
 



 
 
 
 
  

Grup Excursionista del Camp de Tarragona 

 
 
 
 
 Com deveu saber, els cursos d’excursions són, com els 
escolars, des del setembre d’un any fins al juny del següent. Hem 
acabat doncs un curs més i les expectatives que ens havíem plantejat a 
l’inici de la temporada (Cim núm. 27) tret de la incorporació de dos 
nous recorreguts que seguim treballant, han estat bastant 
satisfactòries. El que no ha anat bé és l’assistència, amb una mitjana 
de dotze assistents per excursió. Creiem que no ha funcionat el 
mecanisme de comunicació de les convocatòries, pel que sempre ens 
trobem companys que lamenten no haver vingut per no haver-se 
assabentat. El que ha funcionat  d’acord amb les expectatives ha sigut 
la reedició de vuit excursions sobre el total de vint-i-dos. Mencionem 
com a recordatori, les excursions fetes enguany: 
 

 La Serra del Pou  (gener) 
 La Mola de Roquerola i Mola d’Estat (febrer) 
 Els cingles de l’Abellera (març) 
 Siurana i Siuranella (abril) 
 La Gritella i els gorgs (maig) 
 Sant Llorenç del Munt (maig) 

L’Alzinar de la Pena (juny) 
 
 L’excursió a Sant Llorenç del Munt fou organitzada i guiada per 
Josep Pla de Terrassa i contem amb que ens organitze una visita a la 
Serra de l’Obaga per al proper curs. 
 
 Just quan acaba aquesta temporada, comença la de alta 
muntanya. Des d’aquestes pàgines, desitgem un bon estiu a tothom. 
 
 
      Josep Salafranca 



NOTÍCIES 
1 

Secretaria: Estarem tancats per vacances tot el mes de juliol, així que els que 

acostumen a demanar la llicència pocs dies abans de marxar de vacances ja es 

poden afanyar. 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 

Recordeu que els socis i sòcies que no vulguin la llicència han de pagar la 

quota anual, encara de 9 euros, fent un ingrés a La Caixa al compte que diem 

al punt anterior. 

3 

Curs de Formació de Tècnic de Senders: El Comitè de Senders de la FEEC, 

en col·laboració amb l'Escola Catalana d'Alta Muntanya (ECAM) i la Federació 

espanyola (FEDME) han dut a terme durant els mesos d’abril i maig el 1r curs 

d’aquesta especialitat a Guardiola de Bergadà. Dos socis de la nostra entitat 

han fet aquest curs i l’han superat. Això vol dir que a partir d’ara tenim al GECT 

a persones amb titulació oficial per totes les tasques de projecte, traçat, 

execució i manteniment de senders. El nostre amic Joan Marquès ens ho 

explica a l’article que trobareu a aquest mateix butlletí. 

4 

La competició de Ral·lis d’Alta Muntanya de la Federació ha canviat 

radicalment de filosofia i ha deixat de ser competitiva. Des de la nostra entitat 

en què entenem la muntanya com un dels pocs recers al marge d’aquest món 

tan competitiu en tots els àmbits, no podem sinó saludar una decisió tan 

interessant.  

5 

La revista Vèrtex ha convocat el 4t premi a un recull d’itineraris de muntanya. 

Qui estigui interessat té fins el 31 de desembre. 

 



Curs de Tècnic de Senders 
 
Organitzat per l’Escola Catalana d’Alta Muntanya i el Comitè de Senders de la 
FEEC en col·laboració amb el Comité de Senderos de la FEDME. 
 

Els proppassats mesos d’abril i maig, i aprofitant els caps de setmana i la 
Setmana Santa, s’impartí a Guardiola de Berguedà el I Curs de Tècnic de 
Senders al qual vàrem assistir dos membres del nostre club, na Roser Moix i 
qui subscriu, en Joan Marquès. 
 

 
 
El curs va ésser molt intensiu. Tant sols unes dades, érem 42 alumnes, alguns 
d’ells vinguts de tan lluny com Bilbao, la majoria eren de Lleida, Solsona, i 
Ripoll; dos n´eren de Mataró i 3 de Tarragona; foren 88 hores lectives 
repartides en deu dies; descomptant el matí de les presentacions, amb 
presència d’en Enric Aiguadé; en Juan Maria Feliu Dord (Director de 
Senderismo de la FEDME); en José Maria Nasarre Sarmiento (Professor de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza); en Albert Pons i Vives ( 
President del Comitè Català de Senders), i descomptant també la tarda del 
Dijous Sant, la mitjana d’impartició fou de 9,78 hores/dia, ¡ Maratonià ! 
 
El curs, encara que crec que ens podíem haver estalviat algunes hores de 
xerrada sobre turisme i haver-les emprat en descans, va ésser bastant 
interessant i profitós; doncs per exemple, ara sabem quina mida han de fer les 
marques homologades dels senders, quin tipus d’informació ha de contindre la 
senyalització adient per a cada lloc, coneixem que en un país com es el nostre 
veí França, 31 milions de persones practiquen l’excursionisme, i de 12 a 15 
milions ho fan habitualment i recorren els 170.000 quilòmetres que té la xarxa 
de senders homologats del país, dels quals 11 son de Gran Recorregut 
Europeu i 5 d’ells entren a Espanya. I que en un lloc com Gales, el sector 
turístic promogut per l’excursionisme manté milers de llocs de treball amb un 
moviment econòmic directa e indirecta equivalent al 2% del PIB, és a dir, uns 3 
milions d’euros. 
 
També ens vàrem donar compte de què a la muntanya hem d’anar segurs i 
assegurats, és a dir, segurs de conèixer perfectament el lloc per on anem i de 



les capacitats físiques i psíquiques nostres i dels nostres acompanyants; i, 
assegurats, per les nostres afiliacions a la federació o bé, en cas de guies, per 
una assegurança externa, doncs hem d’entendre que en cas de tenir que 
respondre davant d’una demanda nosaltres serem els responsables i el nostre 
club el subsidiari en cas de que nosaltres siguem insolvents. Tot això ho reflexa 
l’article 7 del Decret 333/2002 de 19 de novembre de la Generalitat de 
Catalunya que modifica l’apartat 9 de l’article 11 del Decret 70/1994 de 22 de 
març de la manera següent: 
 
“11.9 Tota activitat o competició esportiva, ja sigui federada o no, obliga a la 
persona física o jurídica organitzadora a subscriure un contracte d’assegurança 
de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l’activitat o competició esportiva 
davant les seves persones practicants o usuàries no federades, públic assistent 
i terceres persones amb uns capitals mínims de 600.000 euros per sinistre i de 
150.000 euros per víctima.” 
 
Bé, I ara què?, anem d’excursió o ens quedem a casa?, convidem als nostres 
amics o no?. Jo crec que això no ens ha de fer por, doncs nosaltres mateixos, 
sense adonar-se, ja seleccionem el lloc on anem en correspondència amb el 
personal que portem, al mateix temps que coneixem bé als companys. L’únic 
que cal entendre es que cal anar amb una mica de compte, cal dur elements 
segurs i cal estar federats. 

 
I després de passar 
cada dia 
repetidament pel 
peu del Pedraforca, 
esplendorós amb la 
seua coberta 
nevada i la seua 
blanca canal 
central airosa com 
ara el coll d’un 
isard, sense temps 
ni per acostar-nos 
ni una mica; 
l’examen, un 
examen que ens va 
fer patir de valent; 
10 que han de 
recuperar i la resta 
hem aprovat. Ara 
ens queda fer un 
Projecte que ens 
ocupi un mínim de 
50 hores, quasi res, 

però crec que també ho superarem.  
 
No sé si em deixo res important al tinter, crec que no, tant sols oferir els nous 
coneixements adquirits als nostres companys i companyes del GECT per si en 



qualsevol moment de la seua vida decideixen proposar de homologar aquell 
senderó que passa a prop del xalet o de la casa i que du a una antiga o 
històrica font, ermita, castell, mansió, construcció de la guerra, cova, bosc, 
runa, pont, grau, punta, cim, etc., etc. 
 
Ah sí, ja hem deixava lo més important, doncs no sé si ha quedat clar el que es 
pretén amb aquest curs. L’objectiu del curs és donar una formació per preparar 
tècnics capacitats per dissenyar, gestionar i desenvolupar treballs relacionats 
amb els senders; i es tracta d’una titulació estatal d’àmbit federatiu, que 
acredita la iniciació en la planificació, projecció, realització, control i gestió 
d’itineraris destinats a la pràctica del senderisme basats en la normativa de la 
FEDME. Alhora, capacita per l’assessorament referent a qualsevol de les 
tasques esmentades davant de tercers. I prou.  
 
Joan Marquès  
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
El passat dia 18 de maig, es varen aplegar a Montserrat excur-

sionistes catalans de diverses entitats amb motiu del centenari de la 
mort del poeta Mossèn Cinto Verdaguer i per tal de posar al seu lloc, la 
llibertat i solemnitat deguda a la commemoració del 50è aniversari. De 
fet Mossèn Cinto va morir el 30 de novembre del 1902 a Vil·la Joana 
(Vallvidrera) i al seu 50è aniversari al mes de novembre del 1952 (èpo-
ca no solament de dictadura sinó de màxima repressió) una comissió 
d’entitats excursionistes encapçalada pel Club Excursionista de Gràcia, 
organitzaren uns actes commemoratius al pati de la masia de Vil·la 

Joana on morí el poeta. El governa-
dor civil de Barcelona ordenà la pro-
hibició dels actes qualificant-los de  
“activitats subversives”.  Tot i la pro-
hibició, la comissió no es va desfer i 
con estava constituïda per excursio-
nistes, decidiren amb el consenti-
ment de Montserrat, bastir un mira-
dor a prop del cim de Sant Jeroni 
que el dia 21 d’octubre de 1965 es 
pogué inaugurar amb solemnitat i 
festa popular i es col·locà la placa 
commemorativa destinada a Vil·la 
Joana tretze anys abans. Ara, amb 
motiu del centenari, s’ha restaurat la 
placa i s’ha mantingut l’obra del mi-
rador i en aquesta ocasió, ha hagut 

frena floral dels presents al 

centen
més s
2003.

“ELS EXC

una o

URSIONISTES A MOSSÈN CINTO VERDA-
 
Grup Excursionista del Camp de Tarragona 

acte, discursos, cants i lectura de 
poemes. El centre dels actes del 

ari, estan convocats al cementiri de Montjuïc el 31 de maig i els 
olemnes i populars a la Vil·la Joana el dia 1 de juny d’aquest any 

Josep Salafranca 

GUER” 



2a MARXA SENDERISTA DE LA COMARCA DEL MATARRANYA 
(Franja de Ponent) 
 
El diumenge 30 de març vora de quatre-cents excursionistes ens vàrem 
congregar davall dels porxos de la Lonja del Ayuntamiento de La Fresneda per 
prendre part a la II Marxa Senderista de la comarca del Matarranya; el dia es 
presentava boirós i amb una fina pluja que, intermitentment, va durar tot el dia. 
És digne de mencionar l’esforç que va efectuar la organització de 
l’esdeveniment abocant-se perquè tot anés bé, com així va ser, encara que 
algun descontent va entendre que la sortida la faria tothom a la vegada a les 8 
del matí, però el que deia la convocatòria era que el primer caminador sortiria a 
les 8 del matí. 
 
El recorregut, d’uns 25 quilòmetres, el vàrem fer en 6 hores exactes amb 
descansos i tot, que varen ser molts, dons hi havien preparats fins a 5 controls 
d’avituallament amb servei de socorristes i amb tres autocars a mig camí, per si 
algú no podia fer la resta del recorregut a peu. Un cop rebíem la tarja de 
participació, s’iniciava el camí a la plaça porxada de La Fresneda prenent un 
tall de coc ràpid amb un gotet de moscatell, i a caminar pels costeruts carrers 
fins guanyar el collet damunt del poble deixant a la dreta les ruïnes del castell 
Calatravo, baixant després per una pista fins arribar al jaç d’un barrancó on 
s’iniciava un antic camí empedrat, del que en resten uns quants quilòmetres i 
que sembla ser que varen construir els romans; l’estat de conservació i la 
absència d’herbes ens feien pitjar el disparador de la càmera un i altre cop. No 
ens adonem i ja som al primer control, fruits secs, cacaolat calent, aigua, 
refrescs... 

 
Iniciem una lleugera pujada 
per una pista pel mig del 
bosc, i després voregem la 
vall; el plugim es deixa 
sentir, pas a pas passem 
l’estona jugant al “veo, veo” 
(veig, veig en català) i de 
sobte, en un petit retomb, a 
la vora d’un antic i un xic 
ruïnós molí paperer, el segon 
avituallament, és el del 
Molino de Abajo aquest 
cop, pa torrat, alls, xoriç, 
salsitxó, olives d’Aragó i 

begudes i també vi amb porró.  
 
De conya per encaminar-nos cap a la dura pujada que ens espera, doncs degut 
al plugim, hi trobem bastant fang i argila que ens feia relliscar força cops fent 
encara mes angoixós el progressar. El desnivell màxim va ser d’uns 250 metres 
en uns 8 quilòmetres; nosaltres el superarem aquest cop parlant de deus i 
d’animals mitològics. Un component entremaliat d’un grup del davant nostre va 
girar 90 graus una de les senyals del Sender sense adonar-nos-en, i clar, tots 
mig perduts per mig del camp, retrobem el bon camí, i un cop superades unes 



precioses ziga-zagues empedrades mentre el plugim queia de nou, trepitgem 
una antiga era i poc a poc, davant nostre, comença a aparèixer la silueta de 
Fórnoles, lloc on hi ha el tercer avituallament i autobusos per tornar al punt de 
sortida qui ho vulgui fer.  
 
Som al punt mig de la 
caminada. Aquest cop sí 
que l’avituallament és de 
categoria: baldanes, 
xoriços i altres embotits 
fets a les brases, lo qual 
ens predisposa a seguir el 
camí oblidant-nos del bus, 
tot i que la pluja apreta un 
xic. Sortim del poble per un 
camí de baixada també 
empedrat però més estret 
que el d’arribada. I pel qui 
volgués tornar sense 
caminar, tres autocars els estaven esperant; els controls a la tornada, el mateix, 
però amb fruita; i el final, d'apoteosi tu, una enorme paella de carn guisada feta 
al mig de la plaça del poble de La Fresneda, sota un pal·li perquè la pluja no la 
malmetés; i una samarreta per cadascú dels participants. De fet, l'any que ve hi 
tornem segur. A veure si us animeu i així deixarem una millor constància del 
nostre grup a les terres de La Franja de Ponent.  
Fins la propera. 
 
Joan Marquès  
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L’essència de la muntanya, és la solitud, el silenci i l’equilibri. 

Aquesta essència junt amb el paisatge, conformen aquestes sensaci-
ons agradables, serenes i impactants que tantes vegades he referit. 
Però aquesta naturalesa de les serres, dels boscos, dels barrancs i dels 
cims, no és compatible amb segons i quines explotacions. Estic par-
lant d’una sensibilitat pròpia d’aquestos elements que necessiten per 
mantindre l’indispensable equilibri. Els que hi anem pels camins de 
muntanya, pel prelitoral central català per ser més concrets, veiem 
brancatge d’arbres amuntegats al pas de les mateixes sendes, de tal 
magnitud en alguns casos, que els caminadors hem de modificar el 
traçat de la senda per tal de salvar la dificultat. Aquesta activitat de 
manteniment és necessària, però la brutícia, la potenciació del risc 
d’incendi i l’erosió excessiva no propicien el respecte degut al medi. 
D’altra banda la construcció de pistes forestals i carreteres, són també 
fets necessaris per facilitar la mobilitat i la assistència a les emergèn-
cies al bosc, però com en quasi tot, hi ha dos maneres de fer-ho: amb 
pressa o bé. Els nostres avantpassats sabien de camins i carreteres a 
les nostres comarques construïts com cal. Encara ens queden mostres 
de camins, generalment antics i fins i tot mil·lenaris, que han tingut 
una importància estratègica i social i han estat respectuosos amb el 
seu contorn. Quan les obres es condicionen per la  pressa i el pressu-
post, en general van malament per a l’essència. 

 
Però el que a mi hem preocupa en realitat és la massificació 

de l’accés al medi. Sembla que quan un indret és declarat “Parc” ó 
“Paratge” passa de l’anonimat a la publicitat, de la coneixença d’uns 
quants al consum massificat. Hi ha una estesa impressió de que la 
declaració de “Parc”, i em refereixo concretament a la Serra de Mont-
sant, és una mena de requalificació del terreny pel que el territori pas-
saria de rústic a consumible, quan en realitat deuria interpretar-se, al 

meu parèixer, de intervingut a altament protegit. Estic expectant de 
com es desenvoluparà. Cal filosofia (essència) per fer-ho com cal. 
Penseu en la sensibilitat de l’avi del Premi Nobel José Saramago que, 
quan tingué d’abandonar la casa on havia nascut al camp, s’abraçava 
als arbres i 
s’acomiadava de 
cada un d’ells plo-
rant emotivament. 
O imagineu-vos la 
visita a una im-
pressionant cate-
dral: no és el ma-
teix ni es respira la 
frescor de les pe-
dres i la sumptuo-
sitat de l’obra, si el 
grup de visitants 
és de sis o de sei-
xanta. 

 
A diferència dels que estan sota l’administració de la Diputa-

ció de Barcelona, aquest Parc (i ja vorem en el de les Muntanyes de 
Prades) té moltes veus (Generalitat, Ajuntaments, Societat Civil: pro-
pietaris, caçadors, etc.). Per la seua característica de ser majoritària-
ment privat, té connotacions especials.  

 
Per acabar la reflexió, veig un exemple de regulació, proper en 

la costa que, de cap manera, deuria traslladar-se a la muntanya i seria 
una de les moltes persones satisfetes de vore com d’aquí a uns anys, 
la marxa i el desenvolupament dels parcs en les comarques Tarrago-
nines, tenen suficient dotació de recursos econòmics, i control i vigi-
lància adequats, perquè no crec en miracles, ni que la voluntat dels 
administrats per l’essència siga suficient.  

     Josep Salafranca 

Montsant - Serra Major - Pi del Cugat 



CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS 

 
Data   Activitat      Organitza 

 

Juny 2003 

7  El grau de la Vilella Alta    GECT 

  Pujada a Miramar     AETValls 

 

Juliol 2003 

12  Semi-nocturna a la Mola de Colldejou  AECReus 

 

Agost 2003 

  Expedició als Dolomites (Itàlia)   GECT  

 

Setembre 2003 

13  Nocturna a l’ermita de St Pere  CEArítjol 

 

Octubre 2003 

  Curs d’escalada en roca Nivell 2   AECReus 

 

Novembre 2003 

8/9  5è Tomb als Motllats pels cingles  GECT 

 

 

 
Col·laboració, redacció i disseny del butlletí informatiu “EL CIM” 
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