
 



 

EDITORIAL 
 
Passat l’estiu, comença la nova temporada. 

 
L’any 2002 ha estat declarat per l’UNESCO Any Internacional de les 
Muntanyes. Per a nosaltres, cada any ho és. Som als primers dies de la tardor i 
tots els socis i simpatitzants ens tornem a trobar en les pàgines del nostre 
estimat butlletí. Publiquem algunes de les ressenyes que ens heu fet arribar per 
tal que tota la massa social pugui estar al dia de la dinàmica de la nostra 
entitat. Penseu també que aquest butlletí arriba també a les entitats 
excursionistes de la nostra vegueria i a la Federació.  
 
La 42a expedició del GECT integrada per 10 persones va assolir una quants 
cims de quatre mil metres als Alps italians, el més interessant de tots va ser el 
Castor, de 4.226 metres, la foto del qual il·lustra la portada. Mentrestant, altres 
companys exploraven nous indrets per la Terra Alta, la Franja de Ponent o el 
Pirineu de Navarra. Totes aquestes activitats estan relatades als articles que 
segueixen. 
 
Com que comença la temporada de tardor i hivern, reviuen de nou les 
excursions senzilles dels cap de setmana, els Anem d’Excursió i les Excursions 
de recerca i descoberta, que els amics Josep Salafranca i Joan Marquès, 
respectivament, organitzen generosament, i que molts companys agraeixen per 
descobrir noves rutes i zones per caminar. Al calendari podreu trobar les 
sortides i dates corresponents.  
 
Tanmateix, l’activitat més important d’aquest quadrimestre serà la 22ena edició 
del nostre Pessebre, que enguany posarem a la Foradada de la serra de 
Montsià després d’una caminada de 3 dies des de l’Hospitalet de l’Infant 
seguint el GR 92.  
 
Com ja sabeu, en el llarg període de 4 mesos entre un butlletí i butlletí, la 
informació sobre sortides s’actualitza setmanalment a la nostra web. 
 
Us esperem a tots. Bona temporada.  
 



22è Pessebre del G.E.C.T. a la Foradada del Montsià 

 
Dates: 6-7-8 de desembre de 2002 
 
Itinerari: Hospitalet de l’Infant – l’Ametlla de Mar – Amposta – Serra de Montsià 
– La Foradada – Sant Carles de la Ràpita. 
 
El recorregut seguirà més o menys el traçat del GR 92, poc conegut per a la 
majoria de nosaltres. Ressegueix la costa sense gaires desnivells fins arribar a 
la serra de Montsià.  
 
Divendres dia 6: 
A les 9,04 de matí, sortirem en tren de Tarragona fins l’Hospitalet de l’Infant, on 
iniciarem el recorregut a peu fins l’Ametlla de Mar. 26 km aprox. Sopar i dormir 
a l’hotel del Port. 
 
Dissabte dia 7: 
L’Ametlla de Mar – Amposta, 35 km aprox. Sopar i dormir a l’hostal Baix Ebre, 3 
km més endavant, a la N-340. 
 
Diumenge dia 8: 
Amposta – La Foradada del Montsià – Sant Carles de la Ràpita. Dinar previst a 
Sant Carles. A les 17,45 hi ha un autobús fins l’Aldea, on a les 19,03 
enllaçarem amb un tren fins Tarragona.  
 
Hem previst transport públic, almenys des de Tarragona, per tal de no haver 
d’agafar els cotxes.  
 
Els dies 6-7-8 de desembre és fira a Amposta, hem de reservar les habitacions 
amb suficient antelació, màxim fins el 22 de novembre. 
 
Com que som a l’octubre encara queden alguns detalls per lligar. Més 
informació, preus i reserves a: Pep Argentó (629-300557), Joan Marquès i Toni 
Coll. 
 
Josep Argentó 
 



LA MEVA PRIMERA EXPERIÈNCIA 
 

Hola, em dic Makalu Esportiva, soc una bota italiana d’alta muntanya. Amb un 

bonic to de pell, bona sola i estic disposada a fer passar a la meva propietària 

moments inoblidables. Us vaig a explicar com va ser el meu primer contacte 

amb ella i com va decidir portar-me a la meva primera experiència amb l’alta 

muntanya. Fa uns mesos em van comprar a Andorra, la meva propietària 

estava amoïnada doncs no sabia com respondria davant d’un viatge que 

portava preparant des de feia temps, volia portar-me als Alps, a fer un quatremil 

¡Déu meu! Un viatge així i el primer, és el desig de qualsevol bota d’alta 

muntanya. 

Per posar-me a prova em portà al Tristaina (2.878 m) un pic andorrà amb 

bonics llacs al seu peu. Existeixen diverses vies d’ascensió, va escollir la que 

va a través de la tartera i la cresta fins arribar al cim, són cinc hores d’excursió 

aproximadament, la meva propietària estava encantada amb mi, es trobava 

còmoda i no li feien mal els peus.  

Em vaig de viatge, ¡a per un quatremil! 

El pic es vol fer es diu 

Castor (4.226 m) i es 

troba al massís del 

Monte Rosa, s’ataca 

des del vessant italià i el 

“camp base” es situa a 

Gressoney, un preciós 

poble de la vall d’Aosta. 

Després de varies hores 

de viatge arribem al 

nostre destí, la meva 

propietària va 

acompanyada d’amics que tenen més experiència que ella en aquests 

menesters.  

La primera imatge que veig dels Alps és majestuosa, als Pirineus les 

muntanyes van guanyant alçada progressivament, aquí en canvi les muntanyes 

s’aixequen de cop pel damunt dels quatre mil metres. Davant meu apareix amb 

tot el seu esplendor la figura del Lyskamm i a la seva esquerra una mica més 

petit, el nostre objectiu, el Castor.  

Dos dies després es realitza l’aproximació al refugi Quintino Sella (3.585 m), 

s’ha de preparar la motxilla, no es pot oblidar res, tot et sembla molt i poc a la 

vegada, és el nostre primer quatremil i estem nervioses. Per pujar al refugi hem 



d’agafar un funivia seguit d’una segovia (quins noms més divertits), deixem la 

segovia i comencem la marxa ¡com pesa la motxilla!. 

A mesura que ascendim el paisatge va guanyant majestuositat, es veuen les 

primeres morrenes que indicaven fins on arribava la gelera, la llengua glacial, 

els sèracs, les perilloses esquerdes, les sempre temudes cornises de neu, però 

tot queda encara molt lluny.  

Just abans d’arribar al refugi hem de superar una cresta de pedra bastant aèria, 

ens ajudem d’una corda fixa però hem d’anar amb cura, jo intento adherir-me 

bé a la roca per tal de no relliscar. Prova superada, arribem al refugi, aquí 

passarem la nit i demà ben d’hora a fer cim. La meva propietària té una mica de 

mal de cap, li comenten que és un símptoma del mal d’alçada i li recomanen 

que es prengui una pastilla i begui molt de líquid.  

Dia “D”- Hora “H”.  

Descansat i ben esmorzats, preparem tot l’equip, m’han col·locat els grampons, 

em sento una mica rara però m’acostumaré ràpid. Formem dues cordades, el 

ritme d’ascensió és lent però continuat, comença a clarejar i es preveu un dia 

assolellat que ens permetrà tenir una bona visió.  

A mesura que anem guanyant alçada el paisatge que veiem ahir tan llunyà es 

fa més evident, va augmentant en esplendor. A la nostra esquena apareix el 

massís del Gran Paradiso (en aquest moment ningú no s’imagina que dintre 

uns dies estarem allí), el Monte Bianco..., però la pregunta està a l’aire 

¿veurem el Cerví? Continuem la lenta pujada fins que de sobte algú ens crida 

l’atenció, l’increïble cim del Cerví apareix a la nostra esquerra, forma un triangle 

perfecte.  

Trobem la primera 

rampa sèria (35º) però 

la superem sense grans 

dificultats, som a la 

Punta Felik (4.174 

m).Continuem desprès 

de menjar quelcom, 

cada vegada està més a 

prop la meta, ja es 

divisa. Una estreta 

cresta de neu ens 

portarà al cim, hem de 

passar-la amb molt de compte de no relliscar i mantenint les distàncies, la 

corda ha d’estar ben tibant, una possible relliscada i no vull pensar en les 

conseqüències, el pati que hi ha a ambdós costats és bastant considerable, per 

això trepitjo ben fort amb l’ajuda dels grampons. Hem arribat al cim, l’emoció es 



veu reflectida a la cara de tots, com estic de satisfeta del servei prestat a la 

meva propietària i d’acompanyar-la fins aquí. 

La panoràmica és impressionant: el Gran Paradiso, el Mont-Blanc, el Cerví, el 

Breithorn, el Lyskamm. Esmorzar mentre contemplem aquesta meravella fa que 

l’esforç esmerçat per arribar aquí s’oblidi i tan sols es pensi en la bellesa que 

ens proporciona la terra en què vivim.  

Iniciem el descens molt més relaxats i radiant alegria, ja es pensa en el sopar 

pe celebrar l’èxit, el primer quatremil de la meva propietària, la seva parella i el 

meu. Per suposat ho celebrarem amb cava. ¡El Castore és nostre! 

Durant el sopar sorgeix la possibilitat de fer el Pollux (4.091 m) el pic bessó del 

Castor. Dit i fet, dos dies després prenem rumb al Polluce, poc abans d’arribar 

al cim hi ha un monòlit de pedra (un gendarme) de 30 metres que s’haurà de 

superar obligatòriament, però res ens atura.  

El dia que intentem fer 

cim es lleva fred, amb 

boira i una mica de vent, 

encara així decidim 

intentar-ho. Resulta una 

mica dura la progressió, 

davant del gendarme, el 

fred i el vent augmenten 

però no desistim, ens 

adonem en aquest 

moment que si 

tinguéssim una mica 

més de material d’escalada resultaria més fàcil i còmoda, ho superem. Una 

vegada dalt ens espera la Madonna, ens separen 60 metres per cresta de neu 

del cim però les condicions atmosfèriques ens diuen que hem de desistir, és 

massa perillós i tampoc estem gaudint. 

A la baixada el dia s’obre una mica, això ens permet observar uns enormes 

sèracs, amples esquerdes, els diferents aspectes i colors que pren la gelera de 

Verra al llarg del seu recorregut i també quelcom meravellós, el soroll que fa el 

glaç quan peta, és esgarrifós pensar en el poder que amaga al seu interior.  

No hem fet cim però per a nosaltres té la mateixa importància, estem pletòrics.  

Amb aquest estat d’ànim s’embarquem en una altra aventura, el Gran Paradiso 

(4.061 m), levantamos el campo base i ens traslladem. ¡Sorpresa! Al deixar 

l’autopista que surt de la vall d’Aosta en direcció a Val Savaranche ens trobem 

de cara amb el Mont-Blanc, la vista des del costat italià és impressionant, jo no 

tins paraules per a definir aquest monstre de pedra i gel.  



El Gran Paradiso és un pic mític per als italians, es troba dintre el parc nacional 

del mateix nom, té una aproximació molt llarga (1.300 m) des del refugi Vittorio 

Emmanuelle II (2.775 m) però no resulta complicada. Hi ha un pas compromès 

abans d’arribar a la Madonna del cim, amb material i una mica de paciència 

s’aconsegueix, s’accedeix per una cresta bastant aèria amb bones preses però 

massa gent. El dia és radiant, ens recorda el del Castor, la panoràmica no 

deixa de sorprendre’ns, estem d’enhorabona.  

Durant el descens hem d’anar amb molt de compte doncs ja és molt tard, la 

neu està pastosa, es formen “panots” sota les meves soles, tinc por de trepitjar 

malament provocant una caiguda. A la meitat del descens podem comprovar 

els efectes del mal d’alçada sobre un alpinista (vòmits, diarrea, pèrdua 

d’equilibri,...), l’ajudem a baixar al 

refugi.  

Com expressar totes les 

sensacions davant d’alguna cosa 

tan gran? Resulta difícil per no dir 

impossible. No es pot demanar 

més: hem fet diversos cims, bon 

temps, cap contratemps i a més 

en un ambient d’amistat i 

companyonia tan necessari en 

aquestes altituds. Si tingués que 

triar una frase per definir l’experiència seria: “hem triomfat”. 

Gràcies a tots per deixar-nos anar amb vosaltres i ensenyar-nos com de 

meravellós pot ser l’alpinisme. Fins la propera.  

P.D. – Per qui vulgui saber els detalls tècnics, poseu-vos en contacte amb la 

direcció de la revista o bé consulteu la pàgina web. 

Angus Robles 
 



Ampliació de la Via Verda de la Terra Alta 

 
A primers de febrer vaig rebre notícies de una propera ampliació de la Via 
Verda (Camí de Sant Jaume de l’Ebre), i durant els primers dies de setembre 
els diaris de la Franja de Ponent donaven la notícia de que RENFE havia cedit 
els drets als Consells Comarcals perquè 74 km de la via abandonada per on 
passava l’antic traçat de la via de la Vall de Zafán, des de Arnes-Lledó i en 
direcció a Puebla de Híjar foren preparats i utilitzats per ampliar el recorregut.  
 
Però fins aquí, són bones noticies de cara al futur, però n’hi ha una altra del 
mateix tema que crec és molt més interessant actualment, i és que des de 
Pinell de Brai, lloc on finalitzava el tram enquitranat i accessible a peu o en bici 
fins pràcticament Tortosa, ¡¡¡ ja es accessible!!! i ho vaig anar a comprovar, i és 
veritat, per lo menys fins allà on vaig arribar, o sigui fins Aldover, uns 20 
quilòmetres més, però la via continuava; per motius d’horari no vaig poder 
seguir. 
 

Aquest tram té algunes 
millores respecte a 
l’anterior, com per 
exemple, el sòl es de 
terra compactada amb 
gravilla i no 
enquitranada; el 
desnivell es quasi nul, 
doncs la major part va 
paral·lel al riu i a l’eix 
de l’Ebre; hi ha pocs 
túnels, la majoria són 
rectes i curts, i els més 
llargs o torts els 

estaven il·luminant amb fluorescents verticals a ambdós costats del túnel lo 
qual millora la perspectiva dins la foscor. 
 
També amb baix adonar que... ¿recordeu que el GR7 anava per la carretera un 
bon tros?, dons han fet una variant i a l’alçada del riu Canaleta deixa la 
carretera i puja fins a l’estació de Benifallet, des d’on segueix per la Via Verda 
fins el trencall cap a la Venta Roja, com ja ho feia abans, per anar en direcció a 
Paüls. 
 
En fi, com veureu són dues bones notícies tan per l’àmbit excursionista com per 
aquells que també practiquen l’esport de la bicicleta tot terreny (BTT). 

 
Joan Marquès 
 



Anem d'excursió: Nova temporada 2002-2003 
 

Per al present curs, hi ha previst eixides al nostre prelitoral incorporant algun 

recorregut nou però fent principalment repetició d’alguns dels que tenim 

descrits. La idea de repetir recorreguts, té alguns arguments que la fan 

favorable: 

 Els indrets son vagament recordats, sobretot els que es feren tres o 
quatre anys enrere i alguns tenen enyorança per alguns recorreguts.  

 Suposa una nova oportunitat per als que, per diferents raons, no 
pogueren eixir al seu dia.  

 Necessitem un material rigorós, per tant, els recorreguts deuen 
actualitzar-se, descrivint noves versions per tal de recollir les variacions 
dels traçats (pistes, dreceres, obres, etc.). En cada fulletó, anirem 
anotant el mes i any de cada revisió per tal que els usuaris estigueu 
informats.  

 Tenim el compromís d'incorporar a la nostra Web, un complement de 
cada excursió descrita per a navegadors GPS. Aprofitarem l’avinentesa 
per fer les mesures necessaris i treballar la nova informació.  

  
Tenim també previst incorporar alguns recorreguts 

nous que ja estem treballant, per tal d’ampliar el 

catàleg d’excursions a l'ordre de 25 i per substituir a 

alguna que tenim feta i que probablement no es podrà 

repetir. Tenim enllestit un circuit per Escornalbou, 

Vilanova, la muntanya de l’Areny i Colldejou i estem 

madurant una excursió per l'encinglerada costa 

tarragonina, que està resultant difícil de lligar per la 

barrera que suposa la carretera, el tren, l’autopista i les noves obres, però 

seguim treballant-la. 

El calendari començarà el mes d’octubre i com és costum, anunciarem cada 

excursió donant-li publicitat a través de la Web i les cartelleres d’anuncis i 

esperem que feu funcionar el telèfon ja que tenim incondicionals que s’ha 

assabenten per aquest mitjà. 

Pròximament anunciarem les primeres excursions i seguirem fent-ho de poc 

a poc d’acord a com les circumstàncies personals ens permeten. 

Res mes per ara. Benvinguts tots a una nova temporada d’aquesta activitat 

tan entranyable. 

Josep Salafranca 

 



ELS VOLTORS DEL GR-8 

 
Seguint el GR8 després del Pantà de Pena, això succeeix a la Franja de 

Ponent, molt a prop de Besseit (Beceite); es puja la carena de la Sierra de 

Tremedal per un bonic i zigzaguejant senderó, antic camí de carro, que mes 

tard es torna molt feixuc fins creuar-la passant a tocar la capella de Nostra 

Señora del Tremedal. La baixada no és menys dificultosa, doncs les pluges han 

deixat uns socs prou profunds i han mogut pedres de grans dimensions. Un cop 

baix, passem per un diminut congost i fem cap a Fondespal.la (Fuentespalda), 

poble aquest que fa honor al seu nom per les fonts, i que posseeix una torre-

presó digna d’admirar i visitar.  

Tot seguint el GR8, sortim del poble per la carretera i molt aviat la deixem per 

anar per pista; uns pocs quilòmetres de goig per camins amples i planers entre 

boscos i riu ens duen a un formós porxat d’on sorgeixen una munió de fonts, és 

el Santuario de la Virgen de la Fuente, als peus de Penyaroja de Tastavins 

(Peñaroya de Tastavins); el lloc i el poble, a l’igual que el seu veí de Monroig 

(Monroyo) tenen la fama de produir els millors pernils i derivats del porc de 

l’Aragó i que precisament duen la marca “Virgen de La Fuente”.  

Un cop deixem el 

santuari i ens adrecem 

cap a Penyaroja, 

veiem a la dreta del 

poble unes grans 

moles calcàries que 

ens recorden les 

roques d’en Benet, a 

Horta de Sant Joan, 

però aquestes són molt 

més altes i extenses; al 

poble ens informen 

que en diuen “Roques del Masmut”, i que s’hi pot accedir per una pista que surt 

de la part baixa del poble, o per un ample camí que en surt de la part més alta, 

just pel costat de les runes del castell. Donem un cop d’ull a l’extensa 

informació que duem de aquesta part de la franja (llibres, fascicles, tríptics i 

plànols) fins veure que hi ha la possibilitat de fer tot un recorregut pel seu 

voltant mitjançant el PRC83, seguint pel camí de la masia dels Atarangassos, 

creuant el riu de Castaños i seguint per la pista d’accés al “Comedero”. Ens ho 

rumiem i és el dia següent quan decidim de fer tota la volta al Masmut. 

El dia es força calorós, hi ha uns pocs núvols que ens ajudaran a aguantar, 

posem uns 5 litres d’aigua per cadascú a les motxilles i unes quantes barretes 

energètiques, l’idea era poder passar el dia sense patiments si ens costava de 

trobar els camins per fer el tomb sencer. La nostra sorpresa va ésser quan just 



després de deixar lluny la imatge de Penyaroja ens trobàrem un matrimoni de 

jubilats que vivien a Reus, encara que ell havia sigut pastor a Penyaroja; us 

podeu imaginar la quantitat d’informació que l’home ens va donar de tot el 

recorregut que nosaltres volíem fer; en fi, el dia va ésser rodó i vàrem tenir 

l’ocasió d’observar durant molt de temps com dalt de la roca més gran es 

reunia una gran colònia de voltors que alimentats amb les despulles provinents 

de les indústries càrniques dels voltants, nidifiquen a la zona. 

De tot, però, el moment 

més impressionant fou 

quan tots ells, amb una 

mena de formació 

d’atac, baixaren fins el 

“comedero” amb vol 

rasant; passaren pel 

nostre damunt, y ho 

feren tant a prop dels 

nostres caps, que 

sense cap mena de 

dificultat escoltarem el 

soroll que feien les plomes de las seues ales al tallar el vent; en vaig comptar 

més de una trentena; l’espectacle va ésser encisador.  

Als voltants de Penyaroja s’hi troben fòssils, i un dels més importants és el 

Tastavinsauri, un esquelet de dinosaure, de moment exemplar únic, que uns 

jovens varen trobar ja fa uns anys i que es calcula que té una mida d’uns 26 

metres d’alçària. Ara, s’està fent una nau-museu per poder col·locar aquesta 

magnífica peça i així poder ser contemplada per tothom que ho desitgi. 

Y com a anècdota històrica, l’agermanament entre Penyaroja i Vallibona, doncs 

en commemoració del fet que set nois que sobrevisqueren una terrible pesta 

varen recórrer a peu el camí de Vallibona fins Penyaroja, uns trenta 

quilòmetres, per tal de trobar set noies que volgueren casar-se amb ells i així 

tornar a repoblar el seu poble, es fa anualment aquest recorregut-romeria fins 

el Santuari. 

Joan Marquès 
 



 

Tenim un Pirineu propi, el català, i altre pròxim, l’aragonès, al que uns quants 
companys nostres, amb la regularitat de les aus migratòries i amb la intensitat 
del pelegrí, visita cada any per aconseguir el repte dels tres mil. 
Però els que tenim unes facultats més modestes, tenim un altre Pirineu: 
Efectivament, al nord-est de Navarra, és a dir, als seus Pirineus Orientals, hi ha 
una vall dita de Salazar i a la que dóna nom el riu que la traspassa, tenint a la 
seua capçalera entre d’altres, un tributari: el riu Irati i unes serres amb un 
sostre de 1533 m. (Abodi).  
 

 
Irati és el nom d’un riu, el nom d’una 
Conca, el nom d’un bosc (que per les 
seues característiques l’anomenen 
Selva) amb una extensió de 17.195 
Ha, repartides entre la Vall de 
Salazar, La Vall de Aezcoa i una part 
més petita a França i jo afegiria que 
aquestes característiques fan de 
l'indret, un lloc que convida a 
caminar pels recorreguts locals 
assequibles a tothom. En aquesta 
vall, he vist un gran nombre de 
sendes locals (blanc i verd) i passen 
el GR-11 i el GR-12. Les sendes 
locals estan dissenyades per 
distàncies d’uns 10 qm. Els 

desnivells van de 70 fins a 300 m. i els llocs per on passen son esplèndid: Per 
bosc, per rius o per carenes, el paisatge muntanyenc, res a vore amb les 
tarteres i la despoblació forestal. 
 

En el Alto de Tapla (1492) s’inicia un 
recorregut de carena que mostra la 
vessant com a terreny de pasturatge, 
completament verd i a pocs metres de la 
carena, comença una impressionant 
fageda. També s’hi troben ermites molt 
interessants com la de la Virgen de las 
Nieves en el nucli d’Irati, encara que la 
que més m’ha impressionat i curiosament 
no he vist en els mapes turístics, és la de 
la Virgen de la Blanca en Jaurrieta amb 

un entorn boscós i amb un camí que baixa al poble molt pintoresc i amb 
exemplars de roure centenari.  
 



L’oficina de Turisme de Ochagavía (la població mes important de la Vall de 
Salazar), proposa unes excursions que estan ben senyalitzades, que 
comencen amb un panel informatiu amb el mapa i característiques del 
recorregut, sagetes indicadores en els punts convenients i senyals en blanc i 
verd amb el mateix codi convencional que coneguem pels PR i GR. 
 
Perquè tingueu una idea de com poden ser, vos faré una petita descripció i 
característiques d'algunes de les més recomanades: 
 

 Mirador de Goñiburu: (Circuit) Distancia total 4,6 qm. amb un desnivell 
de 110 m. És un recorregut de carena que des del Alto de Tapla al que 
s’arriba per carretera i té un aparcament i un mirador, s’assoleix el cim 
del Goñiburu, des d’on s’albira la pràctica totalitat d’Irati. 

   
 Altos de Abodi: (Circuit) Longitud total de 6 qm. amb un desnivell de 

200 m. Des del mateix Alto de Tapla, s’enfila cap a la carena de la 
Serra de Abodi i el cim occidental (1496 m.) tornant per un emblemàtic 
Paso de las Alforjas, per on puja el GR-11 des d’Ochagavía.  

  

 Camino viejo a Koitxa: (Llargada) Recorregut total de 5,5 qm. amb un 
desnivell de 300 m. Senda de bosc i riu que s’inicia en les Casas de Irati 
i acaba en el petit embassament de Koitxa.  

  
 Camino viejo a Casas de Irati: (Llargada) Recorregut total de 5,4 qm. 

amb un desnivell de 200 m. És un camí ample, d’explotació forestal amb 
un mirador a mitat de recorregut molt recomanat i que pot ser 
perfectament el camí de tornada de l'anterior excursió per tal de fer un 
circuit.  

  
 Paseo de los Sentidos: (Circuit) Recorregut de 2 qm. en total i un 

desnivell de 70 m. És tan breu, que la denominen “paseo”. El recorregut 
té algunes espècies arboris espectaculars amb rètols indicadors de les 



característiques. Puja per la dreta del riu Urtxuria, el creua a gual dos 
cops i torna per l’altra vessant del mateix riu.  

  
 Senda del Rio Urbeltza: (Circuit) Recorregut de 3,3 qm. amb un 

desnivell de 80 m. Camí de ribera del riu Urbeltza per un antic sender 
que conduïa a França, tornant per pista forestal de bosc.  

  
 Sendero del Bosque de Zabaleta: (Circuit) Longitud de 8,2 qm. i 

desnivell de 250 m. Aquest és el recorregut mes atractiu, degut al seu 
traçat per l'espessa fageda de Irati. Arriba a tocar el pantà de Irabia i 
torna per pista forestal per la vessant dretana del riu.  

  
A l’est d’aquesta Vall de Salazar, hi ha la 
Vall de Aezcoa, amb llocs per passejar i 
visitar, com ara la Real Fábrica de Armas 
de Orbaizeta, unes runes de carreus en les 
que encara es poden apreciar els forns, les 
forges i els magatzems, així com l’Església i 
la gran obra de reforçament que feren sobre 
el riu Legartza. És admirable notar la 
contundència i la convicció de les 
reivindicacions dels navarresos. Com a 
curiositat, celebren en la Vall del Roncal una 
festa ancestral dita del Tributo de las Tres 
Vacas per la qual els Batlles roncalessos reben dels de la comarca francesa de 
Bearne tres vaques com a tribut per l’aprofitament de les pastures durant 28 
dies a l’any. 
 
Si teniu l’oportunitat, no deixeu de trepitjar aquestes Valls i no es conformeu 
solament en caminar, que no és poc, sinó que visiteu el gran patrimoni natural i 
històric que guarden zelosament. 
 
Josep Salafranca. 
 



EXCURSIONS DE RECERCA I DESCOBERTA 2002-2003 
 

1.- Muntanya i mar (Els voltants de Tarragona) 
 
De molt petits que els dies de festa, des de just entrat l’estiu fins que l’aigua 
del mar ja era massa freda, els nostres avis i pares ens aixecaven a les 7 del 
matí i a peu recorríem la distància de la ciutat fins la Platja Llarga, Capellans, o 
Savinosa per tal de passar unes hores en família i lluny de la ciutat. El dia 
començava per posar-nos els banyadors i amb una fitora a la mà dreta 
endinsar-nos a la mar prop de les roques tot desafiant el llevant i la marinada i 
fer uns quants crancs de roca pel fumet, uns musclos i cargols per l’arròs i 
algú que altre pop per la planxa; el dia s’acabava amb els jocs dels nens a la 
platja i la tornada a peu o amb bus (sols de tant en tant) cap a casa. De 
vegades això també ho fèiem amb la família que teníem a poblets costaners 
com Torredembarra, Altafulla o Reus, des d’on el trajecte per anar a la platja es 
feia amb el Carrilet; naturalment, això també de tant en tant. 
 

Per això proposo de fer 
una circular per atansar-
nos a veure el mar a peu, 
però també passant per la 
muntanya, clar que això 
avui en dia s’ha tornat un 
xic feixuc degut a la 
presència de gran quantitat 
d’urbanitzacions que, com 
a poc, han enquitranat el 
terra, per això recomano un 
calçat molt lleuger, com 
poden ésser bambes o 
botes d’estiu amb mitjons 

gruixuts. 
 
El recorregut total serà d’uns 13,5 km. Sortirem del davant del portal de Sant 
Antoni, i després de rodejar les muralles de la Falsa Braga pel passeig de 
Torroja, baixarem i passarem prop de l’ermita de La Salut, del nou accés a la 
platja de l’Arrabassada, del camp del Nàstic, del col·legi Marenostrum i del 
camp de golf, entrarem als Boscos de Tarragona i arribarem a la Platja Llarga 
on esmorzarem. La tornada la farem aprofitant encara part del Camí de Ronda 
que ens durà fins el fortí de la Reina Anna Stuart i la Platja del Miracle, pujarem 
entre l’amfiteatre romà i el col·legi del Miracle per anar a fer cap al passeig de 
Sant Antoni, on davant de les muralles tindrem els nostres vehicles. 
  
2.- Circular a la recerca de “l’antic” GR92. 
 
Cementiri de Tarragona – Camí del Llorito – Coves del Llorito (de lluny) – Font 
– Ermita – Cruïlla amb la A7 – Boscos de Tarragona – Mas de la Creu (de lluny) 
– Cruïlla Crta. Catllar – Mas Sorder – Cruïlla camí Mas Jover – Cruïlla amb el riu 



Gaià – L’Ardenya – La Riera – Pont de la via – Antic camí al Catllar – Urb. Gomà 
- Pont vell – Cruïlla Crta. Catllar – L’Ardenya - Pista al jaç del Gaià – El Catllar – 
Urb. Bonaigua – Urb. Manous – Pont amb la A7 – Camí del Llorito – Cementiri 
de Tarragona. 
 
Es un recorregut de nul·la dificultat; té 28 Km i el desnivell es quasi inexistent. 
 
Aquest circuit te un doble interès; d’una part conèixer per on anava l’antic 
GR92, que va patir la mala fortuna de desaparèixer, la qual cosa vol dir que en 
pocs anys ningú en sabrà res d’aqueix fet històric de l’excursionisme a casa 
nostra. I per altre costat, recórrer la connexió entre ambdós GRs a l’alçada de 
La Riera de Gaià, es a dir, el GR7 (GR171) i el GR92 (GR192), que transcorre per 
llocs tan interessants com són l’Ardenya i el jaç sec del riu Gaià i pels ponts 
deixats de fer servir, de la línia fèrria de Roda de Barà.  
 

3.- Circular d’Scala Dei al 
Mas Deu. 
Scala Dei – Mas Tancat –
Font de l’Àliga – Tormo del 
Frare – Grau de la Guineu – 
Cingles del Barranc de 
l’Àliga – Grau del Pi (de 
baixada) – Pla de l’Àngel - 
Camí dels Cartoixans – Pla 
de les Xorivies - Cartoixa - 
Scala Dei. 
 
4.- Circular Vilella Alta – 
Mas Deu 

 
Vilella Alta – Terrenys de l’Ardèvol – Tormo del Frare – Font del Barranc de 
l’Àliga –Pujada pel Grau del Pi – Mas Deu – Baixada pel Grau de les Vilelles – 
Sender a la dreta – Vilella Alta.  
 
5.- L’Albiol 
 
Itinerari circular l’Albiol – Creu de Noguers – Mont-ral. 
Efectuarem l’aproximació amb vehicles particulars fins l’Albiol, des d’on 
iniciarem l’itinerari seguint el camí que usaven els romans com a “camí de 
seguretat” entre Tàrraco, Ilerda i Caesaraugusta i que actualment es troba 
resenyat formant part del Camino de Santiago (GR65-5).  
L’Albiol – GR 65-5 (camí de Sant Jaume) - Puig de la Torre o de la Torreta, 
actualment La Mussara (1054 m.) – Creu de Noguers – GR7 – El Bosquet – 
Mont-ral – l’Aixàviga – Grau del Mal Pas – Grau de l’Estelada – l’Albiol.  
El recorregut és de 16 km aproximadament, amb desnivells que difícilment 
superen els 150 metres. 
 
Joan Marquès 
 



CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS 

 
Data   Activitat       Organitza 

 

Octubre 2002 

  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 

 

Novembre 2002 

9/10   4t Tomb als Motllats pels cingles    GECT 

16   Caminada nocturna     CEXiruca 

23   Mar i muntanya (Voltants de Tarragona)  GECT 

 

Desembre 2002 

6/7/8   22è Pessebre a la serra de Montsià   GECT 

 

Gener 2003 

18   Circular d’Scala Dei al Mas Deu    GECT 

25/26   Ascensió hivernal al Pedraforca    GECT 
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