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DE CAMÍ, SOL 
Amlulit sola el gros pamigQes de psstor, a l'cmpar de la precAria protecció d'una 

petita, gairebé minúscula, balma al costal del ClllDÍ, on amb prou feines puc amagar 
motxilla i esquena, contemplo ensimismat com la pluja va caiont, adés lenta, adés més 
ncguitosa i arrauxada, oom se¡cuinL el ritme que l'int.ermit.ent i llunyA remor del tro 
U morca. 

J, o pll\ia, prevista des de oon maU -de marxadn, agafar un p!lraigües sens dub· 
lttr·ho gon:o; n'és signe ~vident- s'ho presenLat, al comcn~.nr, de bell antuvi, amb ca~ 
rhetcr de fort temporal. F,l tro, el !lampee, els llamps; un, sentit caure, amb espectec 
horrorós a prop, darrera meu, dolt la carena, la negror intensa del ce!, tot, sens club
te, em fa prcveure un a.igüal d'allo més ron. No obstan! el pressagi no es complcix. 
Al cap de pocs minuts el bramul de tro es va allunyant paulotinameot i la pluja, 
malgrot ésser encara for;a fort.a, agnfa un ritme quclcom m~ (ranquil, com qui no lé 
pressa, que sense ni adonar-mc~n. m ·encomana una mena d'obaltiment ensopit, tal· 
mcnt com si l'ara suau murmuri de les gotes, de milions de got.es, al colpir el fullam 
dtds grossos arbres que m,envoltcn, cm procurés una dol~ eon, una mena d'hipnotismc 
lilnguid que m'impeHeix a romnn<lre lax, amb el pcnsoment en blanc i pcrduda lo 
noció del tcmps. 

Pat!so fbr~a núnuts en aquvst surar inconscient: quants'?, no ho sé pas. Tot. d'una 
obro c ls ulls que sense adonnr~mo'n hnvia aclucat i esguardo davant mcu rnatoix, a 
t.erru. A tocar la punta dels peus que ti nc encongits entre les carnes i amb les quals 
I!OStcnc el mAnee del paraigües, observo encuriosit oom les gotes de pluja, incloses les 
que del match: paraigOes c.t~.uen, van fonnant minúscula esconials que, pendent. avall 
del cam!, ben avia~. prop meu motcix, rormen un pctit ricrol ~rbol que cada oop més 
veloc a'.,muny, jognncr, rostos &\•all. 

Avui, com taotes altrcs vegades, malgrat l'evident ineeguretat del remps, he sor· 
l.iL sol d'cxcursió. Per a mi, no oprofitar aquests dies d'inici de La.rdor amb les scves 
llum& suaus, els seus co]ors jn canviants i les tcmpcrnture& encara t.Cbics. seria, pen
ao, c:om trrurme a mi mal.cix. Ara, aquí, sol i possiblement bon lluny de qualse\'01 altra 
po1-sona, en mig d'aquest boRc ospCs, bo i la posició no pna guire oOmoda en que no sé 
pus l'~stona que fa que m'esl.ic i la plujn Q\Je m'envolta impcrt~rrita, taL i sentir-me, 
nl principi, un xic atult, cnormcmenL frAgil i indcfcns cnrronL els eJemcnt.s cnfurits, 
no me'n pcnedeixo gens d'havcr sortit d'excursió. La jornada. en les seves primeros 
hores m'ha fet gaudir d"una part de dia d'una plru:idesa i encant scnse parió que m'han 
donat serenor i optimismo ohrint.-me l'espcrit a les cose& de la natura. Malgrat no haver 
trobat ningú en tol. el que va de dio, eom a vegades cm sol su~ir, m'he sentit i cm 
sento sempre acompanyat en peñeeta oomunió amb l'enlorn do eada racó del meu 
itinerori, cntorn, aquesL que si b6 no m'ha diL paraules humanes si que m'ha fct sen· 
tir, dins meu, unes vcua onoertLrals que, en silenci, m'ban diL que jo, un insignificant 
ésscr huma, pugó d'un pctit planeta que viatja. en la ímmcnsitat de l'univcrs, que 
també sóc natura, que també en formo part d'ella i que mo.lgrat el meu orgull huma, 
ols meus orígens, com o éaaet· vivent, oon cls mat.eixos que aquestes fulles que 
m'cnvolten, ara xopes d'aigun. 

La pll\in. Quan!a estona dou fcr que p!ou? He perdut rcnlment la nació del tcmps. 
Si a l'aturar.me en aque•t abrigall m'hagués mirat el rellott!", ara ho sabria. Pero no 
ho he fet; no ho lamento, pero; m'és igual. M'hi scnto b6 aquJ, acompanyat d'elements 
natural& en la seva varietat diversa. No l.inc cap prcssa pcr marxar malgrat el llarg 
caml que cm re.-ta per fer i l'bora avan~ada del dia queja és. Aquesta inslants que 
vise aquí són, per a mi, d'una total plenitud; vuJJ gaudir do la seva puresa i encant 
feréstec sense aturar-me a pensar en res més. Veig i sent.o plourc, immcrs en l'espessor 
d'oquest.a boscúria scmiobscura que talment scmbla que monnola psalms d'agralment 
per nqucsta aigua. benvinguda, vivificadora; és veritablcmont. alJb de la natura1cRa 



intcrrelacionanl els seus elemento. Fa ben poca estona ''eia plantes i arbres mustis i 
a!ISedegru.s. ~fadono ara del seu revi!ICOiamcnl no pas insl.anl.ani, pero si ja ben in· 
t.ulble. Associo l'idea de que vegeL.als i aigua són sinOnim, en In scva complementació, 
de vida naixenl i creixent; ben simple, pero cree que ben significaLiu. 

Un garbuix d~dccs en la menl que trenoo sobtadament al~anl el ·cap. :\i'adono 
amb I!Orpresa, talmcnt com si deepertks, que la pluja gairebé ha oessat. S'ha csquin~at 
la boirada negra i mig veig un petit retan de cel blau. Les gotes que en aquests ins· 
tnnt!; cnucn s6n poques i pctitcR. Un mom4!nt més i un tfmid roig de sol s*obre pns n 
través de les capsades deis arbres que llueixen amb lo plata brunyida de milers de 
gotee d'el1es suspcses. Els segons pnF.scn i ripidam~nt cornenoon n insinuar~se les 
primores boirines blanques que s'nixcquen del sól allA nl fons de la vall que mica en 
mica, al~an~.-Se prenen formes irreals, talment sudaris blancs que amortallen cls ar· 
bres, mandroses, fanta!!mals. 

El t.cmps, definitivamenl, s'oclareix i albiro ja perfectament la vall, que m'incita 
a endinsar-m'hi. Decidit, encaro que amb reeanta. emprene el cami; un cami que, 
tan tes vegades petjat no m ñavia fet sentir .e] que avui, grAclet> a la gcnnana pluja, 
he 11cntit dins meu. És amb un goig renovat que ara camino. L'hora foscant s'apropa. 
el silenci és total, absolut; el mistcri nocturn el viuré plenamcnt. Sóc lluny, encara, 
de casa ... 

ASCENSIÓ AL MONTE PERDIDO 
I AL CILINDRO DE MARBORÉ 

Solitari 

Aquest 1995 ha cstat el cinqu~ any conse<:utiu quo una ''Olla d'amics hcm rca· 
lítzot In sortida coneguda com •pare Avellaneda" per qu~ és en .loan Avellaneda (partl) 
qui la organit•a. Durant el mos d~ julio! vom trohnr-nos un parell de divendrcs al 
cenLre pc1· decidir quin cim podiom rcnlitzar pcr celebrar el dnqub nnivcrsari d'aquestes 
éort.idu~ anyaJs; el .Toan, com sempre, va venir a.mb una propol'5ta que c ns va com· 
plaurc a tots: marxar del 25 ni 27 d'agost al .Valle de Ordosn•. 

Així fou, i el dh·cndres 26 d'agust vam marxar als '·ols de les •et del mot.i del 
centre, equipats amb piolets i tendes, i repartits en 4 cotxes, ja que ol final vam ,....r 
set~e de colla. Després de dinar a Torla vam decidir pl.\ior amb cotxe fins a 
l'opnn:amenl del Pare Nacionnl i dei.xar·l'hi totes dues ni~:&, malgral estigui prohibit.. 
Comen~arem a remuntar la vall cap a les ·Gradas de Soaso. i la ·Cola de Caballoo 

Cim del Monto Perdido. (Autor: Marino Muntoda) 



sobre les 4 de la tarda, i a les 8 del vespre, més o menys, arribih·em al refugi de 
Goritz, hnvent pujat pcr les •ClavijaS». 

Sctmnnes abans havlom trucat al rcfugi per reservar placa, i ens havicn dit 
que estava complcrt, per la qual oosn duiem 4 wndos; malgrat la negativa, a l'arribar· 
hi vom preguntar si hi cabiem. f'inalment tant sois hi vnm dormir 5, perqu~ si hi 
voliem dormir tots, -colnpsllbamos el refugiO>, i la resta van ocguir el conscll •si !le
vais tiendas, mejor dejais sitio para los de pa60- i van acampar una mica més avall 
del refugi, amb l"lncom-enient que l'endemA al matí aban& de scrtir ja hi havia el 
guarda fent-lcs dcsparar tates, i en conseqü~ncia, aquell mateix vcspro les tornavem 
a parar. 

El 26 d'agost, pot .. r el millor dia de tot el mes, o llns i tot, de l'esl.iu, vam 
pujar el Monte Perdido per la via tradicional, nns al «Cuello del CitindTO><, on hi ha el 
•lago helado- absolutament desgelat, i dcsprts tartera amunt llns al collet i ja erem 
al cim. Quin cim: Ens hi hauricm quedat tnt el dia. Feia un dia tant clar, que es •-eia 
wt, absolutamcnt tot, amb nitidcsa. El nostre cap anava girant darrera la e.'lmera per 
immortalitzar aquella vista; el valle de Ordcso, la Punta Cuta, el Cañón de Misclo, 
el pamano de Gra11s, el Swn do Rnmond, ~1 Vwlc y el circo de Pincta, cls Posete, cls 
picos de As~n7.u, el Cilindro de Marbor6, el Vlgncmale ... , Lot. Cnlia aprolitar-ho, de 
dics com aqucsts n1ú ha ben pocs. Alcshores, la meitat de la colla vam tomar n babear 
saltant pcr In tartera fins ni col! per deixar-hi le& motxilles i cntilar-nos pcr la tarte
ra que feia cap al Cilindro de MarboTé. 

:\~entre comeo~vem a pujar, un parell de nois ens van reeomanar que agafé
ssim un cordino perque al desgrimpar, hi havia punt.s uno. mica ncris. El Joan Ave
llaneda U, va baixar a buscar-la por la tronquil·litat deis més porucs, i quan va arri· 
bar al ooll on l'osperávem, un noi do Barcelona que buS<:ava al¡¡una colla per afegir·s'hi, 
ho va fcr o.rn b nos al tres. 

La grimpadn és molt maca, i el cim es puja en un tres i no ros. ~ feL erem 
dalt del cim al migdia. entre les dues i les quatre, i la vista ... també magnífica. Vnm 
g&n}ipar quatre coses que duicm a la butxaca, i ovnll que fa baixnda!. Vam fer oe.-ir 
la corda en un parell de punte, i varo tornar a CÓJTer pcr la tartera fins al col! on ens 
esperaven part deis oomponcnts, dones 4 van bnixnr lins al cotxc d'una l.irada por 
tornar dil'ectttment a CBSt.cllnr. 

Xino-xano, uns m6s cansats que d'altres, vam acabar de bruxor fins el refugi, 
oo despres, dutxar-nos amb aigua gclada i de veure pondre el sol, vam pas.;ar la se
gona nit. L'endema al matf vam l.irar aval! per la preciosa ·Filia de Pelay» on vnm 
gaudir deis i~ards a tres pams del nas, de la nor de neu, i de tola la vaU amb la 
claror i la 1r110quiHitat del mal!. Dcsprés, i ccm és de suposar, vam baixar fins nls 
cotxcs por la .. Senda de los Cazadores-•, un dcsnivell que cns vo llctt.bar de rcmntnr 
les carn'!l:l. 

A l'nporeament eme vnm renLar i vam rcco11ir les ((f'CccptcS•l que ha..,ien doixnt 
els guardes per hover infringit los norme• deixnnt el eotxe allA durant la nit. Vam 
tomar a dinar a 'rorla (no tots, per que a duea mosscs l'aigua els feia cstralls dea de 
la nit passnda), i carretera i manta, cap a casn!. 

Components: Joan Avellaneda, Joan l Judit Avellanedo i Cos, Jordi Re
corda , Ellsabet, T on.i i Jaume i'ltingucll, Llu ls Latorre, Oriol, Marta i Donl 
Sagrera. Este! Ferrando, Lall Genescii, <l<lmma Moré, l\i ontso Llobet i J\olnri· 
na l\Juntada. 

Moralltat de la sortida: Les cilmerea panoramiques de cartró fan unes fotogra· 
lles de paisa~ i do grup molt maques. 

Marina 

• 



Els dies 2 i 3 del plll161lt mcs de setembre 
va tenir lloc la VI ooici6 d'aquesta travessa, en
tre la muntanya de Monu.>rrat i la capital del 
Baix Camp, Reus. Rocordcm que és l'úniea pro
va d 'aquestes caractcrlstiques, en l'ámbit de tot 
I'Estat cspanyol, que asscleix la mítica distancia 
deis 100 km. 

VJ 
La sort.ida, com de costum, es va donar a 

les 12 en punt del dissnbte día 2 a J'aparcament 
s ituat al peu de les ooves del Salnitre, a Collba
tó . .E.ls 300 i eseaig de participants vam empen
dre amb iHusió el repte de completar eJs 100 km. 

2 3 t b 1995 dintrc cl tcmps límit de 24 bores. Si bé el terrcny • se em re 8 re<Órrer DO presentA dcsníveJis forts (basica
ment segueix el GR.-7-2 i cl PRC-l ), la suma to

tal és d'uns 1300 metros de pujada i uns 1550 metres do bnixnda. La diferencia de 
260 metros bé donada per les nltítuds diferents entre la wrtida i !'arribada. 

El primer control es troba a la població de Piera. Fi ns nqu!, hem hagut de fer 
6 sifonades, curtes perb rostes, pcr travcssar altres tant.es rieres. Ara, ens ca] fcr uns 
3 km. de carreLera fins el Rodorc, on comencem a enlairttr·nOB entl'o vinyos i pincdes, 
per arribar al scgon control, vora la pista de can Guixern, i després el tercer, a Sant 
Joan de Mediona. Una llarga costo ons duu al mas de can Solé, on tenim l¡'ngradablo 
sorvresa de trobar-nos un grup d'infants de la caso que en& ofereixen aigua fresca, 
fora de programa ja que ha estat iniciativa scval En ser el quart punt de conrrol, el 
coll do In ll.acuna, deixem enrera les vinyes i d'arn endnvant traruúlarem entre pins 
(per cert, no trobem ni un 801 tros de cremat). No tardem ¡¡aire a trcure les lots per
quc ha caigut la nit., i s'ba d'estar atent a no perdre cls senyals vermells i blancs del 
CR. Pe! coll de la Rimbalda, travesscm tata la serra d'AnCOllll, per un sender cstrot i 
molt pcdrcgós. La font de Jubal\)', a pocs metres del comí pero scnse senyalitzar per 
fcr un traguet als qui la sabcm. 

L'enorrne i abandonndn osglé8ia de Montagut acu ll el ci nquc control, i wm al 
¡iunl mé• elevat de la trnvc¡¡,qn, a 850 m. d'altitud. Una llnrgn bnixada, tnmbé for9a 
rocallosa, ens doixa al sise control, situat a prop del moncRtir de San tes Creus. A partir 
d'aqul, el Lerreny es suovit1a i el podcm conside<ar pla11er. Els cnmins també núllo
ren i amb bcna part es transformen en pistes. Aquestes circumstAndcs són molt im
portants per als marxaires, car ja portem o les carnes més de 62 km. i ens facilita 
una rccupcració de fcrces. Passat ol ccmentiri de d'Aii6 t.robem el seté control. El 
paísatge ha can'~at complctar~>ent; hem deixat el bo6e enrern pcr ccdir pas als con
reus, majoritanament d'a.,.,llaner&. A més a més, el <tia jn despunta, i amb !'arribado 
de la claror i el sol, hom so sent recomfortat i emprén el caml amb renovades ener
gios, si més no morals ... 

Al poble de VallmoU ens trobem el control vuite i se¡¡ui.m cap a les cases de In 
~usó i el Rourell, fins entrar a Vilallonga, on ens espera el control nove, el darrer 
que trobem abans de Rcus. Aquest úlLim traro té un• 11,5 km. scmpre de pujada, 
encorn que sigui molt suau, i per un comí fondo plc de roes, que no són pas gaire 
bcn rcbuts pels peus deis marxoires ... Els 2 km. finals es fan ja per les avingudes de 
Reus, fins entrar al pati de l'edilici de la Palma, on es trobn la meto l. 

L'organitznció es fa cArTee deis enlusill$U!S socis do la Secd6 Excur.rionista del 
C.F. REDOJS, els qunls es desviuen per atendre tothom al mhim possible. Compten 
amb la col-labcració de l'lnstitut d'Acci6 Cultural de Reus, el Radio Club S.E.T. Som 
i Sorcm, la FEEC, Multipreu i Coca-Cola. Tant en els 9 punts d'avituallament que es 
troben duran! la travessa, com el del punt d'arribada, bi ha bcgudcs i aliments .Olids, 
cosa que permet cobrir les nooossitats deis participants, cls qunls només s'han de 



preocupar del seu cquip personal, especialmen~ del cal~at. Penseu que la majoria de 
casos d'abandonament que es produeixen en el transcurs de la Marxa són deguts a 
problemes dels peus. De mica en mica, cada any va augmentant la participació, i OOna 
part de J'e xit de cada edició és deguda a la dedicació deis orgarútzndors, els quals 
procuren, amb els mi\jans al seu abast, que tots en sortim contcnts i amb ganes de 
tornar-hi l'any següent. Aconseguir aixo és el seu objectiu prioritari. A part oobrir la 

distancia deis 100 km. s'ba de gaudir d'una autimtica prova d'esportivitat i com
panyonia. Enguany, el Centre Excursionista de Castellar va ser-bi representat per 7 
socis (duc.s dones i cinc homes), deis quals se'n van classificar sis i un va rctirar·se al 
quilometre 82 per culpa deis ·ditxosoS» problcmes deis peus. 

J . M. Ton-as Homet 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Seh:mbre 1.995 

l , diumenge 
4, dimecres 
6, divendres 
7, dissabte 
7, dissabte 
8, diumenge 
12, dijous 
14, dissabte 
15, diumenge 
15, diumcnge 
21, dissabte 
22, diumenge 
21 i 22 
22, diumenge 
29, diumenge 
29, diumenge 
29, diumenge 
5 de novembre 

Aetlvttat 

Vll Marxa Selene 
Veredicto Concurs Fotografic 
Reunió oontrols {Marxa) 
Volta a l'«Olla» de Núria 
Jornades lniciació Excursionista 
Marxa Infantil Regularitat 
Serra de Busa 
Jornades (Prevenció) 
~fontcau i Cova Simanya 
Voltants del Castelló 
Jornades (Orientació) 
Jornadas (Sortida practica) 
Travessa Castellar-Guardiola 
Montsant 
,Jornades (Acampada i Xerrada) 
Mont•eny 
El Matagalls 
.. Dos miradors» 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Grup BTT 
Grup de Fotografía 
Notician del Centre 
Grup de :Muntanya 
Grup Infantil 
Pagina 10 
Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Grup l nfM til 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Infantil 
Grup Infantil 
Grup de :\1untanya 
Grup de :\iuntanya 
Grup Infantil 
Grup de :\1untanya 
Grup Anar-bi Anant 
Grup de Muntany 

• 6e Retrobament Catalil, n Prats de Mollo-La Presta (Vallespir). Dies 7-8. 
• Ronda Vallesana. Dia 22. 
• XIX Ap1ec Excursionista d els P aisos Cata1nns. A Prats de Molió (Valles

pir). Dies 12, 13, 14 i 15. 
• 1\íarxa Rasos d e P eguera-l.'llanresa; a peu i en bicicleta. Dies 7 i 8. 
• Caminant p er Sende rs. Paüls, Pcats del Compte, La Fontcalda i La Fontcta. 

GJt. 7.1 {23 km). Oia l. 
• l\larxa de Veterans. Dia 14, a Montserrat. 
• 2lé Campament Catalil de Muntanya . A la Font del Regué, al Montsec de 

Rúbies (La Noguera). Dies 21 i 22. 
• Caminades Populars: Ametlla de Merola, dia l. - Navarcles, roa 15. - Sant

pedor, dia 22. 
• Concursos d e Fotograf'1a: Tenim les bases deis següents concursos: Aqücducte 

96, de I'Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollct i del ter. Concurs •Corto Maltés•, 
de Cardona. Els interessats podeu passar pe! centre a con•'Ultar-les. 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
1\-ffiS D'OCTUBRE 

GRUP INF AJII"TIL 

Aquest mes d'octubre portarem a terme les Jornades d'lniciació a f Excursio
nisme per nens i nenes del poble, de 7 a 12 anys. 

Hem distr ibuit dípties informatius als col·legis. Esperem que "lUl bon nombre de 
nens estiguin interessats pel tema. 

La progrrunació de les jornades és la scgücnt: 
• 7 octubre - Presentació. Tipus de muntanya i Equipament; per Juan M untada i 

Paula Domingucz. 
• 14 octubre - Prevenció d'accidents a l'excursionisme; per Alfons Gisbert. 
• 21 octubre - Orientació bAsica; per Antoo.i Cavero. 
• 22 octubre - Sortida practica. (A Cavcro) 
• 29 octubre - Material i estris d'acampada. Sor tida prAc~ica a en n'OUve•·; per ,Joan 

Muntada i Joan Farell. Xerrado sobre: Cal saber .... ; per Guillem Diaz. 

Sortidcs del Grup Infantil. MES D'OCTUBRE. 
• 8 octubre - l:'ar ticipació a la Marxa de Regularitat. 
• 15 octubre - Matinal al 'l'uró del Montcau i la Cova Simanya. Surtida les 8 del 

cent.re en cotxcs particulars. Vocal: Joan 1-=-arell. 714 64 10 

GRUP DE I'IUNTAi.'lfYA 

• Dla 7 (dissabte): Volta a l'«Olla• de Núria: Núria, Puigmal, pie del Segre, 
pie de Fincstrclles, pie d'Eina, pie de Xou Fonts, pie de Nou Creus, cim de les Ar
ques, Torreneules i Nú.ria. Reoorregut senso dificuJtat t.Ccnica, perO amb un desniveJI 
total aproxima! de 1.400 m. de pujada, i evident.ment els mateixos de baixadn. Des-

Jlfa.ssiB de Sftnt Lloren~ des del Castelló 



pl~ent 6os a l'estadó del cremallera de Ribes-Vila en eotxcs particulars. Hora de 
sort.ida: 5 del matí. Vocal: Jaume Sors. TeiCfon: 714 32 15 

• Día 12 (dijous): Sortida nmb cotxes particulars a 2/4 de 7 des del Centre. can 
Sara¡;ossa (840 m.) deixnr cotxCll. Torreni de Bussons. Can Bussons. Rasa de Bus
!!Ons. Coll del Granet (1.280 m.). Tossal de la Vídua (1.3831. Coll del Granet. Val! 
de Valielles (1.100). Coll do Verd (1.230). Coll de Ma~ana. Hasa de Fornnca. can Ba
lllltA. Obagn do In Mata. CHn Muriano i can Snragossa. o~ijnivell : +670 -6i0 m. Hores 
de cruní: 5. Exc'Ursió de toe el din, cal port.ar dinar. Vocals: lloldomcr Parera i Pere 
Cardona (714 80 47). 

• Oia 22. Serra del Montsant. Sort.ida a 2í4 de 9 de La Com-eria d'EscaladeL 
Itinerari: Conrcria, Cartoixa d'Escalodei, ermita de La Pieiat Mas de Sant Antoni, grau 
de I'F-sclctxa, punta del &ter, bassis del Boler, La Cogulla (l.073), Serra Mojar , pi 
del Cugat, Piló deis Senyalets (1.115), grau deis Rarrots, La Morera de Mont.sant, 
Cartoixa d'Escaladei, Conreria. Es una excursió de tot el dia que ofercix poques difi
cultnts cxcepte el pas deis grous, el qua! requereix més prccaució. Hores efectives de 
caml: cinc i mitja aprox. A la tarda es ,;sitara la Cartoixa d'Escnladei. Tornada a 
Castellar a les 7 de la tarda oprox. Vocals: Josep M. Bioscn i Maria Concepció CO«ta. 
Tel~ron 714 62 63. 

• Día 29. Cicle ~ontseny (XlV). Turó del Pou d'cn Sala. ltincrari: Moli Espat
llnt (640m) (prop de Vilndrnu), caslanyeda d'Espin>clln, pla de la Palla, turó de !'Oriol, 
wró del Pou d'en Sala (1.263), cabana de Font SavaUar, font Pomcrcta, scrrat de Font 
Pomereta, Mat.agalls Xic, Sobro>ia, moli Espatllat. Sortida a les 7 del mat.f, arnb co
txee particulars. Vocal: Baldomer Parera. Tclefon 714 26 76. 

• Dia 6 de novembre. Excuraió co.Uunta nmb amic:s de la S.E.C.N. Igualada, 
que es descnvoluparil pe! sector -Dos miradors-, entcrns de Co.stcllar. 

V TRAVESSA 
"KOLDO BASTERRETXEA" 

CASTELLAR DEL VALLES - GUARDIOLA DE BERGUEDA 
21 I 22 D'OCTUBRE DE 1995 

CASTEllAR VEtt 
(Qstthr det valhJ 

5r LLCRENC PII'OP SAGA 
><:uar(l ~ tt~ e~rgvetiM 

Torna la. o(TravesSa··· Com cado any cns disposem Q fer nqucst llarg i bonic re· 
corrcgut i, novaraent, volem recordar que, l.o( i no tractor-se de cap competició, s'han 
d'observar algunes normes donades lea característiques especials del l'eCOrrcgut: 

1. Els participants han de tenir cn compte que s'bauran do rer cirrec de les se
gQents dCSJl<'S"S' 

a) Programa de má. 
b) Esmorzar i dinar do In la ccapa (s'ha de portar do casa). 



e) Sopar i nllotjamcnt a Prats de Llucanés. 
d) E6morzar i dinar de la 2a etapa. 
e) Dutxe. i sopar a Guardiola. 
1) Tornada. 

2. Es aortír., el dia 21 d'octubre des del local del Centre a dos quarts de 
cine del mat{ en punt. És oonvenient que t<>c.hom hi sl¡ul cinc minuts abans. 

3. Semprc e<o caminara en grup a un ritme lleugcrament viu (5 km'hora aprox.). 

4. L'it1nerori compren dues etapes: 

Oía 21: Castollar • Prats (63 km.) 
Dio 22: P1·ats • Guardiola (54 km.) 

5. S'ha de sortir d~ casa amb menjar i beuro pcr a l'esmorzar i el dinar del pri
mer dia. Quan s'nrribi a Prats, hi haura !!Opar i allotjamcnt a !'Hostal Santiago. 
L'osmorzar i el dinar del segon dia es rcoolliran a !'Hostal de Puigcercós. Quan s'arribi 
a Guardiola, hi haurli dutxes i sopar al monestir de Sant lJorcn~. prop Baga. 

6. L'arribada oficial tindrá lloc a la Pla~a de l'J\juntament de Guardiola i la U>r· 
nada s'organil.torn en fundó del nombre de participants. 

7. Es rec:omana que cadascú es porti Uantema i recanvi de miijons. El mateix 
día 21, a la oortida, es reoolllri. la roba de roeanvl d eis participants i es rara 
arribar als finals d'etapa. 

8. El mal temps no sera obstado por a la celebració de la travessa. 

A'I'EN'CIO: TOTS ELS JN'l'ERESSATS EN PARTTCIPAR-HJ, HO HAN DE FER 
SABER AL RAMON FALCÓ (Tel. 784 07 61 de d.illuns a dijous, de les 18 a les 20 
hprcs) ABANS DEL DIA 15 D'OC'l'UBRE. 

GRUP ANAR-ffi ANANT 

• Dia 15 (diumcngo): Voltants del Castelló. Sortido o les 8 bares, amb cotxes par
ticular&. Voeals: Ramon ~las (714 66 48) i Jaumc Fon~ (714 56 76). 

• Dia 29 (díumenge): El Matagalls. Sortida a les 7 bores, amb cobres particulars. 
Vocals: Miqucl Badía (714 65 27) i Josep Rub (714 75 97). 

GRUP ll1T 

• Dia 1 d'octubre (diumcnge): Participació en la VIl •Mnrxa Sclenc de Resis
téncia• reeorrcgut de 75 km i no és competitiva. Organit7.1ldn por la Penya Ciclista 
Navarclos. lnlormació: 714 86 94. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 

• Din 4. Veredicte del Tercer Trimestrc del X Concur• de Fotogralia en color. El 
veredicte és a les 22 horcs, pcls mcmbres del Depart.ament de Fotografin de les Agru· 
pacíons Narcls Giralt. Aqucst trimestre el tema és el retrat. El veredicto és públic. 



APUNTS SOBRE LA MARXA INFANTIL 

El proper d.iumenge, d.ia 8 
d'octubre, si el temps ho per
mct , es desenvolu paril la 
XXXV edició de la tradicional 
Marxa Excursionista lnfantiJ 
de Regularitat de Castellar. 

El recorregu t d'enguany 
comen~a i acaba a la Pla~a 
Major de la nost.ra vila i es di
rigcix vers can Padró, font del 
Gurri (esmorzar), el Puig de la 
Creu, coll Roig, Fon~s Altes, 
amiga. pedrera Forn de Raig 
(wna de j ocs) i !'Era d 'en Pe
tasques. En total, uns \>1.1it qui· 
lome<res de caro!. És, dones, 
u n i tinerarj mo1t més cm·t i 
senzill que el de la prova de 
l'ru>y passat i no presenta t-ra
ros excesivament durs. 

Poden participar-hi tots 
els infants de 7 a 13 anys in· 
cl osos~ fent la in scripció en 
equips de dues persones. 

..... ;.¿,r 

,..1 

La inscripció es formalitza en el local del Centre, els d.ies 3, 4, 5 i 6 d'octubre, 
de 7 a 8 de la tarda. El preu és de 250 pessetes per persona. És a dir, 500 pessctcs 
pcr equip. (Jnclou una asseguran~a d'accidents que cobreix a tots els participanls de 
la prova). Els socis del Centre gaudiran d'un descomptc de 100 pcssetes. 

El primer equip sortir~ de la Pla~a );Jajor a dos <ruart.s de nou del mat.í. 
L'esmorzar tindrA lloc a la fOnt de l Gurri. 1'ot i que, de moment. raja, el mi nso cabn1 
que ofereix no penneL garantir la seva utilitzaeió. Reeomanem, dones, p<>rtar beguda 
per a tot el mntí dins de la motxilla. L'horari de l'esmorzar sera, aproxirnadamenL, 
entre dos quarts de dcu i los onzc del matí. 

Es muntara una petita •ona de jocs a l'antiga pedrera del Forn de Raig. Els 
menms hi seran presenLs entre dos quarts de dotte i dos quar l.s de dueo de la tarda. 

L'axribada a la Pla~ Major queda prevista entl-c les dotze i les dues de la tarda. 
Recomanem la conveniencia de portar cal~aL adequat per a caminar perla munt.anya. 

Pcr acabar, pen neteu·nos apuntar un paren de reflexions n l'entorn de la :\1arxa 
d'enguany: en primer lloc, és. en certa manera, la repctició - amb pctitcs variants-. 
del mateix trajecte per on van discórrer, durant la tardor del 1961, la 1 Marxa Infan
til de RegulariLat de Castellar. Avui, 34 anys després, és un motiu de gran satisfac
ció pcr a tots, retornar, mal que sigui momentaniament, als origens de la n.ost.ra _Marxa 
Infantil de Regularitat tot cont.emplant, arnb gnig, el llarg cruni que des de Uavors 
hem reconegut plegats. Un periple que ens fa venir a la membria la il·lus.ió deis pri
mers organitzadors de la prova i l'a1cgria dcsbordant de la mainnda d'aleshores, avui 
convertits, pe! pas del t.emps, en pares i mares de r.~mília que contemplen, astornts, 
coro els seus fills participen, també amb el mateix entu.siasme i afició amb que ells 
ho feien anys enrera, en aquest.a festa de l'excursionisme infantil de Castellar. 

Per nixó no dol la feina que cal esmer~ar en fer els preparatius de la Marxa. 
El suport que voluntariament ofereix un petit grup de coHaboradors i l'acceptació que, 



aoy rera any mereix la prova, permet traduir-ho vcrs unes coordenades de moderat 
optimismc i avaJen la seva futura pel'\oivéncia. 

Cr3.cies a tots i un any més volem tramet.re, a tolhom, la nostra invitació: 
Benvinguts i que disfruLeu d'una bonica eXL'Ursió pcls entcrns de Castellar. l, molt 
bona Marxa! 

Comissió Organitzadora de la XXXV Marxa Infantil 

NOTICIAR! DEL CENTRE 

RE~"lÓ DE CON1'HOLS DE LA MARXA INFANTIL DE REGUJARITAT 

Dia 6 d'octubre. Com de costum, a les 10 del vespre, al local social, tiJJdra lloc 
l'habitual reunió prévia de les persones que vulguin col·laborar en les tasques 
d'organi\zació, controls i zona de jocs de la XXXV Mnrxa Tnfan<il de Regular itat de 
Castellar, qua es desenvolupará, si Déu ho vol, el proper diumenge <tia 8 d'octubre. 

VEREDICTE.CONCURS DE t' O'.l'OGUAFIA ARTÍSTICA-TROFEU 
JOAN RIERA 

El dia 7 de setembre, en el local del Centre, i un cop valorarles les 61 fotos 
presentarles de 35 autors ctifcronts, es va cstahlir el següent veredicte en el XXXII 
Concurs de Fotografin Artística - XVHI Trofeu JOAN RIERA: 

PREMI D'IIONOR-TROFEU JOAN RIERA: A !'obra Arpegios, de Jordi Alti.m.ira. 
PRIMER PREMI: A l'obl'n Príncep, de Carme Homet. 
SECON PREMI: A l'obl'a Les Veles Plcgadct>, de Paula Donúnguez. 
TERCER PREMI: A !'obra Passejant per la Sorra, d'Eivil'n Guiii'(Ha. 

Preml d'Jionor Tro!eu Joan Riera (Autor: Jordi Altimira) 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES D'AGOST 

GRUP DE MUNfANYA 

Enwrns de C.ÍStellar. - Día 6: Trave<lSI\ Sant LLorenc; Savall, font del Pla· 
tan, sot del t'ust.er i Castellar. Jaume Sors, Ester Planas, Mario Olivé i Josep Sors. 
- Dia 6: Aporcn mont Cavall Bernat, can Pobla, Sllnt Uorenc; dol :\lunt, Cova del Drac, 
canal i ermita de ::>anta Agn~s. camí de la Senyorn, Quatre Carnins, mirador del Cn· 
vnll, canal de !'Esquirol, aparcament. Jaumc 'l'orrens. - Din 7: Les Arenes, font dol 
Platan, Catafau i retoro. Anna :\1. Pnllcja, Ismael Méndez i Josep M. Torras. Dia 10: 
La Mola: Fcsth'Ítal de Sant LLoren<;. Familia Sors, Marrel GermA, Anna ~1. PallejA, 
Ismael Méndez i Josep :\f. TorTu.s. - Dia 13: Sant LLorenc; Savall, Sant Fetiuet de 
Valcarcara, scpultures medie,·als i retoro. Jaume Sors, E. Planas, ~~. Oli'"é i J. Sors. 
-Dia 13: El Marquet, font i canal del LLor, cnmf de bai'< de les Fogucroses, la noca 
Encavalcada, cnnnl de I'Avellunosn, Roca de Jea F'oradndcs, Balcó de les Fogucroses, 
el Marquet. Jollll llruix, Mnrcol CermA, Franooso Valls i Josep M. Torras. - :Oia 1 G: 
Pla del Girbnu (580), coll de Grua, Sant Llorcn9 del Munt (1101), font del Saüc, 
camí de la font Soleia, canal deis Monjos, ooU de Grua. pla del Girbau. Jaume Tor· 
rens. -Dia ló: Coll d'Estenalles, canal del Sce, turó deis Cortins, bretxa deis Cortins 
i retoro pel ooll d'Estela. Anna M. Palleja, Ismael M~ndet i JO!!ep M. Torras. -Oia 
15: El Marquet, foot del LLor, canal deis Avollnners, la roca Encavalcada, t-oU d'Erct!, 
canal del J~Lor i el Marquet. 11cnct Rodríguez i Morco! Gcrma. -OiQ 20: Snnt LLeir, 
Mura i retorn; lo Vall, roca Scrcny i rctom. Vicen~ Gnndia i J. Sor$ B. - Di a 26: 
Castellar, Sant ::>ebastill de Montmajor, la Bnlinrd.a. M. Olivé, E. Planas, Jaume i 
Joscp Son. -Dio 27: MoJi .Espalllat, turó del Pou d'en Sala. creu de ooU Formic i 
retoro. Mero i Joan Parera. - Oia 27: San~ U..oren~ Savall, Sant Joume de VaJJ. 
vercl, re\·oll del pi Gros, Castellar. Jaumc Sors, Maria Olivó, Estcr Planas i Joscp 
Sors B. 

Monte Perdido. (Autor: Marina ~lunt.ada) 

Altres excunrions. -Dia 2: Vallhivcma (1970 m.), pleta i cst.anys de Corones, 
agulla Haurillon, pie Maleil (3350), ngulla Schmidt·Endell, Punta d'Aatorg. pie del :Mig 
(3346), pie de Corones (3293), Tuca de Corones, ooll de Corones, Punta deis Mossens, 
Pont de :\fnhoma, pie d'Aneto (3404) i retorn pcr In vall de Corones. Joscp M. 'forras, 
junt amb Daniel Vergés, del Club Muntanycnc Bartdonés. - Din 6: Calella, el fnr, 
LI.afranc i Tamariu, pcl Glt-92. B. Pnrera i '!'. :.1. Datziro. -Oia 9: Sant Llorong 



deis Pileus, la Pedra, fonts del Cordener i retoro. J05Cp Po.llcjll. Ismael Méod~ i JOSt!p 
M. ToiTas. - Dia 13: Montseny: Pont de Picamena (o00), Sant Cebria de la l'tlóra, 
pla del Bassau (1.148), fonl d'en Oresc o de Santa Joaquímo Vedruna, Sant CebriO.. 
pont de Picamena, fonl del gorg do !'Olla, pont de Picamena. Jaume Tom¡ns. - Dia 
13: ::lf on tscny. B. Parera, T. Mallosa i R. Vila. - Día 15: Travessa nocturna Caste
Uar·Montserrat. Antoni Carné, Joan Farcll, Joscp Ruiz i Guillem Díaz. - Día 15: 
Palamós, poblat iberic, cala Pedrosa i Calclla, pcl camJ de Ronda. Joan Parcra, B. 
Pnr•era i '1'. M. Datzira. - Dio 16: l'lfontS<lny del Pullal"'!, Coll 1'rindor , crurú de In 
mina d'anúan to, mina, cim del MontF.eny (2.882), mina d'umianto, Estanyet, Josep 
'l'eixidó, M. VictOria Bn.Jlart i el Rock. -Dia 17: Sant Lloren~ de Morunys (925), camí 
deis Contrabandistes, coll d e Port (1.692), coll de Buc, r'órnolo del Cadí, coU de Creus 
(1.420), Ln Bastida d'Hortoos, La Seu d'UJ'!l"ll (691). lsídre Cabedo i Ramon Falcó. 
-Oía 21: Núria, Nou Crcus (2.i99), Núria. Jaumc Son 1 E~r Planas. - Dia 22: 
Canlgó per Cortalets. Dani Sa¡¡rcra, Manl LLobet, Monlsc LLobci í LLoren~ Genes· 
c/1. - Oia 22: Coll Roig, canú de les Balmctes, Portell de la Cova del LLamp, .Mola de 
CoUdejou (914m) i retoro. ,Josep ~- Torras. - Día 26: Vall d 'Ordcsa; Monte Perdi
do i el Cilindre. J.Avellrmeda Cos, Judith i Joan Avellaneda, Ccmma Moré, :\lnrina 
Muntada, Este! t'errando, Elisabot Minguell, Jaume i Toni ~1ingue11, Jordi ReoordA, 
Montso LLobet, Lali Genea<:á, Marta, Oriol i Oani Sagrera i L,Lufs Latorrc. - Dia 26: 
Alta IUbagorva: Pla de I'F.I'mita (1.600), pletiu de los Euguos, estany Petit, estany 
del Pessó (2.192), pie del Pessó (2884), pla de I'ErnúLa. Hamon Viln i Jnume Torrens. 
- Día 28: Alta Riba gorva : Caldos de Boí (1.300), ostony Gémena de Baix, Estany 
Gelats (2.890), coma deis Estanys Gelats, eoll d'AveUanei1!, BessibcTri Sud (3.030), 
es tany Gcmcna, Caldes de Boí. Jaume Torrcns i Ramon Vila. -Oia 28: Grangcs 
d 'Astau (1.140 m), esLany d'Oó (2.690). Josep M. Torru. -Dia 29: Rcfugi del PorUUó, 
sender del coU de Lliterola. "8"11a superior de Lézat (3.069), cresta i pie de Léz.at 
(3.107) í retOro al refugi.. Jooep M. Torra.•. - Dia 29: Sant Lleir. Sant Lloren~ de :\1o
runye (1.200), Prat!ormiu, cap d1Jrdet, cap Verd (2.274), prnt Mnjor, coll de ltuUs, 
coll de Snnt.a Creu, Sant Uelr. Isidro Cabooo. Begorla JJasterrctxcn i Ramon Faloo. 

Serra do Sirven!. (Auoor: J. M. Gandia) 
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- Oia 30: Estany dUO, caml deis Minai~ cresta al pie Nére o Gourdon (3.034 . poc 
de Sespujoles (3.065), cresta als pies S (3.007), central (3.006) i N del Belloc (3.008 , 
deseens perla bretxa d'Oó i granges d'Astau . Josep M. Torras. 

GRtiP BTI' 

Oia 13: Sortida de Castellar, els Tres Pins, la Vila, Sant Feliu de Codincs, collet 
de les Termes, Sant Julia d'Uixols, Castellte~J, la Creu, la Sala Sant LLogari, Mo
nistrol de Calders, el Gall, Sant LLoren~. Catafau í Castellar. 74 km. P. Simon. -
Oia 20: Sortída de Caslellar, camí de can Snllent, Matndepcra, coUct de can Roura, 
coll de la !liba, pool d~ la Riba, can Robert, can Pobla, coll d~ Grua, el Castell, molf 
d'cn Busqucts i Cnstcllar. E.Gonzálcz i P.Simon. - Oia 27: Participnció en la V Tro
badu do B'J•r de Sant LLorco9 SavaU. R. Clapers, J>.Simon i un oodrit grup de caste
llarenca. 

CMUNADES 1 l'IAUXES 

Oía 6: XV Marxa pe! Moianes (16 km). 1 sidrc Cabed o, Marcel Germa, Joan 
Bruíx, Francesc VaUs i Josep )i. Torras. - Oia 20: XVI Camínada de Taradell (13 
km), a Osona. ~larcel Germio, Fraocesc Valls i Josep M. Torras. - Dia 27: XIl Cami
nada Popular I'Eatany (17 km). Angel Gamisan&, Francisco Valls i ~fan:cl Germit. 

ESPELEOLOOIA 

Oía 8-Vll: Explorad6 a l'a,-ene de la Casa :>~ova (Les Arenes, obaga de la Casa 
Nova). :\leritxoll Homet, Carrne Mas i Ramon Mas. 

ESCALADA 

Din 26: Roen do I'Abadcssa (Fogucroscs) (17a asconsió), pcr l'arcsta N., ,.¡a deis 
Hens. Josep M. Torras, en solitari. 



CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CASTELLAR 

GRup iNfANTil 

JORNADES D'INICIACIÓ A 
L'EXCURSIONISME 

Per a nens i nenes de 7 a 12 anys 

OCTUBRE 1995 



Hola! Em die flip i soc la mascota del 
Grup lnfamil del Centre Excursionista de 
Castellar. 

lJs vull convidar a unes jomades sobR 
exc:ursionisme que farem per vosaltres al 
e~ duranl el mes d'octubre. 

Ep! No anireu a creure que sera una cosa 
seriosa i avorrida. D'aixó res. Hi posaran 
diapositiva, eas enseoyii'ID a muntar 
una teDda. a fcr una motxilla b6 per a no 
c:amiDar incómode, a Ublitzar un mapa 
per a no perdre'ns, a tenir prec:aució per 

evitar els perills ... i moltes més coses divenides. 

Si t'agrada anar d'excursió, no poiS deixar de venir per 
millorar les teves tbiques. Si no has 111111t mai, ara és el 
moment de~ t'ho pusaris molt b6. 

Anota bé aquestes dades: 

Uoc: 'enl del C,E.C, al earrer Colom. 
Hora: dfr·htp ele 5. 7 de la caniL lalpnl matins de 

diaiiiCDit per sordr d'euani6. 

INSCRIPCJÓ GRA nitrA. DIPOSI fA &L 'RU rULL 
D'INSCRIPCIÓ A LA BIÍSTIA DI LA PORTA DEL c.E.C. 

Els dissabtes, els tcus pares et poden ac:ompanyar a la pona. 
pero s'hao de quedar a fora: el curset només és per vosaltres. 
Pel contrari, a les cxcursions deis diumenges podc=n venir i 
ajudar a l'orpnització. 

----~--------------~~-------~ 



rtssabte 7 d'octubre 

Preseptadó, per Joan M untada, president del C.E.C. 

Terra baiu, mitja i alta mantann. L'eguipamf'nt basir i els 
hilbjts fogamepta!s per arribar a ser un bon ucursionistg, per 
Pauta Dominguez. 

Drssabt~t U ci'octubre 

Prevenció d'aesidents anant d'excursió, per ¿\Jfons Gisbert. 

Dtssabtt 21 d'octvl,r.! 

Com orientar-se j utilitzar corrertament els mape~, per 
Antoni Cavero. 

Diumen¡;e 22 ci'octubre 

Sortida matinal ptf Practicar els coaeiumeots adguirits 
sobre orientació. 

Dtumenge 29 el' octubre 

Sortida matinal per aprendre les ttcnigpes fonamentals de 
!'acampada, per Joan M untada i Joan Farell. ¡ 
~L=es=c=os=e~s=q~u=e~t~l~l=s:a:br:r:::n:e:r:•:n:a:r:d:'e:x:c:u:r:~i:ó:_, ~pe:r~G:•:u:il:ie::m:_:D:i:a:_z. / 



Sab<!u que ... 

al C <!ntre Excursionista de Castellar funciona un grup infantil 
per a nenes i nens com vosaltres, que fa sortides quinzenals. 
Són excurs1ons adaptades a la vostra edat, on cerquem 
aventures. jocs. cultura, entreteniment, civisme i sobre tot 
passar-ho bé arnb els nostres companys, sempre dins de 
l'entom de la natura, que tantes possibilitats ens dóna per a 
gaudir de la vida arnb coses senzilles. Només caminant 
descobririls experiéncies enriquidores. Vine! Acompanya'ns i 
pro,a-ho. 

A més, els divendres, el centre és obert per als nens de 6 a 7 
de la tarda, per a informar-te de properes excurs1ons o 
simplement trobar-te arnb els arnics. 

PROGRAMA TRI~1ESTRAL D'E."<CVRSIONS. JARDQR !995 

ll oaubre 
Mal"'<a de regulantat mfanttl. 

15 '"'/ubre 
Co' a StiTlllll)'a 

12 llfH"embre 
La fageda d'en Jonia 

:!ti tiOI'embre 
El palier de tot l'any 

d<·~•·mhre 
Par.tctpactó a la portada del pessebre a la Castellassa 1 a l'a\enc del 
Da'' 



CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 

GRup iNfANTil 

JORNADES D'INICIACIÓ A 
L'EXCURSIONISME 
Per a nenes i nenes de 7 a 12 anys 

FULL D'INSCRIPCIÓ 

NOM: 

EDAT: 

ADRE<; A: 

TELEFON: 

SIGNATURA DEL PARE, MAREO TUTOR: 

INSCRIPCIÓ GRATUiTA 

DfPOSIT AR AQUEST FULL A LA BÚSTIA DE 
LA PORTA EXTERIOR DEL C.E.C., AL 

CARRER COLOl\1 SIN (ATENEll) FINS AL 
DfVENDRES 6 D'OCTtlBRE 



GRUP DE MUNTANYA 
Excursió a la serra del Montsant 

Dia 22 d'octubre de 1995 

Vocafs: Joscp M. Biosca i Alabart i Maria Concepci6 
Costa i Alguer. Telefon 714 62 63 

llora i lfoc de sortida: a dos quarts de 9 del matí 
de la Conreria d'Escaladei 

Desplafame11t: en cotxes particulars 

Descripció de l'iti11erari: 
De la Conrcria d 'Escal:odei (aquest primer tros segueix el PR-C- 11 fios al Pi

ló deis Scnyalcts) sortim en dirccció Nord pcr w1 curni que va pcl fons de la vull 
del riu d'Escaladei arribant a les Ruines de la Cartoixa, origen del Priomt historie. 

Des d'aqul cns comcncem a enfilar pcr un caml en forta pujada fins arribar a 
!'Ermita de h1 Pietat, oratori d'una casa de retir que fra Andreu Cupilla, bisbe 
d'Urgcll, tnan<i construir amb dcslioació als prelats de Catalunya. Scguim pujant 
fms al Coll deis Horts, des d'on veicm el Mas de Sant Antoni. ara en ruines, 
construit a !'interior d 'una església, úniques restes d'un amic poble anomenat Mont
alt, on hi ha una font poc abundosa. A partir d'aqui s'cntila de dret cap al comem;a
ment del grau de I'Esclct:ta. (1 h. 35 m.) 

En aqucst punt és interessant fixar-sc en una minúscula pica, que al peu del 
cinglc. el ftares gratarcn en la roca viva i que mnntenien scmpre plena d'aigua 
beneita pcr encomaoar-sc a Déu abans de passar pcr tan perillós indrct. 

El grau, corn el scu nom indica, esta formal pcr un estrct i llarg pas entre ducs 
roques continuant per unes escales talladcs en una de les parets. 

Arribem a la punta del Boter. des d'on es contempla una gran panor.imica. i 
tot pass;mt pels bassis del Botcr, untics abcuradors pcl bcstiar, arribem a La Co
gulla (1.073 m) punt culminant del sector occidental del Monts<mt (2 h. 15 m.). 
Seguint la Scrra Major arribarcm al Piló deis Seoyalcts (1.115 m), ~rtex gcodc
sic situat al mig de la scrralada (2 h. 45 m.). Des d'aqui anircm a buscar el grau 
deis Barrots dcsprés de passar pcr la roca Falconera (1.120 m). 

Aquest grau que havia caigut gairebé en l'oblit, ha estat recupera! per la Scc
ció Excursionistu del Rcus Esponiu, com ho rccorda una placa allí posada. Es con
sidera el grau més intcressant i eomplct del Montsant, ja que consta d'un pont 
natural, d"una cornisa i també d'una csclctxa. El scu oom prové d'unes barres o 
cairats que hom posa pcr a facilitar-ne el pas. 



Amb precaució baixarcm el gruu i a la poca estona arribarem al poblc de J .a 
Morera de Montsant (743 m), e l més alt del Priorat (3 h. 45 m.) 

A partir u'aqui agafarem el GR 7- 1 senyalitzat amb blanc i venncll, que va de 
Pinós (Solsonés) a Paüls (13aix l::brc). El tram que scguircm és l'anomcnat earní 
deis Cartoixans el qua! se~:ucix pcr sota la cinglcra en el seu tros més espectacular. 
Anibarem a la font Pregona d'aigua fresca i abundan!. dcixant des d'aquí el GR i 
seguint el camí per on hcm pujat al principi de l'excursió ¡x:r arribar altre cop a la 
Cartoin. (5 h. 30 m.). 

Notes: 
- Eis temps que aparcixcn són trcts deis corrcsponcnts Topo-Guia deis difcrcnts 

( iR, cxcepte el tros del Piló deis Senyalets a La Morera, que ha esta\ esti ma! pcls 

voeals. 

- El preu de la visita a la Cartoixa és de 200 Pts. Es prcga portar l'import just 

-Els vocals recomanen inscriurc's abans pcr tenir-ho en comptc a !'hora d'iniciar 
l'cxcursió, dcgut a la distancia a recóm:r des de Castellar a la Conrcria d'Escaladci. 



-

CARTOIXA D'ESCALADEI 

A la tarda es visitará La Cartoixa i val la pena cscriurc 'n quatre rutiles. 
Fou la primera Cartoix.a de la península Ibérica fundada l'any 1163 a petició 

d' Alfons 1 el Ca~t en terrcs ccdides per Albert de Castellvell. La scva jurisdicció 
s'cstenia pcls termes municipals deis pobles de Pobolcda, Porrera. Gratallops, Tor
roja del Priomt, La Vilclla Alta, La 'vforera del Montsant i pcr part del de Bell
munt del Priora!, pobles que fonnen part de l'anomenat Priorat historie. 

L 'any 1835 va ésscr abandona! pels fmrcs a causa de la dcsamortiv.ació de 
Mendizabal, ministre d 'Hisenda del govem de Madrid i saquejat pcr uns exaltats 
de Porrem. Els vells, encara fa pocs anys, contavcn que durant el saqueig el riu 
d'Escaladei baixava vermcll ... No us cspantcu! ... era dcgut al vi provincnt de les 
tincs i bótes deis ccllers de la CartoLxa i rcbcntadcs pels saqucjadors. 

Del llibrc Sea/a Dei (Aiguaforts de la vida monacal) de Josep lglésics copicm 
la següent elegía; 

«Avui la Cartoixa al pcu del Montsant ja no cxisteix.. l a dcsídia ensomi les 
voltes; les scves millors pcdrcs forcn csmicoladcs a cops de mall per mans mer
ccniuies i utilitzadcs com a grava ,~¡ en una carretera del ,·einatge; el scu dos és 
pie d'csbarzers i arbrissam. Aquestes planes, que hnuriem pogul aspirnr a vivificar 
el que és caigut, només són una mica més de bardissa ajuntada a la que enr.una les 
parcts ru'ínoscs del que fou un cdifici gran i poderós» 

Sortosament aquesta elegia en el dia d 'avui ha qucdat dcsfassada. gr.lcies a la 
lenta rcstauració qu~ han cndegat divcrscs institucions i persones que estimen aquc
llcs contrades. 

ITI:'I/ERARI P ER ARRIBAR A LA CONRERIA D'ESCALADEf 

De Castellar anar a buscar !'autopista A-7 dirccció Tarragona i sortir a Rcus 
(sortida número 34). A la sortida dirigir-se cap a Rcus i en arribar-hi, girar a !'es
querra al primer scmáfor. continuant a partir d 'aquí les indicacions de Falsct per 
anar a buscar la N-420, seguir-la i a uns 6 km d'haver sortit de la ciutat, agafar a 
la drcta la carretera direcció Les Borgcs del Camp, U lldernolins. Aquesta carretera 
s'enfiln fins al col! d'Aiforja. A l'altrc vessant, i una '-cgada atravcssat el riu Siu
r.ma, s'agafa a l'esqucrra la carretera en dirccció a Pobolcda. al cap de 12 km es 
troba a la drcta el petit ramal de cinc-cents metrcs que porta a la Conreria. 

La distancia des de Castellar és d'uns 160 km que es poden fer en unes ducs 
hores aproximadamcnt. 

Pcr a infonnaci6 i inscripcions, podeu adrc~ar-vos als vocals. 
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A ' &.CÁMPING 

Jlrimeres marques 
en material técnic 
i al rnlllor preu 

.·:' 

./ SENDE.RISME. 

./ EXCURSIONISME . :';: ''· ,, . 

./ ESCALADA ~ ,· .. 

./ ALPJNISME ~-$.' 

./ ESrELEO ' 

./ BARRANCS :·. 

C a l de r ón, 92 - 0820 1 S A BA.D E L L: - Te l . ·72779 ·7~ i 

WATI:r- ART 1 MÚSICA 

Telefon 7 14 55 71 
SANT PERE D'ULLASTRE, 9 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D'INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 

VENIU 1 HO VEUREU 

FADERS, S. A. 
FABRICA CIÓ 
DE MATERIAL 
D'ESCALADA 
1 A LPINISME 

Poligon Industrial 
Pla de la Bruguera 

Carrer Barcelona, s/n. 
Tel. 71 4 66 11 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propa Domestic Industrial 
RARSA 

Av. deis Fruiters, 1 

CASTELLAR DEL VALL~S 

lnstaHacions i subministraments 
gas propa 

Concessionari oficial 
de Butano, S. A . 

Reparacions i condicionament de tota dasse de vehides 
VENDA DE COBERIES 

Passeig, 72 - Telefon 714 51 91 - CASTELLAR DEL VALLES 
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Estem molt a prop Ocs 00 · 659. a Caixa dt Sebedtll tei'Yehc 
Olrrb ~iQ ' profiewiOf'lll ~tt t1t •eu• 
e en:s. ES!et!" • prop OM....,. ¡:n:~btetres, 
Ge8d.a..P'5~ .. ~ ...... 
d·oo~a 1! fT'>Ca q.¡t lprapnre-o-a ~ 
dool8 intE""$$ e 1 -..,_. pw ........ dlni!IS 
1 el de 1 <tiCnCó pononai!U-.,... • ~ 
Est~ mol! ao-op.cte 'lOft~ A lOI C.l'I IJ'"ya 

Sc-npre ons trobara a NU C061•1 

~2 Caixa de Sabadell 

Dl~olllepl: B. 16.009·1967 
Fotocom-lcl6 1 lmp..,Rióo GRAn<tVI8 CA8Y'Cl.WI 

Puig ele la Creu, 3. Tel. 714 61 42. Cutellar del ValiM 


