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Gr up de Muntanya pel camí deis Gorgs, Siurana 
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JUNY 2012 

DIVENDRES ACTIUS 
al Centre 

Dia 1: Documental 
HOME 

Dia 8: La barraca de 
I'Antó 

Dia 15: Ascensió al 
Toubkal 

A les 9 del vespre 

Grup Familiar i Esplai Sargantana al Ripoll el 12 de maig, seguint el Projecte Rius 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Juny 
1 div 
3 
3 

div 
12 dmt 
15 div 
15 div 
16 diss 
17 
20 dmc 
23 diss 
23 diss 
23-24 
~ 
30 diss 

Activitat 
Divendres actius: Pel ·lícula "Home" a les 9 del vespre 
Aplec del Centre a Les Arenes 
Excursions dels grups abans de l'Aplec 
Divendres actius: ''La barraca de l'Antó", documental 
Reunió preparatoria de la Marxa Infantil d'enguany 
Reunió de programació trimestral 
Divendres: audiovisual: el Marroc i l'ascensió al Toubkal 
Termini inscripcions al Casal d'Estiu 
Excursió matinal a la serra de Picanee! (Bergueda) 
Reunió a les 20:00 h. al local del Centre 
Collaboració en l'arribada de la Flama de la Uengua 
El Valles s'illumina: Revetlla de Sant Joan a La Mola 
Excursió d'alta muntanya: ascensió al pie de la Serrera 
Termini de recepció de fotografíes del segon trimestre 
Excursió: Sant Amand, "El balcó del Ripolles" 

Més informació a 
Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 
Grups diversos 
Grup de la Pedra Seca 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Alta Muntanya i Ese 
Esplai Sargantana 
Grup de Muntanya 
Grup de atura 
Noticiari del Centre 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Muntanya 
Grup de Fotografía 
Grup de atura 

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC 
Dimecres, de 7 a 9, hi ha servei de secretaria. 

Divendres, de 9 a 10,30 del vespre és obert per a tots els serveis. 
Per a qualsevol informació podeu trucar al telefon 93 714 73 05. 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
Qui hi estigui interessat haura de cercar notícies en altres fonts. Per a més 

informació sobre activitats, veieu la Web de la FECC: www.feec.org 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE JUNY 

• Dia 3: Assistimcia a la 
tradicional Missa en memo
ria dels excursionistes cas
tellarencs que ja no tenim 
entre nosaltres i a l' Aplec 
del Centre. 

• Dia 15: Reunió per a programar les activitats del Grup de 
Muntanya, que es desenvoluparan en el decurs del tercer trimestre d'enguany. 
Comenc;ara. a dos quarts de deu del vespre al local social. Oberta a tothom que 
vulgui participar i col-laborar. 

• Dia 17: Excursió matinal a la serra de Picancel (Bergueda) . Iti
nerari: Pla de la Fusta, pont del Climent (675 m), pont del Doro, font dels 
Colletons, font dels Coms, collet dels Pins, serrat de Migdia (1.083 m) , torrent 
Fred, el Trencacames, portell de l'Ovellar, pont del Climent i pla de la Fusta. 
Sortida de l'aparcament de la plac;a Calissó, a les 7 del matí, en punt. Distan
cia a recórrer: 9,540 km. Desnivells: 600 metres de pujada i de baixada. 



Temps d e camí efectiu: 4 hores. Desplac;:ament en cotxes particulars. Cal 
inscriure's previament. Horari previst d'arribada a Castellar: a l'entorn de 
les dues de la tarda. 

• Dies 23 i 24: Excursió d'alta muntanya al principat d'Andorra. 
Ascensió al pie d e la Serrera (2.912 m). Sortida: dissabte a la tarda. Des
plac;:ament en cotxes particulars. Cal inscriure's previament (abans del dia 
15 de juny). Sopar i celebració de la tradicional revetlla de Sant Joan a un 
hostal de Soldeu on es pernoctara. Diumenge matí: Ascensió ·al pie de la Serre
ra des de la coma de Ransol (1.920 m), passant pels estanys de Ransol, estany 
deis Meners de la Coma i callada dels Meners. Temp s d e camí efectiu : 5 a 6 
hores (segons la quantitat i les condicions de la neu que es presentí en el de
curs del recorregut). Desnivells: 1.000 metres de pujada i de baixada. Havent 
dinat, s'iniciara el retorn cap a Castellar. Horari previst d'arribada a la nostra 
vila: a l'entorn de les set de la tarda. Aquest itinerari d'alta m untanya és 
probable que requereixi haver de transitar per damunt de neu una 
part del trajecte. Per aquest motiu, es recomana a les persones que 
puguin estar interessades en p articipa r-hi, el concu rs d 'una certa ex
periencia tecnica amb l'ús del piolet i dels grampons. 

• Día 3: Excursió i participació a 
l'Aplec del CEC. Excursió matinal que 
es fara amb els companys del Grup de Na
tura, es sortira a les 8 hores de l'IES Cas
tellar en cotxes particulars fins a Les Are

nes. ltinerari: Les Arenes, Sot de la Carda, Turó del Muronell, Coll de la 
Rocassa, Coll Llarg, Turó de Matalonga, Avene de la Carbonera, Carena de l'Illa 
i Les Arenes. 3 hores de camí aprox. Vocals: Francesc Deu i Elvira Guardia, 
telefon 93 714 58 70. Dinar d e l'Ap lec: Els que es vulguin quedar a dinar a 
Les Arenes, s'han d'apuntar a l'organització de l'Aplec, adquirint els tiquets del 
dinar. 

• Dia 23: E l Valles s'il·lumina. Reuetlla de Sant Joan a La Mola. Tor
narem al cim més alt del Valles per veure com s'il-lumina i aprofitarem que és 
revetlla de Sant Joan, per celebrar-ha. Encara no esta programada del tot. Us 
informarem de tots els detalls de l'excursió en el proper correu electronic. Vo
cals: Francesc Soto, 93 714 62 32 i Francesc Alavedra, 93 714 29 21. 

/A TALLER VILACLARA S. A. 

V RENAULT 

Reparació i venda de veh icles 
nous i d'ocasió 

Assegurances de vehicles i de la llar 

Passeig, 72 - Francesc Layret, 41 
Tels. 93 714 51 91 - 93 714 24 38 
Fax 93 71 4 86 52 - CASTELLAR DEL VALLES 

CLINICA ilENTAL,... 

DEL CEN'IrlE "' 

Sala Boadella, 11 , baixos 
Telefon i fax 93 747 45 90 
CASTELLAR DEL VALLES 



GRUP FAMILIAR 

• Dia 3: Aplec d e Les Arenes. Participarem en el dinar a l'Aplec. 
• Dia 10: Sortida m a tinal p er les r odalies de Castellar. Per més 

informació consultar al google groups o bé escriure a grupfamiliarcec@gmail.com 
A la secció El caminar del Centre hi trobareu les activitats realitzades. 

• Dia 3: Excursió i participa
c ió a l'Aplec d el Centre. Itinera
r i : Les Arenes, Sot de La Carda, Turó 
del Muronell, Coll de la Rocassa, Coll 
Llarg, Turó de Matalonga, Avene de 
la Carbonera, Carena de l'Illa, Les 

Arenes. Rores d e cam í: 3 h. aproximadament. Desplacament en cotxes par
ticulars. Sor t id a: 8 del matí davant l'IES Castellar. Vocals: Elvira Guardia i 
Francesc Deu, telefon 93 714 58 70. 

• Dia 20, d imecres: Reunió GRUP DE NATURA a les 20 h . al local 
del Centre. 

• Dia 30, dissabte: Sant Amand "El b a lcó d el R ipolles". Itinerari: 
Coll de Jou, Sant Amand, Saltor, Pla de Can Pegot: lloc on hi ha el Monument 
a Lluís M. Xirinacs. Rores d e camí: 3 hores aproximadament. Sortida : 8 del 
matí davant l'IES Castellar. Desplacam en t: en cotxes particulars. Ri haura 
la possibilitat de dinar en un restaurant de la zona, bé de preu. Vocals: Elvira 
Guardia i Francesc Deu , telefon 93 714 58 70. 

Espai del Lector Nobel 
Uibreria, premsa i papereria 

CARRER SALA BOADELLA, 1 O 
CASTELLAR DEL VALLES 

Tel. 937 472 301 
castellar@libreriasnobel.es 

Espol lector 

www.libreriasnobel.es Nobel 

1 

~rrum+} 
Castellargraf, S.L 

Puig de la Creu, 3- Tel./ Fax 93 714 51 42 
castellargraf@telefonica.net 

Castellar del Valles 

ESPORTS 

STOI' 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 937142874 

Cffo ' . 
PLAN~ 

Prat de la Riba, 34 (pla9a de Catalunya) 
Tel. 93 714 40 62 

CASTELLAR DEL VALLES 



ESPLAI SARGANTANA 

Castellarencs! 

Només dir-vos que aquest 
any l'Ajuntament no 
ofereix Casals d'Estiu, 
pero les famílies que ho 
necessitin poden demanar 
ajuts economics a 
Benestar Social que té les 
seves oficines a l'Espai 
Tolra, per venir al nostre 
Casal. Com més serem 
més riurem, oi? 

I recordar-vos que nasal
tres estarem esperant
vos durant els dies 
d'inscripcions a l'Esplai 
Sargantana, que es traba 
amagadet entre els jar
dins de l'Ajuntament (pero 
busqueu-lo, que hi és!) 
Apa-li! 

INSCRIPCIONS 
Fins el 16 de juny 
Dilluns de 5 a 7 i 
dijous de 7 a 9 tarda. 

[)el dilluns 25 de Juny fins divendres 20 de JUliO!, 
i del 22 al29 de Julio! tnarxern de catnPatnentS!! 

Edau: De 3 a1~ anYs. NascutS entre 1998 i 2008. 

A.Colllda 

Casat mad 

Meniad<>r 
Casal~rda 

TOtel dla 

Horari Preus 
[)e so a 9ll u.oo etmmana (JCidia) 

[)e 9ll a n.30o •s.oo Clsettnana 

[)e 13.300 a n.30tl lS.oo etsettnana (8C/dial 

[)e n.30o a 17.300 20,00 etsettnana 

[)e 9.0011 a 17 .30h 9o,oo etsettnana 

Preinscripció: 
Det l1 d' Abril flns al 5 de Malg. 
C!)lssabtes de 16.300 a ll.30h a l'espfail 

ALTA MUNTANYA, ESCALADA CLÁSSICA, 
ESCALADA ESPORTIVA, ALPINISME, 
FERRADES ... 1 SOBRETOT, BON ROTLLO!!! 

ACTIVITAT REALITZADA 
Data Activitat Lloc Participants 

Jordi . Jordi 
Jordi - Jordi 

29-4 

1-5 

6-5 
11-5 
12-5 

Escalada Montserrat - Magdalena inferior · Via Ápia (!'J.) 90m 
Magdalena superior · Via The Puretas Climb (IV) 80m 
Escalada Montserrat 
Miranda Sant Pere ·Via Ramon de Semir i Arquer (IV+) 130m Rafe!, Leo i Esteve 
Magdalena inferior · Via Rataplan (IV+) 90m Rafe!, Leo i Esteve 
Escalada Alós de Balaguer · Via Oiga Frontera (V) 230m Jordi- Montserrat 
Escalada Sant Llorenc del Munt - Cavall Bernat (IV) 30m Jordi · Montserrat - Abe! 
Escalada Banyadores - Cabrera de Mar - Esportiva. Jordi, Montserrat, Leo, 

Isa i Esteve 
13·5 Escalada Montserrat · La Codolosa 

Via L'Avi Trepador (V) 85m Jordi - Montserrat 
Jordi - Montserrat Via Josep Monistrol (V-) 65m 



GRUP DE FOTOGRAFIA --------
26e CONCURS DE FOTOGRAFIA EN 
COLOR PER TRIMESTRES 

Les fotografíes del primer trimestre 
estan exposades tot aquest mes de juny al 
local social del Centre Excursionista. Es poden 
veure els dimecres de les 19h. a les 21 h. i els 
divendres de les 21h. a les 23h. 

El segon trimestre, amb el tema «Cordes, cordills i fils», el termini 
de presentació de les fotografies és el 29 de juny. El veredicte es fara dins la 
primera quinzena de juliol. 

PUNTUACIÓ DEL 1r TRIMESTRE - TEMA LLIURE 

Jurat del Departament de Fotografia de Les Agrupacions Professionals 
Narcís Giralt. Castellar del Valles 19 d'abril de 2012 

En el butlleti del passat mes de maig, per problemes informatics, la clas-
sificació del primer trimestre no era en el format i l'ordre correctes. Aquesta és 
la correcta. Disculpeu l'ordinador. 

Clas. N o m i cognoms Foto 1 Foto 2 Total 

1 Jaume Muntada 22 20 42 
2 Carme Vidal 21 21 42 
3 Pere Fité 21 21 42 
4 Maria Marin 20 19 39 
5 José Luis Malvesí 21 17 38 
6 Jordi Serra 20 18 38 
7 Guillem Diaz 20 17 37 
8 Ma Teresa Robles 20 17 37 
9 Manel Bernal 19 18 37 
10 Jaume Calsina 21 15 36 
11 Emilia Garcia 19 17 36 
12 Lluís Latorre 18 17 35 
13 Guillem Deu 19 15 34 
14 Enrie Comellas 18 16 34 
15 Francesc Deu 18 16 34 
16 Elvira Guardia 18 16 34 
17 Eduard González 18 16 34 
18 Conxita Garcia 17 16 33 
19 Montse Mañosa 17 16 33 
20 Carmen Campos 17 16 33 
21 Fran Morales 17 15 32 
22 Angel Pastor 17 14 22 
23 Carme Mas 17 14 31 
24 Adria Deu 16 15 31 
25 Isabel Mach 16 14 30 
26 Toni Penalva 15 14 29 

ITJ 



GRUP DE RECERCA DE LA PEORA SECA 

Benvolguts. El passat divendres 18, varem concretar una nova projecció 
al Centre, pel dia 8 a les 21 hores. Es tracta d'una aportació del Grup de Re
cerca de la Pedra Seca. El títol sera «La barraca de l'Antó», i és un documental 
que recull el procés de reconstrucció d'aquesta singular barraca. 

Consulteu a la secció Diuendres actius. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

Dia 3: XIII APLEC DEL CENTRE i XVI MISSA A LES ARENES 

PROGRAMA 

1 O del matí: Celebra ció de la 
Missa davant l'ermita. 

1 del migdia: Concert de la 
Coral Xir ibec 

2 de la tarda: Dinar de ger
manor i després de dinar , lliura 
ment plaques commemoratives dels 
25 anys de soci i medalla Memo
rial Simeó Caba als que en fan 50 
de soci. 

ADQUISICIÓ DELS TIQUETS PEL DINAR 

Els tiquets pel dinar cal adquirir-los al local del Centre tots els di
mecres del mes de maig fins el 30, de 19 h a 21 , i els divendres, de 
21 h a 22 h. 

Els preus són els següents: Gratuit pels nens nascuts el 2009; 
pels nascuts del 2002 al 2008: 8 euros els socis i 10 euros els no socis. Pels 
nascuts el 2001 o abans: 14 euros, i 17 euros els no socis. 

El dinar constara d'un pica-pica d'ent rada i paella d'arrós, pa, pos
tres, begudes i cafe. 

12 juny REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ DE LA 52a MARXA INFANTIL 

Dia 12 de juny, dimar t s, a le s 9 del vespre 
al local del Centre. 

Comen<;arem a pensar en l 'organització d'en 
guany, en com ens repartim entre tots les tasques pre
vies i puntuals. 

P r ene u nota del dia i hor a . Si hi haguessin 
canvis, us ho informarem en el proper butlletí. 

Per la promoció excursionista entre els nens! 



23 JUNY-RECEPCIÓ DE LA FLAMA DE LA LLENGUA DEL CANIGÓ 

La Flama sera portada des del Parlament a Castellar i 
lliurada a membres del C.A.C. a l'entrada de la població (fa
brica del vidre), els quals la passejaran fins el centre de la vila. 
A l'arribada a la Pla<;a del Mercat, sota El Mirador, ens tro
barem diverses entitats culturals celebrant l'avinentesa. 

L'hora de l'arribada al migdia encara no esta disponible. 

DIVENDRES ACTIUS 

U s preguem que si coneixeu 
algú deis que van participar en 
els cursets d'esquí i sortides d'anys 
enrere, els recordeu que desitgem fer, 
per la Festa Major, una exposició ce
lebrant els 25 anys, i NECESSITEM 
FOTOGRAFIES. 

Poseu-vos en contacte amb en 
Jaume Muntada, telefon 680 190 052 
i correu: jaumuntada@yahoo.es , o bé 
passeu pel Centre a portar-les en ho
rari d'atenció al públic. 

1 de juny, a les 9 del vespre 

Projecció del documental «HOME» 
Es va estrenar el 2009. És un documental 

sobre la Naturalesa del nostre Planeta. Ens avisa 
que estem trencant l'equilibri natural i aixo tin
dra conseqü€mcies. Conté imatges espectaculars de 
la Terra des de l'exterior. 

Organitza: Jesús Gómez 

8 de juny, a les 9 del vespre 

Projecció del documental de pro
ducció propia del soci Jesús Gómez, 
que hem titulat «LA BARRACA DE 
L'ANTÓ», i que recull el procés de 
reconstrucció d'aquesta singular bar-
raca. 

Organitza: Grup de Recerca de 
la Pedra Seca 



15 de juny, a les 9 del vespre 

El proper divendres 15 de juny 
a les 21h, al nostre local social, podrem 
gaudir plegats de !'audiovisual sobre 
«EL MARROC 1 L'ASCENSIÓ AL 
TOUBKAL». 

Organitza G.A.M.E. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ALTRES ACTIVITATS 

MEMORIAL D'EN PERE CARDONA A LA FONT DE L'ESQUIROL 

El 29 d'abril, quasi 
un centenar de persones: 
família, amics, coneguts i 
altres persones vinculades 
als diversos grups del Cen
tre, es van aplegar a les 11 
del matí a la font de !'Es
quirol, per retre un sentit 
homenatge al Pere, fent 
memoria del seu amor a la 
Natura i a les persones, a 
l'esport de l'esquí i de 
l'obra feta en favor del 
manteniment de les fonts i 
de les obres de pedra seca. 
Després de diversos parla

ments de persones amb qui havia mantingut més estreta relació, la seva filla 
va agrair l'acte i finalment es va cantar l'himne de Catalunya. Va ser una tro
bada molt emotiva. 

QUARTA ETAPA PEL MONTSANT 

El passat 6 de maig, una 
trentena de persones que se
gueixen la ruta "De la cartoi
xa d'Escaladei al monestir 
de Poblet" van conjurar les 
adverses prediccions meteorolo
giques i van r ealitzar amb bon 
temps aquesta preciosa etapa 
de més de 14 km des de 
Cornudella del Montsant, per 
l'embassament de Siurana, pu-



jant i esmorzant a la vila, marxant pel camí dels Gorgs del riu Montsant, raco
nades preciases, fins a Arbolí, on es va dinar en un restaurant. Una diada més 
per recordar. 

FONT DE L'ES
QUIROL - PUIG 
DE LA CREU 

El passat 
diumenge dia 29 
d'abril, el Grup Fa
miliar va partici
par en el sentit ho
menatge a en Pere 
Cardona. Gn'tcies a 
en Pere vam des
cobrir aquest 
raconet que desco
neixíem i que ens 
va sorprendre molt 
gratament. Ben se
gur que tornarem 
a visitar la font de !'Esquirol. En acabar l'acte vam enfilar cap al Puig de la 
Creu. El dia acompanyava i vam gaudir d'unes meravelloses vistes. 

PROJECTE RIUS: SORTIDA CONJUNTA DE L'ESPLAI SARGANTANA 
I EL GRUP FAMILIAR 

El dissabte 12 de maig, algunes famílies i monitors de l'Esplai Sarganta
na i del Grup Familiar vam participar conjuntament de !'habitual sortida del 
Projecte Rius. La prospecció va anar molt bé. El riu estava prou net i el seu 
cabal era abundant a diferencia del setembre passat, quan el nostre tram de 
riu estava ben sec. El dia va ser tan calorós que per primera vegada vam po
der gaudir fins i tot d'un bany al riu!! Va ser un matí molt agradable que espe
rem tornar a repetir! (Fotografia a la portada) 



COL·LABORACIONS 

ESPELEOLOGIA: PER ALS NOSTRES SEGUIDORS 

Per ordres de la Junta, a partir del mes de maig ja haureu vist que les 
sortides d'espéleo han passat a l'apartat de col-laboracions, així sera a partir 
d'ara quan hi hagi espai suficient per a publicar quelcom d'espéleo. Les sorti
des que hem fet a partir del mes d'abril, ja les podeu consultar al Facebook del 
Centre i a la pagina web del Centre. 

• Dia 3 de mar<;: FORAT DE L'OR (566 m.) Cova situada al peu de la 
carretera que puja pel congost de Terradets. Té dues hoques, la més baixa ac
tua de surgencia en epoques de molta pluja. La boca superior és per la qual hi 
accedim. La galería principal és inclinada i té algun pas que s'estreny una mica, 
de la qual només podem recór
rer uns 200m., ja que a partir 
d'aquest punt, es sifona i només 
és apte l'exploració per experts 
submarinistes. 

Visita realitzada per: M. 
Mañosa, J. Navarro i 43 espele
olegs d'arreu de Catalunya per 
recalzar la tasca de dos espeleo
submarinistes en l'exploració 
dels varis sifons existents de la 
cavitat. Destaquem també la 
presencia del vetera Ramon Ca
nela i la seva dona M. Rosa Vi
nyes. 

UNA MUNTANYA EMBLEMÁTICA: EL XÁLIMA (1.492m) 

Porto més de set decades trepitjant terrenys en qualitat d'excursionista o 
més aviat de muntanyenc (potser millar dir-ne muntanyista?) Les primeres sor
tides foren --com és natural- per la rodalia de Castellar del Valles i, de mica 
en mica, vaig anar ampliant l'abast de les meves escapades a muntanya. L'oro
grafia de Catalunya i, també, de la Península Iberica m'ha permes coneixer un 
futimer de valls i cims. En aquests darrers anys he estat a tots els punts culmi
nats de les 41 comarques (de moment) catalanes i a tots els de les 50 provín
cies de l'Estat espanyol. Fins i tot amb l'ascensió al punt més alt de l'Estat 
portugues, els 2.531m del volea de l'illa do Pico, a l'axipelag dels A<;ores. 

El tema d'aquest article no abasta les sortides a l'estranger. Tot i haver
ne fet un bon grapat, incloent-hi tots els continents (els pols, exclosos), sempre 
he tingut preferencia pels llocs que podríem dir-ne «de casa». Amb motiu de les 
9 rutes fetes del Camí de Sant Jaume, juntament amb la meva dona, Anna M., 
i remenant mapes i mapes em va sorprendre veure un vertex geodesic l'altitud 
del qual coi:ncidia, exactament, amb una data histórica: 1.492 m. Ni més ni 
menys que la de l'any que s'atribueix Cristüfol Colom com a descobridor de l'ano
menat Nou Món! D'en<;a de la «meva» descoberta han passat un parell d'anys, 
fins que vaig poder trepitjar aquesta muntanya magica, gracies a la col-labo-



ració dels amics Lluís 
Muntan i Toni Ruiz, del 
Club Muntanyenc Barcelo
nes, i de l'Anna M. Palleja, 
la meva dona. Durant la 
tercera setmana del passat 
mes d'abril ens vam tras
Hadar amb cotxe i d'una 
sola tirada, des d'aquí fins 
a Valverde del Fresno, al 
nord de la província de 
Caceres, llindant amb la de 
Salamanca (en total, poc 
més de 1.000 km). 

L'endema mateix, Els consocis Anna M. Palleja i Josep M. 
Torras en el vertex del Xalima (1.492m) aprofitant que feia un sol 
esplendid i un dia molt clar, varem iniciar de bon matí l'ascensió a la cobejada 
muntanya. Una bona carretera ens va situar al Puerto de Santa Clara o de San 
Martín, situat als 1.020 m d'altitud. Primer per una ufanosa pineda i després 
per entre Prats i rocaters de tipus granític anarem pujant, seguint més o menys 
la carena divisoria de les dues províncies. Es tracta del tram final de la Sierra 
de Gata pel seu cantó occidental, a escassos quilometres de Portugal. 

A la meitat del recorregut treiem el nas a les restes d'un antic pou de gla9, 
dit aquí nevera (coma Valencia). El vertex que senyala el cim ens rep amb una 
forta ventada i un fred que pela! Sort que un abric de pedres ens acull com a 
bon recer. La panoramica és molt extensa, en tates direccions, ja que els cims 
envoltants són tots més baixos. 

Coma dada curiosa, aquest cim és conegut pels de Salamanca com a Cer
ro Jálama, pero pels cacerenys és, simplement, el Xalima! Aixo ve de la singu
laritat idiomatica dels habitants dels quatre nuclis de població situats al ves
sant sud de la muntanya: Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo i 
Villamiel. En tots quatre encara es conserva una «fabla» provinent del gallee 
que ells anomenen el «mañegu» ... 

Retornats al cotxe, vam anar fins un altre punt proper conegut com a la 
Refiesta, a 1.215 m el qual, pel 
cantó de ponent mira total
ment a Portugal. 

Aprofitant la nostra si
tuació, varem arrodonir el 
viatge fent una visita turísti
ca a la regió de les famoses 
Hurdes (o Jurdes) i a l'emble
matic monestir de la Peña de 
Francia (és el nom d'un riu) 
empla9at a l. 739 m damunt 
una alterosa talaia. Pero aixo 
ja són figues d'un altre pa
ner ... Fins a la propera! 

El perfil del Xalima destaca a la 
Josep M. Torras llunyania, des de la Sierra de Gata 


