
 



21è pessebre del GECT 1 i 2 de desembre de 2001 

 
De Puigpelat al Puig – Pelat  
 
El 21è pessebre del nostre Grup recorrerà les terres de l’Alt i Baix Camp sortint 
de Puigpelat, seu de la nostra entitat. L’objectiu és el cim del Puig – Pelat, de 
1.075 metres d’alçada, la màxima elevació dels Motllats, situat a les muntanyes 
de Prades entre la Mussara i Mont-ral. 
 
Itinerari: 
 
Dissabte dia 1: Sortirem de Puigpelat pel PR 1 camí de Reus. Passat Vilallonga 
trencarem en direcció a La Selva del Camp on agafarem el GR 65.5 o camí de 
Sant Jaume de Galícia. Seguint la vall de la Selva, pel Mas del Sord iniciarem 
la pujada a l’Albiol i el coll de les Llebres. Per la Creu de Noguers, el bosc de 
Vicent i el Pla de les Salòpies farem cap al Puig – Pelat, on plantarem el nostre 
pessebre. Tot seguit, pel GR 7 anirem a Mont – ral, on soparem i dormirem al 
refugi Musté – Recasens propietat del Centre de Lectura de Reus. Hores 
efectives: 9 
 
Diumenge dia 2: Pel PR 20 resseguirem la bonica vall del riu Glorieta baixant 
des de Mont – ral cap a Alcover. Des d’Alcover a Puigpelat no hi ha senders 
marcats. Pel Pont de Goi i la granja Doldellops ens atansarem a Valls i d’allí a 
Puigpelat per camins de pagès. Està previst fer un dinar a l’arribada. Hores 
efectives: 6  
 
Com que hem de fer la reserva al refugi de Mont – ral i al dinar de Puigpelat, és 
important que qui estigui interessat ens ho comuniqui el més aviat possible.  
 



NOTÍCIES 
 
1 

Llicències: Amb 54 llicències, enguany hem batut amb escreix el nostre 

rècord, la qual cosa demostra el nivell d’activitat del Grup que, amb 80 socis, 

està percentualment molt per sobre de la majoria d’entitats. La llicència actual 

caduca a final d’any. A partir de començaments de desembre podeu demanar 

les llicències corresponents a l’any 2002. El procediment serà com l’any passat. 

Els detalls, a la nostra web.  

2 

La FEEC emet un butlletí electrònic de notícies de periodicitat quinzenal, que 

rebem puntualment. El mateix dia, aquest butlletí és redireccionat al socis que 

tenen correu electrònic. Qui estigui interessat que ens faci arribar el seu e-mail. 

3 

Actualment, el Comité de Senders de la FEEC està reordenant i reassignant 

tots els GR a les entitats que hi tenen cura. A nivell de la Regió IV, el nostre 

Grup s’ha ofert per tal de mantenir algun tram de sender si fa falta. Pensem que 

els senders, en molts casos antics camins, són un patrimoni històric i cultural 

que cal defensar. 

4 

Albert Pons, de la AAEET de Valls i president del Comitè Català de Senders i 

Enric Fonts, del C. E. La Xiruca Foradada del Pla de Santa Maria i representant 

del Comitè a la nostra vegueria, estan portant a terme negociacions des de fa 

temps amb diferents Consells Comarcals i la Diputació per tal de canalitzar els 

recursos econòmics que aquests organismes i Turisme de Catalunya dediquen 

a la senyalització de camins, els famosos pals de fusta gruixuts amb 

banderoles verdes, cap a la xarxa de GR. Així s’evitarà per una part les errades 

que tots hem comprovat en alguna senyalització incorrecta i per l’altra 

assessorar en la millor utilització dels recursos públics cap els senders GR, que 

són competència de la FEEC i patrimoni de tots.  

 



Els castells de Salmella i Saburella des de Vallespinosa 
 
 
Vallespinosa. Aquest bellíssim llogarret, situat als 640 m d'altitud, i que pertany al 
municipi de Pontils, (Conca de Barberà), va ser visitat per Artur Osona, cap a l'any 
1.910, i ens va deixar escrit que aquest entorn recorda el Pirineu, i no pas un poble 
de Tarragona. El Josep Iglésies i el Joaquim Santasusagna ens van escriure una 
magnífica guia excursionista i, a l'any 1934 i ens deien que comptava amb 195 
habitants. 
 
APROXIMACIÓ: 
 
Fa de mal aconsellar la millor opció, però jo us dic que des de VALLS, podeu seguir 
cap al Pla de Santa Maria. Després, seguir per la carretera TP- 2311, cap a Cabra i 
Sarral. Aquí, seguirem la C- 241 passant per Rocafort de Queralt i, en arribar al coll 
de Deogràcies, als 716 m, abandonem la carretera de Santa Coloma de Queralt, i 
girem cap a la nostra dreta, seguint durant 8 Km, la TP- 2015 pujant, passant pel coll 
del Puig de Gaigs i després davallant pel barranc de Coma de Vaca. Aleshores, 
arribarem als plans de les Eres, i al poble de Vallespinosa. Aparcarem, sense entrar 
en el poble. La carretera fineix aquí. Seguint avall, esdevé pista i en 2 minuts, 
arribarem a la bellíssima i frescal " Font de Vallespinosa ", on raja una aigua 
boníssima. Retornem a l'aparcament i entrem al poble, passant sota una placa on 
llegim " Cuartel Sur nº 1 ". A mà dreta, encimbellat hi ha les ruïnes del Castellot i 
l'absis de la primitiva església, d'estil romànic. Aquest poble, actualment fa goig, ja 
que els estadants han arreglat les cases i els carrers. Fins i tot, hi trobareu un 
restaurant. Actualment, només hi viuen tot l'any, unes 22 persones. Una vegada 
l'any, a l'estiu, el poble puja d'excursió, fins Salmella, als 828 m, per un camí, que 
ara seguirem. 
 
0: 00 H Entrem a la plaça del poble i seguim amunt pel carrer " Sumella ", amb una 
forta pujada. Paga la pena, anar-se aturant i gaudint dels diversos racons del poble, 
molt restaurats i que es fan de bon mirar. 
 
Sortim del poble i el carrer esdevé un joliu camí d'obaga, cap a la dreta, lluint una 
vegetació exuberant, amb alzines, aurons i moltes aritges. Seguim pujant, en 
direcció SSE. Trobarem corriols cap a la dreta, que no hem de seguir. 
 
El nostre camí, avança pujant, però amb una suau pujada. Aviat entrarem en la pista 
que baixa del Coll de les Agulles, i que seguirem cap a la nostra dreta, pujant amunt. 
 
Seguim la pista, durant uns deu minuts, i ja veiem a la nostra dreta, sota d'uns antics 
marges de bancals de conreus, avui abandonats, una fita, feta amb quatre pedres, 
que ens indica el camí, amb un fort pendent, que ara seguirem. 
 
0: 45 H Collet, situat als 780 m. Veiem una línia elèctrica de " Molt Alta Tensió ", 
llunyana, cap al Nord., que segueix una direcció SW-NE. És un bon punt de 
referència. I nosaltres, passem a frec d'unes pilones d' una altra línia elèctrica N-S, 
de menor potència. A la dreta, tenim la Serra Morena, el cim de la qual és el Puig 
Cristià, de 926 m. És important no despistar-nos, ja que el camí es fa molt perdedor, 
des que som dins d'uns plans farcits d'argelagues. 



Anem avançant cap a una ampla carena travessera, encara llunyana. 
 
Seguim pujant, però ara, suaument. Anem cap al SSW. 
 
1: 10 H Cruïlla amb una pista travessera, que va per la carena que vèiem a mida que 
anàvem pujant. Som als 800 m. Després, hem de retornar aquí, ja que continuarem 
l'excursió, seguint aquesta pista, enllà. Ara, seguirem la pista, més o menys planera, 
cap al SW. 

1: 30 H Collet al peu del turó on 
hi ha, encimbellat, el castell de 
Salmella als 828 m i avui en 
ruïnes. Abandonem a la nostra 
dreta, la pista que ens duria cap 
al Mas de la Mel i el Pont 
d'Armentera, i avancem planers, 
cap a la nostra esquerra, 
passant entre alzines. 
 
1: 35 H Entrem a les restes el 
poble de Salmella, als 780 m. 
Les cases, estan derruïdes, però 
l'església, d'origen romànic, ara 

rep l'atenció dels restauradors, que n'han netejat la runa, i estan reconstruint les 
arcades, que ja apunten cap al gòtic. Admirem l'entorn i la panoràmica: tenim el 
Montagut i Querol, al davant nostre. Tenim una bona panoràmica de la part mitjana 
de la vall del riu Gaià. I veiem el Pont d'Armentera. Veiem El Pla de Santa Maria i 
Valls, llunyans. I fem la foto de rigor, enquadrant l'església i el castell. Segons un 
document del segle XI , aquest castell va ser erigit per un home d'aquestes 
contrades, i després va passar a mans sarraïnes, degollant-ne al defensor. 
 
1: 40 H Sortim del poble, en direcció NE, seguint un senderó, entre carrasques. I ja 
enllacem amb la pista que ens ha dut fins aquí, seguint-la de nou, enrera, cap al NE. 
Si hom vol pujar al Cim del Puig Cristià, des d'aquí estant, cal que se situï a l'inici 
dels camps de cirerers de mà esquerra, on surt un sender que va a cercar la carena, 
enfilant-se per un espadat rocallós blanc, de calcari. I després cal seguir carena 
amunt, entre botges de tota mena. Guanyarà el cim en 30 min. 
 
Cim del Puig Cristià, als 926 m. Gran panoràmica. Albirem el Puig de Comaverd de 
908 m. El Cogulló , de 879 m. I el Tossal Gros. I Valls, dins la boirina. Cap al NE, 
veiem proper el Montclar, de 948 m. I Santa Coloma de Queralt. A l'hivern, podem 
veure el Montsec i els cims nevats del Pirineu. Des de llevant i cap al Sud, veiem 
Montserrat, el Puig Formigosa, el Montagut, el Montmell. I la mar, molt llunyana. 
Tenim Salmella i les restes del seu castell a sota nostre. Retornem a Salmella, 
descendint novament, per la mateixa carena, ja que un itinerari alternatiu ens ficaria 
de ple, dins d'un mar d'argelagues. Tot recordant als escriptors i excursionistes 
Josep Iglésies & Joaquim Santasusagna, que van publicar una guia excursionista 
d'aquests encontorns l'any 1934, val a dir que en aquells temps hi havia gent als 
masos. I també ramats de cabres i d'ovelles per aquestes muntanyes, cosa que 
mantenia els camins en un bon estat, nets i fressats. Ara, tot roman perdut. 



1: 45 H A la nostra esquerra, albirem una arcada de pedra, que amaga una font. 
moltes vegades, eixorca. És la font de l' Hortet del Llorençó. Anem seguint la pista, 
passant pel damunt dels 800 m, i tenim a la nostra dreta, la coma que forma el 
barranc de Cal Batlle, situat més avall, i per on hi passa una pista, que fineix al 
castell de Saburella. Més enllà, albirem una gran bassa per regar. 
 
2: 10 H Cruïlla. A la nostra esquerra, surt el sender que duu al poble de 
Vallespinosa, marcat amb marques de pintura blava. Seguim endavant per la pista, 
que aviat davalla fort. A la nostra dreta, deixem el Puig de les Agulles, de 821 m. 
 
2: 25 H Coll de les Agulles: cruïlla: la pista gira cap al NE, i duu a Cal Coca i a 
Vallespinosa. Nosaltres, seguim per la malmesa pista de la branca dreta, davallant 
cap al castell de Saburella, que ja veiem a prop. 
 
2: 27 H Fem drecera, baixant pel dret, de cara al castell de Saburella, seguint una 
línia d'un tub de goma negre, que correspon a una conducció d'aigua. 
 
2: 45 H Mas de Saburella i corral de cabres. Fa uns anys, ho cuidaven uns germans 
de Montalbán ( Córdoba ). Hi ha una font. Ara, tot roman abandonat. Des d' aquí 
estant, surt una pista , que duu al Pont d'Armentera. 
 
3 H Ens atansem a l'encimbellat castell de 
Saburella, als 675 m d'alçada. S'alça entre 
pins. Des de lluny estant, la seva esvelta 
silueta fa patxoca, però quan hi arribem, hi 
trobem poca cosa. Hi veiem dues torres i 
un bocí de muralla, i poca cosa més. Tot el 
conjunt roman en estat de ruïna. Tot i així, 
la seva silueta és molt característica. La 
seva primitiva església estava dedicada a 
Sant Miquel. Panoràmica: el Montclar, el 
Montagut, i Querol amb la vall del Gaià. 
 
3: 10 H Retornem al mas de Saburella i seguim la pista que baixa cap a llevant i que 
duu a Querol. A la nostra dreta, deixem una pista que duu a Cal Mandil, i baixem fort, 
fins arribar al Clot de Coma de Vaca, per on baixa el barranc que a Vallespinosa 
diuen " Els Torrents ", i a l'ICC consta com a " Barranc de Coma de Vaca ", i que ara 
ens caldrà remuntar. 
 
3: 25 H No creuem el barranc, sinó que girem cap a la nostra esquerra, per una pista 
molt indefinida, planera. Som als 480 m. Anem cap al NW, remuntant el barranc. 
 
3: 31 H Trobem uns plans, antigament conreats, i veiem les runes del mas de Paua. 
 
3: 35 H Font del mas de Paua, al peu d'un marge a la nostra esquerra. Aigua fresca i 
abundosa. És un fet curiós que el topònim Paua apareix als mapes com a Pava. 
Seguim amunt, i creuem el barranc, arribant a la pista ascendent, que el remunta per 
la seva esquerra hidrogràfica. Entrem en el Terme de Pontils. El barranc es fa més 
pregon, degut a l'aparició a la nostra dreta del serrat dels Bassals, amb l'altiu Puig de 
Conillera, de 826 m. 



3: 59 H Runes del molí del Racó. Seguim amunt, sempre seguint la pista. L'entorn és 
trist, gairebé sense vegetació, degut a l'erosió i a l'acció dels incendis i dels ramats 
de cabres. No oblidem que Napoleó Bonaparte va fer eliminar totes les cabres, de la 
seva illa nadiua, Còrsega. I ara, allà hi trobem una flora esplendorosa i densa. 
 
4: 28 H Racó de Rojals: a la nostra esquerra, hi ha una bassa , una font i una horta 
molt cuidada. Seguim amunt i tenim al davant nostre, les roques del Magí, amb la 
roca coneguda com " La Finestra ". 
 
4: 45 H Creuem el barranc, en un indret molt obac i amb vegetació que li confereix 
un aspecte exuberant. Creuem una cadena. Seguim amunt per la pista. 
 
4: 54 H Cruïlla amb la pista que ens arriba per la nostra esquerra, que baixa des del 
coll de les Agulles. 
 
4: 56 H Font de Vallespinosa, on podem reposar i beure la seva aigua fresquíssima. 
 
4: 58 H Aparcament a l'entrada del poble de Vallespinosa. Cal afegir al temps total, 
els temps esmerçats en les visites dels castells, de l'església de Salmella i durant 
l'esmorzar. 
 
La millor època és a la tardor, quan els caducifolis ens presenten totes les seves 
tonalitats de colors. 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA: 
 
- Les Valls del Gaià , del Foix i de Miralles. Josep Iglésies & Joaquim Santasusagna. 
Editorial M. Roca. Centre de Lectura. Reus , 1934. 
 
- Els Castells Catalans. Editorial Rafael Dalmau. Barcelona, 1973. 
MAPES: 
 
ICC. Mapes Comarcals. Núm 16. LA CONCA DE BARBERÀ. Escala: 1 / 50.000. 
ANCOSA- BRUFAGANYA. Editorial Montblanc-Martín. Any 1968. Escala: 1 / 25.000. 

 
Antoni Cabré Puig 
 



Montsant: Parc o què ? 

 
Torna a revifar la intenció de declaració de parc natural al Massís de Montsant. 
Des que vaig sentir parlar per primera vegada d’aquest projecte polític, s’ha 
construït el pantà de Margalef i posteriorment es va ampliar i darrerament hi ha 
una concessió de pasturatge de cabres que estan arrasant i embrutant el que 
es pretén que siga un parc natural per visitar. 

 
Pot ser m’he trobat un moment poc optimista per escriure. La veritat és que no 
ho veig clar. Quan férem l’últim Camí de l’Aigua i vàrem topar en alguns 
inconvenients com ara el desproporcionat sentit de la propietat d’alguns 
pagesos omplint el camí de gossos agressius o també les obres del tren AVE 

que ens varen desconcertar fins aconseguir 
orientar-nos, sense deixar de mencionar el 
creixement d’urbanitzacions pel que era 
l’històric Camí dels Morts, marcat com a PR 
que forma part de l'important traçat de Reus 
a Montserrat i que en estar asfaltat (signe 
evident de progrés) facilita la circulació de 
vehicles i toca anar xafant l’herba pels 
extrems del camí per tal de no ser 
atropellat. Tot fou una situació puntual que 

trobàrem un dia d’excursió i que no em preocuparia si no fora perquè endemés 
d’un fet puntual, fora sobretot una tendència, que em va fer reflexionar 
respecte el que els excursionistes estem perdent el Pla per causa del progrés i 
per tant tindríem que concentrar el futur en la muntanya. 

 
En aquestes estant, quan vaig llegir les notícies en el diari, refrescant la noticia 
del projecte de parc natural del Montsant. Un dels objectius del projecte, és la 
divulgació i el foment respectuós del turisme i la diversificació de les economies 
rurals mitjançant la promoció dels productes agraris i artesans. El parc integrarà 
a tots els municipis de la Comarca del Priorat. Es crearà un Centre d’Activitats 
de Muntanya i també es posarà en marxa el Centre de visitants del Priorat. 

 
L’ultima declaració de Parc que tenim en la Província, és el dels Ports i tinc 
entès que el tema de camins funciona a base de voluntariat. Jo tinc una por i 
sense prejutjar cap actitud em pregunto: Deixaran treballar als excursionistes 
com s’ha fet fins ara? o “Si talles un branquilló et denuncio, però si em 
demanes que ho fem, no tenim pressupost”. No és gratuïta la reflexió, perquè 
recordareu fa uns vuit o deu anys es propagà la dèria per endreçar les fonts i 
es posaven bidons metàl·lics, pintats amb l’escut de l’ajuntament del terme, per 
abocar les deixalles i mantindre el lloc net. Quan al pas dels mesos els bidons 
no es buidaven i les bestioles escampaven el fem per l’indret, la justificació era 
que l’ajuntament no tenia pressupost per la recollida de les escombraries. 
 
 
 

 



Un aspecte ben positiu del projecte és que 
el nou mapa d’implantació d’energia eòlica, 
exclou els Parcs Naturals d’aquest 
aprofitament energètic i el més important és 
que no solament queden exclosos els 
Parcs que existeixen, sinó també tots els 
que hi ha en projecte. Em treu un 
somriure sarcàstic, quan pense les vegades 
que durant tantes excursions i per diverses 
raons, hem criticat a les Autoritats 

Autonòmiques queixant-nos que a Barcelona no miraven més que al Montseny 
i al Pirineu i les muntanyes del Sud estaven deixades de la mà administrativa. 
Sempre hi havia una veu anònima que acabava l'acalorada manifestació verbal 
i ens feia riure dient: “Shssss.. Millor.”. Espere sincerament que aquella fora 
una expressió ocurrent i oportuna i no una premonició. 
 
Josep Salafranca i Bonet 
 



AVENTURA 2001 (experiències) 
 
Bé, ja ha passat. 
 
I que tal?. Bé, molt bé, però a tots els integrants ens ha semblat curta, quasi bé 
començàvem a trobar-li el gustet quan ja érem a lloc. 
 
El començament amb tren va ésser, com ja es natural, amb mitja hora de retard i 
amb sorpresa, doncs no anava fins a Tortosa, sinó fins a Port Aventura, i com a favor 
el van fer arribar a Salou. Sort que el vaixell a Cambrils sortia unes hores després i 
no el vàrem perdre. 
 
Els primers dies pel matí, un sol esplèndid, això feia que a les platges hi hagués 
força gent que ens miraven amb desconcert com si dubtessin del que veien, com si 
fóssim d’un altre planeta; clar, ells en vestit de bany i prenent el sol, i nosaltres ben 
carregats i tapats, caminàvem descalços entre la sorra i l’aigua oferint un espectacle 
poc usual amb les gorres de desert al cap i les botes penjades a la motxilla. 
 

 
 
I com que cap de nosaltres volia fer el mateix paper per la platja naturista del Torn 
(Les Rojales), vàrem aprofitar per pujar pels cims del Coll de Balaguer i així gaudir 
del panorama únic que es pot veure a dos-cents metres damunt el nivell del mar i a 
tocar la platja; os ho voldria explicar, però la veritat, no hi han prou paraules. 
 
Val a dir que tota aqueixa part de la costa és sembrada de casamates, nius 
d’ametralladores, bunkers, emplaçaments de canons, polvorins abandonats i 
trinxeres,  
- Que de què son?, doncs de la guerra civil, sinó de que creus. 
- Aclarit?. 
- “Guai tio”. 
 
Tampoc cal amoïnar-se massa per menjar o dormir, doncs alguns trams del GR-92M 
passen just pel mig de les taules dels xiringuitos prop de l’arena, (cala Xelin), pel mig 



dels càmpings, (Cala d’Oques, Mont-roig, Nàutic), pel costat de restaurants, (platja 
Cristall, platja Almadrava) i pel mig del mercat de l’Hospitalet (era diumenge). Que 
bons que estaven els xurros acabats de fer!. 
 
El Castell de Sant Jordi d’Alfama i les seues cales, de fàbula tu !. Us aconsello que hi 
aneu algun cop.  
 
Per la nit un fort rojadet que ens fa plantar ràpid la tenda i anar d’una correguda 
saltant pels tolls fins a les dutxes. Per sopar una pizza amb la família a l’Ametlla i 
entrega de les claus del cotxe que trobarem a La Fontcalda dintre de dos dies. 
 
Per cert, una altra dificultat va ésser que el GR inaugurat l’any 1992 està sent 
millorat, amb tant bona sort que alguns trams que ja havia recorregut anteriorment ja 
no estan marcats; a més, al municipi de l’Ametlla de Mar han enquitranat el camí de 
Les Cales arrel de la construcció d’un polèmic gran hotel vora mar, i han canviat una 
mica el traçat al arribar a Les Roques Daurades deixem definitivament el GR92M. 
Per no ser menys, el camí de pujada al Puig Moltó també s’estava arranjant, 
possiblement per enquitranar-lo. 
 

 
 
Un cop dalt del Puig Moltó, també tenim les avantatges d’una gran alçària molt a 
prop de la costa; la panoràmica és extensa, doncs veiem des de la punta del Cap de 
Salou fins tot el Delta de l’Ebre passant per la Central Nuclear, i per darrera, tota la 
serra de Cardó, el cim del Caro i mes a prop la Torre dels Moros de El Perelló. 
Aquest es l’últim cop que veiem el mar i clar, ja no ens hi podrem banyar durant la 
resta del recorregut, ara caldrà trobar llocs idonis als rius. 

 
Fins El Perelló, un rato entretingut i un xic pesat al final, dons 
vàrem fer tota la volta de pujada a la Torre dels Moros, lloc per 
altra banda de visita obligada ja que junt amb les fonts que van 
abastir els romans, el Molí de vent recentment arranjat de nou, i les 
pintures rupestres són uns importants pilars de la història del 
poble. Per altre costat vàrem quedar molt contents de la nostra 
visita a la oficina d’informació on al saber de la nostra peripècia 
ens van fer tot tipus de preguntes i ens van donar una sèrie de 



petits obsequis que nosaltres vàrem agrair molt. Mercès Lourdes. 
 
El tram El Perelló - Rasquera pensàvem que seria el més os, i va estar mitigat per la 
troballa d’uns cristalls d’Espat d’Islàndia a Les Colladetes, i també per l’hospitalitat 
dels habitants del xalet Casa Monte-Vista on vàrem fer un àpat i els propietaris, de 
nacionalitat anglesa, ens van convidar a cervesa i llimonada ben fredes. Poc després 
visitàvem tant sols per fora, clar, la Roja de Piñol, una finca que poc a poc estan 
arranjant per un ús turístic o de colònies. 
 
Xafardejarem l’antiga estació de Benifallet, lloc on ens van emprenyar les abelles 
mentre dinàvem; tot seguit ens posarem en marxa seguint l’antic traçat del tren de la 
Vall de Zafán, ara també té uns quants quilòmetres marcats com a Camí de Sant 
Jaume de l’Ebre. Passarem pels túnels i en un d’ells, de sobte, vaig sentir una 
estranya sensació just al mig del més llarg, tan sols hi veig clar amb un ull!. La raó 
era que el vidre esquerre de les ulleres m’havia caigut al terra. Quina angoixa! Per 
poder sortir del túnel vaig tenir que anar aguantant-me a la paret. Un cop fora, amb 
l’ajut del bastó i anant d’un costat a l’altra com un begut, no hi veia bé, dons havia 
d’anar amb un ull tancat, vaig aconseguir arribar a l’estació de Prat de Compte. De 
chiste!. Allí, i al damunt d’una taula, el Joan Víctor caragolà amb la punta d’un 
ganivet el vidre de nou al seu lloc. Hi veig de nou!. Quin descans!. A la Fontcalda 
trobem el cotxe sense cap incidència, tant sols es un xic tard el lloc es ombrívol i el 
sol està a punt de pondre’s ; just al arribar nosaltres arriben dos cotxes, i un altre 
mes tard. No es podem banyar amb tanta gent!. Plantem la tenda i quan tot es a 
punt es comença a fer fosc. Per fi marxen!. Anem corren cap al riu, ens treiem la 
roba i just quan anàvem a tirar-nos a l’aigua dues persones surten del darrera d’una 
roca. Caramb! Són els dos homes de l’últim cotxe que creiem que se’n havien anat. 
Osti noi, quin ensurt!. 
 
De Bot a Horta no vàrem anar per la via verda, sinó que a última hora el vàrem 
canviar pel camí de Les Olles, doncs ben bé a meitat de camí hi ha unes piscines 
naturals on de nou vàrem gaudir del sol i de la frescor de l’aigua del riu. 
 

 
 



Prop d’Horta patirem un nou atac d’abelles; una d’enfurismada va clavar una fiblada 
a la cama del nen (ja era la segona). Ell ho va sentir, però ho va oblidar tot quan va 
ser a l’hotel, dins del hidromasatge. 
 
Ja faltava poc per arribar a la fi de la nostre “proesa”, però això no va mancar un 
últim ensurt, quan a l’arribar a Queretes un temor ens va envair, doncs l’un per l’altre 
no recordàvem d’haver agafat els entrepans pel dinar. I quan vàrem ser davant de 
l’únic restaurant, (fins aleshores jo no en coneixia cap allí), amb avidesa 
descarregarem les motxilles i ficarem dins les nostres mans a la recerca dels nostres 
àpats, i...allí eren! Uf, quin descans, per celebrar-ho ens en vam adreçar a un pub 
buit de públic, i mentre el cambrer escoltava bocabadat les nostres aventures 
nosaltres xarrupàvem una gran cervesa i una enorme llimonada. 
 
Hem cregut que el demés es digne d’un audiovisual, no hem vull fer pesat, 
properament podreu veure l’estrena a les millors pantalles del país. Esteu a l’aguait!. 
Us esperem. 
 
Tan sols em queda que donar les gràcies a tots aquells que m’han ajudat a que això 
es fes realitat; a aquells que han fet camí al meu costat, a aquells que volien venir i a 
l’últim cop no ho han pogut fer per causes familiars, d’organització, o de feina. A tots 
vosaltres, moltes gràcies!. Però ho sento, os ho heu perdut. 
 
Ei!, ho estic preparant per fer-ho amb BTT per Setmana Santa. I també per anar de 
Vall-de-Roures a Teruel pel GR-8 el proper estiu. Si hi ha algú interessat m’agradaria 
que es posés en contacte amb mi, i que no passés com sempre passa. Conèixer el 
nostre país es tant o més interessant que anar a Santiago. 
 

Creia que era una aventura i la  
realitat és que era la vida. 

 
Joan Marquès i Griñó 
 



Campanya d’estiu als Alps del Valais, Suïssa. 
 
Dia 7 de juliol de 2001. De Reus a 
Chamonix, al peu del Mont Blanc, 
on passem la nit al càmping Île 
des Barrats, com de costum. Amb 
el Joan, l’Encarna, Sentís i l’Ester, 
l’ambient és d’il·lusió i ganes. 

 
Dia 8. Creuem la frontera de 
Suïssa per Martigny. En poc més 
de 2 hores estem a Saas-Fee, la 
perla dels Alps, bonica població al 
cor del cantó del Valais, envoltada de muntanyes. Situada a 1.800 metres 
d’alçada, és la capital de la vall de Saas, i està considerada un dels centres de 
turisme més importants de Suïssa, tant a l’estiu com a l’hivern. Després de 
confirmar a l’oficina de turisme i trucant al refugi que, malgrat la pluja, farà bon 
temps demà, agafem un telefèric i en pocs minuts som a l’estació de Felskinn, 
a 3.000 metres, en mig de la boira. Tres quarts d’hora de caminada per una 
pista nevada ens deixen a la Cabana Britannia, a 3.030 metres, el refugi on 
passarem la nit. Pertany al Club Alpí Suís i està perfectament condicionat. Fan 
goig aquest refugis tan nets i endreçats com petits hotelets de luxe al mig de 
la muntanya, amb habitacions de 6 persones, tot en fusta. 

  
Dia 9. Ens desperten a ¼ de 3 de la matinada. Al menjador, una quinzena de 
persones esmorzen com nosaltres. Tot i la pluja de la tarda anterior, el cel és 
net i la lluna gairebé plena llueix amb força. L’Strahlhorn i el llarg camí sobre 
neu són perfectament visibles. Ens equipem per suportar els –5º graus i una 
vegada encordats, baixem a la gelera de Hohlaubgletscher, que hem de 
creuar. És negra nit, sort de la lluna. No es veu una traça definida en la 
direcció que volem i la boira que s’aixeca del fons de la vall ens tapa l’horitzó a 
estones, així que seguim les petjades d’una cordada que ens precedeix. Hem 
d’anar amb precaució, però, per sort, estem a començaments de temporada i 
les grans esquerdes estan encara cobertes de neu. El camí no té gaire 
inclinació i la distància a fer és molt llarga. 

 
Portem una hora de suau pujada 
quan comença a clarejar sobre la 
gelera d’Allalingletscher. Quan els 
primers raigs de sol il·luminen els 
cims, tot un festival de llums 
irisades es desferma lentament. 
Els cristalls de glaç llueixen com 
si els estels haguessin caigut de 
sobte damunt la neu. Anem 
seguint la gelera deixant a la 
dreta el vessant est de 

l’Allalinhorn, tot de pedra vertical i nua.  
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Després passem sota l’Allalinpass i resseguim la cara est del Rimpfischhorn, 
també dreta i despullada de neu. A poc a poc, passen les hores i la gelera 
guanya inclinació. Les petjades del grup que va al davant es desvien a 
l’esquerra, cap al Fluchthorn, un cim cònic de 3.790 metres en l’aresta nord 
del nostre objectiu. Ara seguim un vella traça segura i ampla que puja directa 
al coll. 
 
Fem alguna paradeta per hidratar-nos i a 2/4 de 9 del matí arribem a 
l’Adlerpass, a 3.789 metres. Aquest és un punt de pas cap a Zermatt i la seva 
vall. Descansem una bona estona i gaudim de la vista del Cerví, la Dent 
Blanche, el Ober Gabelhorn i altres pics més enllà de Zermatt. Des del coll, un 
ampli llom nevat ens du lentament fins l’aresta somital. El sol escalfa de valent 
i la calor comença a guanyar terreny. El paisatge s’eixampla i després d’hores 
de paciència i esforç, arribem al cim de l’Strahlhorn, de 4.190 metres 
d’alçada, que està constituït per una estreta cornisa de neu formada pel vent 
damunt d’unes pedres relliscoses i cobertes de gel. L’espai és tan reduït i 
penjat sobre el buit que no s’hi quedem gaire i baixem a l’avantcim. 
 
El cel està net de núvols. Hem 
tingut sort amb un dia molt clar i 
sense vent. El panorama que s’hi 
albira és encisador. Al sud tenim 
l’imponent massís del Mont Rosa 
i podem identificar els cim visibles 
que el configuren: la Signalkuppe 
o punta Gnifetti, Zumstein, Punta 
Dufour i Nordend. Més a la dreta, 
l’ondulada aresta que uneix els 
dos cims bessons del Lyskamm.  
 
Segueixen Castor i Pollux, els Breithorns i la piràmide inconfusible del 
Cerví/Matterhorn. Cap a l’oest tenim els pics del Valais occidental: Dent 
Blanche, Ober Gabelhorn, Zinalrothorn i Weisshorn. Al nord tenim molt a prop 
la cara est i els cims del Rimpfischhorn i l’Allalinhorn. Entre els dos, l’obertura 
de l’Allalinpass deixa veure el bonic massís de Mischabel on també 
identifiquem els pics visibles: Alphubel, Täschhorn i el Dom, que amb 4.545 
metres és la muntanya més alta íntegrament en territori suís. Al darrera queda 
la clàssica aresta Nadelgrat. 
 
Comencem la llarga baixada. El paisatge a la nostra esquerra es tanca amb 
l’aresta fronterera amb Itàlia, límit sud del cantó del Valais: Lyskamm, Castor, 
Pollux, Roccia Nera i Breithorn, el Theodulpass i el Cerví. Les hores avancen i 
la calor augmenta. Ens aturem al coll a fer un mos i poc després seguim la 
interminable gelera. És migdia i la neu sopa entorpeix la marxa. El sol cau a 
plom i la reverberació és molt forta. Cal protegir-se i sortir com abans millor 
d’aquest forn.  
 
Les esquerdes d’aquesta llarguíssima gelera són encara una amenaça real i 
no val a badar. Una dura remuntada final ens torna al refugi dotze hores 
després de sortir. Només cal recollir les coses i anar ràpids per tal de no 
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perdre el darrer telefèric de retorn a Saas-Fee. Ens hem guanyat un merescut 
descans i ens instal·lem al càmping Mischabel de Saas-Grund. 
 

Dia 11. Hem fet tota una jornada 
de relax i ara ens toca conèixer la 
vall de Saas i els seus paisatges 
més suaus tal com a nosaltres 
ens agrada, caminant. Agafem el 
telefèric de Kreuzboden, a 2400 
metres. Allí seguim el hohenweg, 
un sender en direcció sud que 
ressegueix la vall a mitja alçada 
proporcionant-nos unes vistes de 
somni del vessant oest: a dalt, les 

geleres i els cims que coneixem; a baix, els boscos i els poblets de una vall 
tan perfecta que sembla dibuixada. Hi ha un tram on les nombroses flors 
alpines estan identificades i explicades. Malauradament, els núvols alts 
amaguen el massís de Mischabel. L’Strahlhorn i els seus veïns encara es 
veuen. L’embassament de Mattmark tanca la vall pel sud. És un plaer aturar-
se a esmorzar amb aquest decorat de fons. Unes hores després, el sender 
baixa cap un hotelet de muntanya i pel mig del bosc, es despenja en 
giragonses cap a Saas-Almagell, on fem un descans abans de tornar al 
càmping per l’antic camí de Saas-Fee i el sender de les capelles. 
 
Dia 12. Amb el telefèric de Hannig 
pugem a 2.500 metres. El sender 
d’avui ens proporciona vistes 
immillorables sobre el Weissmies 
i els cims del vessant est. Allà 
baix, el rosari de nuclis habitats 
que formen la vall s’estenen des 
de Saas-Almagel al sud, passant 
per Saas-Grund, sota mateix de 
Saas-Fee, mentre que, cap el 
nord, la vall va perdent alçada per 
Saas-Balen i Kisten, ja en la llunyania. A més a més, el poblament dispers de 
boniques cases guarnides de flors amb jardins ben cuidats on moltes vegades 
trobem figures de barrufets i fades, és un descans per a qui passeja pel 
senders del fons de la vall on baixarem després. Encara a la nit tindrem forces 
per arribar-nos a sopar a la festa popular de Saas-Grund, amb fondue, música 
i danses, i acomiadar-nos així d’aquesta vall tranquil·la i bonica com poques.  
 
Malgrat ser un lloc turístic i famós, no hi ha aglomeracions. És un país avançat 
en moltes altres coses; per exemple, a prop de les vaques que pasturen, a les 
cabines telefòniques, hi ha terminals amb pantalla i teclat per poder enviar 
també correus electrònics. Una completa xarxa de camins ben senyalitzats, 
amb mapes que es poden trobar per tot arreu, permet fer un munt de 
combinacions per adaptar cada sortida al gust i les forces del caminant. Veiem 
famílies senceres i també gent gran que passen les vacances en muntanya 
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simplement gaudint del plaer de caminar per uns paisatges de postal que els 
habitants de la vall ha sabut conservar com a principal reclam turístic.  
 

El cel està bastant més net que 
ahir i gaudim de la presència 
aclaparadora de la blanca 
piràmide de l’Allalinhorn. El camí 
serpenteja entre prats sota el 
massís de Mischabel, baixa fins la 
morrena terminal de la grandiosa 
gelera de Fee, la imatge més 
coneguda de la vall, i torna a 
pujar entre bosc fins l’hotelet de 
Plattjen des d’on iniciem la 

baixada dels 600 metres de desnivell fins Saas-Fee.  
 
Dia 13. Iniciem la tornada. De nou a Chamonix, la capital alpina d’Europa, i 
dintre els actes de la festa nacional francesa, assistim a la competició de la 
Copa del Món d’escalada. És un plaer veure com les noves generacions de 
grimpaires, nois i noies, pugen vies de 8è a vista amb una facilitat increïble. 
L’ambient alpí de Chamonix, inigualable, ens té atrapats any rera any des de 
la primera vegada que hi vam posar els peus. Quan a l’endemà recollim les 
tendes i prenem el camí de casa, sempre pensem el mateix: fins l’any que ve.  
 
Amelia Carrilero 
Lluís Díaz 
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CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS 

 

Data   Activitat      Organitza 

Octubre 2001 

27/28   3r Tomb als Motllats pels cingles   GECT 

Novembre 

4   Pujada a la Pena      CE Tarragona 

10   Caminada nocturna     Xiruca Foradada 

18   37è Camí de Muntanya Regió IV   Centre de Lectura 

24   Anem d’excursió: La Mola de Colldejou   GECT 

Desembre 

1-2   21è Pessebre. De Puigpelat al Puig – Pelat  GECT 

Gener 2002 

19/20   Ascensió hivernal: El Cotiella    GECT 

Febrer 

2   Anem d’excursió: El Puig Cavaller   GECT 

16/17   Ascensió hivernal: Gemelos i Veteranos  GECT 

Març 

16/17   Ascensió hivernal: Els Astazus    GECT 

Abril 

13/14   Pirineu: Pavots i Tuca Forao de la Neu   GECT 
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