
 



La Serra de Montsant ja és Parc Natural  
 
Al darrer Consell Executiu del passat mes d’abril, la Generalitat de Catalunya va 
aprovar el decret de creació del Parc Natural de la Serra de Montsant. Els 
excursionistes del Camp de Tarragona només podem estar satisfets d’aquesta 
decisió que per fi protegeix 9.192 hectàrees d’una zona emblemàtica de les 
nostres muntanyes, que freqüentem, ens estimem des de sempre i volem que es 
conservi sense alteracions en el futur. Tot el Priorat sortirà guanyant. 
 
La inclusió d’aquesta serra a l’any 1992 al PEIN – Pla d’Espais d’Interès Natural - 
no semblava ser suficient per frenar l’especulació empresarial privada que 
maldava per la instal·lació de centrals eòliques en llocs considerats de gran valor 
ecològic. Els beneficis inqüestionables de l’energia eòlica desapareixen quan els 
legítims interessos econòmics de les empreses passen per sobre dels interessos 
generals en malmetre espais naturals únics sense que l’actuació de les 
Administracions públiques sembli aturar-los. Fa sospitar que únicament la pressió 
ciutadana pugui reconduir aquest tema i forçar els polítics a protegir el medi 
natural comú. 
 

La publicació del 
Decret, però, és només 
paper mullat si no es 

dota 
pressupostàriament el 
nou Parc. Cal nomenar 
director, tècnics i 
guardes, es a dir, 
aplicar sobre el terreny 
les idees exposades al 
decret per tal d’encetar 
la enorme tasca 
d’estudiar i protegir el 
medi, tot harmonitzant 
les activitats 

tradicionals i fer respectar les lleis, com per exemple evitar l’habitual circulació 
destructiva de motos pels camins i senders. 
 
Sembla que la tardor ens portarà el decret del nou Parc Natural de les Muntanyes 
de Prades, benvingut sigui. Què passarà doncs amb la resta de muntanyes que 
els excursionistes coneixem bé?: la serra de Llaberia, la Mola de Colldejou, la 
serra de la Llena, els Montalts, les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, les serres de 
Miramar i Ancosa, el Montmell... Restaran lliures de qualsevol protecció i 
condemnades? El temps ens ho dirà. 
 
Lluís Díaz  
 



NOTÍCIES 
1 

Secretaria: La secretaria del Grup tancarà per vacances del 15 de juliol al 15 

d’agost. Això vol dir que NO es podran tramitar les llicències dels pocs que 

acostumen a demanar-la per aquestes dates. Tingueu en compte que la 

llicència és anual, no cal esperar a les vacances d’estiu per treure-la. 

Interessats truqueu a Lluís Díaz (977-251566 feiners de 9 a 14) i feu l’ingrés 

corresponent a la llicència i la quota anual al compte de La Caixa: 2100-3504-

86-2200129555.  

2 

Web: Hem registrat el nostre propi domini a Internet: www.gect.org  

D’aquesta manera contactar amb nosaltres serà més ràpid i fàcil de 

memoritzar. Llegiu l’article del Josep Salafranca unes pàgines més endavant. 

També tenim una nova adreça de correu electrònic lligada al nostre domini: 

gect@gect.org  

3 

Ha estat inaugurat un nou refugi Bessiberri a la vall del mateix nom, al costat de 

l’Estanyet, accessible fàcilment des de la zona de Conangles de la vall de la 

Noguera Ribagorçana, una mica abans del túnel de Vielha. L’antic refugi que es 

trobava a la bretxa Peyta ha estat desmantellat. 

4 

La 42a expedició del nostre Grup tindrà lloc la segona quinzena de juliol amb 

una campanya als Alps centrals i Dolomites. Un bon grup de socis i sòcies es 

preparen físicament i tècnicament per a l’ocasió. Al proper butlletí tindreu 

l’habitual ressenya.  

5 

S’ha obert un nou refugi de muntanya al terme d’Alfara de Carles. Es tracta del 

refugi de la Font Nova, propietat del Centre Excursionista de Xerta, que 

facilitarà més la descoberta del massís dels Ports. 

 

http://www.gect.org/
mailto:gect@gect.org


EXCURSIONS DE RECERCA I DESCOBERTA 2002 

 

Aquest és el nom del cicle de sortides per llocs poc habituals que proposo pel 
proper quadrimestre i que tindrà continuació durant els darrers mesos del 2002 
i començament del 2003. Vegeu el calendari. 
 
1.- El Coll de Balaguer (Hospitalet de l’Infant). 
 
El Coll de Balaguer ha sigut, és i serà un lloc de força importància històrica i 
estratègica al llarg de totes les èpoques, i això radica en ser l’únic lloc de pas a 
través de la serralada litoral, entre les comarques del Nord i del Sud de 
Catalunya. 
 
A l’antigor s’hi va construir una rústega carretera, de la que encara en queda 
algun vestigi, per tal de fer menys feixuc el seu pas. Per tal de protegir les 
caravanes de mercaders dels atacs dels pirates que amagaven els seus 
vaixells a la Cova del Moro, s’hi va bastir l’any 1344 l’Hospital de l’Infant, que 
deu el seu nom a l’infant Pere, fill del Rei Jaume II, i senyor d’aquestes terres. 
Va funcionar com asil i fortalesa durant mig mil·leni. Val a dir que els hospitals 
medievals no s’entenien com a establiments per a persones malaltes sinó mes 
aviat com a hostatgeries on eren acollits vianants i pelegrins als quals se’ls 
donava allotjament i menjar.  
 
Itinerari: Cala d’Oques (Hospitalet de l’Infant) – Casamata Guerra Civil 
Espanyola – Templo del Sol – Bases i polvorí dels canons de costa de la 
G.C.E. – Cim de Les Rojales (189,7 m) – Cruïlla C.N. 340 – Pont autopista A7 
– Niu de Bunkers G.C.E. – Antiga carretera de Tortosa a l’Ametlla de Mar 
(segle XIV) – Túnel amb la A7 – Bosc amb trinxeres de la G.C.E. – Pista amb 
bases de formigó per a canons antiaeris – Cim del Torn (153,2 m.) – Coll i 
cruïlla de la carretera – Cim Rojales (189,7m) – Cala d’Oques. 
 
El recorregut es de 11,6 Km i el desnivell no supera els190 metres, pel que no 
té cap dificultat. 
 
2.- El Grau del Pi. 
 
Itinerari: Scala Dei – Mas Tancat – Grau del Pi – Mas del Pla de l’Àngel – Grau 
del Pas de l’Ase – pista abandonada - Barranc de la Font de l’Àliga – Scala 
Dei. 
 
Es un recorregut de poca dificultat produït tant sols pel desnivell a superar 
arrapats a la roca llisa i amb uns 12 Km de recorregut total. 
 
L’objecte es donar a conèixer el Grau del Pi a tots aquells que ho desitgin, 
tenint en compte que el pi que donà origen al nom va desaparèixer arrel d’un 
incendi fa ja uns quants anys i que tan sols va respectar el fons del barranc de 
l’Àliga. Durant unes labors de neteja que vaig dur a terme l’any 1994 per 
aquelles contrades, vaig retrobar un tronc de pi d’enormes proporcions podrit i 



derrumbat travesser al senderó que quasi desdibuixat grimpava el cingle fins 
veure la llum enfront del Mas Déu. 
 
3.- Via Verda de la Terra Alta amb B.T.T. 
Repetició del recorregut per l’antic ferrocarril de la companyia Val de Zafán: 
Benifallet – Pinell de Brai – La Fontcalda – Prat de Compte – Bot – Horta de 
Sant Joan – Arenys de Lledó. La sortida està prevista pel 21 de juliol. Com que 
és època de vacances, hem de fer reserves. Els interessats m’ho hauríeu de 
dir abans de 6 de juliol. 
 
Joan Marquès 
 



 
C

Cal felicitar-se per haver adoptat la tecnologia de la Xarxa i 
sobretot, el tarannà que això implica: informació oberta i 
lliure.  
 

G 
 Gairebé tothom ja coneix de l’existència d’una web del nostre Grup. Ara 
endemés, tenim una adreça pròpia (domini) que és la que encapçala aquest 
article. Una majoria accedirem al nostre domini, segurament per a consultar les 
eixides previstes en el proper mes o les novetats d'última hora. Però paga la 
pena d’explorar altres opcions que ens ofereix el nostre portal: Tenim un àlbum 
de fotos que, en el temps i la contribució de socis, va creixent en quantitat i 
qualitat. Tenim monogràfics, com ara en l’apartat Butlletí, tot el catàleg de la 
nostra revista El Cim, amb la possibilitat de consultar o baixar-se (rebre) 
qualsevol eixamplar des del primer número. La descripció il·lustrada de tots els 
Pessebres en l’apartat del seu mateix nom, les Expedicions descrites i 
cronològicament ordenades, les Fitxes que descriuen les excursions que hem 
fet els darrers anys, l’Actualitat que és una mena de tauló d’anuncis amb les 
properes eixides i les novetats d’última hora. Tenim també, entre d’altres, una 
pàgina amb enllaços molt interessants i la possibilitat d’escriure unes línies a 
l’encarregat que tot això funcione, el secretari del nostre Grup, Lluís Diaz, 
felicitant-lo per la seua tasca en vers la Web o fent-li suggeriments. 
 
 En la dècada dels anys 60 i 70, els excursionistes tenien més temps per 
a reunir-se, eixir, discutir sobre iniciatives i canviar impressions, cosa que avui 
ens resulta impensable, degut a la vida tan accelerada que hi portem. Doncs 
bé, aquí tenim una ferramenta que ens permet la comunicació per canviar 
informació i facilitar la recerca. Si vols escriure, pots preparar el teu article, 
descripció, excursió o el que cregues que és interessant comunicar amb el 
format preestablert i enviar-ho a la Web a través del seu coordinador i ja tens el 
teu treball a l’abast de tothom, exposat en un aparador al que potencialment 
poden accedir persones des de les nostres comarques fins a les antípodes, o 
qualsevol altre lloc del món. 
 
 No fa gaire temps, teníem una manera de funcionar que ens feia 
intervindre activament per a, per exemple, fotocopiar el fulletó d’una excursió o 
vore de recordar treure una còpia d’una foto que ens havien demanat. Doncs 
s’ha acabat: Ara està tot en línia a l’abast del món i de forma totalment altruista, 
entenent l'excursionisme també com un intercanvi d’informació, sense recel ni 
gelosies, sense exclusives, compartint-la de manera que sigui la pròpia activitat 
muntanyenca la que guanye. 
 
 Com tantes coses en la vida, és desitjable mantenir un equilibri entre el 
desig de les persones vers la Natura, la informació i el medi i perquè tot tinga 
sentit, cal un suport físic per on fer les excursions, és a dir: els camins, els 
barrancs, els boscos i les muntanyes. Perquè sense el suport, s’inventarien les 



excursions virtuals, cosa possible ja en la tecnologia d’avui. Os imagineu una 
clàssica Reus-Prades, posant-se un casc davant d’un ordinador?. No patiu, ens 
poden passar una pel·lícula amb efectes especials i impressionants, però l'aire 
fresc, el paisatge, la conversa, l’harmonia i fins i tot compartir un cafè fent 
descoberta des d’un cim o un mirador, això encara no es pot suplir. 
 

Deixem la tecnologia, doncs, per a facilitar la informació i cuidem 
el Medi, ja que és precís i insubstituïble. Benvingut siga aquest 
canal nostre, dins de la xarxa d’Internet, amb l’esperança que 
tots l’aprofitem. 
 
Josep Salafranca 

 



EL NARANJO DE BULNES  

 

Des de sempre m’ha fascinat el món de l’alpinisme, aquelles impressionants 
muntanyes que mai deixen indiferents a qui les contempla i que semblen estar 
lluny de l’abast humà. Tanmateix, amb aquesta experiència, si alguna cosa hi 
he après, és que únicament s’ha de tenir un esperit encuriosit i ànim per fer 
realitat un somni.  

Fa aproximadament un any va començar la 
meva afecció per l’escalada. Em vaig 
estrenar, com la gran majoria de persones de 
la zona que s’inicien en aquest esport, 
escalant la roca d’els Menuts de La Riba. 
L’experiència resultà gratificant; quan 
escalava observava que la meva ment 
sentia, gaudia i intentava assimilar a la 
perfecció tots els moviments per tal de 
conservar la verticalitat, que exercia sobre mi 
la forta atracció de la superació. A mesura 
que anava pujant de grau i era capaç 
d’encadenar vies més llargues es va anar 
gestant un projecte amb el meu company de 
cordada, l’Edu. Ens vam marcar com a 
objectiu, a complir en el termini d’un any, 
pujar al mític cim del Naranjo de Bulnes, 
l’impressionant monòlit situat al massís 
central dels Pics d’Europa, conegut també 
com el Picu Urriello. 
 

Van anant passant els dies i cada vegada estàvem més entusiasmats i 
nerviosos, passant els caps de setmana entrenant i enganxats a la roca. Al 
projecte s’apuntà un altre company, l’Àngel. Junts vam decidir sortir el 23 de 
maig rumb a la conquesta d’un somni.  
 
Les previsions meteorològiques no eren gaire afalagadores; durant tota la 
setmana la previsió era de mal temps, tot i així vam decidir arriscar-nos; 
l’aventura ja està garantida, és un instant, un moment d’inspiració en què es 
dóna el primer pas i ens endinsem ja en el desconegut. El pla era executar-lo 
en quatre dies; el primer dia de viatge i aproximació al refugi Delgado Úbeda, el 
segon per fer cim, el tercer de descans i el quart per fer el viatge de tornada. 
Tot i que el Naranjo de Bulnes és difícil d’escalar per tots els seus vessants, la 
nostra intenció era fer la via directa o cara sud dels Martínez, que és la via més 
ràpida i senzilla per fer cim.  



Vam sortir de Valls d’hora camí de 
Sotres, on agafaríem una pista que 
connecta amb el sender que ens portaria 
al refugi. La previsió pal primer dia no 
s’estava complint; havíem perdut molt de 
temps esperant que obrissin el tram de 
carretera en obres en un pont que uneix 
el congost de la Hermida amb Sotres i 
que només obria unes hores 
determinades. Després d’allò, un altre 
lleuger contratemps i ara al cotxe, una 
topada amb un tot terreny. Eren les 
19,50 quan començàvem a caminar pel 
sender que porta al refugi (desnivell 850 
m) arribant a les 22,30 corrents, amb el 
risc que canviés el temps.  
 
A l’endemà al llevar-nos, la nostra 
frustració del dia d’abans va ser recompensada amb un dia assolellat. 
Tanmateix aquí la boira és imprevisible, pot clarejar completament tapat i 
després fer un dia fabulós i viceversa. Així va ser; després de pujar durant una 
hora i mitja per la canal de la Celada per guanyar el peu de la via, el temps 
canvià; començà a tapar-se el cel, a fer vent i molt de fred. Eren les 11 a peu 
de via, quan ens vam adonar que el millor que podíem fer era posar-nos una 
altra vegada els grampons i baixar cap al refugi.  
 
Vam estar arrecerats en una roca menjant i bevent una mica i vam observar 
que la pressió atmosfèrica començava a pujar lentament, per tant vam decidir 
esperar una hora més per veure si obria. Durant aquest temps vam observar 
com una parella de britànics pujaven per aproximar-se també a la cara sud i els 
vam seguir. Després de quatre hores vam fer cim, l’alegria i la satisfacció de 
haver complit amb la realitat d’un somni era meravellosa.  
 

Una vegada al refugi i durant el sopar, l’Àngel, 
que té molta experiència i que anteriorment 
havia estat aquí, proposa fer a l’endemà la via 
Cepeda de la cara est. Durant un temps es va 
debatre, ja que parlar de la clàssica de la cara 
est era molt més seriós. Finalment vam quedar 
que ho deixaríem a càrrec del temps que fes. 
Dissabte al matí hi havia molta boira però un 
muntanyenc de la zona ens comentà que no 
féssim cas, que durant la nit havia estat ras, ja 
que hi havia glaç i presagiava bon temps a 
dalt, pel què vam decidir arriscar-nos 
novament i pujar.  
 
 
 
 



La Cepeda és una via de 350 metres que no té res a veure amb la dels 
Martínez. Té una major exposició i gairebé sense ancoratges. Al darrer llarg hi 
ha el pas clau que anomenen el “trenca turmells”, per tenir el precedent que si 
caus pots colpejar-te amb un sortint de la roca. Finalment, després d’aquest 
llarg es passa a través d’un forat que hi ha a la roca, que és una autèntica 
experiència amb el casc i la motxilla, doncs és un pas molt estret que comunica 
amb l’amfiteatre de la cara sud, per la que vam baixar rapelant després de 
gairebé 8 hores d’escalada i moltes anècdotes.  
 
Una vegada al refugi, els 
propis guardes no donaven 
crèdit a la sort que havíem 
tingut amb el temps i 
d’haver pogut realitzar 
dues vies en dos dies. Tot i 
que encara no som 
capaços d’assimilar del tot 
el que ens ha esdevingut, 
per fi podem dir que les 
portes de l’esperança, 
durant una any alimentada, 
s’han obert vers la certesa 
més clara.  

Hem fet l’Urriello!!! 

 
Enrique Molina 
 



En Reus, la Mare de Déu de Montserrat és Patrona de 

les Entitats Excursionistes. 

 El passat dia 26 d’abril a la tarda, en l’Església de Sant 

Joan Baptista, les Entitats Excursionistes i de Muntanya de Reus 

celebraren una Missa en la vespra de la festivitat de la Mare de 

Déu de Montserrat a la que tenen per Patrona.  

 El rector de la Parròquia que oficiava la Missa i dirigia l’acte, amb veu 

forta i paraules fluides, parlà de la tradició de l’Ofrena destacant el fet que l’any 

que ve es compliran 70 anys que es commemora el Patronatge d’aquesta 

manera. 

 L’Ofertori fou emotiu: En primer lloc, El Grup Sardanista de l’Orfeó 

Reusenc ballà una sardana, fent rotllana a l’altar major i després, segons les 

nomenaven, cada representant d’una Entitat oferia un ramell de flors per 

mediació del president de la Confraria. Al final de l'ofrena i a proposta del 

rector, esclatà un fort aplaudiment. Però aquí no acabà tot: al final de la Missa, 

les flors es portaren a l’altar de la Moreneta on es besava la Imatge al cant de 

la Salve i el Virolai. 

 Em sentia molt satisfet d’haver acceptat la invitació i reflexionava a 

l’eixida, que en aquestes qüestions d'identitat, rectors i parròquies, si mai ens 

arriba a faltar la Fe, sempre ens quedarà la sana tradició. 

. 

Josep Salafranca 
 



CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS  

 

Data   Activitat       Organitza 

 

Juny 2002 

22/24   Ascensió al Pirineu: Massís del Vignemale  GECT 

Juliol 

6/7   Ascensió al Pirineu: Robiñera i Astazus  GECT 

16/31   42a expedició al Alps Centrals i Dolomites  GECT 

Agost 

24/25   Ascensió al Pirineu: La Pica d’Estats   GECT 

Setembre 

7/8   13a Caminada Montserrat – Reus 100 km  Reddis 

28   El Coll de Balaguer      GECT 

Octubre 

  Curs d’escalada en roca – nivell 1   Vegueria 

20   38è Dia del Camí de Muntanya de la Regió IV Cornudella 

26   El grau del Pi (serra de Montsant)   GECT 

27   Pujada a la Pena      CETgna 
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