
BUTLLETI INFORMA TIU Núm.17

Apartat 1.141 43080 Tarragona febrer 1999

EI'brus 5.642 m.
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Hem comenyat a ter excursions assequibles per gairebé
tothom, amb circuits originals del pre-Iitoral.

Eis folletons o fitxes que són editats per il.lustrar els
recorreguts, seran inclosos en les pagines centrals de la
revista per qui tingui el gust de col.leccionar-los.

~ ~=~;:d-:;~~:"~: ~~ Grup E,curslon;sta del Camp de' arr.1gona

l'iniciativa ha sorgit per les peticions d'alguns
companys i la conveniencia d'omplir un espai per I'excursió
popular o familiar i el coneiximent de les nostres contrades.
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NOTICIES

El refugi Bessiberri ha quedat fet malbé i esta fora d'us

Tenim informació actualitzada del refugis de la FEEC, amb el calendari
d ' obertura. preus i telefons deIs guardes per lal de fer reserves.

El passat lO de gener de 1999 es va <.:elebrar al Coll de Lilla í a Montblanc la

rehabílitació deIs senders GR 7, GR 171, GR 172 i GR 174 í la presentacíó

d 'una nova guía en un sol volum. Circular 89/1998.

3

4 Esta obert el termini d'inscripcions per I'any 1999 del Centre de Tecnificació

d'Escalada Esportiva de Catalunya i Copa d'Espanya. Els loves interessats, amb

historial i motivació suficients, poden sol.licitar-Io a través de Secretaria. Circular

87/1998.

5 La FEEC ha xifrat en prop de 40 milions de pessetes el desajust pressupostari
actual, fruit de la ges,iá de les juntes anteriors, per la qual cosa ha elaborat un

pressupost extraordinari, del qual ara les entitats hem cobert ja el 20 %,
proporcionalment al nombre de socis. Aquesta derrama extraordinaria repercute ix

negativament en els minsos recursos del nostre Grup, que intentarem trampejar

sense que aixo repercuteixi en les quotes deIs socis.

6.- Com a conseqüencia del punt anterior, Senders de Catalunya, que té cura de la

xarxa de GR i PR, ha vist minvada a una quarta part I 'aportació que rep de la

FEEC.

7 la es poden demanar les Ilicencies federatives per l 'any 1999, que ha sofert un

Ileuger increment de preu respecte l 'any passat. Demaneu-Ia quan abans mi"or

ja que la de 1998 va caducar el 31 de desembre. La rebreu junt amb un fu"etó

explicatiu.

S'ha posat en marxa un telefon d'informació senderista INFO SENDER amb el

número 609334872. Properament s'obrira una pagina a Internet sobre el tema.
8.

9.- Presentació del Ilibre d..excursions del nostre company i amic Antoni Cabré, el dia

18 de febrer a les 7 de la tarda a la Llibreria La Capona de Tarragona.

IO.-Qui vulgui signar a favor de I 'iniciativa parlamentaria en suport de les Seleccions

Esportives Catalanes es pot posar en contacte amb Secretaria.

Grup Excursionista del Camp de Tarragona
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EXPEDICI6 ELBRUS'98

L 'estiu passat, concretament en els dies 11 al 25 de Juliol, el G.E.C. T
realitzava la 33a Expedició.

Encara resten en la memoria les últimes expedicions efectuades I..any
1997 al Aconcagua, en el mes de gener i al Kilimanjaro a principis
d..estiu.

Després d'assolir aquest dos reptes quasi impensables per nosaltres ens
va vindre a la memoria el Mont Blanc aconseguit I 'any 1989 i consider"at
fins fa poc únic sobira d'Europa.I ens semblava un exit una mica
incomplet i volíem completar la trilogia muntanyenca amb I 'autentic
gegant d 'Europa.

L'Elbrus amb els seus 5.642 metres d'al~ada esdevé la cota maxima

europea, és un volca apagat situat a la serralada Nord-oest del Gran
Caucas inclos dins la Regió Autonoma de Kabardino Balkaria a
Rússia.Hi ha diferents noticies sobre la primera conquesta. En les
enciclopedies hem trobat que la "primera" fou l 'any 1868 realitzada pels

anglesos Moore, Tukett, Devouassoud i Freshlield. En altres
publicacions es considera com a data inicial l 'any 1874, integrant
I'expedició un suís, Peter Knubel, i quatre anglesos : Gardiner,
Crauford, Grove i Horace Walker.

Les primeres ascensions realitzades per catalans arriben

Guillem Merz, i l'any 1967 Arqués, Mesa i Barbera.
'any 1942,

La nostra expedició va ser realitzada conjuntament per quatre companys
del G.E.C. T .i vuit mes de diferents indrets: Artíes, Barcelona, El

Morell, Granollers, Madrid, Pamplona i Reus.

Primer volaren a Moscou i despres a Mineraline Vody, viatjar per
territoris de 1 'antiga Unió Sovietica, avui en dia encara continua tenint
regust d'aventura.

Grup Excursionista del Camp de Tarragona4



Despres de varies excursions d'aclimatació per les rodalies de Terskol i

uns dies al Refugi Prijut-11 situat a 4.137 m. completavem la preparació

i el 20 de juliol a les II h. tots el companys estavem al cim.

Ara si que podem estar satisfets, el nostre modest Grup Excursionista ha
arribat a la cota mes alta d ' America , d ' Africa i d 'Europa.
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RECERCAIRECUPERACIODESENDERS

Joan Marqués i Josep Miquel Argentó

Les properes actuacions del nostre grup durant aquest any, per tal de millorar els

camins de muntanya, seran les següents :

SERRA DEL MONTSANT

Nou Grau de Sant Bertomeu (Entre Eis Ventadors i Eis Tres Jurats Grans, Tra<;:ar;

fitar el camÍ, arranjar i marcar-lo.

2.- Cercar el camí que devalla de la venta de la Serra de la Llena fins el mas de
Soler3.s.

3.- Resseguir el camí del arau de l'Enderrocada (Escala Dei).

4.- Resseguir el camí del Grau deIs Bous o del Cargol (Vilella Baixa).

5.- Resseguir el camí del Grau del Coll Empedrat (Vilella Baixa-Caba<;ers)

PORTS DE TORTOSA .BECEIT

.-Resseguir el camí del Ports de Beceit -Tortosa Paral.lel al GR desde el Mas de
Maraco fins al CoIl de les Carabasses tot passant pel CoIl deIs Eri<;ons.

2.- Esbrinar a on fa cap el sender que surt en direcció a la Font deis Adells desde la
Font del Bosc Negre.

Tats aquells que desitgin participar-hi, que ha diguin a Jaan Marqués (977759175

629330316) ó en Pep Argentó (977759757- 629300557).

Grup Excursionista del Camp de Tarragona
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Col.laboracions. ..

CIRCUIT PER LES TERRES DE SIURANA. Día 25-01-98

XA VIER TROBA T V ANRELL
Mcmbrc col.laborador del C.E. Mallorca

8.45 h. Sortim de Tarragona. Carretera de Siurana. Día fred anlb boira alta.

9.45h. Crullla de pistes, on consultem el mapa deIs Bombers, que hi trobcm

IOh. Aparquem el cotxe en una pista, al capdamunt del Orau deIs Corrals Nous,
prop d'una vinya. Caminem cap al mas de la Bilrbara, que fotografiem i també I'
alzina adjacent: un arbre magnífic.

Visitem la font, que raja escassa i avancem cap al N per una pista, tot deixant a
mil dreta una casa en ruines i arribem a les envistes de les runes del mas de
Gravat. Seguim I'antic Grau de la Post o de la Biga: descendent per una rasa, que
es fa barranc profund, essent un camí net i forc;:a bonic, empedrat, amb marques
de pintura vermella. Anem paral.les a una conducció d'aigua. Crullla amb el camí
del riu, a tocar del barranc de la Gritella o de Prades: comprovem'que duu forc;:a

algua.

Seguim aquest camí, amb marques vermelles, aigües amunt, sense trobar cap
marca de PR. Anem sempre al costat de la conducció d'aigües de Comudella, fins
arribar a I'assut de captació. Aquest camí és for~a malmes. Passem per uns
bonics gorgs, que fotografiem. Ara creuem el riu, i ens enfilem per un esborradís
sender, superant el darrer cingle calcari. Tenim davant la unió deIs barrancs del
Carca ix i de la Pedregosa. Enfront tenim el mas de I' Extremenyo, des d'on van
bastir una pista fins I'aiguabarreig, degut als incendis. Al fons, veiem els Plans de
la Guardia. Som dalt del cingle i admirem tot I' engorjat del barranc de la Gritella.
Fotos a unes roques encimbellades, on s' enfilem.

A vancem en direcció S per un terreny incomode, de mal caminar, antic cremat,
amb garric. Aviat trobarem una pista paral.lela i I'encreuament del PR, que puja
pel Grau del Gris. El seguim amunt 5 min, i sense arribar al mas de Porrera,
decantem cap al SE per les Socarrades. No davallem. Anem de biaix per tal de no
perdre al9ada i creuem dos antics camins empedrats, totalment perduts.
Tenint com a referencia davant nostre, el barranc deIs Gorgs, seguim avan9ant
sempre cap al SE, i aviat apareix un sender amb fites, que avan9a planer, cap a
I'E. Sentim trets del ca9adors, llunyans.

Aviat el camí davalla una mica i després la davallada és ferma i ens encarem amb

Grup Excursionista del Camp de Tarragona 7



el riu Siurana. Aviat trobem I' antic camí de Comudella a la Febró, assenyalat
amb una grossa fita. El prenem cap a 1'W, avall, fins arribar al nivell de 1'aigua
del riu Siurana en un punt on es veu la destrossa deIs aiguats del 1994. Aquest
camí roman net i és marcat amb marques blanques. Fotografiem la dcsenrocada
del Castellans. I anem passant per davant del barranc deis Gorgs, els Quatrc
Molins, el camí que baixa del mas de Ribelles, i ja som al molí de 1'Esquirola. Ara
prenem el camí del Grau deIs Corrals Nous, on trobem roderes de motos, i fem
fotos al pas empedrat sota 1'agulla Negre.

Admirem la panoramica sobre la vall del riu Siurana: les Solcides, el poble i Puig
de Gallicant, i el mas deIs Frares. Toma a bufar vent fred i ens abriguem.
Capdamunt del Grau. Pista. Cotxe. Retom a Tarragona.

NOTES:

1- No hem pogut veure el Grau del Nen de Prades, marcat en el mapa 1110.000, i
sobre el terreny no queda gens cIar que hi hagi un grau on el marc.

2- Hi ha un error al mapa 1130.000 de la guia actual, ja que marca més al S del
lloc on correspon, el mas de la Bilrbara, cosa que ens ha comportat el fet de NO
trobar el Grau del Gris. Així mate ix, marca com a mas de I'extremenyo, el que
són els masos del Lluc i d'en Sargantill.

3- Tampoc no hi consta el camí de la Febró al molí de I'Esquirola, que hem
seguit. Temps total del circuit: 4h.

4- GRAO DEL NEN DE PRADES.Referit al cabdill Pere Balcells, de Prades,
durant l'última carlinada. Queda sota del mas de Porrera; és un petit cingle
calcari sembla impossible que per aquest lloc pogués escapolir-se dalt d'un cavall

5- LES SOCARRADES. Topónim que correspon a una amplia zona de terreny
cremat, rarcit de pistes que no duen enl1oc, retes per tal de treure la fusta del bosc
cremat-malmeten els antics camins i ran dell1oc un indret perdedor per
I'excursionista. ,;.
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CIRCUIT INSÓLIT PEL MONTSANT

Antoni Cabré Puig

PASSANT PEL GRAU DE LES TOSSES I
VISIT ANT LA BALMA DEL RACÓ DE LA BÓLIA. Cal dur cantimplora amb aigua.

Iniciem la caminada a la Morera del Montsant, als 743 m. Ascendim a la cap~ada de la

~erra Major pel Grau de la Grallera i. en entrar al comellar deis Codolells, veiem a

I'esquerra les ruines de I'antic corralot del Barrull, després del qual hi baixa un barranc,
per on ens enfilem , mitjan~ant un cami que inicialment va pel fons del barranc i després

s'enlaira, passant a frec del solitari pi del Ros, lills trobar la serra Major, prop de I'antena
gegalltilla amh allemometres, als 1.110 m. Cami de Cap~ada cap a I'W i Piló deIs Sellyalets:

1 H de camí. Descansem i esmorzem. Bona panori\mica. Saludem el pessebre i el pal

indicador.

Avallcem cap al N\V, deixant una carena que va cap al N i, aviat, tornem a IIvan~ar cap II

I'esquerrll, NW, deixllnt una altrll Cllrena, qlle és III vessllllt E del nllixent barrllnc de les

Tosses. Nosllltres IIvancem decididament ClIp al N, per unll carena que es va fellt estreta i

aeria, i que ells presenta dos turonets successius. A la nostra esquerra hem vist, pregon. el

barranc del Pep de les Cabres. A la nostra dreta tenim, pregon, el barranc de les Tosses.

on hi veiem la balma del Lloren~.

El darrer turonet ens fa albirar la profunda fondalada del riu Montsant, tancada a I'W per

la roca Falconera de Baix, i per I'E tenim els Castells i, més lIunyans, els Ventadors. Som

als 1.034 m, segons el mapa. Fenl fotos.

Ara descelldim pel fiI de I'aresta E: nou nus de carenes, i ara cap al NW: sempre hi ha lites.

Arribem a un repli\, balconada del que ens toca caminar: sembla impossible baixar, pero

en avan~ar fins la vora de: cingle, veiem a la "ostra esquerra una canal obliqua descendent

cap a la nostra esquerra, que fa de bon caminar, ja que ens recorda una escala. Anem a

p:lrar a IIII bosquet amb alzines i aurons. i per IIn perdedor sender, sempre avall, arribem

a un 11011 cingle qlle també descendim aprolitant uns passos lIaturals, cap a la nostra

esqllerra, creuant IIn barrancó, i ja som ell uns antics bancals. Ara, cap a la nostra dreta,

sempre amb I'ajut de lites més que suficients, arribem al PR- 183, ( antic PR-C-14 ), que
ve de la Follt Cllnaleta i que seguim cap a I'W, arribant a la clldolla del Racó deis Forats.

Remulltem el Grau del Racó deis Fora!s i, ell arribar al capdamunt, veiem la cruilla

després d'lIna placeta damunt del cingle, prellellt el cami a la dreta, qlle en 10 min ells duu

;11 coll de I'Home Mor! o coll N del MolIó Alt, :lls 930 m. Valla pella rt'sseguir t'lllom drt't

del rocam, per tlll d'llbocar-Ilos dllmun! del cillgle: III visió de III rocll FIllcOllerll i III seu peu

la cova del Dr. Papaceit és espt'ctacular. com no lI'hi ha d'altra. Foto obligada.

Retorllem ;11 coll, 011 heln de parar atencíó: tellim al davant el barrallc de I' t\lIferi.

all!i~amellt important 1I0c de carboneres, :Ivui el pas per davllllar aquest barranc hi és

perdllt ( ¿ podríem recuperar-lo en un proper dia del Cal ni de Muntanya? ). Si anéssim
cap al N, arribariem a la cova de les Campanes, tot seguint pel cim de la Roca Falconera

de Baix, per 1111 terrelly pelat, pel damllnt de roca pinyolenca.

9Grup Excursionista del Camp de Tarragona



Avancem cap a la nostra esquerra, seguint damunt del cingle, i anirem veient algunes fites:

aquest cami avan~a planer fins creuar elnaixent barranc de " Auferí i enlla~ant amb el que
descendeix des del cim del MolIó Alt, per la carena NW. Passa per la barbacana, damunt

de la balma del Racó de la Bolia ( no, Boria ), pero no és accessible en aqucll punt. Foto

illteressant.

En inici:lr cl camí, als 5 milI, trobem un esvelt pi solilari: tot scgnint drel C:lp al cinglc,

trobem "anlic Grau de la FERRERA: que ens permet baixar del cingle. lJn cop :1 sota, pel

mig d'una atape.ida vegetació, amb uns 300 m de caminar dificultós cap a "W, guanyem

la Balnla dcl Racó de la Bolia: antigament hi havia nna cadolla quc recollia aigua mult

bona. Ara només veiem degotalls, i I'aigua es perd. La vegetació ha conqueril"indret.

Fotos i retornem sobre els nostres pass os i remuntem el Gran: molt dret, pero practicablc.

Guanyem novament el coll, i tot seguint el fiI de la cresta, amunt, guanyem el cim del MolIó
Alt, als 1.059 m. Carenegem i arribem al cami de cap~ada i el seguim 5 milI, C:lp a "E.

Fita :11 PI{, en el collet de la Font Pudcnt:l: descendim pel comellar del barranc dcl Miró

fins el R.,có de Míssa: gran panoritmica, que fotografiem. Ara ens enfilem carena E amunt

i gaudírem deis millors paisatges per tal de fer fotos de cingle, amb la Morera al fons.

Seguim un sender carener amb fites, i ja guanyem el barranc de la drecera del Corralot del

B:lrrull, prop de "antena. Descendim per aquest:1 b:lrrancada i pel Gr:lu de 1:1 Graller:l.
Arribem a 1:1 Morera, on hi podrem dinar bé. Temps estim:11 del circnit : 6 II.

SEGONA OPCIÓ:

Si hem situat un segon cotxe prop de la presa de I'embassament de Margalef, al riu

Montsant, podem optar per acabar I'excursió, sempre de davaIlada, en aquest indret.
Després de relnuntar el Grau de la Ferrera, seguirem pel reIleix del cingle, direcció W,

planers, per un sender amb fites. Creuarem la rasa, que dóna inici al barranc de I' Auferi,
i anirem a cercar la carena més occidental de les que confignren aquest barranc: aIl3

trobarem les restes de I'antic cami de bast, amb fites. Baixa molt planer tot tenint a I'W,

sota seu, el pregon barranc de la Taverna. Era un cami de carboneres, amb grauets.

Davant nostre veurem la cremada serra de la Llena: la Boronada i el cim d'EspadeIles.

Aviat tindrem una bonica vista de I'embassament, fins o" baixarem mitjan~ant unes

giragonses: terreny cremat. Actualment, l'embassameIIt sol rumaIIdre pie d'aigua.
El tormo del GaIl s'al~a esvelt, a la nostra drela.

El cami que eIIvolta I'embassament és malmes. Aviat serem a les envistes de la cuva de la

Tavema, que podrem visitar, ja que té Un gran iIItereS excursiuIIistic: seguirem el curs de

I'aigua, que forma uns bassiols encisadors. També veurem muricecs: cal dur Ilanterna.

Després, avan~arem pelmig del bosc, per un sender ;Iscendent, fiIIS la presa. Passa per ""es
balmes iIIteressaIIts. És important no perdre's ja que va dins d'UII alzinar farcil d'arilges.

Ara, tot baixant , guanyaremla pista asfaltada, als 400 m d'al~;lda, rrup d'nn femer. TeIIiln

d;lvaIIt les alteroses roqnes de I'ubaga del Ruger, inici de 1:1 RuveIlosa..

lO Gmp Excursionista del Camp de Tarragona



MUNTANYES DEL NOSTRE ENTORN. EL MONTSANT: L'AUFERí.
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GRAU DE LA FERRERA: avui totalment perdut: menava des del collet N del MolIó Alt, fins
el fons del barranc de I'Auferi i permetia accedir al racó de la Bólia ( no, Bória ) amb la
gran balma que contenia una cadolla amb aigua bona.
Nosaltres escollim un descens gens precis al principi: caminem descendents, NW, tot
seguint un serret escarpat i sense vegetació, I'Auferi, que ens separa de les profunditats
del barranc de la Taverna: trobem algunes monjoies i les restes d'un cami: inicialment
cal anar perdent altura, i sempre anar allunyant-nos del nou barranc que neix al peu N
del Molió Alt, i que rapidament es fa pregon i escarpat: el barranc de I'Auferí: zona molt
perduda i avui día, de dificil davallada. A la nostra dreta queda el racó de la caseta de
I'Andorra. A mesura que anem descendint, neixen nous serrets que marxen en direcció
a I'Auferí. Nosaltres sempre caminem pel que ens fa albirar el barranc de la Taverna: si
mirem atentament, seguim veient algunes fites. Sempre tenim a la nostra dreta un bosc
ufanós típic del N del Montsant: amb alzines i matolls i cadecs. També arbocers.
Arribem a I'inici del cremat: el terreny s'ha fet planer i ja albirem I'embassament de
Margalef, ara pie. Aquí el cami decanta a la dreta, deixant un serret a I'esquerra, cosa que
fa que a partir d'ara ja no veiem més el pregon barranc de la Taverna. El cami es fa més
evident: és un antic cami de bast, sense cap complicació. Veiem I'antic bosc d'alzines
totalment cremat. Arribem damunt de I'embassament, i encara estem molt alts. Tenim el
gran tormo del Gall a la nostra dreta: el cami baixa, mitjan~ant un calcinat grauet fins la
vora de I'aigua. Davant nostre tenim el serret de la Boronada, amb el cim d'Espadelles.
Ara cal caminar amb dificultat paraNels a I'aigua, W, i aviat som al barranc de la Taverna
a les envistes de la cova: I'aigua arriba fins gairebé la seva entrada. Traiem les lIanternes
i ens hi endinsem: segueix sent la meravella de sempre: seguim el camí de I'aigua, ens
enfilem: per una escala i per un tronc. Sortim al capdamunt, enmig d'una ufanosa
vegetació: tot aquest entorn es veu poc fressat: penso que actualment és poc visitada,
degut a les dificultats sorgides amb I'embassament. Recollim les motxilles i avancem per
un sender ascendent, fins la presa. Baixem al riu i ja trobem els cotxes, a la pista
asfaltada. Retorn.
Temps estimat de I'excursió: 5 hores, amb cova inclosa. Descansos no inclosos.
Dificultats: Facil. Prohibida a qui pateixi vertigen.
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"Caminar mirant el taló del que va davant no es la image
adequada de /'excursionisme. Cal interessar-se pels
indrets, les formes de vida, /'adaptació de /'home al medi
i la historia de manera que s'ajuda a estimanr cada pam
que es trepitja"

Comencem el recorregut en la Font del Roure on passa el
GR.7.1 que és I'antic camí de Prades que puja pel Racó de
Vilanova. En un minut trobem un sender a I'esquerra que
antigament baixava tins a Vilaplana i darrerament s'ha pogut ter
tins la tont del Llop (no es recomana ter-Io si no s'ha netejat
recentment) .Passem a gual el barranc del Racó de Vilanova i en
dos minuts pel costat d'una gran roca al peu del cingle de la Cova
Llonga .

A uns deu minuts des de I'eixida on el cingle fa una punta,
podem albirar la Vall i una bonica panorámica del Pla deis Altars i
per la dreta, una perspectiva deis cingles del camí i les entrades
deis barrancs, destacant el de les Tosques. Darrere nostre i cap a
la dreta, tenim el Cingle Clos, un amfiteatre tallat per una escletxa
que davalla del Mas del Morenet.

Seguint el sender i a uns deu minuts de camí des del
mirador, passem per un tallafocs que coincide ix amb les línies
d'electricitat i fa una raconada al cingle. El camí és fressat i cal
seguir-lo sense dificultats. A altres deu minuts des del tallafocs i
degut a la caiguda d'un pi, es va per una drecera que ha estat
foryada per la dreta per tal de reprendre el sender uns metres més
endavant. En cinc minuts travessem a gual el Torrent del Salt de
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l'Agustí (a pocs metres del camí, cap a la vall, el cingle cau
verticalment i des de Vilaplana endevinen la importancia de la pluja
pel volum del salt en aquest punt). Després de cinc minuts de camí
des del pas a gual, el cingle fa una punta i mostra una gran roca. A
I'esquerra, un sender condueix a través d'un repla del bosc (la
practica totalitat deIs replans situats entre el sender i el cíngle, eren
antigament placetes carboneres) al cingle del Salt de I'Agustí on es
gaudeix d'una vista grandiosa de la Plana del Camp: en dia ciar, es
poden vore els pobles de Reus, Salou, Cambrils, I'Hospitalet,
Riudoms, Les Borges, I'Aleixar, Vilaplana, Alforja i Montroig i serres
com Llavería (el cim de Mont-Redon i en sol de Ilevant el Cavall
Bernat), Tivissa, I'Argentera, la Mola de Colldejou, els Dedalts de
Vandellós, Puigcerver (El Motlló) i en el pla als peus de Llavería es
veuen les roques Masseres, la Muntanya Blanca i el Bec de la
Gallineta i en la meteixa serra de la Mussara, a la nostra esquerra
el Pla deis Altars.

Quan deixem el mirador i
resseguim el sender, trobem a
uns tres minuts de camí un gran
pi trencat i a continuació un
collet que té a I'esquerra una
gran roca i a la dreta una pineda
podent vore una marca redona
en color roig en el mate ix
sender. Per entre la pineda, hi
ha indicis d'un sender que
possiblement pujava al mas del
Morenet per un tall fet pel
barranc en el mate ix cingle. Cinc
minuts més endavant davallem
per sender obac, baixant fort
durant uns tres minuts i Encara queden trossos empedrats

t I t en el nu de les Tosques
apropan-nos a a vessan
esquerrana del riu de les Tosques. Al front, veiem el refugi i cingle
de les Airasses així com els cingles de la Palma i de Campanilles
amb els seus plans de conreu i els masos constituint la vessant
dretana del riu de les Tosques. Seguim el curs ben fressat del
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sender durant un quart d'hora fins arribar a una forta baixada que
aboca en el Pla de les Tosques, tenint cura al baixar els ultims
metres de camí, malmenats pels moderns 'cavalls d'Atila'.

Ha quedat descrit un sector de camí del que antigament es
podia ter, dit a grans trets, des de l'Albiol tins a Arbolí, anomenat
Camí de les Cingles creuant la carrerada que portava a la Vall del
Siurana i prenent en I'últim tram el nom de Camí deis Poniols.

Fem una proposta d'excursió matinal que pot ter-se en
qualsevol moment de la temporada, donat que és boscosa,
ombrívola i té tonts al seu tra~at: Pugem per la carretera de
Vilaplana cap a la Mussara i en el Pla de Nebot, deixem el cotxe i
s'encaminem cap a la Font del Roure on podem ter aigua.

Fem el camí descrit en aquest artícle i en el Pla de les
Tosques o la Font Freda es pot esmorzar, pujant seguit pel camí de
I'Encenc que varem descriure en el passat número 16 del Cim fins
arribar al Mas de Joan Pau, des d'on seguiríem pel GR.7.1 en
direcció a Reus, és a dir, tornaríem a creuar a gual el Barranc de
I'Encenc més amunt i passant pel Col! de les Saleres i per darrere
de les torres de TV. baixaríem pel racó de Vilanova fins a la font del
Roure on havíem comenyat.

Redacció i fotos: J. Salafranca
Exploració del recorregut: A. Boqué i J. Salafranca. (maig del 98)

Biblioaraffa "Les Muntanyes de Prades, el Montsant i Serra la Uena"

Josep Iglésies i Joaquim Santasusagna
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Col.laboracions. ..

RECERCA DELS POUETS DE LA SAL V ACIÓ
Antoni Cabré i Puig

El senyor Salvador, de la Vilella Baixa m'ha explicat coses de l'entorn, que coneix bé,

ja que \i agrada trescar pel terme.
Abans d'existir la carretera que du a Cabacés, hi havia un home molt ric, el Navas: va

fer-se bastir, a la Ilera del riu Montsant un camí de carro, per tal d'arribar al seu mas,

situat més amunt d'on ara hi ha l'embassament, amb el seu carro, comodament. Encara

avui, a la Vilella, si passeu per la pista que mena al Pont, pujant paral.lelament al riu,

us diran que passeu pel camí del Navas.
El que coneixem, al món excursionista, com a pauets de la Salvació, al barranc del

Bassots, mna explicat que a la Vilella Baixa, en diuen el Bassats (d'aquí el nom del

Barranc.) Aixo cancorda amb la GUlA DEL MONTSANT, de Josep Iglésies, 1.960, a

la plana 744, corresponent a l'itinerari núm. 110.
Que, prop del Iloc an ara hi ha la piscina del poble, més amunt hi ha una vinya que

abans no existia, i al Iloc on hi ha I 'estrat de roca arenisca vermella, es traba el pouet

de la Salvació: és un pou natural on sni amagaven fins a una dotzena dnomes, emprat

durant les guerres carlines. Fins i tot hi havia una roca que feien rodolar i que tapava
\'entrada. Més amunt d'aquest lloc, s'inicia el GRAU DE LES CABRES, que puja dret

fins el cim del Montsant, en un Iloc que queda prop del corral de la Macipa, prop deIs

Bassots. I que no és un grau difícil i que no seria dificultós netejar-lo i rehabilitar-lo.

GRAU DE LES CABRES (21/11/98)

Antoni Cabré i Xavier Trobat

Dia assolellat, amb un suau vent de gregal, molt fred.
Després de I 'encomiable labor de recuperació de camins, a l 'entorn de la Vilella Baixa,

c

realitzada pels companys del GECT. Us volem oferir el GRAU DE LES CABRES,

antic pas emprat pels pastors, que pujaven els ramats fins al que, a les Vilelles,

anomenen el Montalt.
Ens acompanyaran el Salvador i el seu fill Jaume, fills del poble de la Vilella Baixa,

per tal de mostrar-nos l 'antic Grau, avui totalment perdut.

DESCRIPClá DE L lTINERARI:
A ponent del cementiri de la Vilella Baixa, hi ha, en un revolt de la carretera, a tocar

del poble, una vinya. D'aquÍ arrencava el camÍ, pujant a guanyar la carena, passant un

collet, i ja planejant, dirigint-se cap al Roger Oros, nom amb que es coneix una gran

roca d'arenisca vermella..

Grup Excursionista del Camp de Tarragona
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A la dreta, deixem una valI, que ens separa de la Partida del ColI de Bot o Fiblota, on

podem veure una granja de conilIs.
Amb les indicacions del Salvador, intentem localitzar el POU DE LA SAL V ACIá, no

aconseguim localitzar-lo, per més que busquen per I'ingrat terreny (Val a dir que a la

VilelIa Baixa es coneix amb el nom de BASSOTS, les construccions, al barranc del

Bassots, que els excursionistes coneixem com a Pouets de la Salvació}

Tot cercant el molt perdut camí de bast, seguim avan~ant cap al NW , pujant per terreny

calcari, arribant al peu de la cinglera del Montsant.

Inicialmente, és vertical, pero més cap a ponent, ja s 'insinua el grau, i el camí, molt

perdut, hi fa cap. Tenim darrera nostre, el poble de la Figuera, encimbelIat. ..

Ens enfilem, el pas és evident...hi ha unes canals obliqües, que ens record en el Grau de

les VilelIes. ..A viat guanyen el relIeix que forma la cresta d 'aiguavés.
Anem a sortir amunt del punt on el camí que baixa des del Corral de la Macipa, creua

el barranc del Racó...hi descendim...avancem cap a IW, i ja descendim pel grau deIs

Bous o del Cargol.
En arribar al seu peu, ens arriben a visitar la joia de I 'indret: la font del Racó,

encisadora. Hi ha tres olIetes, per tal de recolIir l 'aigua, que cau des del degotalI,. Hi

foren instal.lades per un veí del poble, que tenia la dona malalta, i creia en les

propietats guaridores d 'aquesta aigua,. I pujava a recolIir-Ia i I'hi administrava. I ja

retornem cap al poble. ..passant pel colI de la Creu: Iloc on s'hi bastí una creu, en

memoria d'un Oficial Carlí, occit en aquest lIoc.

A la guia del Josep Iglésies, del 1960, se'ns diu que la Creu ja no existe ix, i el

basament, tampoc. ..que poc que duren, a casa nostra, els monuments erigits en

memoria deIs nostres Mortsi i
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VIATGE A LA PATAGÓNIA

18 part: De Mendoza a Buenos Aires i Ushuaia

El dissabte 25 de gener de 1997, a mitja tarda, som a I'aeroport 'El
plumerillo' de Mendoza, cami de Buenos Aires. Fa una hora hem deixat
la resta de companys de I'expedició a l'Aconcagua que dintre de dos
dies tornen a Santiago de Xile per agafar I'avió cap a casa. El Joan,
I'Encarna, la Rosa i jo mate ix comencem ara un periple d'una setmana
que ens portara a I'extrem sud del continent. Hem volgut aprofitar
I'oportunitat potser única de saltar I'Atlántic per visitar alguna de les
meravelles naturals argentines. La mala sort ha volgut que precisament
nosaltres quatre no féssim cim i ara esperem aquestes vacances ben
bé com un de premi de consolació.

Quan arriben a la capital federal, com diuen els deis país, és ja negra
nit. Despres de dues hores de vol, ;'espectacle que ofereix des de I'aire
I'aglomeració urbana de la immensa ciutat és deis que no s'obliden
facilment. Sortint del no res com per un encanteri, milions de punts
Iluminosos s'extenen fins I'horitzó com una galaxia lIunyana en la
negror del cel, com un immens estol de cuques de lIum que surten a
passejar cercant la frescor de la nit. El brogit de I'aeroport, I'embalum
deis equipatges al taxi i I'atabalador transit de la gran ciutat ens torna
aviat a la realitat immediata.

El diumenge 26 dediquem el dia a donar un cop d'ull a la ciutat. Des
del nostre hotel en plena avinguda 9 de Julio, la més ampla del món
segons diuen, caminen per I'Obelisc, Corrientes i el carrer Florida cap a
la plaza de Mayo, cor emblematic de la ciutat amb el palau de govern,
la Casa Rosada, escenari de turbulents esdeveniments histórics no
gaire lIunyans. Una placa explica als visitants I'origen deis forats de
bala que encara es conserven en la paret d'un edifici vei, fets a I'epoca
del general Perón La ciutat esta mig adormida en la mandrosa
canícIJla d'un diumenge d'estiu. Al final del carrer Defensa, el típic
mercadet dominical de San Telmo té I'encant pintoresc que atrau els
turistes. enmig de paradetes d'antiguitats i records de Carlos Gardel,
pintors. artistes, venedors de quincalla i músics de tota mena, des de
claqué i guitarra a la música barroca interpretada amb un vell
bandoneó. soporten la calor del mig dia en un mosaic bigarrat i
colorista. A I'ombra d'un gran arbre assitim a les recargolades
evolucions d'una parella de ballarins que, vestits per a I'ocasió,
escenifiquen el tópic del tango als ulls bocabadats deis visitants.
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L'aglomeració de les grans ciutats acostuma a provocar-nos una r8pida
sensació de saturació agreujada aquesta vegada per la forta xafogor.
Per aix6, el contrast amb els vuit graus de temperatura de I'aeroport
d'Ushuaia l'endem8 mate ix es fa notar. Han estat tres hores Ilargues de
vol per salvar els més de 3.000 km que hi ha entre Buenos Aires i la
capital de Tierra del Fuego. Un jove i amable taxista ens porta a la casa
Rio Ona, confortable bed & breakfast local molt més recomanable que
qualsevol hotel. Amb les últimes lIums de dia fem un passeig pel centre
de la ciutat i sopem al port. El fred és viu i el vent fort i constant. No
hem d'oblidar que som a la ciutat més austral del món, a 150 km del
Cabo de Hornos i només a 1.000 km de l'Ant8rtida. Disposem de tres
dies per gaudir d'aquest racó perdut del món.

Continuara

Lluís Díaz
Juny 1998
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Calendari dl Activitats Ir Quadrimestre 1999

ORGANITZAACTIVITAT!!AIA.

FEBRER

13/14

20

27/28

TURBON (IOSEP MARINÉ)
MONSANT -GRAtiS O' ALBARCA (1. SALAFRANCA)
CAMPAMENTO1GLÚS-NURIA

G.E.C.T.

G.E.C.T.

C.E.T.

MAR~
6

14

20
19/26

PEDRAFORCA G.E.C.T.

FEST A DE L' ARBRE A MUNT ANY A AEC REUS

GRAUS DE SIURANA (10SEP SALAFRANCA) G.E.C.T.

CAMI DE SANT 1AUME PONFERRADA-SANTIAGO G.E.C.T.

COMPOSTELA (1 .MARINE-1 .MIGUEL GARCIA)

ABRIL

1/2/3/4

10

24

PIRINEO (EXCORSIO A DETERMINAR)

CAMI DE L' AIGÜA

GRAOS D'ARBOLI-GALLICANT (I. SALAFRANCA)

G.E.C.T.

G.E.C.T.

G.E.C.T.

MAIG

16

22/23

29

30

CE CAMBRILS
G.E.C.T.
G.E.C.T.
AEC REUS

CAMBRILS-LA MOLA-CAMBRILS
NURIA PUIGMAL
BARRANC D'ENCENS (I. SALAFRANCA)
REUS- PRADES- REUS

JUNY

5/6

26/27

a.E.C.T.

a.E.C.T.

MONTPERDUT

PICA D'ESTATS

JULIOL
2-10 ALPS MONT ROSA (J.PORTA-P.LOPEZ) G.E.C.T.

314 PIC DE POSETS G.E.C.T.

24/8 AGOST SUISSA-ALPS'99(DIAZ-GASSOL-MARINE-MARQUES G.E.C.T.

FABREGAS-COLL)

Col.laboració, redacció i disseny del bulletí inforrnatiu "EL CIM"

.Josep Miquel Argentó .Llufs Díaz

.Ramon Bosch .Joan Marques

.Antoni Cabré. Josep Salafranca

.Toni Coll .Xavier Trobat
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