibris entre les roques.
Destaquen, penjats als extrems dels cingles, molts marges
de vinyes abandonades i també algunes balmes obrades
situades en llocs que semblen inaccessibles.
Arribem al Bolet (13:33 h) (675 m alt.) i al sender de les
Puntes Planes, que supera graus rocosos i careneja vers el
NE fins a la carretera C-242 (14:07 h) (757 m alt); la seguim

Les cabres ens miren encuriosides

Vista de la Punta dels Pins Carrassers des d’una balma
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A tocar del Bolet hi passa el camí de les Puntes Planes

Antigues vinyes accessibles des del Pas de les Barretes

per l’esquerra (W) i fem cap al GR 65-5, que ens porta de tornada a les ruïnes de l’Hostal de la Serra (14:25 h) (781 m alt.).
Si no us afecten les alçades, si disposeu d’un GPS i no
us fa res caminar per llocs emboscats i abruptes, us recomanem fer aquesta extraordinària sortida a la Serra de
la Llena. El recorregut és d’uns 9,2 km amb un desnivell
aproximat de 400 m.

Així, l’1 de maig vam tornar a les Puntes Planes per
visitar alguns dels llocs que ens havien quedat pendents.
En un relleix de roca vam localitzar tres forats cilíndrics de
possible ús ritual, d’entre 13 i 15 cm de diàmetre i d’entre
7 i 10 cm de fons, arrenglerats al llarg d’uns 4 metres
(UTM 31N E318461 N4576665, 750 m alt.). Al costat hi ha
un parapet de pedres dominant que sembla un amagatall

Posada dins la balma, a aquesta cabana no li cal sostre

Baixador al racó de les vinyes des de les Puntes Planes

Uns dies després, el Joan Poblet va tornar al Bolet amb el propòsit de situar bé les fites que ens havien desorientat. Pel camí
va trobar uns forats picats a la roca que mereixien una visita.

de franctiradors. A uns 160 metres al NE, sobre un relleix de
roca, hi ha un altre receptacle cilíndric més gran de probable
ús utilitari (UTM 31N E318274 N4576867, 750 m alt.).

La balma obrada d’Agustí Benet i Catalina (1913-1914)

Marges penjats a la vora dels cingles propers al Bolet
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Forats picats en roques de les Puntes Planes per a possibles funcions rituals o utilitàries (apicultura, caça d’ocells, etc.)

Baixem pel camí del Bolet al Pas de les Barretes, i poc
abans d’arribar al pas, pugem a la dreta (N) sense camí,
per accedir a una raconada tancada per cingles. L’objectiu
és visitar una balma obrada que es veu des de baix. Primer trobem una cabana de pedra seca sense sostre, ja que
està construïda dins d’una gran balma. El lloc és espectacular. Seguim fins a la balma obrada, que conserva la porta
de fusta, un sostre d’encanyissat, la llar de foc, un escaler,
etc. El lloc és tan remot, que costa de creure que aquí hi
hagi viscut mai ningú. Un gran grafit en la paret exterior, diu:
Agustí Benet i Catalina (1913-1914). A l’entorn hi ha marges

d’antigues vinyes abandonades. Sortim d’aquest tancat racó
per un camí dret i empedrat que puja a les Puntes Planes.
Seguim visitant altres balmes fora de camí, on trobem petits
aixoplucs amagats que no corresponen a finalitats agrícoles o d’habitatge, més aviat semblen llocs de guàrdia o de
vigilància. A pocs metres d’un d’ells trobarem un obús de la
guerra civil amb l’espoleta posada, que pocs dies després
va ser retirat per especialistes dels Mossos d’Esquadra.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Antoni Ferrando, Joan Poblet i Amadeu Rodríguez

Vestigis de la guerra civil a les Puntes Planes: possible parapet, petit aixopluc i un obús amb l’espoleta posada.
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SALVADOR DE BAHIA I L’ILLA DE BOIPEBA. Estat de Bahia. Brasil.
Del 14 al 28 de setembre de 2017. 2a part.

Platges de Boipeba. Praia da Cueira.

L
’

Illa de Boipeba té una superfície de 130 km2 i forma
part de l’arxipèlag atlàntic de Tinharé. A l’est resta
separada del continent pel rio do Patos, i pel nord, el
rio do Inferno la separa de l’illa principal de Tinharé.
L’origen del nom de l’illa, m’boi pewa, és una paraula dels
indis tupis que significa “serp plana”, que fa referència a
les tortugues marines que es troben al seu litoral, tot i que
nosaltres no vàrem tenir la sort de veure’n cap.
La particular bellesa natural de l’illa i la diversitat dels
seus ecosistemes, es deu al fet que, en bona part, està
coberta per un dens bosc de mata atlàntica on predominen els arbres de fulles amples i perennes. Gràcies al seu
patrimoni natural, l’illa va ser reconeguda per la UNESCO

com a Reserva de la Biosfera i Patrimoni de la Humanitat, com a part que és del Corredor Central de la Mata
Atlàntica.
Els habitants de Boipeba són, en gran part, descendents
d’esclaus africans; en general són gent senzilla i agradable i porten una vida austera força autosuficient; però la
manca de recursos econòmics fa que la majoria no tingui
ocasió de sortir de l’illa. El turisme, que creix any rere any,
és la principal activitat econòmica de Boipeba. Últimament,
s’han establert a l’illa diverses esglésies i sectes nordamericanes que cerquen adeptes entre la gent senzilla.
L’entorn de l’illa està format per platges i extensos i impenetrables manglars que s’estenen pels marges dels rius

Carrers de Velha Boipeba
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Praia de Moreré. Aigües cristal.lines, esculls de corall i piscines naturals.

fins a l’interior, per això, quan puja la marea, el trànsit pels
camins es fa difícil. Són molt presents les restingues de sorra,
cobertes d’una vegetació arbòria característica i grans dunes
colonitzades per una rica vegetació. Platges paradisiíaques,
amb cocoters i esculls de corall de gran valor ecològic i paisatgístic, s’estenen al llarg de la costa protegint-la d’onades
i corrents. Coralls, algues, varietat de peixos, crancs dels
manglars, eriçons, estrelles de mar, etc., enriqueixen el litoral;
també són comunes les tortugues, que van a pondre els seus
ous a les platges de l’illa; també hi ha una gran varietat d’aus,
que aprofiten l’espessa vegetació de la mata atlàntica com
a hàbitat i refugi pels seus nius. La fauna terrestre compta
amb una àmplia varietat d’insectes: escarabats, formigues,
papallones, aràcnids, etc.; de rèptils hi ha camaleons, serps,
sargantanes, jacarés o caimans, etc., l’armadillo i la guineu,
són mamífers comuns.
Els extensos esculls i piscines naturals que hi ha a Boipeba atreuen natius i turistes, els quals les aprofiten per al
seu oci. En aquests llocs hi ha restaurants on es pot gaudir
d’un dels plats més típics de la zona: la moqueca, una mena
d’estofat fet en una cassola de terra, amb peix del dia, camarau (gambes), llagosta, etc., tot condimentat amb oli de
dendé i llet de coco; l’acompanyament és a base de patates,
arròs i verdures. El serveixen acabat de coure d’una manera
que fa goig.
Com comentàrem en l’anterior butlletí, el trajecte per arribar a Boipeba és llarg i complicat. Nosaltres vàrem tenir
l’avantatge que ens vingueren a rebre a la ciutat de Salvador
de Bahia i estiguérem sempre acompanyats.

Església de l‘Espíritu Santo (s. XVII). Velha Boipeba.

El viatge va començar el 16 de setembre. A les 10 del matí
ens embarquem al ferri que surt de la terminal de Mercado
Sao Joaquim, a Salvador de Bahia. Com que és dissabte,
va ple de gom a gom. Va cap a Bon Despacho, on s’enllaça
amb el bus que passa per Valença, el nostre destí. Els 60
minuts que dura la travessia de la Bahia de Todos los Santos
van transcorre en un ambient tranquil i distret. El següent vehicle al qual pugem és un bus amb servei de wifi inclòs, amb
el qual, en dues hores de viatge, recorrem l’illa d’Itaparica
pel litoral. Contemplem el seu paisatge de tons vermells i de
vegetació exuberant, on escampats per les hisendes pasturen majoritàriament zebús, uns bous d’origen asiàtic amb un
gep característic.
A les 2:30 h de la tarda arribem a Valença. Després de
travessar tot el poble en direcció al port, ens proveïm de
productes que a la petita illa escassegen, així com de dos
paraigües més en previsió de la pluja que apareix sobtadament. Un cop al port, els encarregats de la llanxa ràpida que ens durà a Boipeba col·loquen l’equipatge sota els
seients i, tot seguit, iniciem l’últim tram cap al nostre destí
per aquests dies.
Durant el trajecte, d’una hora de duració, ens sorprèn una
forta tempesta on la pluja i el vent dificulta molt la navegació.
Ens trobem al rio do Inferno, on la densa vegetació a banda
i banda crea una atmosfera de misteri, una situació digna de
recordar. El patró, sense deixar el timó, va tancar de seguida
el paravent transparent per protegir-se, rebia esquitxos a la
cara que li dificultaven la visibilitat, que en poca estona va
minvar de manera alarmant per causa de la pluja.

A l’illa de Boipeba no hi circulen automòbils utilitaris
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A Boipeba la pressa és desconeguda i el clima molt benigne, la temperatura varia entre els 21 i els 30ºC al llarg de l’any.

La llegenda del nom del rio do Inferno, es remunta a les
expedicions que el primer terç del segle XVI varen efectuar
els portuguesos per les costes brasileres. S’explica que,
quan els vaixells portuguesos navegaven per aquest canal
poc profund que separa les illes de Boipeba i de Tinharé, a
causa de la canviant posició dels sorrals i a la densa vegetació, embarrancaren i varen ser atacats pels indis aimorés
al mig d’un entorn que els va semblar el mateix infern.
Per fi arribem al petit port de Boipeba, on desembarquem, recollim l’equipatge i ens dirigim a l’hotel. Un recurs econòmic que aprofiten els natius, és oferir als turistes que arriben, el servei de transport d’equipatges fins a
l’allotjament; utilitzen els únics vehicles que circulen per
l’illa: carros amb rucs o cavalls, carretons, tractors i algun
quad. Nosaltres, bregats com veníem, vam arribar a l’hotel
amb les nostres pròpies forces.
Durant els dies que vindran farem petites excursions
per visitar les platges més emblemàtiques d’aquesta illa,
recorrerem el seu interior i conviurem amb un dels fenòmens més corrents amb què et pots trobar en aquestes
latituds: el canvi de temps sobtat.
17 de setembre. La primera platja que visitarem és la Praia
Boca da Barra, on el riu do Infierno desemboca a l’Atlàntic,
és la més propera al poble de Velha Boipeba, on hi ha el

port principal de l’illa on atraquen llanxes i altres embarcacions de poc calat. Hi ha bars, restaurants, botigues i
algun hotel. Boca da Barra és la platja de trobada del jovent que practica el joc de pilota amb xarxa o la capoeira.
També és un bon lloc per admirar la posta de sol, costum
que tenen els illencs.
18 de setembre. Sortim del poble en direcció a la Praia
de Cueira. Pel camí trobem una petita rotonda decorada amb escultures fetes d’arrels d’arbres caiguts; és obra
d’un artista local i dóna una original bellesa a l’indret. La
platja es troba a uns 30 minuts de distància del poble
per una agradable pista de sorra coberta amb restes de
fibra de coco que la fan transitable pels carros que la gent
utilitza per anar a treballar a les platges i als conreus. El
camí està ben delimitat per tanques d’estaques i filferro
que el separen de les plantacions de palmeres de dendé
–utilitzat per obtenir oli de palma-, cocoters, i conreus de
pinya i d’ocra.
L’arribada a la Praia de Cueira és espectacular, a banda
i banda hi ha una gran badia, on tot el litoral està cobert
de cocoters que donen al paisatge marítim un aspecte
paradisíac. Caminar pel quilòmetre i mig de platja solitària
es converteix en un agradable passeig on es poden trobar
infinitat de petxines i coralls.

Casa del poblat de Monte Alegre

Construcció típica feta amb branquillons i fang
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Corrua de formigues transportant fulles

El camí de tornada segueix un fressat i bonic sender interior que va paral·lel a la costa, a uns metres del litoral.
Passem per la part interior de la Praia Tassimirim i de la de
das Pedras, amb una d’abundant vegetació que fixa el litoral
amb les seves arrels. Trobem alguna petita urbanització senzilla amb apartaments i bungalous solitaris.
A la banda del camí on les construccions queden més
enlairades per protegir-les de les marees, hi ha escales que
faciliten l’accés des de la platja; també hi ha un elevador
amb una petita vagoneta destinada a pujar i baixar equipatges i mercaderies.
19 de setembre. El recorregut d’aquest dia serà més llarg.
Seguirem el litoral a través de la platja de Tassimirim, una de
les que s’hi pot arribar fàcilment des del poble continuant la
Praia Boca de Barra, si la marea ho permet. Arbres ajaguts,
típics de la mata atlàntica, embelleixen el litoral formant un
panorama ben exòtic. Trobem diverses terrasses i restaurants que havien quedat una mica malmesos pel vent i la
força de les onades, han posat passeres i sacs de sorra que
ajuden a fixar el sol en condicions per poder transitar a peu.
Travessem la llarga i coneguda Praia de Cueira que vàrem
visitar el dia anterior, fins a trobar un petit riu que creuem

Manglar interior proper a la zona de Velha Boipeba
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amb l’aigua fins als genolls; aquest mateix recorregut el
vàrem fer també en una altra ocasió en què la marea havia
pujat i no podíem travessar el riu, sortosament, un barquer,
sabedor de la situació, estava esperant per si algun turista necessitava els seus serveis; va ser una travessia curta,
però interessant.
Un petit sender entre cocoters ens du fins al poblat de
Moreré, que té un entorn paradisíac, amb piscines naturals
i esculls de corall als que s’hi pot arribar caminant o amb
embarcacions privades quan hi ha la marea alta.
Tornem per l’interior seguint una costeruda pista que surt
dels afores del poble i que és transitada per vianants, quads,
motos i tractors. Arribem dalt d’una planura on podem constatar, pel sòl sorrenc que hi ha, que potser ens trobem en
una gran duna colonitzada per la vegetació.
L’anada fins a Velha Boipeba és un passeig que ens va durar
una hora i mitja. Algunes zones estan inundades per aiguamolls i rieres que dificulten el pas; diuen que aquí sovint s’hi poden veure jacarés -petits caimans- i altres animals salvatges.
21 de setembre. Avui canviarem totalment de paisatge:
pujarem al turó de Quebracú, que està senyalitzat com a recorregut turístic prop de Velha Boipeba. El més interessant
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Platges de Boipeba. Camí de la Praia de Tassimirim.

Obrint pas al tractor amb matxets. Ponta dos Castelhanos.

de l’itinerari, és la vista de la part més allunyada de l’illa.
De tornada passem per un sector del poble que encara no
havíem visitat; és la part més agrícola, amb petites propietats on el conreu principal són els cocoters, el cacau i els
plàtans. Pels carrers hi corren gallines amb els seus pollets,
donant un toc d’austera autosuficiència.
Són curioses les cases antigues, construïdes amb parets
alçades amb un doble i dens entramat de branques i branquillons, farcides de fang i pintades amb calç.
25 de setembre. Després del paisatge enlairat d’ahir, avui
ens endinsem en un bosc de mata atlàntica a l’oest de l’illa,
amb arbres alts i algunes palmeres, on podem escoltar la
piuladissa dels ocells. Al principi seguim una pista que queda tallada i hem de tornar enrere, després continuem per un
sender fins a entrar a una extensa zona humida i sorrenca
on hi ha centenars de petits crancs violinistes. Ens trobem al
bell mig d’un manglar en marea baixa. Continuem i entrem
en un petit laberint de rierols; seguim pel sender principal
que la marea encara no ha inundat; a banda i banda trobem
rierols que conflueixen amb el traçat del sender i que dificulten el pas. Ja de tornada, trobem l’Antonio, un home que
va a peu portant una bicicleta. Ens comenta que és inútil
continuar sense una embarcació que ens permeti travessar
el riu. Com molts habitants de l’illa, porta un matxet per collir

cocos i obrir-se pas entre la vegetació.
Després de fer les fotografies de rigor del manglar, tornem
enrere pel mateix camí. En una clariana trobem una cabana
solitària amb cadires velles i troncs tallats com a seients; el
lloc convida a aturar-se, així que traiem les begudes i els
ganyips que portem i fem un petit refrigeri. Després de conversar i reposar una estona, reprenem la caminada cap al
poble.
27 de setembre. La d’avui serà la darrera excursió, i també
la més singular, ja que la farem dins d’un remolc-vagó arrossegat per un tractor per pistes interiors i selvàtiques de l’illa,
des de Velha Boipeba fins a Ponta dos Castelhanos. A les
10 del matí ens trobem tot el grup: sis adults i una criatura
d’un any que ja és tot terreny. Ens esperen el guia conductor
l’Ariel, i els seus dos companys. Ells aniran dalt del tractor
i nosaltres dins d’un remolc cobert o vagó que admet 24
passatgers.
L’itinerari cap a la Ponta dos Castelhanos segueix unes
pistes molt malmeses per les pluges, el trànsit de tractors i
pel poc manteniment que s’hi fa. Deixem enrere el ramal que
va a Moreré i passem per un tram de pista sorrenca, en part
inundada per les pluges freqüents, amb manglars a banda i
banda. Al cap d’uns 30 minuts arribem a Montealegre, una
petita comunitat rural habitada només per natius de l’illa.

Pescador amb la seva barca feta amb un tronc buidat a Praia de Moreré
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Entorns de Velha Boipeba. La vila té una població d’uns 2000 habitants.

La pista es complica en un terreny groguenc i argilós, erosionat pels tractors. En aquesta mena de selva la vegetació
no para de créixer, així que els ajudants de l’Ariel, matxet
en mà, tallen la vegetació que obstrueix el pas. La costa és
pronunciada i nosaltres hem d’agafar-nos bé a les baranes
dels seients per no prendre mal. El viatge és realment singular, ja que el conductor fa el que pot per esquivar els clots
i evitar que el tractor i remolc bolquin. A uns 30 minuts de la
platja el paisatge canvia de cop, la pista planeja i entra en
uns paratges plens de cocoters i de flors. Som a Ponta dos
Castelhanos, un indret paradisíac amb platges de sorra fina
i blanca, al que només s’hi accedeix per mar o en tractor.
El riu que hi arriba crea un petit delta on es pot prendre un
bany d’aigua dolça. Els esculls, a un centenar de metres
mar endins, amaguen les restes d’un vaixell enfonsat, només accessible amb l’equip adequat per a immersions.
En aquest indret, l’any 1535 va naufragar la nau espanyola “Madre de Dios”, comandada per Simão de Alcázoba.
La majoria dels tripulants es van salvar del naufragi, però
posteriorment van ser aniquilats pels indis.
Ponta dos Castelhanos té una infraestructura molt precària, però suficient per fer un refrigeri i un àpat senzill.
Cap de les sortides a l’illa de Boipeba ens va deixar indiferents; totes elles, per una descoberta o altra, foren singulars;
a més, la climatologia canviant ens feia estar amatents, com
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quan un matí tranquil de platja a Cueira, de cop i volta, veiérem que pel sud s’acostava una foscor que en pocs minuts
se’ns va posar a sobre. Vam tenir el temps just de recollir les
tovalloles i les motxilles, i de trobar aixopluc en un porxo fet
de troncs un hi penjava un tendal. Entre tots el vam desplegar i mantenir tensat com vam poder per tal de protegir-nos
de la tempesta de pluja i vent. Semblava com una vela de
barca en plena expansió, la intensa pluja i el fort vent varen
ser els protagonistes en aquells minuts eterns resguardats
en aquell petit cobert de la imprevista tempesta.
El viatge a Boipeba ha estat un tast del paradís aparent i
tropical del turisme, però la realitat social de la població és
impossible d’amagar. Encara avui són patents entre la gent,
els efectes de l’explotació i el sotmetiment que van patir els
esclaus africans, dels quals va sorgir una població encara
amb reminiscències antigues dels seus llocs d’origen, que
lluita per sobreviure i mantenir un paradís que s’han fet seu i
oferir-lo als visitants com a un recurs econòmic prioritari.

Marta Roig
Fotos: Marta Roig i Antoni Ferrando

Rio do Inferno i port de Velha Boipeba

Espai Obert

Un drac al cel d’agost

P

potser de reüll,

pesantor del dia,

la boca entreoberta

per agafar

però mesell;

d’aquesta horabaixa d’agost

ha trobat sa cova rosada

la mica de sol que se’n va.

en el ventre del sol de ponent.

etjaré el rostoll

Un drac em vigila,

que fa estiu cruixent,

Seré davant teu,

La natura avui

la barbeta altiva

ens ha concedit

i els ulls atents

un moment de màgia;

per admirar

art essencial,

el privilegi de tes formes

el vent ha modelat volums

fetes amb el color del vent.

i el sol n’ha pintat ben encès.

I veuré el caprici
que el cel haurà fet

Elisenda Rosell

per dir-nos adéu
i regalar-nos
uns núvols de rosa poncella
que ens revelen els seus secrets.
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LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
MALVA MAJOR

CALÈNDULA

Nom comú: Malva, vauma, malva de cementiri
Nom científic:
Malva sylvestris L
Família:
Malvaceae
Tipologia:
Planta herbàcia

Nom comú: Calèndula, flor de tot l’any, gojat
Nom científic:
Calendula officinalis
Família:
Asteràcies
Tipologia:
Planta herbàcia

H

C

umil i soferta, és una planta anual que la podem
trobar fàcilment a les nostres contrades, en un
raconet de l’hort, en un marge de la carretera, i
que molt sovint es conrea en jardins i parterres.
Ja a finals d’hivern ens ofereix l’esclat de les seves
grans flors grogues o ataronjades que gairebé gaudirem
tot l’any. D’aquí li prové el seu nom de calèndula, que
deriva del llatí calendulae, que significa “al llarg dels
mesos”, cosa que en subratlla el llarg període de floració que té. La planta es desenvolupa fins a una alçada
d’entre 20 a 50 cm formant tiges ramificades i anguloses
que s’ajauen per terra, amb fulles gairebé fins a l’extrem
superior. Les fulles tenen forma allargada en punta de
llança i s’aferren a la tija directament, sense pecíol.

riar malves és una expressió molt popular que
al·ludeix molt encertadament a l’hàbitat d’aquesta
planta, ja que la malva creix en sòls molt nitrogenats, oberts i solejats. No cal posar-hi més èmfasi, els
noms comuns i les dites populars ja ho deixen clar, la
malva és una gran indicadora de sòls rics en nutrients.
És una planta perenne, o bianual, que no falta en
horts, vorals de camins, corrals o a l’entorn de cases
de pagès. Segons l’espècie, i si el terreny li és propici,
pot arribar a superar els dos metres d’alçada, amb un
caire gairebé arbustiu de tiges ramificades i peludes.
Les fulles són de nervació palmada i de contorn arrodonit, amb 5 o 7 lòbuls de contorn dentat. Les flors,
que trobarem des de finals d’hivern fins gairebé ben
entrada la tardor, són de color rosa molt clar, amb venes de color més fosc; de fet, en realitat el seu color
és tan particular que dóna nom propi al “color malva”, que es situaria entre un púrpura i un magenta.
D’altra banda, els pètals estan profundament lobulats.

Calèndula. L’Espluga de Francolí. Abril del 2018

En l’extrem hi trobem els capitats florals en forma de
corona d’entre 3 i 6 cm, amb un botó de flòsculs central
vorejat pels pètals que es tanquen de nit i s’obren a
l’albada. Com els gira-sols, al llarg del dia van seguint
el curs del sol. Posteriorment, es convertiran en fruits
encorbats, eriçats i amb pues, per tal de facilitar la seva
dispersió tot enganxant-se al pèl dels animals.
És una planta de les més antigues emprada com a remeiera. Els pètals, recol·lectats
i assecats amb rapidesa,
s’utilitzen per confeccionar
extractes, olis, cremes o infusions per a moltes afeccions
de la pell, òptim remei per a
fongs, desinflamatori, calmant
i antisèptic, que es poden Detall de la flor
aplicar en cas d’èczemes, picades, irritacions, cremades
i problemes de la pell. La
seva infusió és també útil
per a inflamacions dels ulls
i la conjuntivitis. Les seves
propietats antiinflamatòries
i astringents es poden reforçar combinant-la amb la Detall de la fulla
camamilla.
Joan Castro

Malva. Montsant. Maig del 2017

Els seus fruits, que recorden una petita carabassa
d’aproximadament 1 cm de diàmetre, són comestibles quan són verds, i són vulgarment coneguts com
a panets. És una planta medicinal molt usada per les
seves propietats curatives de les fulles i flors, que conten mucílags, vitamines A, B1, B2, C, carotens, oli essencial (àcid oleic) i tanins, entre altres components.

Detall de la flor

Detall de la fulla

Els mucílags són una glicoproteïna en forma d’un gel
viscós i voluminós, que li confereix propietats laxants,
i al mateix temps antidiarreiques per absorbir l’excés
d’aigua de l’intestí; antitussígens en el tractament de
tos seca i faringitis, per exercir un efecte calmant sobre la mucosa respiratòria, i també li dóna un efecte
hidratant i hipoglucemiant per al tractament de nafres
per via externa sobre la pell, gràcies a la propietat que
té de captar aigua.
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E

El Pont Cabradís

ntre les serres d’Ensija i del Verd, en mig d’un paisatge abrupte, amb cingleres imponents, formades per materials on alternen les margues, les calcàries i els conglomerats, amb grans extensions boscoses, gorgs, barrancs
angostos, penya-segats espectaculars, hi ha l’engorjat de l’Aigua de Valls. En el punt més estret de l’afrau està
situat, unint els dos vessants de la vall, el Pont Cabradís, sobre el riu que passa per sota.

Des dels cints vers el nord: l’enrevessat engorjat de l’Aigua de Valls. Tanca l’horitzó la serra d’Ensija.

Vaig saber d’aquest indret fa molts anys mercès a la
formidable guia Alt Berguedà i Cardener, d’Agustí Jolis i
Mª Antònia Simó, editada pel Centre Excursionista de
Catalunya l’any 1965. El mapa Rasos de Peguera, Serra
d’Ensija, de l’editorial Alpina, també en detallava un itinerari. Poc temps després fracassava en un intent d’arribar-hi,
des del sud, resseguint amunt l’Aigua de Valls (en aquestes contrades els rius s’anomenen “aigua”) En aquella ocasió l’excursió acabava poc més enllà del Molí de la Corriu
per la dificultat de seguir el camí que, per l’esquerra orogràfica del riu, estava molt perdut, de vegades inexistent,
les males herbes, punxoses, dificultaven trobar el pas.
Malgrat aquest intent fallit, la meva idea d’arribar al Pont
Cabradís s’ha mantingut. Cadascuna de les vegades que
he passat amb la BTT pel llogaret enrunat de Bonner
he tingut la temptació d’anar-hi per un sender que davalla des de la pista que, cap al nord, va al Molí d’en Güell.
Han hagut de passar més de 30 anys per trobar el dia
escaient per fer l’excursió al Pont Cabradís. Aquest cop
sí. Actualment els camins estan arranjats i senyalitzats,

Molí de la Corriu, emplaçat en un bell paratge.
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La Torre de la Corriu, al peu dels Cints (Cingles) de l’Espluga.

hi ha miradors amb plafons que expliquen l’ecosistema
pel qual transitem; en els passos més delicats hi ha cadenes, cordes fixes i fins i tot una escala. Algunes pistes
fetes -o arranjades- per a la construcció de dues rescloses i una central elèctrica, faciliten apropar-s’hi amb cotxe.
Hi ha dues maneres relativament curtes per anar al bonic
indret del Pont Cabradís. L’una és des de Gósol tirant al S
per pistes cap al Molí d’en Güell, continuar per la pista que
passa per Bonner; abans d’arribar-hi -pal indicador- cal
prendre un costerut sender que davalla fins al Pont Cabradís. Aquest sender actualment està equipat amb cordes i
cadenes per agafar-se en els llocs més exposats. L’altra és
des de la carretera LV-4241a entre Berga i Sant Llorenç de
Morunys, cal prendre la pista asfaltada que puja a Sisquer,
una mica més amunt en direcció a Montcalb surt una altra
pista a l’esquerra que davalla fins a l’Aigua de Valls, on
hi ha una resclosa; una mica riu amunt es troba la grandiosa Balma de les Pintes, hi ha lloc per deixar el cotxe.
Des d’allí cal seguir el sender que en direcció N va al Pont
Cabradís. També hi ha cordes i cadenes en alguns llocs.

Itineraris Escollits

Torrent de Vilacireres

La nostra excursió, però, és força més llarga i enrevessada. Comença i acaba al nucli de Valls (Casa Nova de Valls),
un dels set llogarets que pertanyen al municipi de Guixers.
Hi arribem per l’esmentada carretera LV-4241a que uneix
Berga amb Sant Llorenç de Morunys, des de la qual derivem al nord per una pista asfaltada que neix just al marge
oest del Pont de Valls. Deixem el cotxe vora l’església de
Santa Maria de Valls.
Continuem a peu en direcció N per aquesta pista. En un
tram de pujada trobem a mà esquerra una fonteta, tot seguit
aquesta pista fa un pronunciat gir a l’esquerra, passat el qual
davallem a la dreta per una pista malmesa, tancada amb
una cadena, que ens condueix per la riba orogràfica dreta
de l’Aigua de Valls, a la resclosa d’un petit embassament.

Des dels cints vers el sud: l’engorjat de l’Aigua de Valls. Tanquen l’horitzó
les serres de Bastets i de Busa.
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L’interior del Pont Cabradís està folrat de tosca calcària que ha adquirit
coloracions i formes increïbles.

Encarats al N, ara per sender entre bosc tot vorejant aquest
embassament, fem cap al Molí de la Corriu, restaurat i ben
cuidat tot i que ja no s’hi mol res; situat en un bonic indret
malgrat l’enorme edifici de la central elèctrica que hi ha a
l’altre costat del riu. Per allí tornarem del Pont Cabradís.
Pal indicador. El nostre itinerari gira a ponent, ens enfilem entre una ombrívola pineda, fem cap a una pista que
abandonem als pocs metres, passem per la Font del Roure
i tot seguit travessem les feixes dels camps de la Torre de
la Corriu, un gran mas situat al peu dels Cints (Cingles)
de l’Espluga; del qual només en queden dempeus algunes parets exteriors. Donem a una pista que seguim amunt
fins a trobar un altre pal indicador, prenem el sender de la
dreta que passa per un mirador situat vora l’espadat dels
Cintells; ofereix una bona vista de la part sud de la vall
-just d’on venim- tancada al fons per les serres de Bastets
i de Busa. Des d’aquest punt davallem a creuar el torrent
de Vilacireres; tot seguit tornem a enlairar-nos en direcció
SE per una part molt solana de la vall, aquí la vegetació
predominant és d’alzinar. Anem tombant al N. Passem per
un segon mirador situat vora el balç, des del qual tenim
millor panorama de la vall vers el nord, on tanca l’horitzó
la serra d’Ensija. Avancem per lleixes, algunes abalmades,
que flanquegen els cints, en alguns trams el panorama és
molt espectacular i ofereix un remarcable ambient aeri.
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A poc a poc anem perdent alçada, ens anem apropant
al riu, el sender és cada cop més ombrívol, les alzines cedeixen el territori als pins, i aquests als boixos. Després
d’un pronunciat descens entre bosc, un indicador senyala
a la dreta el Pont Cabradís. Davallem per una llisera equipada amb una cadena i una corda fixa fins a la llera de
l’Aigua de Valls. Som a la boca sud del Pont Cabradís.

Boca sud del Pont Cabradís

El Pont Cabradís és un fenomen ben insòlit: una obstrucció d’enderrocs de conglomerats que, excavats pel riu
i cimentats per la calç de l’aigua que raja o degoteja del
sostre, ha format un túnel natural molt compacte pel qual
passa el riu. El paratge és molt bonic, tant des de fora per
l’entorn selvàtic, amb molses i falgueres regalimant aigua,
tot envoltat de boixos i encaixonat per altíssimes cingleres de conglomerat, com des de dins del túnel, que està
folrat de tosca calcària que ha adquirit coloracions i formes increïbles. Es veu que a l’hivern ho és encara més
per causa dels moltíssims caramells de gel que es formen.
Ens hem quedat una bona estona aquí, admirant
l’indret i repetint fotografies, però hem de continuar.
Amb l’ajut de la corda fixa retornem al darrer indicador.

El darrer obstacle de la jornada és fàcilment superat mercès a aquesta escala
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Seguim en direcció nord, anem a passar per damunt del
Pont Cabradís per enllaçar amb el sender que va per
l’esquerra orogràfica. Aquest és el sender esmentat anteriorment per anar al Pont Cabradís des de la Balma de
les Pintes; nosaltres el seguim riu avall. És força estret i
transcorre una mica enlairat per la vora del riu, amb contínues pujades i baixades entre un bosc de boixos exuberant. El terreny és humit i relliscós, s’ha de parar compte.
Trobem cordes i cadenes que ens permeten passar amb
seguretat. La remor de l’aigua ens acompanya durant el
recorregut. Davallem a la llera del riu per creuar a gual el
Torrent Fondo a l’indret de l’aiguabarreig amb l’Aigua de
Valls; Aigüesjuntes és el nom del lloc. Tornem a remuntar
al bosc i avancem fins a trobar una escala que ens facilita
baixar altre cop a la llera del riu. Seguim riu avall per la
vora, aviat trobem una pista. Passem per la Balma de les
Pintes i per una resclosa, una pista deriva a l’esquerra, en
pujada cap a Sisquer i Montcalb. Nosaltres seguim per la
mateixa pista riu avall fins a la central elèctrica. Per una palanca travessem el riu, tornem a ser al davant del Molí de
la Corriu, al pal indicador que hem vist al matí. Retornem a
la Casa Nova de Valls pel mateix camí pel qual hem vingut
al començament de l’excursió.
L’excursió al Pont Cabradís ha sigut d’aquelles inoblidables, no només per ser un indret insòlit, també per l’aeri i
espectacular sender que flanqueja els cints i per la bellesa
del paisatge pel qual hem caminat.
Joan Guasch

Racó de Lectura
realment difícils. I aquella transformació ha mantingut una
harmonia amb la natura que perdura fins als nostres dies,
però que pot desaparèixer davant l’abandonament si no hi
posem remei.
El llibre que avui presentem és, precisament, una constatació de la diversitat d’elements construïts per la mà de
l’home, dels quals encara en queden restes en el nostre
territori: cabanes, refugis, orris, pletes; tines, premses de
vi, trulls, tines d’aglans, mines d’aigua; molins, pous de
glaç i de neu; diversitat de forns, de calç, de guix, de pega,
de carbonet, teuleries, etc., i que l’autor, en aquest estudi,
ens descriu el propòsit de cada element, i ens el dóna a
conèixer per tal que aquest coneixement i valor passi a
les generacions futures. Aquest paràgraf del llibre és ben
clar en aquest sentit: “Si volem preservar-ne la memòria
per les generacions futures, caldrà donar-los a conèixer i
dotar la societat en general d’elements per reconèixer-los
i interpretar-los”. També fa diverses propostes de futur per
tal d’aconseguir el “despertar de les ruïnes”, encaminades,
la majoria, a incloure-les dins els recursos turístics amb el
“treball interdisciplinari de diferents professionals, des de
professionals de l’arqueologia i la geografia fins als de la
comunicació de productes turístics”.

L

a tarda del divendres 26 de gener, al Museu de la
Vida Rural, tinguérem l’ocasió de conèixer personalment l’autor del llibre que avui presentem, Francesc
Roma Casanovas, de qui vàrem fer esment en l’editorial
del Butlletí 35, com a acèrrim defensor de l’excursionisme
científic, qüestió en la qual insisteix en la present publicació.
Quan el concepte de Patrimoni queda curt per definir
la riquesa que l’observació d’un excursionista fa dels elements que l’home, al llarg del temps, ha abandonat a la natura, i que l’excursionista descobreix i vol donar a conèixer,
s’ha d’incorporar a aquest terme un adjectiu prou potent
per a transmetre al lector el valor que per l’autor significa la
descoberta. Aquest és el motiu que creiem que ha mogut
a Francesc Roma a parlar en aquesta publicació sobre el
Patrimoni existencial de la Catalunya rural, per exposar la
riquesa vivencial, “existencial”, que aquells elements que
ha anat cercant i estudiant, delaten.
En l’observació d’un paisatge, és la transformació en sí
el que ens impressiona més. Algunes vegades, però, ens
impressionarà més la transformació que ha creat l’home al
territori, que la pròpia transformació geològica i paisatgística causada per la natura. Posem com a exemple les feixes
margenades que hi ha fins dalt del Montsant a les zones
de Margalef i les Vilelles, les quals causen l’admiració de
l’observador. És una admiració per l’esforç, l’enginy, la destresa i també pel temps emprat. Ja des d’antic, els pagesos
d’aquell territori van haver de modificar el seu entorn per
tal de poder sobreviure amb les seves famílies en temps
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Barraca de Ca l’Alegret. Ruta de la Capona. El Pla de Santa Maria 2009.

L’obra, va obtenir l’any 2014 el 1r Premi “Serret Terra de
Cruïlla”, un premi bianual convocat per la Llibreria Serret,
nascuda a Vall-de-roures, al Matarranya, el 1983. El seu
projecte de Terra de Cruïlla compta amb la col·laboració
del Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla.
En definitiva, i tal com ell mateix diu referint-se al projecte de futur: “però cal tenir en compte que aquesta proposta no pot ser només una aposta pel futur, sinó que s’ha
de convertir en un reconeixement del passat que l’ha fet
possible”.

Marta Roig

Francesc Roma i Casanovas
I Premi Serret Terra de Cruïlla
Cossetània Edicions. Novembre 2017.
ISBN: 978-84-9034-664-8

Notícies
CAMINADA DE L’1 DE MAIG

i diverses cavitats que el Joan Poblet havia trobat uns dies
abans. Durant la sortida, sovint vam anar camp a través.
En un lloc dominant, vam trobar uns parapets que semblaven amagatalls fets per a franctiradors i, bastant més avall,
en un lloc poc accessible del cingle, hi havia un petit aixopluc que talment semblava destinat a un lloc de guàrdia; a
pocs metres d’aquest aixopluc, a recer d’una petita balma,
vam descobrir un obús de la guerra civil d’uns 40 cm de
llarg, en bon estat de conservació i amb l’espoleta posada.
Aquesta insòlita troballa ens va deixar ben sorpresos i vam
pensar que calia fer alguna cosa al respecte.

E

nguany, la tradicional caminada popular de l’1 de maig
que organitza el Club Atlètic Espluguí no ha tingut com
a destí final la vila de Prades, com havia estat sempre, sinó
el bonic poble de Farena, a la capçalera del riu Brugent.

Dades generals de la caminada:
Sortida des de la Plaça del Casal a les 8:00 h
Recorregut: Camí de la Cometa - Les Masies - La Gravera
- Senda del Colom - Font del Deport (avituallament - esmorzar) - Mirador de la Pena - Coll de la Mola - Refugi dels
Cogullons - PR - Mas d’en Mateu - Farena.

El dijous 4 de maig vaig anar a la comissaria dels Mossos
de Montblanc a informar del fet i a facilitar les coordenades
UTM de situació de l’obús. El divendres 5, una patrulla dels
Mossos de Falset inicià la recerca; a mig matí, em van trucar
demanant més referències, i els vaig facilitar, via email, el
traç d’accés en format Google earth, ja que el paratge és
realment laberíntic i els calia el màxim d’informació. A mitja
tarda em van trucar dient que ja havien localitzat l’artefacte;
van agrair la col.laboració i em van informar que l’endemà hi
anirien els especialistes TEDAX a retirar-lo.
Tot i que la bomba tenia vuitanta anys i que es trobava fora
de camí, ara, aquest sector alt del Congost de Fraguerau és
una mica més segur.
AF
						

Hora aproximada d’arribada a Farena: 14:00 h
Dades tècniques:
Recorregut: 17 km
Desnivell positiu: 860 m
Desnivell negatiu: 660 m
Hores caminant: entre 5 i 7
Punt d’aigua a la Font del Deport
Per dinar: Bar Restaurant El Brugent

UN OBÚS DE LA GUERRA CIVIL AL CINGLE
SUPERIOR DEL CONGOST DE FRAGUERAU

E

l passat 1 de maig vam fer una sortida pels replans
superiors i cingles del vessant nord del Congost de
Fraguerau (Ulldemolins). Es tracta d’un lloc salvatge i poc
freqüentat, i l’objectiu era visitar unes balmes obrades

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ

E

n el transcurs del darrer trimestre s’han donat d’alta a
la nostra entitat els companys:
Manuel Álvarez López
Trinitat Roig Farran
Benvinguts!
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Notícies
L’ERNESTINA VALLVERDÚ PRESENTA EL SEU
LLIBRE LA COOPERATIVA DEL CAMP DE
VALLBONA DE LES MONGES - CENT ANYS
EN CONSTANT PROGRÉS

L

a tarda del dissabte 28 d’abril, a la sala d’actes del Centre de Recursos de Vallbona de les Monges, va tenir
lloc la presentació del llibre La Cooperativa de Vallbona de
les Monges - Cent anys en constant progrés, del que n’és
autora la companya de sortides i col·laboradora d’aquest
butlletí, l’Ernestina Vallverdú. Aquesta presentació va ser
la cloenda dels actes del centenari de la Cooperativa del
Camp, que s’han anat celebrant durant mesos.

El llibre, ben editat i amb profusió de fotos en color, té
190 pàgines i ha estat patrocinat per la Diputació de Lleida,
l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Cooperativa del Camp de
Vallbona de les Monges.

La sala es va omplir de gom a gom

La sala es va omplir de gom a gom, fins i tot hi havia gent
dreta. Entre els assistents, no hi va faltar una representació
de la Secció Excursionista.
Al llarg de l’acte, ben organitzat i fluid, van prendre
la paraula representants de la Diputació de Lleida, de
l’Ajuntament de Vallbona, de la Cooperativa del Camp i
també del món de les lletres.
L’autora va fer una exposició detallada del contingut del
llibre i va posar en relleu la col·laboració que va tenir per
part de tot-hom a l’hora de fer consultes, entrevistes, visites sobre el terreny, etc. El seu ha estat un treball de recerca llarg i va haver de tractar amb molta gent del poble; per
això, ara, molts veïns la coneixen i ella es mou entre la gent
de Vallbona com una més del poble.
La Cooperativa del Camp de Vallbona de les Monges Cent anys en constant progrés, és un llibre de recerca que
l’Ernestina va fer per encàrrec, doncs és coneguda la seva
qualitat com a escriptora i investigadora de temes locals i
comarcals. El llibre va destinat, principalment, als habitants
de Vallbona i als socis de la cooperativa, però cal remarcar
també la seva importància com a eina de consulta pels
estudiosos del cooperativisme a Catalunya. Tracta dels antecedents de la cooperativa i de la seva evolució, amb alts
i baixos, des de la seva fundació fins a l’actualitat. Hi ha
apunts biogràfics, història, documentació antiga i moderna,
estadístiques, gràfics, etc.

L’Ernestina signant llibres

Donem l’enhorabona a l’Ernestina i la felicitem pel seu
reeixit treball.

AF
Fotos: Maria Mercè Badia i Internet
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