
 



 

NOTÍCIES 
1 

Llicències: Des de començament de desembre passat es pot demanar la llicència anual. 

Les modificacions d’enguany són: augment de preu degut a l’alta sinistralitat i que a partir 

d’ara queden exclosos els rescats i salvaments com a conseqüència d’imprudències 

temeràries dels assegurats o si la situació no representa cap risc per l’assegurat. Per 

qualsevol informació, com sempre, truqueu a Secretaria (Lluís Díaz 977-251566 feiners de 9 

a 14). Heu de fer l’ingrés al nostre compte a La Caixa i rebreu les targes per correu. 

2 

Euro Rando 2001 és un ambiciós projecte 

organitzat per l’ERA (European Ramblers 

Association) amb la finalitat de donar a 

conèixer a tota Europa la xarxa de Senders de 

Gran Recorregut. Es fan 10 itineraris radials en 

etapes des de tots els racons del continent que 

confluiran a Estrasburg al setembre d’enguany. 

L’itinerari que passa pel nostre país va 

començar a Tarifa el 27 de maig del 2000, 

segueix el GR 7 i es fan les etapes següents: 

4 de febrer :Fredes-Refugi del Caro 

11 de febrer :Benifallet-Tivissa 

4 de març :Coll de la Teixeta-La Mussara 

11 de març :Mont-ral-Lilla 

25 de març :Lilla-Vallespinosa 

1 d’abril :Sant Pere S.-Santuari de Pinós 

8 d’abril :Solsona-St Llorenç de Morunys 

21 d’abril :La Seu d’Urgell-frontera d’Andorra 

3 

La Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus celebra el seu centenari organitzant 

tot un seguit d’activitats al llarg de tot l’any. La nostra més cordial felicitació.  

4 

El passats 17 i 18 de febrer vam fer una ascensió hivernal al Turbón. El dissabte ens vam 

aplegar fins a 19 companys i companyes al refugi del mateix nom amb un dia espectacular 

de sol i paisatge. El diumenge vam fer el cim, va nevar una mica i després vam tornar fent 

una visita turística a Roda d’Isàbena. 



5 

FESTA DEL GRUP 

En el mes de març celebrem la festa anual del nostre Grup Excursionista coincidint amb les 
festes d’hivern de Puigpelat. El programa serà el següent: 

Dijous 15 de març: 
A les 8 del vespre a la sala d’actes de l’Ajuntament, conferència “El Montsant, camins i 
paisatges” a càrrec d’en Ramon Quadrada i Ornosa i la seva esposa Maria Magdalena 
Monteverde i Vallespinosa.  

 
Dissabte 24 de març: 

A les 6 del matí, sortida del 7è Camí de l’Aigua Tarragona – Puigpelat, des de les escales de 
la catedral, dinar de motxilla a la capella de la Mare de Déu de l’Hospitalet i final al Portal de 
Puigpelat. 
 
A les 8 de la tarda, projeccions d’audiovisuals de muntanya a la sala d’actes de l’Ajuntament: 

Viatge a Àustria, per Lluís Díaz 

20è Pessebre GECT, per Toni Coll 

Diumenge 25 de març: 

A les 7 de la tarda, projecció audiovisual de l’Expedició al Himàlaia “CHO OYU 2000” pels 

companys Joan Porta, Balta Sànchez, Juan L. Benítez, Miquel Capdevila i Emili Duran. 



COL·LABORACIONS 

 

El Puig d’En Cama 
 
Relleu muntanyenc entre la planúria del Camp i la Serra de la Mussara, de la que és 
un contrafort. Serret acotat a Llevant per Almoster i la Selva, a Migjorn Castellvell i 
Reus, a Ponent Vilaplana i L’Aleixar i per tota la vessant de Tramuntana configura per 
la dreta la riera de La Selva. El cim té una alçada de 717 metres i en el seu replà hi ha 
una torre de guaita de vigilància forestal i un punt geodèsic. En la seua carena, 
destaquen el Collet de Sant Joan i l’Ermita de Sant Pere. 

 
Un dia vaig adonar-me que tot i formar part del paisatge habitual des de la 

ciutat, el Puig d’En Cama era injustament desconegut per a mi, així doncs, procedí a la 
seva descoberta. 

 
Aproximació amb el cotxe, fins on acaba l’asfalt a la Urbanització Picarany i 

seguint el camí de Prades, a uns cinquanta metres cal seguir per una pista forestal que 
bifurca a la dreta i pujant. Quan 
s’agafa la pista, ja no n’hi ha pèrdua, 
doncs s’enfila el camí fins arribar en 
gairebé vint minuts a una trifurcació 
adornada amb uns pins que 
destaquen per la seua solera: estem 
al Collet de Sant Joan. A la dreta, 
pista que du cap el cim del Puig per 
un traçat llarg i pesat, al front, un 
sender ben tractorat que és una 
drecera recomanable i a l’esquerra un 
camí que baixa cap el Mas de la 
Serra i la nova carretera Vilaplana - 

La Selva. El Collet és un lloc silenciós i abrigat d’on s’albira una bona vista del Camp i 
un lloc bastant sovintejat per ciclistes i caminadors per ser cruïlla entre La Selva, 
Almoster i l’Ermita de Sant Pere formant un circuit no massa llarg, però de cert 
desnivell. 

 
Pujant per la drecera, en deu minuts enllacem amb la pista principal (seguint-la 

per la dreta hauríem tardat una mitja hora llarga) i a uns cinquanta metres bifurquem 
pel camí de l’esquerra que puja fort. En cinc minuts arribem a una placeta on trobem el 
punt geodèsic i la caseta observatori forestal que solament s’utilitza per la campanya 
de prevenció d’incendis a l’estiu. 

 
La novetat en aquest lloc és la panoràmica que es pot vore de la Serra de la 

Mussara, l’Albiol i la vall que forma la riera, distingint el Mas de Flassada i del Sord, 
així com el Coll de la Batalla i el traçat de la nova carretera que abans era domini de la 
riera. Un sender, més enllà de la torre de guaita, ens condueix a un interessant pou de 
gel. 



 

l’esquerra el GR-7 i a la dreta 

entrada a una finca: la diferéncia 

entre Públic i Privat 
 

Desfent el camí recorregut fins el Collet de Sant Joan, seguim ara el que 
davalla i queda a la nostra dreta, durant uns quinze minuts fins arribar al Mas de la 
Serra i la nova carretera, poc transitada afortunadament perquè no té zona per 
vianants. En cinc minuts albirem un pontet per facilitar el pas del camí reial de Reus a 
Prades amb els emblemàtics tres centenaris pins que caracteritzen el Coll de la 
Batalla. 

 
L’obra, al meu parer, ha estat bastant respectuosa pel fet de treure els pins del 

traçat per mantenir-los, perquè han construït un pont per la seguretat dels usuaris del 
camí i perquè el sòl d’aquest pont és de terra i està sembrat de pins, havent fugit del 
ciment i havent-li donat un caire prou natural. Però no tot és goig: en passar per davant 
del PR-7 que puja cap a la Mussara, distingeixo la diferencia entre el patrimoni públic i 
el privat. El sender fet un desastre fins i tot amb el pal indicador tombat i al costat un 
camí protegit per una cadena que no permet el pas de vehicles i resta totalment 
empedrat. 

 
La tornada es fa pel PR, creuant el camí de l’Aleixar i el Mas de Borbó, passant 

pel Coll del Llamp on hi ha una alzina monumental i arribant al punt d’origen. Un 
recorregut recomanat si voleu ocupar un parell d’hores d’algun matí perdut, fent per la 
vostra salut. 

 

Josep Salafranca– gener 2001 

 



COL·LABORACIONS 

 
500 excursions en 20 anys 

Un dia de desembre del 1980, el Toni Coll, un noi de 26 anys de cabell negre i 
bigoti que havia conegut per motiu laborals, em parlà de la muntanya i de 
sortides, del grup de companys de feina que feien excursions. Setmanes més 
tard em va convidar: Faig de control al cim del Tossal Gros, a la serra de 
Miramar. Voleu venir? Així ens vam trobar en una matinada fosca i freda que 
sempre recordaré, a Montblanc, camí de Prenafeta on vam deixar els cotxes. 
Amb la meva família i les d’altres coneguts de la Calatrava, Josep Argentó i 
Ramon Bosch, vam pujar pel terreny desigual amarat de rosada i vam passar 
un matí diferent guaitant el mantell de boira que tapava la Conca de Barberà. 
Les diapositives que vaig fer són encara el millor testimoni d’aquell moment 
iniciàtic. 

 
Aquella va ser la meva primera 
sortida. Al febrer vam anar a la 
Miranda de Llaberia, al març a 
l’ermita de Santa Magdalena 
d’Ulldemolins, a l’abril a La Mola 
de Colldejou…i al desembre el 
primer pessebre a Montserrat, la 
gran caminada que vaig fer fins 
Mediona, on les meves forces 
van dir prou. Tot ho anava 
registrant a la meva llibreta 
d’excursions, l’itinerari, els 

companys, l’horari, el paisatge. Els anys que seguiren em van permetre 
descobrir les serres veïnes, sobretot el Montsant i les muntanyes de Prades. 
Recordo encara la impressió que em va produir pujar per primera vegada la 
cara sud del Montsant per l’espectacular grau de Barrots i com en cada sortida 
fotografiava amb delit els meus descobriments. Llavors feia entre 15 i 20 
excursions cada any que m’apropaven a un medi que vaig començar a estimar: 
el descobriment del paisatge, dels camins, fonts i poblets, les llargues 
converses amb els amics tot caminant, el coneixement del meu propi cos en 
l’esforç de les sensacions primàries que mai abans havia sentit: la fam, la set, 
el cansament, la joia d’aconseguir una fita… 
 

Va passar el temps i el salt a l’alta muntanya va ser natural i inevitable: el 
primer intent fallit a l’Aneto el 82, la gran alegria del primer tresmil a la Pica el 
83, la primera hivernal al Puigmal i els iglús el 84, els barrancs de la serra de 
Guara a partir del 85, els grans cims del Pirineu als estius, Aneto, Posets, 
Perdut. Tot eren sensacions noves, el piolet, els grampons, la corda, la neu que 
sempre m’havia atret, dormir dintre un iglú, els primers ensurts…Una vegada, 
al desembre del 86, se’ns va fer de nit al cim del Posets pujant per Estós; la 
baixada a les fosques cap al Forcau és d’aquelles que no s’obliden fàcilment. 
Tampoc oblidaré aquella heroica ascensió al Peguera al febrer del 88, amb la 
neu més amunt del genoll on 10 persones vam esmerçar el nostre millor esforç 
tot obrint la traça vall de Monestero amunt. 



L’any 1989 va significar un canvi qualitatiu: vam fer el Mont Blanc, el cim 
d’Europa llavors, el primer quatremil. A partir d’aquella fita, l’hivern es repartia 
entre les habituals sortides per les serres properes, les fortes hivernals als 
Pirineus i Pedraforca i les escalades a La Riba. L’estiu volia dir tresmils 
encadenats a la serralada i grans ascensions als quatremils: Écrins, Mont 
Rosa, Alps del Valais suís, l’Atlas marroquí. Van ser anys de febre 
col·leccionadora de cims de tres i quatre mil metres, d’esquí de muntanya, fins 
que el 3 d’agost de 94 vaig poder fer el Cerví, el gran repte pendent, que va 
marcar el clímax d’un període curt, intens i irrepetible. Vaig arribar a descobrir 
la màgia de l’alta muntanya alpina, a trepitjar els cims mítics, a sentir-me feliç i 
afortunat. Aquesta trepidant etapa acaba amb l’expedició a l’Aconcagua al 97 i 
el descobriment de la singular bellesa de la Patagònia andina.  
 

A partir de l’Aconcagua, el 
ritme minva i m’atreuen altres 
tipus de sortides. Són els anys 
de travesses al Pirineu sense 
fer cap cim, de resseguir els 
racons oblidats de les 
muntanyes de Prades i 
Montsant, de canviar 
l’adrenalina pel goig tranquil de 
la natura en solitari o en bona 
companyia. Això no vol dir que 
els Alps, l’Atlas o l’Himàlaia no 

estiguin esperant algun cop d’ull quan les obligacions laborals, familiars i 
socials deixen d’imposar el seu ritme. Quan en el darrer Tomb dels Motllats 
vaig comptabilitzar l’excursió número 500, vaig voler fer aquesta reflexió i 
mirada enrera, per veure com la muntanya, en aquestos 20 anys, s’ha 
transformat en una part indestriable del meu tarannà. Els anys van passant, la 
vida de vegades sembla complicada, però la muntanya sempre és aquí, 
esperant-me, fidel, segura, immutable. Per això sempre sento el neguit d’una 
sortida nova, la curiositat d’un cim, sigui nou o repetit, el desig de no perdre el 
plaer d’unes sensacions úniques que amb el pas dels anys guanyen en 
solidesa. 
 

En fer el recompte, les xifres d’aquests 20 anys parlen de 505 sortides, 331 de 
baixa muntanya, 113 d’elles al Montsant. De 152 tresmils, 46 quatremils, de 
16.000 diapositives testimonials. Els números però, no poden saber de l’amistat 
dels companys d’aventura, d’innombrables capvespres a la llum del refugi o la 
tenda, de memorables matinades fredes i esplèndides, de neu, de boscos, de 
roca i d’horitzons inabastables. La natura estava molt a prop i se m’ha permès 
conèixer-la una mica. Vint anys després, només em puc sentir agraït i afortunat. 

Lluís Díaz 

 



DIARI D’UN EXPEDICIONARI A L’HIMÀLAIA (1a part) 

 

29 -08-2000 

Començo aquest diari en una cabana a Chaku, una aldea de l' Himàlaia. Fa 

estona que plou, potser durant tot el dia ha plogut. Hem arribat en autobús per 

una inacabable pista, molt trencada per les esllavissades produïdes per aquest 

montsó que enguany sembla no voler acabar. 

Aquest matí hem sortit de Katmandú després de carregar tot el material dels 

bidons dins l’autobús, abans però hem passat per l'aeroport a recollir els bidons 

que havíem enviat per SEUR, allà ens han fet pagar 600 dòlars de "tasses".  

Cap al migdia hem sortit en direcció a Kodari, l'últim poble del Nepal, però com 

que, degut a les esllavissades, trobem la pista tallada, ens quedem aquí, a 

Chaku, on dormim al terra d’una església. A mitjanit ens desperten les 

bordades dels gossos. 

30-08-2000 

Aquest segon dia de viatge per l'Himàlaia ha sigut un dia de camions i trasllats 

de bidons. A les sis del matí hem pujat a l'autocar, però de seguida arribem a la 

primera esllavissada. Són uns 500m. de pista que han desaparegut muntanya 

avall. Després de dues hores d'espera arriben els portejadors, alguns d'ells no 

tenen més de 10 anys . Per portar la càrrega, els portejadors agafen el bidó 

amb una banda que després es passen pel cap, portant el pes amb el front i 

l'espatlla. Mentrestant nosaltres vigilem la bona marxa del trasllat i que no es 

quedi cap bidó pel camí. Aviat arribem a l'altre costat de la pista. Allí espera un 

camió, amb una cabina molt ampla i dues fileres de seients, però 11 persones i 

5 motxilles no deixen massa espai. Aviat s'acaba el recorregut d'aquest camió, 

una segona esllavissada ens torna a tallar el camí, aquesta l'ha produït el 

desbordament d'un torrent. Només són uns 50m els que ens separen d'un nou 

vehicle que ja ens espera a l'altre costat. 

Amb aquest camió arribem fins a Kodari, on dinem més arròs, per no perdre el 

costum . Un cop fets els tràmits a la frontera Nepalí, creuem el denominat "pont 

de l'amistat", a l'altre costat hi ha la província xinesa del Tibet, i més tràmits 

duaners. Només entrar a la Xina pugem, caminant sota la pluja, per un fort 

pendent que no es més que un immens esllavissament que, pel que sembla, no 

tenen intenció de reparar. Per acabar d'adobar el dia ens han ficat en un camió 

xinès, anem al darrere amb la càrrega, un suplici de mitja hora per un camí ple 

de clots i pedres. 



Arribem a Zang Mu, primer poble xinès, on tornem a omplir més papers, 

triguem uns vint minuts en entrar al poble. L'allotjament és en un hotel molt fred 

amb habitacions molt grans y altes, el bany és comunitari, fins i tot per una 

aranya d'uns 10cm que viu, allí. 

31-08-2000 

Esmorzem al mateix restaurant on vàrem sopar ahir, uns cacauets crus, ou dur 

i un cafè amb llet. De seguida sortim, en un tot terreny, direcció a Nyalam, a 

3.800m. d’altitud. Anem a mitja alçada per una vall molt fonda . Centenars de 

salts d'aigua baixen dels cims lliscant per entre les roques i els frondosos 

boscos, amb caigudes de fins a 300m. Al fons de la vall es veu un cabalós riu 

intransitable i ple d'immenses roques, que sobresurten de l'aigua en la seva 

boja cursa.  

Quan ja hem recorregut uns 15 Km. trobem l'única esllavissada d'avui, es troba 

al costat d'un pont, des d’on es veuen les restes d'un camió al fons del torrent. 

Tornem a pujar a dalt d'un camió, a la part de darrere, amb els bidons. 

D'aquesta manera arribem a Nyalam, on ens allotgem en un "lodge" (mena 

d’hotel sense comoditats). Si a Zang Mu el bany era compartit amb tots els 

altres residents de l'hotel (inclosa l’aranya), ara el compartim amb tot el poble. 

S’ha de creuar el carrer enfangat per arribar a una comuna amb un bidó d'aigua 

i una galleda, tot un luxe. 

01-09-2000 

Aquesta nit hem hagut de prendre aspirines per treure'ns el mal de cap degut al 

"mal d'alçada". L'esmorzar al restaurant de sempre és fastigós. A les 9 del matí 

hem sortit amb el tot terreny per unes valls sense vegetació fins al coll de Tong 

La, a més de 5.000m. d'alçada, on hem parat per fotografiar-nos enmig de les 

banderoles de colors, plenes de pregàries, que els tibetans pengen, per a que 

el vent les esbandeixi per tot arreu. A mida que anaven baixant el paisatge va 

canviant i dóna pas a unes grans esplanades que de mica en mica el riu va 

inundant, així es poden veure poblets nous i d'altres de fang en runes i 

abandonats. 

A migdia dia arriben a Tingri, un altiplà a 4.300m., un altre logde per passar la 

nit, una casa baixa de fang amb una habitació amb cinc llits, les parets folrades 

amb uns llençols roses amb dibuixos xinesos. Uns metres més enllà de la 

habitació es troba el menjador on dinem arròs acompanyat de carbassó i 

cogombre fregit. Després d'haver dinat, el Miquel i jo puguem a un petit turó 

des d’on, els dies clars, es veuen l'Everest i el Cho Oyu, però avui els núvols 

els amaguen. El sopar no és gaire millor que el dinar, i no a tothom li cau igual 

de bé. 

 



02-09-2000 

Avui fem l'últim trajecte en cotxe, que ens porta fins al camp base xinès, a 

4.925m. En arribar muntem les tendes menjador, la tenda "retrete" i les tendes 

dormitori, ja que, per afavorir l'aclimatació, passarem dos dies al mateix lloc, tot 

i que de moment només notem l'alçada quan fem un esforç. 

03-09-2000 

El dia d’avui és de descans i aclimatació. Hem vist per primera vegada el Cho 

Oyu!, fins al mig dia, que els núvols l’han amagat. Ho hem celebrat fent-nos 

fotografies. 

Aprofitem per rentar la roba al riu i passejar pels voltants. Puguem a dalt d'un 

turó des d’on es pot veure tot el campament. 

04-09-2000 

Sortim caminant en direcció al camp base avançat. Al preparar les càrregues 

per als jacs (mena de bous de càrrega mig salvatges), ens diuen els "jaqueros" 

que surten 20 càrregues i nosaltres només tenim contractats 16 jacs, la 

diferència la paguem molt cara, 350$ (66.000 pts aprox.), doncs no hi ha prou 

jacs en el campament i els tenen de portar de Tingri. No hi ha més remei que 

pagar. Ens carreguen les 16 càrregues, la resta vindrà al dia següent. 

Ja és migdia quan comencem a caminar, a les quatre hores parem en una 

plana, al costat d'un rierol, on muntem un campament intermedi, per passar-hi 

la nit, a 5.400m. 

05-09-2000 

A les 8h. del matí, quan ens llevem i sortim de les tendes, ens trobem el terra 

amb una fina capa de neu, que de seguida es desfà amb el sol.  

Al voltant de les 10h. comencem la marxa, aviat trobem la cua de la gelera, 

amb els seus penitents (blocs de gel d'uns 20m. amb forma de dents). Cap al 

mig dia l'Emili i jo, que anàvem una mica avançats, badem i agafem un antic 

senderot que aviat es perd entre les esllavissades de fang i roques, per on ens 

veiem obligats a pujar. Aquest esforç addicional ens deixa esgotats. Una hora 

després arribem al camp base on ens espera la feina de col·locar les tendes, 

mentre, comença a nevar. Un pic fet el campament, Limbo, el nostre cuiner, 

que ens ha acompanyat des de Katmandú, ens prepararà el sopar. Mentre 

sopem un jac, d'una altre expedició que arriba, s’enganxa amb la tenda del 

Joan Lluís i del Joan i n’estripa l'avancé. Al temps que ells arrenglen la tenda, 

Limbo i jo anem a parlar amb els responsables del jac, que ens diu que hem de 

fer unes "leters", és a dir un part d'accident. 

 



06-09-2000 

A les 9h. ens llevem, farts de no poder dormir, a la tenda. Des que estàvem a 

Nylam no he dormit bé cap nit. El primer que he vist aquest matí, en obrir la 

cremallera de la tenda, ha sigut el Cho Oyu, imponent, al meu davant, 

semblava molt a prop, es podia veure tot el camí de pujada, tot i que no es veia 

cap traçat fet, doncs ningú a pujat des de la primavera passada. Durant el 

sopar, Joan diu que el veu molt carregat de neu, la qual cosa no és d’estranyar, 

doncs aquí al camp base neva molts cops al dia. Després surt el sol, desfà la 

neu, i ja no es pot estar dins la tenda, de la calor que fa. Per la tarda arriben els 

quatre jacs que faltaven. Descarregar i muntar la tenda menjador és un treball 

asfixiant, ja que estem a 5.725m, segons el GPS de l'Emili. 

07-09-2000 

Aquesta nit he aconseguit dormit d’una tirada, i m'he aixecat a les 10h. A la 

tarda hem anat a passejar en direcció al campament 1. El camí puja i baixa 

entre les pedres que cobreixen la gelera. 

Hem connectat la llum i el telèfon al generador. 

08-09-2000 

Avui hem conegut els components d'una expedició de Guadalajara, tot i que 

ells són vuit expedicionaris de diferents indrets de l'Estat. Per la tarda hem 

preparat les racions de menjar pels camps 1, 2 i 3. El dia 9 tenim previst pujar 

fins al camp 1. 

El generador començar a fallar, si no l'arreglem no tindrem emissores ni telèfon. 

09-09-2000 

Fa dos dies que venim dient allò de "avui ha sigut el dia més fred..." 

El tema del generador ens preocupa una mica, l'hem estat revisant.  

10-09-2000 

Fem el primer porteig fins al camp 1. A 2/4 d’11, i després d'alguna discussió 

pel pes que portem a les motxilles, hem sortit, amb una mica de boira, per la 

morrena que envolta la gelera. Dues hores de contínues pujades i baixades 

donen pas a una forta pujada. Però aquesta no era res comparada amb la que 

vindria més tard. Mentre descanso d'aquesta pujada, m'estiro a terra per tal de 

poder concentrar-me i mentalitzar-me del que ens espera. Estem per sobre del 

6.000 m. d’altitud, i el camp 1 és a 6.400 m. En principi m'he concentrat en 

trobar un ritme que sigui prou lent per no haver de fer massa parades, i ha anat 

bé, fins i tot he avançat a uns Coreans que havien sortir abans. Però darrera 

una pujada, n’hi ha una altra, i després més, i més... sembla que mai s’acabi. 



Això fa que el bon ritme que portava hagi empitjorat. En els darrers 100m. he 

hagut de parar 6 vegades. 

A les 3 en punt arribo, per fi, al campament 1, a 6.440m.. Busco un lloc on 

plantar les tendes. Quan el trobo, em sec a esperar els meus companys. De 

seguida arriben el Joan i l’Emili, entre els tres muntem la tenda. Mentre 

enfonsem les piquetes a la neu per assegurar que el vent no se'ns emporti la 

tenda, arriba el Joan Lluís. Buidem les seves provisions i comencem a baixar. 

Ja portem cinc o deu minuts de baixada quan ens trobem al Miquel que puja en 

companyia d'un expedicionari de Guadalajara, tots dos van tocats i encara els 

manca una hora de camí. El Joan li dóna instruccions per que deixi el material 

a la tenda, nosaltres l’esperarem al final de la baixada de 400m. de desnivell. 

El Joan Lluís i jo no ens troben massa bé, per la qual cosa, optem per continuar 

la baixada. L’Emili i el Joan es queden esperant al Miquel. A 2/4 de 7 arribem al 

camp base i dues hores després arriben la resta dels companys. 

11-09-2000 

DIADA DE CATALUNYA 

Avui és dia de descans, que aprofitem per conèixer els nostres veïns de 

l'expedició Castellano-Mantxega. Està formada per tres grups, una parella de 

Guadalajara que pensen pujar amb oxigen, quatre nois més de Guadalajara i 

un Granadí de 23 anys, que, pel que conta del porteig que va fer ahir al 

campament 1, deu estar com "una moto", és un estudiant amb bons sponsors 

que li han permès entrenar-se aquest estiu als Alps i a l'Atlas. 

Mentrestant, continuen arribant noves expedicions al campament base. 

Continuarà... 

Baltasar Sánchez Alonso 

 



El camí que parla 
 

- Avi, explica’m un conte! 

- Quin vols que t’expliqui avui, Laieta? 

- Aquell del camí 

- Ah sí!, el conte d’aquell camí... 

“Doncs vet aquí que l’avi un dia se’n va anar a caminar per la muntanya. 

Camina que caminaràs quan de cop i volta una veu el crida i li diu: 

- Bon dia senyor! 

- Bon dia! - respon l’avi - Però per més que mira i mira pertot arreu no veu a 

ningú. 

- Aquí, m’esteu trepitjant - diu la veu 

L’avi mira al terra i sota els peus hi veu un camí preciós tapat per les herbes. 

- Què hi fas aquí, camí, tan amagat? 

No t’havia pas vist 

- És que fa molts anys que no passa 

ningú, i com que no tinc mans no puc 

tallar aquestes herbes que em tapen 

- Caram! - li diu l’avi mentre se’l 

mirava - Doncs saps que ets molt 

bonic? 

- Abans sí que ho era - respon el camí 

- Em deien Camí Ral de tanta gent 

que hi passava. Però ara estic 

abandonat. Diuen que ja no serveixo i 

per això ningú em neteja. Mira, mira 

que brut que estic. 

L’avi, apartant les herbes, l’anava seguint. Era un camí empedrat, ample i molt 

bonic, però ara estava ple d’herba. La pluja s’havia endut la terra i moltes 

pedres es movien i ja no tenien força per aguantar-se. Però l’avi, com més s’hi 

passejava, més i més bonic el trobava. 

El camí, content perquè l’avi hi caminava, li preguntà: 



- És veritat que encara sóc bonic? 

- Sí, ets molt bonic encara 

- I tu, creus que ja no serveixo? 

L’avi, que s’ho passava d’allò més bé passejant-se pel camí, li digué: 

- Ja ho crec que serveixes! Serveixes per caminar i caminant es pot anar a 

tot arreu: a la muntanya a veure el bosc i a escoltar els ocells, al riu a veure 

l’aigua com corre, als pobles a veure la gent que hi viu.. I això és molt bonic i 

m’agrada. 

- I si serveixo, em netejaràs i vindràs a caminar? 

- Sí que ho faré - respongué l’avi - Tallaré aquesta herba que et tapa i quan 

estiguis ben net ho diré a tothom perquè molta gent vingui a caminar. 

- Sííííí !!! - cridà el camí, tan fort que ho sentiren les muntanyes. 

Quan va tornar a casa, l’avi va anar a parlar amb l’aixada, que dormia a la 

cambra fosca. 

- Aixada - li digué -, vols venir a tallar les herbes que tapen aquell camí 

abandonat que hi ha a la muntanya? 

- Ara mateix! - respongué l’aixada avorrida, perquè feia molt temps que no 

tallava herba, i d’un salt es penjà a l’espatlla de l’avi. 

Varen tallar tota l’herba i llavors es podia veure el camí com passava per tota la 

muntanya. Quan estigué ben net, el camí era tan bonic que fins i tot el sol se’l 

mirava. I l’avi deia a tothom: 

- El camí de la muntanya ja està net, aneu-hi a caminar, que us agradarà! 

Ara hi torna a passar molta gent i els agrada, i diuen: ¡Que n’és de bonic aquest 

camí!, i el camí està molt content, i està net, i té molts amics…” 

- Avi, un dia anirem a caminar per aquest camí que parla ? 

- Oi tant, que sí, Laieta! 

Ramon Bosch i Puig 

 



AVENTURA 2001 
 

Aquest és el tercer escrit que faig a la revista per tal d’informar de la preparació 
d’aquesta excursió, on es barregen camins, pistes, GR’s, PR’s, antics traçats 
de la via de tren, Camí de Sant Jaume, tren, vaixell , i algun boci per carretera. 
 

Ja sabeu que el quilometratge total es d’uns 137,710 km. i que es faran en vuit 
dies, del 1 al 8 de setembre; el dia més curt serà de 11,3 km. i el més llarg de 
25,9; i heu de saber que la filosofia principal és gaudir d’un bany diari en llocs 
com platges i espais naturals idíl·lics de muntanya desconeguts fins ara per a 
molts de nosaltres, i dormir i menjar el més còmodament possible, el que 
implicarà també un elevat cost per a tots els participants, això cal tenir-ho 
present.  
 

Les etapes seran: 
 

1ª.- Tarragona-Salou. Es farà en tren. Salou-Cambrils. Es farà en vaixell. En 
arribar a Cambrils anirem al càmping i després sortirem a dinar i ¡Cap a la 
platja! 
 
2ª.- Cambrils-Hospitalet de l’Infant. Pel GR-92. 
 
3ª.- Hospitalet de l’Infant-Ametlla de Mar. Pel GR-92  
 
4ª.- Ametlla de Mar-Perelló. Pels GR-92 i PR-C81. 
 
5ª.- Perelló-Rasquera. Pels PR-C80 i GR-7. Dinar de motxilla. 
 
6ª.- Rasquera-Fontcalda. Pels GR-7 i Camí de S. Jaume (a l’inici es de terra i 
després enquitranat, hi ha túnels). Dinar i sopar de motxilla. Farem nit en 
tendes al espai natural de La Fontcalda. 
 
7ª.- Fontcalda-Horta de Sant Joan. Pel camí de Sant Jaume i la “Via Verda” 
(completament enquitranada amb túnels). 
 
8ª.- Horta de Sant Joan-Valderrobres. Per la “Via Verda” , camins i pistes amb 
algun tram enquitranat. Dinar de motxilla. 

 
Pernoctacions: 
- Hospitalet de l’Infant, 
en càmping 

- L’Ametlla de Mar, en 
càmping (Europa) 
- El Perelló, al Hostal 
Can Subirats 

- Rasquera, al Hostal 
Can Pellissa 

- La Fontcalda, en tendes al espai lliure. 
- Horta de Sant Joan, Hotel Miralles. 
- Valderrobres, Fonda de la Plaça. 



 
Recordo la greu situació de les fonts d’aigua potable, pel que cal dur pastilles 
potabilitzadores. 
 
Novament sol·licito a qui pugi oferir alguna informació o idea al respecte, me la 
faci arribar. 
 
Tots aquells que desitgin venir amb nosaltres sigui tot el camí o tant sols una 
part, vull fer-los-hi saber que tinc de fer les reserves amb l’antelació suficient si 
no ens volem trobar sense lloc; pel tant, fa falta que ho comuniquin abans del 
dia 1 de juny.  
 
Per acabar, dir que per tal de no trobar-nos sorpreses al recorregut del GR92, 
els dies 5 de i 19 de maig hi ha programades dues sortides amb BTT per 
resseguir-lo entre Cambrils i l’Ametlla de Mar. 
 
Joan Marquès i Griñó 

 



Altres sortides 
 

Estic preparant un seguit de sortides d’excursionisme per fer els dissabtes als 
matins ; ni hi ha algunes que estan pensades per B.T.T., tingueu en compte 
que son recorreguts bastant mes llargs i amb la finalitat de reconèixer el terreny 
per fer-hi properes excursions, i com que s’ha de prendre apunts haurem de 
parar sovint. 
 
Per fer a peu 

 
Data    breu descripció 

 
17 març 2001 . . . . Clàssica al Montsant – Scala Dei, Grau de l’Escletxa, Punta 

del Boter, Mas de l’Extrem, Grau de l’Enderrocada, Mas de 
Peyra, Mas de l’Angel, Grau del Pas de l’Ase, Cartoixa 
d’Scala Dei. 

14 abril 2001 . . . . Moderna al Montsant – Mare de Deu del Codolar 
(Cornudella), Grau dels Tres esglaons, Cim de la Roca 
Corbatera, Cova Santa, Grau del Montsant, Ermita de la 
Mare de Deu del Codolar. 

26 maig 2001 . . . . Sud-est del Montsant – Vilella Alta, Grau de les Vilelles o de 
l’Ardevol, Mas Deu, Grau del Pi, Barranc i Font de l’àliga, 
“tormo” del Frare, Vilella Alta. 

9 juny 2001 . . . . . Montsant nord – Ermita de Sant Antoni, Grau del Llop, inici 
dels Ventadors, Grau de Sant Bertomeu (feréstec), 
Congost de Fraguerau, Ermita de Sant Antoni. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Per fer amb BTT 

 
Data    breu descripció 

 
5 maig 2001 . . . . . Resseguir el GR-92 des de Cambrils fins a l’Hospitalet de 

l’Infant. Uns 16,5 Km. 
19 maig 2001. . . . .Resseguir el GR-92 des de l’Hospitalet de l’Infant fins 

l’Ametlla de Mar. Uns 19 Km. 
2 juny 2001 . . . . . .Travessar el Montsant- de La Morera del Montsant a 

Cabaçers pels Montalts i tornada. Uns 32 Km. 
16 juny 2001 . . . . .l’Ametlla de Mar, El Perelló, Rasquera i tornada al mateix 

lloc però per diferent camí. Uns 60 Km. (tot el dia). 
 
Per a més informació truqueu a Joan Marqués al telèfon 977 75 91 75 ó al 629 
33 03 16. 
 
Joan Marquès i Griñó 

 



COL·LABORACIONS 
 
CIRCUIT DES DE L'ERMITA DEL REMEI, PUJANT A LA SERRA DEL POU. 
 
Camí total: 17 Km caminats. 
 
9: 30 H ERMITA DEL REMEI, d'Alcover. 
Aquí comencem a caminar als 342 m. d'altitud. Anem per la pista que duu al " Niu de I' Àliga. 
" Hi ha un pal indicador del Consell Comarcal: Niu de l’Àliga, a 1: 22 H. Passem a frec d'un 
molí draper. Pista malmesa, pintada com a PR. Plaça per aparcar els cotxes, just abans de 
creuar el riu Glorieta, a gual. Pal del C.C: L ' Aixàviga, a 1: 52 H. Els aiguats han deixat la 
pista intransitable, des d'aquí. Forta pujada, i ja arribem a un avellanar. 
 
10: 15 H A mà esquerra, hi ha un Citroën 2CV furgoneta abandonat, on es llegeix " les 
Virtuts ". Està pintat com a nou PR " fosforito ". Es tracta d'un camí de carboners, actualment 
recuperat. Era de bast i hi baixaven càrregues, des del mas de Maseter, segons ens ha 
explicat I'ermità del Remei, el Pere Miranda. Després de molts anys de romandre perdut i 
oblidat, ara aquest camí ha estat recuperat, per a ús dels caçadors del senglar. Pugem fort, 
per dins d'un alzinar. Trobem algunes places de carbonera ( sitges ). Era un camí molt 
ample, que després esdevé estret, fa un grauet i es manté empedrat en alguns trossos. El 
terreny és de Ilicorella, però més amunt entrem en el cingle roig, d'arenisca. Ens creuem 
amb diversos camins travessers, avui abandonats i ja oblidats. 

 
10: 40 H La pujada se suavitza i tenim al davant 
" les Virtuts ", que fotografiem. Fineix el PR. A 
la GEC, Ilegim: LES VIRTUTS, antic santuari, 
que fou dedicat a la mare de Déu de les Virtuts. 
situat als 545 m d'alçada. Pertany al municipi d' 
Alcover. Aquest indret forma part de I'antic 
Samuntà, damunt la vall de Rascaç. Hi ha 
documentada I'existència d'una capella a I'any 
1334, i alguns eremites. Aquest santuari que 
veiem, és del primer terç del S XV, actualment 
en ruïnes. Hi vivien uns ermitans fins a la 
desamortització de Mendizábal el 1835. El 
1894, es van dur la imatge de la Verge i un 
retaule, a I'església de I' Albiol, de la qual 
depenia. A la nostra esquerra, hi ha uns camps 
de fruiters nous: són ametllers. Seguint 
endavant, de cara a Mont-ral, el camí esdevé 
fressat. Esta pintat amb marques de pintura 
verda. Aquí, nosaltres reculem. 
 
11 H Arribem a una pista, que ens duu cap al S, 

al mas de Maseter, en ruïnes, on esmorzem. Som als 685 m d'altitud. Es veuen més conreus 
d'ametllers, nous. 
 
11: 30 H Caminem de nou, cap al SW, per la pista que ens conduirà a la pista de I'Albiol. 
 
11: 40 H Cruïlla de pistes. Anem cap a la dreta, cap al mas de Tinet. Planera. 
 
11: 50 Cruïlla, amb un camí ample, que ens arriba per I'esquerra, amb marques de pintura 
blanca, per on retornarem aquí. Seguim per la pista, davallant suaument. 
 



12 H Mas de Tinet i la seva era al davant. Fem fotos. 
 
12: 05 H Final de la pista. Font i bassa. Ara, caminem seguint un fressat sender. 
 
12: 10 H Cruïlla de camins. Seguim el de I'esquerra, que puja pel grau del Mal Pas. 
 
12: 20 H Foto, damunt d'una roca molt esvelta i aèria, de tot I'entorn de Mont-ral. 
 
12: 30 H Cruïlla: pista cap a la dreta. Seguim rectes, pel sender que tenim al davant. Anem 
caminant, passant per un atapeït bosc de boixos. 
 
12: 40 H Cruïlla de pistes. Seguim la pista de I'esquerra, que puja suaument fins el Pou. La 
del davant duu cap a la carretera de Reus a Prades, a prop de les antenes de la Mussara. 
 
13 H El Pou, a 915 m. Foto. Davallem fort, seguint el camí marcat amb marques de pintura 
blanca, que més avall esdevé una pista intransitable. 
 
13: 20 H Ja som a la pista de I'Albiol, que seguim cap a la dreta, W, de cara a l'Albiol, que 
cada vegada veiem més proper. 
 
13: 40 H Deixem la pista de I' Albiol, i descendim per una pista intransitable, cap a la nostra 
esquerra, davallant fort, a cercar el barranc de la Vall o de Micanyo. Anem fent revolts i 
arribem a creuar el barranc. A I'altre costat, hi trobem la frescal font de l'lrla. Bevem i fem 
fotos. Seguim avall, i tornem a creuar el barranc. Seguim davallant. 
 
14 H Mas de Montravà, ara propietat d'un suís que hi ha fet molta inversió i obres. 
 
14: 05 H Creuem a gual el riu Glorieta. Pugem per la pista, passant per I'entrada al mas de 
Forés, i fins trobar la pista del Remei, que seguirem cap a la dreta, en la cruïlla marcada 
com a mas de Forés. 
 
14: 30 Ermita del Remei. 
 
PACO TROBAT VANRELL, membre col·laborador del Centre Excursionista de Mallorca. 

 



COL·LABORACIONS 
 
CIRCUIT PER L'ERMITA DE “LES VIRTUTS “, A ALCOVER. 
 
Aparquem el cotxe a I'ermita del Remei, als 342 m d'altitud( GPS ). Saludo al Pere 
Miranda i ell em presenta al Sr. Pere Oller, un venerable avi molt simpàtic, propietari 
del mas de Maseter, on ell mateix hi va néixer. Actualment viu a Alcover . M'explica 
que I'home a qui vàrem saludar a prop del mas de Tinet, ara n'és el seu propietari, ja 
que va comprar la finca quan va tornar d'Alemanya, en jubilar-se allà, ja fa uns anys. I 
aquest home va treballar de jove, en una asserradora d' Alcover. I després, m'ensenya 
uns topònims del vessant dret hidrogràfic de la vall del Micanyo: Roca del Migdia ( de 
saldó roig ), roca de la Foradada ( de calcari blanc )... 
 
0: 00 Comencem a caminar per la pista planera. Pal indicador del Consell Comarcal: 
Niu de I' Àliga , a 1: 22 H. Passem a frec d'un molí draper. Pista malmesa, pintada com 
a PR. En un planell, a uns 10 min. abans de creuar el riu Glorieta, hi ha un Pal del C.C: 
L’Aixàviga, a 1: 52 H. 
0: 40 H Plaça per aparcar els cotxes, just abans de creuar el riu Glorieta, a gual. Els 
aiguats han deixat la pista intransitable, des d'aquí. 
0: 45 H Forta pujada, i ja arribem a un avellanar. 
0: 47 H A ma esquerra, hi ha un Citroen 2CV furgoneta abandonat, on es llegeix " les 
Virtuts " .Està pintat com a nou PR " fosforito " .Es tracta d'un camí de carboners, 
actualment recuperat. Era de bast i hi baixaven càrregues, des del mas de Maseter, 
segons ens ha explicat I'ermità del Remei, el Pere Miranda. Després de molts anys de 
romandre perdut i oblidat, ara aquest camí ha estat recuperat, per a ús dels caçadors 
del senglar. Pugem fort, per dins d'un alzinar. Trobem algunes places de carbonera ( 
Sitges ). Era un camí molt ample, que després esdevé estret, fa un grauet i es manté 
empedrat en alguns trossos. El terreny és de llicorella, però més amunt entrem en el 
cingle roig, d'arenisca. Ens creuem amb diversos camins travessers, avui abandonats i 
ja oblidats. 
10: 46 H La pujada se suavitza i tenim al davant “les Virtuts”, que fotografiem. Fineix el 
PR.  

 
Fa uns dies, vaig comprovar que hi havia un 
error d’altimetria, i avui ho he volgut tornar a 
comprovar. Aquesta antiga ermita, avui en 
ruïnes es troba realment, als 660 m d' 
altitud. I és de suposar que el camí que 
passa planer, cap al NW, marcat amb ratlles 
de pintura verda, més enllà s'ha d'ajuntar 
amb el que segueix des del mas de Tinet, i 
que va a les Fonts del Glorieta i Mont-ral. 
Reculem pel mateix camí " PR " de pujada, 
fins tornar a comprovar a I'alçada dels 555 
m, que el camí que se'ns separa, cap a la 
nostra dreta, i que puja cap al W, duu al mas 
de Maseter: fressat i de bon passar. Pi 
rojalet. Estrat d'arenisca vermella ( saldó ). 
Seguim baixant, i en arribar als 480 m, 
seguim un camí molt bo, empedrat a 
trossos, en I' estrat mateix de saldó vermell, 
i que ens duu cap avall, en direcció E, 
seguint aproximadament la carena divisòria 
de les valls de Micanyo i del Glorieta. 



Aquest camí entra aviat en I'estrat de lIicorella, amb pissarres oligocèniques, del 
Terciari. Més avall, bifurca, anant clarament cap al Sud. Seguim la branca esquerra, 
per tal de mantenir-nos sempre en la mateixa carena, però també acaba girant cap a la 
dreta i fineix en una pista, que ens duu ràpidament al mas de Monravà. Creuem el riu 
Glorieta, i passem a frec d'un molí draper. Seguim la pista que puja a tocar el mas de 
Forés, i després I'altra pista que surt d'aquest mas i que enllaça amb la pista del niu de 
l’Àliga, en un lloc on hi ha una porta d’estil far-west, on es llegeix “Mas de Forés”. 
Seguim caminant per la pista i ja arribem a I'ermita del Remei. 
13 H Aparcament a I'esplanada de I'ermita del Remei. 
 
CONCLUSIONS: 
1- Ara he pogut entendre el perquè en cap mapa no estava ben situada I'ermita de " 

les Virtuts ". La raó és ben senzilla: ningú no s'hi ha acostat a comprovar I'altimetria 
i la seva correcta situació. 

2- El mapa de I'escala 1/25.000 del " Reddis " , de Reus, de 1983 “Serra de Prades " 
és exacte en quan als camins dibuixats en aquest indret caminat. NO és gens 
exacte el mapa ICC del Centre de Lectura de Reus, any 1995 " Serra de Prades" , 
a l’escala 1 / 30.000. 

3- Això corrobora les nostres opinions anteriors, al respecte de l’exactitud d’aquests 
mapes. I que actualment NO disposem de cap mapa d’aplicació excursionista, bo i 
fiable de la “serra de Prades”. 

 
PACO TROBAT VANRELL, membre col·laborador del Centre Excursionista de Mallorca. 

 



CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS 

 

Data   Activitat        Organitza 

Març 2001 

4   Festa de l’arbre a muntanya      AECReus 

10   Anem d’excursió: Serra del Pou     GECT 

15   Festa de Puigpelat: Conferència de Ramon Quadrada.  GECT 

17/18   Hivernal al Pedraforca per la canal del Verdet   GECT 

24   7è Camí de l’aigua Tarragona-Puigpelat    GECT 

Abril 

22   Festa de les Roses       CLectura 

28   Anem d’excursió: l’Enderrocada     GECT 

Maig 

20   Marxa-Aplec Veterans de Catalunya    CLectura 

27   Anem d’excursió: Canal del Mig a la Mola    GECT 

Juny 

3   Caminada Reus-Prades-Reus     AECReus 

10   Pujada a Miramar       AETValls 

 

Col·laboració, redacció i disseny del butlletí informatiu “EL CIM” 
 Josep Salafranca 
 Ramon Bosch 
 Balta Sánchez 
 Lluís Díaz 
 Toni Coll 
 Joan Marquès 
 Paco Trobat 

 
 

 

 


