
 

 



NOTÍCIES 
 
1 
Secretaria: La Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal obliga a totes les empreses i associacions que disposin de 
fitxers amb dades personals a establir mesures encaminades a garantir-ne el 
tractament adequat. Per tal de complir la llei, hem registrat el nostre fitxer a 
l’Agència de Protecció de Dades i signat un contracte de cessió de dades amb 
la FEEC. També cal que cada soci o sòcia signi un document en què declara 
que ens cedeix voluntàriament les dades i ens autoritza al tractament de les 
mateixes als únics efectes de les activitats esportives que són el nostre objectiu 
social. Us farem arribar un model de forma individualitzada que ens heu de 
retornar signat. Aquest tràmit és imprescindible, sobretot si es vol demanar la 
llicència pel 2004. 
 
2 

Llicències 2004: A partir de l’1 de desembre ja es pot 
demanar la llicència pel 2004. Recordeu que la d’enguany 
caduca el 31 de desembre. Ja teniu a la web el quadre 
complet amb els preus, que han sofert un augment, com 
cada any. El procediment no ha variat. Trieu la modalitat, 

truqueu a Secretaria, feu l’ingrés al nostre compte de La Caixa i en pocs dies 
tindreu la llicència anual.  
 
3 
És molt important que les dades dels socis que tenim al Grup estiguin 
actualitzades per tal d’evitar retards en la gestió, rebre la revista, etc. Si heu 
canviat de domicili, de telèfon o d’adreça electrònica, comuniqueu-lo a 
Secretaria.  
 
4 
El nostre amic Josep Maria Jansà ha estrenat a Reus una nova exposició 
monogràfica del Montsant, amb noves fotos aèries. Recordem encara 
l’exposició que va oferir-nos a Puigpelat per les festes de la Mare de Deu de 
l’Hospitalet i el sopar en el que se li va lliurar la placa del Grup, durant el qual 
ens reiterà que quan volguéssim organitzar més exposicions a Puigpelat ens 
continuaria deixant les seves col·leccions fotogràfiques. 



 
 
5 
El nostre company Joan Marquès agraeix la col·laboració de tots els que hem 
anat a desembrossar les variants i millores del Camí de l’Aigua. Aprofitem per 
anunciar la celebració de la desena edició del Camí de l’Aigua el dia 27 de 
març de 2004. Desitgem una gran participació en aquesta edició tant especial. 
 
6 
Durant els mesos de novembre i desembre continuen les activitats 
organitzades pel Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet. 
 
7 
lEl nostre company Josep Salafranca ja ha penjat a la web el tradicional calendari del 
GECT, aquest nou any 2004 dedicat al Montsant. 

 
8 
El proper diumenge dia 23 de novembre s’inaugura el GR-172-1 Renau - 
Santes Creus. Tram Aiguamúrcia – Santes Creus. 
 



23è pessebre a les Torres d’Altafalla (Priorat) 

Informació 
 

Dies: 6, 7 i 8 de desembre de 2003 

Dissabte 6: 

Reus – Les Borges del Camp – Ermita de Puigcerver – Porrera. 30 km 

aprox.  

Sopar al restaurant “Lo Teatret “ Menú: De primer, truita d’espinacs i 

fesols amb suc, de segon es por triar entre bacallà a la mouselina d’alls 

gratinat o pollastre farcit amb el suc, de postres rollo amb menjablanc, pa, 

aigua, vi de la casa i cafè. Hi haurà menú infantil. Dormir (a terra) al Casal 

del poble, cal portar màrfega o matalàs i sac de dormir, hi ha calefacció i 

dutxes. Preu incloent-hi esmorzar i entrepà: 22 euros. 

Diumenge 7: 

Porrera – Falset. 15 km aprox.  

Sopar, dormir (en llit) i esmorzar complet a la Llar Vedruna (antic internat). 

Cal portar sac de dormir. Hi ha calefacció i dutxes. Hi haurà menú infantil. 

Preu: 18 euros. 

 

 



Dilluns 8: 

Falset – Ermita de Sant Gregori – Les Torres d’Altafalla – Marçà. 8 km 

aprox.  

Dinar al restaurant “La Plaça”. Hi haurà menú infantil. Preu: 17 euros 

Per tal de facilitar les reserves d’allotjament i manutenció, caldria 

conèixer les persones interessades amb temps suficient . 

RESERVES: 

Per correu electrònic: gect@gect.org 

Per telèfon: 977-340979 (Joan Gassol) de 22 a 23 hores. 

651-487056 (Joan Gassol) 

656-877811 (Encarna) 

677-976117 (Joan Sentís) 

 

mailto:gect@gect.org


38a Expedició del GECT  
  

Massís dels Dolomites (Itàlia) 
  
Dates: 9 al 23 d’agost de 2003 
  
Vies ferrades: Marino Bianchi, Strada degli Alpini, Alta via di Brenta, Sentiero 
ferrato Sosat. 
  
Participants (6): Esther Bru, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Joan Sentís. 
Invitats: J. M Badia, Pili Fargas. 
  
Aquest passat mes d’agost de 2003, un grup de socis vam fer una campanya al 
massís dels Dolomites, al nord d’Itàlia. No és la primera vegada i ja coneixiem 
alguns itineraris i hi haviem deixat alguns amics. 

 

Primera jornada: Dolomites d’Ampezzo a prop de Cortina. Des del refugi 
Lorenzi,  a 3000 metres d’alçada seguim la via ferrada Marino Bianchi al Monte 
Cristallo, cima di Mezzo  (3.154 m) que s’aprofita per fer també el Cristallino 
d’Ampezzo. 
  



 

Segona jornada: Des del llac Misurina (1.756 m) es fa una jornada sencera 
d’aproximació pel refugi Lavaredo, el magnífic paisatge vertical de les Tre Cime 
di Lavaredo, el refugi Pian di Cengia fins el refugi Carducci, a 2995 metres, on 
vam dormir. 

 

 



Tercera jornada: Seguim la via ferrada Strada degli Alpini, un recorregut aeri, 
on trobem equipats els trams mes exposats amb escales i ferros  que ens  
porta  fins al Passo della Sentinella (2.717 m) on es troben restes de un lloc de 
defensa de la  1a Guerra Mundial. Des d’aquí iniciem la baixada pel Sentiero 
núm. 101 que recorre la Valle Popera i finalitza al Refugi Aberti  (1.950 m). 

 

Quarta jornada: Visita al refugi museu Messner en el Monte Rite, anomenat 
Museo nelle nuvole (2.181 m) en Cibiana di Cadore, des d’on es pot gaudir de 
la meravellosa vista de dos dels colossos de Dolomites, l´Antelao i il Pelmo.  

 



Cinquena jornada: Anem als Dolomites orientals o de Brenta (Parco Adamello 
Brenta), situats al Trentino Occidental prop del llac de Garda, Trento i Madonna 
di Campiglio. Dormim al refugi Graffer . A l’endemà, un grup fa l’alta via di 
Brenta, mentre un segon grup fa el Sentiero ferrato Sosat. Vam fer nit al refugi 
Alimonta, on ens vam reagrupar per fer junts la segona part de l’alta via di 
Brenta, on podem admirar l’impressionant  Campanile Baso, paradís dels 
escaladors més exigents. Triguem un dia sencer de baixada pel refugi Brentei i 
el refugi Vallesinella, fi del recorregut.  

 

Aquestes jornades de muntanya les vam alternar amb altres dies de turisme 
per aquesta bonica zona alpina i alguns d´aquests recorreguts els vàrem 
compartir amb els nostres amics italians. 



LES PETJADES DELS CÀTARS 
 
Quan visitem indrets que toquen de prop episodis de la nostra Història, 
experimentem un plaer especial perquè d’alguna manera ens hi sentim 
quelcom identificats. A principis d’estiu visitàvem el Parc Natural del Cadí-
Moixeró seguint l’itinerari Cavalls del Vent, que en quatre o cinc dies permet 
recórrer unes muntanyes espectaculars curulles de vegetació i poc 
massificades. 
 

Aquest circuit relliga vuit 
dels principals refugis de la 
zona mitjançant diversos 
camins, senders i corriols. 
En alguns sectors aprofita 
part de senders centenaris 
que gaudeixen d´Història 
pròpia. Com el cas del GR-
107, que va de les rodalies 
de Berga a Montsegur 
passant per la vila 
medieval de Bagà, un 

sender utilitzat pels Càtars o Bons Homes quan fugien de les terres Occitanes i 
Tolosanes perseguits per la Croada i l’Inquisició que el Pontífex esperonava. 
 
En acabar els cinc dies d’excursió una sosegada visita per l’estratègica vila de 
Bagà ens mostrà el seu admirable nucli antic, model d’urbanisme medieval, 
presidit pel castell-palau dels senyors de Pinós, una de les baronies més 
poderoses d’aquella època. Avui en dia aquest palau ha esdevingut Centre 
Medieval i Centre d’Interpretació del Catarisme. Els mitjans, la didàctica, i el 
marc confereixen al visitant uns coneixements essencials.  
 
Desprès d’haver viscut aquestes experiències ens sentíem motivats per 
continuar endinsant-nos en aquell món pretèrit que ja el notàvem com una mica 
nostre, certament teníem la convicció que un viatge al país dels Càtars 
complementaria els coneixements adquirits i milloraria la forma d’entendre la 
vida d’aquells Bons Homes. 
 
A finals d’estiu encetàvem 
el viatge visitant el poble 
mediterrà de Port la 
Nouvelle, situat uns Kms. al 
Nord de Perpinyà. En 
aquesta vila marinera té 
l’origen el GR-36 o Sentier 
Cathare, que amb una 
dotzena d’etapes recorre 
les Corberes, s’endinsa en 
l’Ariètge, passa per 
Montsegur i fineix a Foix. 
L’itinerari segueix de prop 



un reguitzell de castells i fortificacions que són apassionants de conèixer: 
 
El castell d’Aguilar dominant inacabables camps de conreu de vinya. El castell 
de Vilaroja-Termenès quasi fusionat amb les cases del poble que s’han anat 
aferrant al seu voltant ens recorda que en aquell lloc va ésser cremat l’últim 
perfecte Càtar. Les runes del castell de Termes situat entre la terra i el cel 
mostren les nombroses escomeses que va patir. La fortalesa de Queribús deixa 
un regust entranyable. L’immens fortificació de Perapertusa, que significa pedra 
oberta, evidencia el que eren capaços de fer aquells homes. El castell de 
Puillorenç, encinglerat i pràcticament inexpugnable. El castell de Puiverd quasi 
a peu pla ens revela que en el seu interior s’hi conreava la música medieval, la 
poesia trobadoresca i en definitiva era un focus de la cultura de l’època. 
Montsegur, la mítica fortalesa Càtara, últim refugi i als seus peus el camp dels 
Cremats on foren immolats més de dos-cents perfectes. I per últim les restes 
de Rocafixada tot esmicolat ens mostra el poder i la força que els va destruir. 

 

Tal com apuntàvem Montsegur es també 

el punt d’unió amb el GR-107, i recórrer 

aquest sender es un dels objectius que 

ens hem fixat pel proper estiu, els 

interessats en fer aquesta excursió si 

voleu contactar amb nosaltres seguirem 

les petjades dels Càtars tots plegats. 

 

 

Nota: La actualització del GR-107 Camí dels Bons Homes – Editorial Altair surt 

al mercat el proper dia 20 de novembre de 2003. 

Pili Inostroza i Toni Coll 

 



EL TOMB DELS MOTLLATS 
 
Dissabte 8 de novembre de 2003 sortim de La Febró a les 8’30. Tot i la primera 
impressió el dia no és fred, però el cel és ben cobert per núvols i hi ha una lleu 
boirina. Aquest és el 5è aniversari dels Tombs dels Motllats i el bon regust de 
l’anterior edició d’aquest clàssic ens permet començar el dia amb un somriure.  
Comencem, doncs, a caminar després de la foto de rigor. El camí es fa molt amè 
entre la conversa i les parades que anem fent. Aquest any la gent sembla que 
tingui “la febre del rovelló” perquè a cada lloc obac i humit es posen a buscar com 
si els hi anés la vida. Gràcies a aquest afany, a la nit podrem sopar uns quants 
rovellons a la brasa boníssims.  
 

 
 
El dia segueix una mica tapat però no plou i en algun punt fins i tot podem veure 
una mica el sol. Tot i el què es pogués creure, fa calor i ens anem traient els 
jerseis per no suar massa. Continuem caminant, i desprès d’un dinar amb quatre 
gotetes que no han desembocat en res més, el sol comença el seu lent descens. 
La boira de cara al vespre es fa una mica més intensa i quan arribem al refugi de 
Mont-ral ja quasi es de nit.  
 
Després d’haver-nos canviat i descansat una estona, ens posem a xerrar i a 
netejar els rovellons per sopar. Al cap d’una estona arriben la gent que caminarà 
demà i els que venen al sopar. Després de sopar i fer una mica de gatzara ens 
n’anem a dormir perquè encara ens queda un segon dia de camí en el que 
pujarem al Puig-Pelat (cim més alt dels Motllats) i en el que acabarem a La Febró 
amb un suculent dinar.  

Alba Coll 
 



Els cavalls del vent 
 

Aquest recorregut dóna una volta al parc natural del Cadí-Moixeró, on també es 
troba el Pedraforca, un paratge natural. El sender uneix vuit refugis i el pots recórrer 
des del refugi que vulguis i en la direcció que vulguis: El Rebost, El Niu d’Àliga, El 
Serrat de les Esposes, El refugi de l’Ingla, El Prat d’Aguiló, El Lluís Estasen, El 
Gresolet, i El Sant Jordi, tots ben equipats i amb bona gent. Està marcat amb uns 
punts taronges molt vistosos, encara que de vegades són grocs i de quan en quan 
tots dos. 

 
Els camins eren replets d’animals: 
cavalls, isards i vaques, un cop vam 
veure una musaranya que en 
comptes d’espantar-se i fugir corrent, 
et pujava a la mà i tot, i en els prats 
on hi eren les vaques era molt difícil 
trobar les marques, com si les 
vaques se les mengessin, un cop fins 
i tot estàvem dubtant de si era per 
una pista o per l’altra i després de 
buscar una bona estona va resultar 
que no era cap de les dues, el 

sender baixava torrent avall. Aquí vam poder veure una femella d’urugallo (gall fer) 
amb els seus pollets.  

 
També hi havien magnífiques panoràmiques i vistes com la de les Penyes Altes (que 
no era obligatori pujar-hi però era a dos pams del camí) o com la de la Tossa d’Alp 
de 2537 m al costat del Niu de l’Àliga (tampoc era obligatori pujar-hi però és el punt 
més alt del circuit). Hi ha gent que aquest recorregut d’aproximadament 100 Km el fa 
en menys de 36 h. i d’altres en menys de 24h., per matxacar-se a sí mateixos crec 
jo; nosaltres el vam complir en cent hores, tranquil·lament, sense problemes, sense 
preses, fent fotos de vegades i descansant de quan en quan.  
 
Abans de fer el camí et donen una samarreta d’aquelles transpirables, unes barretes 
energètiques i tres sucs que et fan 
sentir com nou per si et fallen les 
forces; i als que aconsegueixen fer el 
camí (un objectiu ben fàcil) els hi 
regalen un buff . 

 
¡A veure si us animeu i l’any que ve hi 
anem tots junts!. 
 
Me’n descuidava de dir-vos que 
també ho va fer el meu germanet, en 
Pablo, i per aquest any va ser 
l’excursionista més jove que s’ho va fer amb la motxilla a l ‘esquena. 

 
Joan Víctor Marquès (Xupi) 



El camí de Sant Jaume en BTT 
 
El dimecres 2 de juliol, sis integrants del Club Ciclista El Morell, vam començar a 
fer “El Camino de Santiago” en bicicleta tot terreny, amb les alforges plenes de 
tot el material necessari, vam fer el Camí des de Roncesvalles a Santiago, en 8 
jornades fent un total de 804 kms. i unes 48 hores damunt la bici. 
 
Vam començar a Roncesvalles, un petit poble de Navarra, al costat mateix de 
França. A partir d’aquí, el camí té el nom de “El Camino Real Francés”. Seguint 
les fletxes grogues, no té pèrdua, el 1r. dia vam fer 50 kms., havent pujat el alto 
de Mezquiriz (960 m.) i el alto del Erro (801 m.) fins arribar al l’alberg de Cizur 
Menor (Pamplona). El 2n. dia només sortir, vam pujar El Alto del Perdón 
(780m.), vam passar per Puente la Reina, és aquí on s’ajunta el Camí que ve de 
Somport, tot seguit vàrem fer unes quantes pujades més fins arribar a Navarrete 
(Logroño) fent un total de 112 kms. 
 

El 3r. dia vam pujar el Alto de 
San Anton (715 m.) vam passar 
per Santo Domingo de la 
Calzada i també vam pujar el 
Alto de la Pedraja (1165 m.) i el 
Alto de Atapuerca (1050 m.), 
després de fer 129 kms. 
arribarem a Rabé de las 
Calzadas (Burgos). El 4art. dia 
es va fer per les planúries de 
Castilla, només es va pujar el 
Alto de Mosterales (920 m,) 
fent un total de 156 kms fins 
arribar a Mansilla de las Mulas 

(León). El 5è dia era un dels més esperats: pujar el punt més alt del Camí “La 
Cruz de Ferro” (1505 m.) i la tradició diu que tiris una pedra, portada de la teva 
terra, cosa que vam fer; es va acabar el dia a Ponferrada, havent fet 126 kms. 
 
El 6è dia també molt esperat, vam entrar a Galícia pujant el port més temut per 
tots: El Cebreiro (1320 kms.) amb rampes que superen el 17% de desnivell i 8 
kms de pujada, vam arribar a l’hora de dinar, per la tarda dos ports més: El Alto 
de San Roque (1275 m.) i el Alto del Poio (1330 m.), però no tant durs com el 
primer. Vam arribar a Triacastela (Lugo) després de fer 85 kms. El 7è dia: les 
“Correidoires” (senderons de puja i baixa, on a més es tenia d’anar en compte 
de no xafar les deposicions de les vaques), es va pujar El Alto de Riocabo (870 
m.), San Silvestre ( 530 m.), Peruscallo (670 m.), Couto ( 660 m.), Ventas de 
Narón ( 710 m.). i és aquí on la mala sort del viatge va aparèixer: un dels 
components, en una caiguda, es va trencar la clavícula. El varen curar a l’ 
hospital de Lugo i el altres continuarem el Camí fent aquest dia 88 kms. a 
Melide ( A Coruña ). L’últim dia es varen fer 55 kms. fins a Santigo de 
Compostela. 

 
A l’arribar, i com mana la tradició, davant la Catedral, a la plaça de l’ Obradoiro, 
es va xafar la Pedra, on marca que l’ UNESCO, l’ any 1985 concedí al Camí la 



Distinció de Primer Itinerari Cultural Europeo, Patrimoni de la Humanitat.( La 
història del Camí comença l’any 1122, quan el Papa Calixto II, va concedir a la 
Ciutat de Santiago el lloc per guanyar-se el jubileu, i el anys en que el 25 de 
juliol caigués en diumenge declarar-lo Any Sant Compostelà) 
 

 
 

Després es va seguir el ritual, tal com mana la tradició: Anar a la Casa del Dean, 
on es porten les Credencials del Peregrino, amb tots els segells que han posat 
els llocs per on s’ha passat, és aquí on es lliura la Compostelana (un document 
en llatí on figura que s’ ha fet el Camí), després en segon lloc es passa a la 
Catedral i després d’admirar el Pòrtic de la Glòria, s’entra a dins, on es posen 
els 5 dits de la mà al pilar que hi ha al mig, donar dos cops de cap a la figura del 
davant, demanant un desig, per després anar darrera l’altar i passar a abraçar al 
bust del Sant Apòstol. 
 
Els sis ciclistes que realitzaren el “Camí” foren: Josep Mª. De Miguel (47 anys), 
Lluís Garriga (46 anys), Josep Mauriz (43 anys), Sisco March ( 42 anys ), Anton 
March ( 38 anys ), i Xavi March ( 34 anys). 

 
Lluís Garriga 
 



CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS 

Més detalls a la nostra web: www.gect.org 

 

Data   Activitat       Organitza 

 

Novembre 2003 

23  Inauguració GR 172-1 Bràfim-Stes Creus  Senders 

23  Caminada popular al Puig d’en Cama   CEArítjol 

Desembre 2003 

6-7-8  23è pessebre a les Torres d’Altafalla   GECT 

Gener 2004 

18  El bosc de la Mistera     GECT 

Febrer 2004 

8  Els avencs de la Febró     GECT  

Març 2004 

6-7  Ascensió hivernal al Pedraforca    GECT 

27  10è Camí de l’Aigua Tarragona – Puigpelat  GECT 
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