
 



 
 

El GECT a Internet 

 

Al febrer de 1993 va veure la llum el primer butlletí informatiu del nostre Grup. 

Portàvem llavors 12 anys d’activitats de muntanya. EL CIM ha estat, des 

d’aleshores, el vincle informatiu per posar en contacte tots els socis i sòcies i 

recollir les aportacions de tothom per anar construint la petita història de la vida 

associativa de la nostra entitat. 

El temps canvien, però, i altres mitjans d’informació com ara Internet es posen 

al nostre abast per tal de millorar la comunicació i estendre-la a nivell global. 

No podíem quedar al marge i des del passat mes de març, la nostra entitat 

compta amb una pàgina web a la xarxa, amb tots els avantatges que això 

suposa: un aparador al món, la comunicació ràpida amb els socis connectats, 

ara rebem de la FEEC les circulars per correu electrònic, així com també 

rebem del banc l’estat i moviments del nostre compte corrent.  

La construcció del contingut de la web és una feina llarga i entretinguda i 

encara està en desenvolupament. És una feina totalment amateur i pel gust de 

fer-ho. La col·laboració de tots la farà més fàcil. Qui tingui connexió a Internet 

està convidat a connectar-se i interaccionar. Volem fer un llistat de direccions 

de correu dels socis i intercanviar informació sobre les nostres activitats, 

sortides, ressenyes, etc. Les possibilitats són enormes i volem que ens doneu 

idees.  

Les opinions, consells i crítiques seran benvingudes. Tot i que el nostre CIM 

seguirà publicant-se en paper, ara el podreu consultar també a la xarxa. 

Esperem les vostres visites a l’adreça que trobareu a la portada i els vostres e-

mail. 

Lluís Díaz 
 



NOTÍCIES 
1 

Llicències: Tot i que enguany hem batut el nostre rècord de llicències, 45 fins ara, 

de cara a la temporada d’estiu us informem que qualsevol llicència nova o ampliació 

s’haurà de fer tenint en compte que al mes d’Agost els serveis administratius de la 

FEEC esta tancats.  

2 

El passat mes de març es van celebrar les festes de Puigpelat on el nostre Grup va 

col·laborar organitzant un seguit d’actes. El dia 15, la sala d’actes de l’ajuntament es 

va omplir de gom a gom per veure les diapositives i sentir les sempre didàctiques 

explicacions i anècdotes de Ramon Quadrada i Maria Magdalena Monteverde sobre 

la serra de Montsant que tan bé coneixen. El dissabte dia 24 al matí es va fer la 

setena edició del Camí de l’Aigua, amb força participació. La tarda i també la del 

diumenge van estar dedicades a les ja tradicionals projeccions de diapositives de 

muntanya i viatges. 

3 

La FEEC ha fet pública una nota de premsa reclamant a l’administració de la 

Generalitat la convocatòria de cursos de formació de tècnics esportius de muntanya i 

portarà aquest tema al Síndic de Greuges. 

4 

La FEEC convoca places parcialment subvencionades per una estada d’estiu de 

Joves Alpinistes a França. Cal tenir entre 18 i 25 anys i presentar un bon currículum.  

5 

La FEEC convoca, amb la col·laboració de Cossetània Edicions, el 2n Premi Vèrtex 

a un recull d’itineraris de muntanya. El termini és el 31-12-2001 

 



DIARI D’UN EXPEDICIONARI A L’HIMÀLAIA (2a part) 

12-09-2000 

Dia tranquil en el campament, ens preparem la motxilla per demà i passat demà que 

pujarem als camps 1 y 2. 

13-09-2000 

Tot i tenir la motxilla preparada triguem en sortir , encara no hem perdut de vista el 

campament base quan ens adonem que amb el pes que portem a la motxilla no 

podrien arribar molt lluny, i decidim contractat dos "sherpas", per a que ens portin el 

pes que ens sobra.  

Les nostres motxilles encara pesen però ja és una altra cosa. El camí al camp 1 es 

torna a fer pesat, i Miquel arriba amb retard i visiblement cansat. 

14-09-2000 

Em desperto al camp 1 a 6.440m., és la primera vegada que faig nit a aquesta 

altitud. Avui puguem a equipar el C2 a 7.100m.La sortida del C1 és una ampla cresta 

de neu que puja fent graons, quan he pujat els dos primers me n'adono que no vaig 

bé, potser massa calor per l'excés de roba..., no puc donar més de cinc passos 

seguits sense asfixiar-me, però he de pujar perquè porto entre altres coses, les 

varilles de la tenda.  

Mentre pujo vaig trobant cares conegudes, la gran majoria d’ells van com jo, quatre 

passes i a descansar. Al cap d'una estona agafo a Joan Lluís i continuen junts. A uns 

200m. veig al Joan i a l'Emili, que en temps són de 15 a 20 minuts, aquesta distància 

es fa més gran per la cua que es forma a una barrera de sèracs que hi tenen al 

davant, afortunadament aquesta barrera d'uns 20m. de llargada i quasi 90 graus esta 

equipada amb cordes fixes, i ens ajudem dels punys ascensors o jumars. Al acabat 

aquesta barrera, parem extenuats al costat d'uns americans. Continuem i de nou 

tornem a trobar cordes fixes, quin alivi!, però, això vol dir que el pendent es fa més 

fort. Escolto per darrera meu ,en anglès, si des de la meva posició es pot veure el 

C2, 200m. abans d'arribar me'n trobo al Joan i l'Emili que cansats d’esperar-nos han 

decidit començar a baixar després de colgar la tenda de campanya al costat de dues 

tendes coreanes sota de la nostra pala de neu. 

Arribo al C2, és el millor que m'ha passat en tot el dia, quan arriba Joan Lluís, 

mengem, bevem, traiem les parts de la tenda que portem i les colguem amb la resta 

sota de la neu. Evidentment no hi havia ganes ni temps per muntar la tenda. La 

baixada la fem en dues hores –després de fer un ràpel - davant quasi bé les 4 hores 

de la pujada. En arribar ens trobem un sopistant calent. 

 

 



15-09-2000 

Ens aixequem al C1, la nit l'hem passat malament, el meu company diu que no ha 

pogut dormir pel cansament i l'alçada. Després d'esmorzar baixem cap al CBA 

(Camp base Avançat) tot el camí el trobem nevat, i el cansament d'ahir es nota a les 

cames. Només quan comencem a estar sobre els 5.400m. començo a trobar-me 

millor, i el tram de la morrena amb els seus tobogans no se'm fa psíquicament tan 

cansant. 

Per la tarda arriben més expedicions 

16-09-2000 

Ens recuperem al CBA i 

decidim l'estratègia a seguir 

per a l'atac al cim la setmana 

vinent. 

17-09-2000 

Al llevar-me noto molèsties al 

tendó d'Aquiles, li comento al metge, però és el Joan qui amb un hàbil massatge 

m'alívia part de les molèsties. Aquest matí estem contents al CBA, ha fet cim la 

primera expedició de la temporada, es tracta dels Coreans. 

El sherpa Nigma ens conta els detalls: Del C3 al cim, tres sherpas es van anar 

rellevant-se obrint traça a la neu que els arribava a la cintura. Decidim contractar a 

Nigma per a que ens munti el C3, 250$ i tres bidons buits són el preu. 

Cap a la tarda cau una nevada de 3 dits amb molt de vent i fred. Sobre les 18h. surt 

el sol com si no res. 

Avui hem decidit que el dimecres 20 de setembre Joan i Emili pujaran al C1, al dia 

següent al C2, el dia 22 descansaran, el 23 pujaran al C3, i el 24 de setembre 

intentaran fer cim. 

Joan Lluís i jo farem el mateix però, amb un dia de retard, sortirem el 21 de 

setembre, i si tot marxa bé farem cim el 25 de setembre.  

18-09-2000 

Aquest matí ha vingut Nigma i ens ha fer una proposició, canviar la tenda "Vaude" 

del Miquel per una altre ja muntada al C3, amb el qual ell s'estalviaria de pujar-la fins 

als 7.500m. d'aquest camp. Al Miquel i a tots ens sembla bé. 

Per la nit hem tingut la visita de l'expedició de Cuenca, tenen un problema amb el 

seu telèfon satèl·lit, i truquen a telefònica des del nostre telèfon. A pesar de les 

proves no el podem arreglar. És un inconvenient perquè segons ens conten, estan 



enviant fotos a través d’Internet a la premsa de Cuenca, a més van pagar a prop de 

400.000 pts. al govern xinès en concepte de permís. 

19-09-2000 

Avui és un dia assolellat i aprofito per rentar-me una mica. Han arribat un grup de 

tibetants que tenen les seves tendes al costat de les nostres per vendre'ns penjolls, 

matxets, i en especial pedres Turqueses que agafen de la muntanya. 

Per la nit es torna a repetir la visita del grup de l'expedició de Cuenca per intentar 

solucionar el seu problema. Ens adonem que el problema és la antena que fa mal 

contacte. 

20-09-2000 

A les 8'15h. esta nevant de valent, tot i així el Joan i l'Emili després d'esmorzar, en 

mig de la neu, prenen el camí al C1. Jo preparo la meva motxilla per demà. La resta 

del dia estic a la tenda. A les 15h. ens truca Joan per l'emissora i ens diu que tenim 

de pujar més liofilitzats i que baixarà el sherpa Nigma per emportar-se els bidons i 

cobrar. A les 19h. arriba el sherpa. 

Per la tarda sentim veus, i ens adonem que un grup europeu ha fet cim. 

21-09-2000 

A les 8h. sona l'alarma del rellotge despertador , a fora hi ha mig pam de neu. 

L'esmorzar un ou ferrat amb xapati, ahir va ser una truita amb xapati. Comencen les 

preses a l’acabar el té, a 2/4 de 9 Joan Lluís i jo comencem la pujada al C1. Miquel 

es queda al CBA i farà d'enllaç a les comunicacions. Aquest és el tercer cop que 

pugem al C1 ,potser per aquesta raó o per l'aclimatació que arribem en només 3 

hores. 

A les 12h. ens truca el Joan per l'emissora i ens diu: que degut a la falta d'una bona 

alimentació la nit passada, no es veuen amb cor de pujar al C2, i decideixen tornar al 

C1, a on es trobarem tots quatre. 

Després de fondre neu, ens preparem un sopinstant, la resta de la tarda la passem a 

les tendes descansant. Els canvis de temperatura a dintre la tenda són molt grans, 

en un moment et congeles i d'altres surt el sol i t'asfixies. 

22-09-2000 

Aquesta nit ha sigut molt freda al C1. A les 9h. hi havia (-6º) a la tenda. Joan i l'Emili 

surten en direcció al C2, i quan arriben no troben el niu de material que van colgar 

sota la neu, a nevat força i la pala que havien deixat de referència algú l’ha mogut de 

lloc, suposo que per fer-la servir, a més les tendes coreanes que hi havia al costat 

han estat desmuntades, d'aquesta manera dormen a una tenda Mackinley del grup 

de Guadalajara que esta lliure. 



23-09-2000 

Avui pugem Joan Lluís i jo al C2. Als sèracs no tenim d'esperar i a les 16h. ja hi som 

al C2, només arribar em poso a buscar el niu colgat a la neu amb la tenda North 

Face, de 120.000 pts, i les manoples d'en Joan. després de punxar la neu amb els 

bastons, durant a prop d'una hora, la trobo. Tot i que la intentem muntar, la goma de 

les varilles esta molt donada pel fred, a més estem una mica extenuats de l’esforç, i 

a través de l'emissora acceptem la invitació de dormir en la tenda de dos bascos. 

24-09-2000 

Avui el primer grup fa el seu intent al cim, aquest ha estat fet per l'Emili, doncs el 

Joan no es troba bé. A les 4h.de la matinada i després d'una hora de veure que va 

perdent la sensibilitat dels seus polzes, a uns 7.700m., i en mig d'una forta tempesta 

decideix tornar a la tenda. Ens comuniquen la decebent noticia. Els animem a baixar 

al C2 el més aviat possible. Muntem la tenda North Face entre els quatre i ens 

preparem el segon grup per pujar al C3.  

El camí entre el C2 i el C3 és curt, però, molt pendent. Té la traça mig marcada i si 

te'n surts d'ella t’enfonses fins als genolls. El trajecte dura entre 2 y 3 hores. Fem 

una ascensió ràpida, poc més de 2 hores. Ja em veia descansant a la tenda coreana 

que havíem canviat, quan al arribar al C3 veig una tenda a punt de sortir volant per 

culpa del fort vent, tan sols s'agafava a la neu per les dues piquetes del costat de la 

porta. Em porto una desagradable sorpresa, quan comprovo que aquella és la nostra 

tenda, de seguida l'agafo pels dos enganxalls que estan volant i la clavo a terra amb 

l'ajuda dels meus bastons. 

Quan entro dins de la tenda, trobo els sacs i les estores escampades junt amb la neu 

d'una bossa que ens havien deixar els nostres companys per fondre i extenuat per 

l'esforç m'estiro al terra a descansar i a evitar que el vent torni a emportar-se-la. 

Quan arriba Joan Lluís em troba estès a terra i li explico tot el que m'ha passat. Un 

cop som tots dos, fiquem la tenda en ordre i jo vaig a buscar unes canyes de bambú, 

que es el que aquí es fa servir per clavar les tendes . 

Un cop estem a la tenda, sopem la nostra sopa i el liofilitzat de rigor, quan un sherpa 

obre la cremallera de la tenda i ens pregunta si tenim lloc per dos sherpas, li diem 

que només hi ha lloc per un, i per un cas de necessitat. Al cap d'una estona apareix 

amb un home vell, de uns 60 anys, al que acomodem a un costat de la tenda. 

L'anglès aviat comença a queixar-se del fred i del terra irregular i dur, li diem 

amablement, que si no té sac ni tenda que es conformi amb el que li deixem. 

Després de dir-li a l'anglès el que hi havia, mirem de dormir per a llevar-nos a les 2h. 

de la matinada. 

 

 



25-09-2000 

Tota la nit el vent ha estat colpejant el sostre de la tenda violentament. cada cop que 

el fort vent picava, el baf que s'havia format en el sostre de la tenda, queia en forma 

de gelats vidres damunt el sac, i de vegades a sobre la cara. 

Si fora de la tenda hi havia uns -30ºC el fort vent augmentava aquesta sensació de 

fred fins a uns -50ºC, amb aquestes circumstàncies hagués sigut un veritable suïcidi 

intentar fer cim. D'aquesta manera cap altra cordada ni sherpa ha intentat pujar avui. 

Sobre 2/4 de 11h. i quan el sol ja tocava el campament ens posem en marxa, fonem 

neu i esmorzem. La tenda no la desmuntem després de consultar amb el Miquel, que 

a la seva vegada la ha venut a dos catalans de Gavà. 

En una hora som al C2 a on coincidint amb la parella de Guadalajara, comentem les 

incidències del dia, desmuntem el C2 i baixem al C1, en el que els companys de la 

primera cordada han desmuntat la seva corresponent tenda, no sense dificultats per 

culpa del gel que s'havia aferrat al sobre-sostre. 

26-09-2000 

A 2/4 de 9h. Joan Lluís es volia llevar, però després de passar una altre freda nit 

amb forts vents (ja vam fer bé de no intentar un segon atac consecutiu), en la que no 

hem descansat massa bé, ens hem llevat quan el sol ha tocat la tenda. Preparem un 

te amb unes barres energètiques i comencem a desmuntar el que queda del C1. 

Preparem les nostres motxilles amb les coses personals, deixem les tendes i d'altres 

estris, doncs a les 11h.esperem a dos portejadors que per 30$ cadascú ens 

ajudaran a baixar tot el C1. 

Mentre desmunten arriben uns Tibetans, que curiosament són allà dalt, demanant-

los que els hi donen la resta dels menjars que no farem servir. 

Així comencem la forta baixada, tan temuda de pujada, ara amb els peus entumits 

pel fred passat i carregats amb la motxilla. 

Si en el tercer porteig anant lleugers de pes vam trigar 3 hores, ara de baixada 

triguem quasi 4 hores. Cada cop que ens trobem a un conegut que puja o baixa, no 

perdonem la paradeta per conversar. Així quan arribem al CBA ens esperen amb un 

suculent plat de pernil amb el que recobrem forces. 

Per la tarda Miquel, Joan Lluís i jo anem a la tenda dels de Cuenca on també són els 

dos bascs, i els dos catalans de Gavà, els hi trobem de festa alguns d’ells amb més 

Jumilla del compte. 

Acabat el sopar, arriba l'hora del telèfon, i tot i que espero la trucada de la dona, 

prefereixo trucar-la jo per no haver d'esperar, i poder anar al sac de dormir aviat. 

 



27-09-2000 

Avui he dormit com una marmota, l'ampolla d'aigua calenta que em vaig portar al 

sac, em va treure el fred dels peus i la set. Pel matí hem rebut la visita dels 

compatriotes que queden al Camp Base, els expedicionaris Americans i Coreans al 

anar-se han deixar mig buit el CBA, ells van tenir més sort amb el temps, i van fer 

cim, tot i que a algú li hagi costat una necrosi a la punta dels dits per congelació. 

Per la tarda ens hem fet les fotografies amb els logos dels sponsors amb el Cho-Oyu 

de fons. 

A les 18h. baixa David del C1, baixa molt "fotut" i no pot dir res, aquest jove granadí 

semblava que s'hagués de menjar el Cho Oyu, però les dolentes condicions han 

pogut amb ell, i baixa amb la gola molt inflamada. 

28-09-2000 

Avui ens hem desfet del que no és estrictament necessari (reserves d’Isostar, 

samarretes, menjar...). Miquel ha canviat el seu matalàs inflable per una turquesa 

molt grossa. 

Per la tarda hi ha hagut festa. Els italians celebren el seu comiat del campament, hi 
ha hagut cervesa a dojo, pernil, formatge parmesà... fins i tot una fundi. Pot ser el 
millor ha sigut la quantitat de gent que ens hem ajuntat. Alguns hi havien fet cim, 
altres no havíem pogut. En acabar ja no hem volgut sopar. 
29-09-2000 

L'últim dia al CBA, ens llevem a les 8h., esmorzem i comencem a desfer el 

campament, els iacs són al campament des d'ahir a la tarda. A les 11h., un cop els 

animals són carregats, ens fiquen en marxa, però no han sortit tots els iacs del 

campament base quan alguns d'aquestos no contents amb la càrrega que porten a 

sobre comencen a tirar-la per terra, això ens fa perdre més d'una hora. Joan i jo ens 

quedem enrederits esperant els iacs amb el nostre material, van molt lents. Quan 

veiem que el cuiner es queda amb els iacqueros animem el pas.  

El dia, tot i que ha sortit el sol, és molt fred. Aproximadament a mig camí, mengem, 

el recorregut d'uns 35 Km. es fa molt llarg. Quasi al final del recorregut tenim de 

creuar el riu, aquest baixa amb molta menys aigua, que fa un mes a la pujada, tot i 

així ens hi tenim de treure pantalons i sabates per creuar-lo. 

A les 19h. arribem al campament base xinès, 4.800m., i allà ens porten en tot terreny 

fins a Tingri a uns 55Km. A Tingri sopem i fem nit a la mateixa habitació del lodge, a 

on vam dormir a l'anada. 

30-09-2000 

Avui no hem caminat, però a les 7h. ens hem pujat al tot terreny, direcció a 

Katmandú. La primera hora de camí ha transcorregut de nit. El nostre conductor 



anava dormint-se. Joan fart de patir al costat del conductor ha passat a la part de 

darrera per no veure, i m'ha tocat a mi veure com de quan en quan se li tancaven els 

ulls. A la matinada ha sigut curiós, veure com durant uns quilometres, pel camí en 

sortien moltes llebres. En el Tong-La (pas a 5.000m.) aquest cop no hem parat. A les 

9h. hem arribat a Nyalam, a on hem esmorzar d'allà hem sortit direcció a Zang-Mu , 

aquest cop no hi ha cap esllavissada a la pista. A Zang-Mu hem tingut d'esperar al 

camió amb els bidons i amb el Limbo. 

A les 14h. i després de pocs tràmits hem creuat la frontera xinesa. Ja a Nepal ens 

han fet fer un altre visat, i ens han cobrat 55 $ per barba. A la sortida del poble hem 

agafat el nostre autobús, i després de carregar tots els bidons i demés estris del 

cuiner, hem tornat a agafar la pista. 

El viatge ha sigut llarg i molt cansat, hem arribat de nit a Katmandú, al final després 

d’unes petites discussions amb el conductor de l’autobús ens ha portat fins a l'hotel. 

A les 19'30h nepalí, 21'30h. tibetana, hem arribat a l'hotel "Royal Singi".  

 
Baltasar Sánchez Alonso 
Gener 2001 

 



AVENTURA 2001 (PROGRAMA) 

Recorreguts diaris 
 
1.- Tarragona - Cambrils 

2.- Cambrils - Hospitalet de l’Infant 

3.- Hospitalet de l’Infant - Ametlla de Mar 

4.- Ametlla de Mar - El Perelló 

5.- El Perelló - Rasquera 

6.- Rasquera - La Fontcalda 

7.- La Fontcalda - Horta de Sant Joan 

8.- Horta de Sant Joan -Vallderoures 

Descripció 
 
Sortirem el dissabte dia 1 de setembre a les 9 hores de l’estació de 

Tarragona, en un tren que ens durà a Salou. Un cop a Salou anirem cap el 

port esportiu i agafarem el vaixell de les 10.35 per anar cap a Cambrils, si no 

pot ser aquest, ens esperarem fins a les 12.35 que en surt un altre; el primer 

hi arriba a les 11.05 i el segon a les 13.10.  

A Cambrils anirem cap el pont del passeig marítim que passa pel damunt de la 

riera d’Alforja i començarem una curta etapa a peu fins el càmping OASIS ja 

en terrenys de Mont-roig del Camp. Farem 6,430 km. 

El dia 2 diumenge Farem el trajecte de Cambrils fins a l’Hospitalet de l’Infant 

tot seguint el GR92 per la costa i camins adients; son uns 15 km. Un cop a 

l’Hospitalet de l’Infant ens dirigirem al càmping Cala d’Oques, que es troba a 

la platja de l’Arenal. 

El dilluns dia 3 tot seguint el GR 

per la costa i platges, farem els 20 

km que ens separen de l’Ametlla 

de Mar. Passarem pel coll de 

Balaguer on podrem veure un tram 

de camí del segle XVII i un antic 

búnker de la guerra civil. Ens 

instal·larem al càmping Nàutic 

molt a prop del camí a seguir, i 

podrem visitar el poble si ens queden ganes.  



Dimarts 4.Qui ho desitgi podrà deixar la tenda, les màrfegues i els sacs de 

dormir a un vehicle que tindrem preparat a l’Ametlla i que dos dies després 

farà cap a La Fontcalda de Gandesa. En aquest vehicle també s’hi haurà de 

deixar menjar per el dia 6 dons els serveis de bar i restaurant de la 

Fontcalda romandran tancats perquè es la festa Major de Gandesa. Al deixar 

el càmping, també deixarem el GR per anar directament cap el interior vers el 

Puig Moltó; ja albirant El Perelló, pujarem al Tossal de la Torre dels Moros i 

després davallarem cap el poble vers el Pou Romà. En total son uns 14 km.  

Per tal de dormir i dinar farem cap a l’Hostal Can Subirats del carrer Lluís 

Companys. Caldrà tenir en conte que el recorregut del dia següent inclou 

dinar de motxilla, per la qual cosa caldrà proveir-nos a les tendes del poble. 

Una bona part del camí es farà per pistes enquitranades, pel que és 

recomanable un calçat més lleuger i còmode com les sabatilles esportives 

que no pas les botes de trekking. 

El dimecres dia 5 es farà un recorregut més dur i llarg; uns 23 km., la major 

part dels quals es farà per pistes de terra i camins, tant sols cap al final hi ha 

un quilòmetre de carretera, per tant 

ens faran falta les botes, però 

aquest dia no trobarem cap lloc per 

a banyar-nos i tindrem que travessar 

bastants barrancs amb els seus 

sifons encara que de poca fondària; 

el sol apretarà de valent dons 

anirem per la solana i tampoc 

trobarem fonts d’aigua potable, 

cal dons proveir-nos bé abans de 

sortir d’aigua preferiblement mineral, ja que la de El Perelló es molt dura, es a 

dir, du massa sals. El dinar de motxilla, a poder ser, es farà a la vora del mas 

Monte-Vista. El final d’etapa és a Rasquera, on està previst passar la nit a 

Can Pellissa. 

El dijous dia 6 es l’inici de les etapes mes interessants de tota l’Aventura 

2001, doncs transcorre per llocs ben poc coneguts per a tots nosaltres. Amb 

poc menys de 24 Km es un dels dos trams mes llargs, però amb l’avantatge 

que transcorre planer; un cop cordades les botes sortirem de Rasquera tot 

seguint el GR-7 en direcció a Benifallet; abans de creuar del pont del riu 

Canaleta anirem cap a una pista que surt per la dreta i que transcorre contra 

corrent del riu, pel mig d’un bosc fins arribar a l’antiga estació del ferrocarril de  

 



la Val de Zafán on potser ens 

trobem amb alguna sorpresa 

sobtada; aprofitarem l’ombra de 

l’antic magatzem del tren per a 

dinar. Sortint de l’estació farem 

quatre quilòmetres més de pista 

de terra fins l’antiga estació del 

Pinell de Brai, lloc on s’inicia 

l’enquitranat de la “Via Verda” 

marcat com a camí de Sant 

Jaume de l’Ebre (interessants de nou les sabatilles que duguem penjades de 

la motxilla), ens queden 8,3 Km fins La Fontcalda, lloc on trobarem aigua per a 

beure, i lloc de bany; també trobarem el cotxe d’avituallament amb les 

tendes, els sacs, les màrfegues i el menjar que prèviament hi vàrem deixar.  

Divendres 7, gran dia, tram “curtet”, tant sols 16 km., que ens permetrà 

gaudir de tots els encants del recorregut del tren de la Vall de Zafán des del 

mateix lloc per on anava, es ha dir, creuant els barrancs mitjançant ponts i 

creuant les muntanyes pels túnels; darrerament en queda algú que està 

il·luminat i tot. Pel tipus de camí, es millor calçar-se els esportius. Com que 

l’estació de Bot es a prop podem pujar a l’ermita de Sant Josep tot passant 

per la Font del Racó de la Donzella, o bé, deixar la via per pujar pel camí de 

Les Teuleries fins el poble. Depenent de l’hora, podem parar-nos a esmorzar 

dins del poble.  

Fins a Horta son 7 quilòmetres 

més; l’arribada està prevista cap 

a les 14 hores, dinarem a l’Hotel 

Miralles i per la tarda qui ho 

desitgi pot arribar-se a les Olles i 

gaudir d’un esplèndid bany al riu 

Canaletas, o bé, ajuntar-se amb 

la gent pel carrer festejant el seu 

Patró. Per passar la nit es pot fer 

al mateix hotel, o, a uns 3 

quilòmetres en direcció a Arnes hi ha el càmping els Ports, i dins del poble 

també hi ha un alberg. Qui ho desitgi pot anar-hi. S’ha de preveure dinar de 

motxilla pel dia següent al mateix hotel.  

El dissabte 8 es l’últim dia de camí. L’etapa, de poc més 24 km es la més 

llarga però planera; no cal patir per l’aigua doncs en trobarem pel camí; 

d’Horta a l’antiga estació de Lledó ens separen 6 quilòmetres de “Via Verda” 

enquitranada, es millor dur les sabatilles esportives posades, després, just a 

l’arribar al límit fronterer de comunitat autònoma s’acaba la via enquitranada i 

hem de seguir per camins i pistes, just aquí hi ha un lloc idoni per remullar-



nos, es l’aiguabarreig dels rius Algars i Estrets, ho aprofitarem també per 

posar-nos les botes, doncs fins el final de l’etapa ja serà quasi tot el recorregut 

per pistes de terra. A mig camí trobarem Cretes, on podem dinar en algun bar 

i així prendre algun refresc i proveir-nos d’aigua. A Vall-de-roures 

(Valderrobres), si s’escau es pot fer un sopar de despedida a la Fonda, on, qui 

ho desitgi també hi pot dormir. 

El recorregut total es de 140 quilòmetres i 740 metres. 

Qui desitgi fer algun tram del recorregut i vulgui efectuar reserves 

d’hotel per dormir o dinar m’ho ha de fer saber abans del dia 1 de Juliol.  

Joan Marquès i Griñó 
 



UTREYA. SUSEYA.* 

 
Poema llatí (s. XIII), “La Preciosa” de Roncesvalles: 

Porta oberta a tots 
malalts i sans 
no sols a catòlics 
sinó a pagans, 
jueus, heretges,  
ociosos, ganduls,  
és a dir, en breu 
bons i profans. 
 

El Camí de Sant Jaume de Galícia (Camino de Santiago) té un significat especial per 

tot aquell que ho recorre, independentment de les motivacions que ens poden 

empènyer, ja siguin religioses, culturals, esportives o de reflexió, el Camí sempre 

deixa empremta, t’ensenya, et descobreix alguna cosa.  

Són dies ens els quals es realitza un esforç físic continuat (superant possibles 

butllofes, esquinços, cansament) i de convivència constant amb els teus companys 

de viatge.  

Tot queda superat després d’un descans i una bona dutxa a l’alberg, lògicament no 

pots marxar sense visitar aquell lloc. Com tu, la resta dels pelegrins que al llarg de 

l’etapa has anat trobant també estan de visita, són moments per a saludar i compartir 

experiències. És en aquests moments quan el Camí exerceix la seva màgia, tots els 

pelegrins arrosseguen una història, una vida que restarà lligada a tu en major o 

menor mesura.  

És el segon tram que realitzem del Camí, al no disposar de molts dies de vacances, 

vam decidir dividir-lo, el primer tram el vam fer l’any 1999 (Any Jacobeu, 207 km 

entre Ponferrada i Santiago) i aquest segon el què aquí es descriu, a l’abril del 2001 

(187 km). 

Aquesta vegada som menys pelegrins, tot i que portem amb nosaltres a aquells que 

per raons personals de darrera hora no han 

pogut venir.  

Som els pelegrins: 

 Paco Fernández. 

 Ángel Fernández. 

 José Miguel García. 

 Angus Robles. 



DESCRIPCIÓ DEL TRAM RONCESVALLES - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. 

27/04/01. Valls - Pamplona. 

Sortim de l’estació de tren de Valls camí de Pamplona, una vegada allà agafarem un 

autobús que ens portarà fins Roncesvalles. Arribem a Pamplona al migdia, l’autobús 

no surt fins les sis de la tarda, per tant, ens disposem a dinar i visitar la ciutat. A la 

plaça del Castillo es produeix la primera robada amb el Camí: 

- Eh! Vosaltres, pelegrins. 

Es la veu de Luisita, una vella a qui li agrada establir conversa amb tots els pelegrins 

que passen per la plaça; mestra jubilada i molt moderna per a la seva època, ens 

explica la seva atzarosa vida i ens acomiada a l’autobús, ens desitja “BON CAMÍ “. 

Una vegada a Roncesvalles, recollim la credencial que ens segellaran en cada 

alberg pel qual passarem, i ens inviten a assistir a la missa del pelegrí. La Col·legiata 

està plena, la missa es celebra en diversos idiomes i al final s’enumeren els diferents 

països d’on procedeixen els pelegrins: Brasil, Lituània, Austràlia...Ens donen la 

benedicció en llatí, són moments molt emocionants.  

28/04/01. Roncesvalles - Trinidad de Arre (38 Km). 

Deixem Roncesvalles entre boscos de faigs, és un tram 

de somni, fa fred, però al cap ressonen els passos dels 

primers pelegrins allà pel segle X, és un dels pocs trams 

històrics que es conserven. Al darrera van quedant els 

petits pobles del Pirineu navarrès, és agradable caminar 

entre boscos, prats i rierols. Arribem a Larrasoaña al 

migdia, aquí dinarem i descansarem una mica. Vaig a 

l’alberg per segellar la credencial, l’hospitaler i alcalde 

del poble Santiago Zubiri és tot un personatge, durant 

mitja hora m’explica coses del Camí, m’ensenya els 

diaris on els caminants li fan dedicatòries i fins i tot 

dibuixos a l’aquarel·la, no em deixa marxar fins que 

l’escric quelcom. El pelegrí Paco es ressenteix d’un 

esquinç mal guarit i té una butllofa al peu, seguim cap a Arre, fa molta calor. Una 

vegada a l’alberg coneixem a diversos pelegrins amb els quals establim conversa, a 

partir d’ara ens anirem veient.  

 

 

 



29/04/01. Trinidad de Arre - Puente la Reina 

(28 Km).  

Travessem Pamplona rodejant les muralles i la 

part antiga tapats amb la capelina. Avui hem de 

pujar l’Alto del Perdón, comenten que la 

baixada és terrible degut al còdols solts que hi 

ha, li diuen el Mataburras. El superarem sense 

problemes. Paco camina lentament, té moltes 

molèsties però una voluntat fèrria. Arribem a 

Puente la Reina, aquí s’ajunten el Camí Francès i 

l’Aragonès, encara que realment és a Obanos, un 

poble proper, però a Puente la Reina es trobava 

l’Hospital de pelegrins més proper i acabà 

enduent-se la fama. Tombem pel poble admirant 

les seves cases blasonades i visitem l’església 

del Crucifix, amb el seu original Crist en forma d’Y 

grega i el seu famós pont sobre el riu Arga, que fou manat construir per la reina doña 

Mayor, esposa de Sancho Garcés III, rei de Navarra.  

30/04/01. Puente la Reina - Lizarra (22 Km). 

Ha plogut tota la nit i els camins estan enfangats però 

l’ànim és bo. Esmorzem a Cirauqui (traduït: niu 

d’escurçons), aquest petit poble té restes d’una antiga 

calçada romana. Ens aturem a observar les ruïnes 

d’un aqüeducte de dos arcs damunt el riu Salado, 

explica la tradició que aquí els vilatans no prevenien 

als visitants de la insalubritat de les aigües, així una 

vegada les cavalcadures bevien i morien, s’aprofitaven 

de la seva carn. Passant per Villatuerta ens crida 

l’atenció els sagristà de l’església del patró del Camí, 

San Veremundo. Ens explica la recent reconstrucció 

de les vidrieres i la neteja de l’església durant la qual 

van aparèixer unes importants pintures. Entrem a Lizarra (Estella), la tercera ciutat 

més important de Navarra, que conserva belles cases heràldiques, palaus i 

convents. Hem ampliat i aprofundit el cercle de pelegrins que diàriament anem 

trobant, passem moltes bones estones explicant històries.  

 

 

 

 



1/05/01. Lizarra - Torres del Río (29 Km). 

Avui ens han despertat campanetes i cants, eren gent del poble que han vingut a 

donar-nos la benedicció. Una vegada esmorzats 

sortim molt contents cap a Irache, ens han dit que 

aquests cellers conviden al pelegrí a aigua i vi, es 

pot beure tant com es vulgui però no emportar-se. 

Terrible decepció, estan tancades. Des d’aquí 

podem albirar com les muntanyes de 

Roncesvalles i les de la serra de la Demanda 

estan nevades. De bona ens hem salvat! Bonics 

boscos d’alzines i pins envolten el monestir 

d’Irache, seguim fins Los Arcos travessant camps 

immensos sembrats de cereals què ens regalen 

un intens color verd. A Los Arcos té lloc un 

dolorós comiat doncs uns bons pelegrins decideixen quedar-se aquí, nosaltres 

continuem sota un sol endimoniat cap a Torres del Rio, té una bonica església 

templària del Sant Sepulcre, el segell de l’església bé ho avala.  

2/05/01. Torres del Río - Logroño (20 Km). 

Sortim camí de Viana sota una fina pluja. Poc 

abans d’arribar a Logroño trobem a Felisa, 

una velleta que porta anys al Camí contant 

“pirigrinos” i oferint figues seques, aigua i 

amor. Creuant l’Ebre entrem a la capital de La 

Rioja, l’alberg està situat a la Rua Vieja a prop 

de l’església de Santa Maria la Redonda. 

S’han de produir canvis a l’organització del 

recorregut. Els pelegrins Paco, Ángel i José 

Miguel han decidit quedar-se a Logroño i tornar a casa, la raó és que Paco ha 

aguantat tot el què ha pogut sense queixar-se però encara falten molts quilòmetres i 

hem vingut a gaudir-ne.  

http://www.tinet.org/~ladc/cami2001amp2.htm


3/05/01. Logroño - Nájera (29 Km). 

M’acomiado dels meus companys de viatge i 

arriba un nou pelegrí, Enrique. Va arribar anit 

des de Valls, ell ja va fer tot el Camí al 1997 i 

m’acompanyarà fins Santo Domingo (té 

enyorança). Sortim de la ciutat pel parc de La 

Grajera cap a Navarrete, únic poble que 

travessarem en 

aquesta etapa, fou 

declarat al 1970 monument històric-artístic i fundat al 

segle XIII. Fa fred i les núvols es tornen cada vegada 

més amenaçadors. És agradable caminar, són llargues 

rectes entre camps de cereals i vinya. Entrem a Nájera 

pel pont que creua el riu Najerilla, que fou construit per 

ordre de Juan de Ortega, amb les capelines posades. Visitem el monestir de Santa 

Maria la real, d’estil gòtic (S XV). A la nit conec un pelegrí que està fent el Camí en 

euga, doncs li falta un peu, comenta que és la tercera vegada que ho fa amb aquest 

tipus de transport i que fins i tot ha publicat un llibre.  

4/05/01. Nájera – Sto. Domingo de la Calzada (21 Km). 

Deixem Nájera amb un fred intens (porto posada tota la roba d’abric de la motxilla) i 

l’ambient és plujós. El paisatge continua igual de meravellós. Deixem Azofra al 

darrera. Avui camino al costat d’Álvaro, un pelegrí colombià. És molt interessant 

conèixer les raons que empenyen a gent vinguda de tant lluny a fer el Camí. Cada 

vegada el final està més a prop i sense adonar-me vaig 

més a poc a poc, com volent fer els quilòmetres més 

llargs, al darrera va quedar el fred, la pluja, al 

cansament...només recordo el paisatge, els monuments i 

sobre tot els pelegrins trobats al llarg d’aquesta setmana. 

Entro a Santo Domingo i l’alegria que m’envaeix és 

terrible, he aconseguit el meu somni, però quanta tristesa 

alhora. Visitem la catedral del Sant Sepulcre on esta 

enterrat el sant, ens dirigim a veure el gall i la gallina i 

conèixer la llegenda que els envolta. De sobte sentim 

cantar el gall, la tradició diu “que si sents cantar el gall tindràs bona sort al Camí”. 

Una vegada a l’alberg m’acomiado de tots els meus amics pelegrins: brasilers, 

alemanys, anglesos, lituans, madrilenys, santanderins.. i els desitjo “Bon Camí”. 

Tornant cap a casa començo a planificar el proper tram del Camí. Què té el Camí 

que enganxa? Ningú em dóna la resposta. Són les coses del Camí. 

*Amunt. Més endavant. 

Angus Robles 

 

http://www.tinet.org/~ladc/cami2001amp3.htm


CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS 

 

Data   Activitat       Organitza 

Juny 2001 

23/24   Pirineu: Ascensió als Frondellas    GECT 

Juliol 

7/8   Ordesa: Faixa de les Flors    GECT 

Agost 

4   5a Pujada nocturna a la Mola    AECReus 

de Colldejou  

4/5   Pirineu: Massís de Bachimala    GECT 

Setembre 

1/8   Aventura 2001: Tarragona – Vallderoures  GECT 

8/9   12a Caminada Montserrat – Reus   SECFReddis 

29/30   Pirineu: Massís de Néouvielle    GECT 

Octubre 

12/14   Campament de tardor Regió IV    SECFReddis 

12/14   Aplec excursionista dels Països Catalans  SECLectura 

27/28   Tomb del Montsant      GECT 

Novembre 

4   Pujada a la Pena      CETgna 
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