
 



FESTA DE LA MARE DE DEU DE L’HOSPITALET DE 
PUIGPELAT 

 

Participació del GECT en les Jornades Culturals de Primavera, març 2004 

PROGRAMA D’ACTES 

Dimarts dia 16, a les 8 hores del vespre a la Sala Parroquial, Experiència 

d’un viatge de solidaritat a l’Amèrica Central, a càrrec de Ramon Bosch i 

Puig – cooperant -. 

Dissabte dia 27, “10è Camí de l’Aigua Tarragona – Puigpelat”, sortida a les 

6 hores del matí de la font de l’Arquebisbe Armanyà, vora el Portal de Sant 

Antoni de Tarragona. Aproximadament a les 10 hores passarem per La 

Secuita, pels vols de les dues de la tarda dinar de motxilla a la Capella de la 

Mare de Déu de l’Hospitalet i a les 4 hores de la tarda arribada a Puigpelat 

passant pel Pi i el Portal. 

Enguany tot el recorregut ha estat revisat i millorat en molts trams pel nostre 

company del GECT i Tècnic de Senders de la FEEC, Joan Marquès i Griñó. 

Diumenge dia 28, a les 7 hores del vespre, Projeccions Audiovisuals i 
Col·loqui, a la Sala Parroquial, amb els títols: 
 

Viatge a la Patagònia (Argentina - Xile) a càrrec de Dídac Díaz 

Del Bio Bio a l’Araucanía (Xile) de Pili Inostroza i Toni Coll 

Us esperem a tots. 

 

 



NOTÍCIES 
 
1 
El nostre Grup té nova adreça postal: 
 
Plaça de la Vila, 5 
43812 Puigpelat (Alt Camp) 
 
l’apartat de correus de Tarragona que fèiem servir des de fa anys ha quedat 
inactiu. 
 
2 
Revista Vèrtex: La revista oficial de la FEEC que rep qui té llicència anual B, 
C, D o E, tindrà ara periodicitat bimestral. Hem detectat que hi ha algun soci o 
sòcia que no la rebia perquè no tenia actualitzada la seva adreça. Comuniqueu 
amb Secretaria si els que teniu la llicència anual no rebeu la revista.  
 
3 
A l’assemblea d’entitats excursionistes de la regió IV celebrada el dia 9 de 
febrer a la Selva del Camp es va aprovar un document presentat per 
l’Associació d’Excursionistes de Cornudella de Montsant on es critica la 
passivitat de la Federació en fer les gestions que li corresponen per cobrir les 
places que la llei atorga a les entitats excursionistes als òrgans rectors del Parc 
Natural de la Serra de Montsant. A la reunió de 8 de març a Puigpelat, el 
president de la FEEC en persona va rebutjar les acusacions, tot i assegurar 
més atenció d’ara endavant als temes que afectin les nostres comarques, com 
el futur parc natural de les Muntanyes de Prades.  
 
4 
Tots els socis i sòcies que es treguin la llicència anual 2004 poden adquirir una 
motxilla tècnica d’atac de 25 litres al preu subvencionat per la FEEC de 15 
euros. Qui ja tingui la llicència i ara vulgui la motxilla també la pot demanar. 
Poseu-se en contacte amb Secretaria.  
 



MOLT IMPORTANT 

NOVA NORMATIVA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

 
Segons el l’article 7 del Decret 333/2002, de 19 de novembre (que modifica 
l’apartat 9 de l’article 11 del Decret 70/1994) s’estableix que: 
 
“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 de les seves persones practicants o usuàries no federades, públic 
assistent i terceres persones amb uns capitals mínims de 600.000 € per sinistre 
i de 150.000 € per víctima” 
 
Com podeu veure, una pòlissa que cobreixi aquestes enormes quantitats de 
diners no pot ser suportada per una entitat petita com la nostra. Els detractors 
del decret addueixen que s’ha posat al mateix sac entitats com el Barça o el 
CEC i la nostra, amb una capacitat econòmica molt diferent. A més s’ha igualat 
una competició d’escalada en gel o una marató amb una passejada per un GR. 
Tot plegat és injust i discriminatori.  
 
La única resposta de la nostra entitat a aquest obligació legal que no podem 
obviar, és la següent: 

 
El GECT forma part de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC) i la FEEC disposa 
d’una pòlissa de Responsabilitat Civil per l'organització 
d'activitats o competicions, que compleix els requisits 
exigits pel Decret 333/2002, de 19 de novembre. 

 
Per tal de facilitar el compliment d’aquesta normativa la FEEC ofereix a les 
entitats a opció d’acollir-se a un conveni que els permetrà, de forma totalment 
gratuïta, estar coberts per la pòlissa de Responsabilitat Civil de la Federació. 
La única condició és que l’entitat es comprometi a que en totes les activitats 
que organitzi exigeixi la llicència federativa en curs de la FEEC (en l’especialitat 
corresponent a l’activitat), ja sigui amb la llicència anual o amb la temporal. 
 
A tal efecte, el nostre President ha signat un conveni amb el President de la 
FEEC que conté les següents 

CLÀUSULES 

 
1.- L’entitat GRUP EXCURSIONISTA DEL CAMP DE TARRAGONA exigirà als 
participants de totes les activitats que organitzi, la llicència federativa en curs 
de la FEEC (en l’especialitat corresponent a l’activitat esportiva organitzada), ja 
sigui amb la llicència anual o amb la temporal. 
 



2.- La FEEC considerarà l'activitat com a pròpia i per tant coberta per la pòlissa 
de Responsabilitat Civil contractada per la FEEC. Per tal de considerar com a 
pròpia de la FEEC l'activitat, l'Entitat organitzadora haurà d'incloure el logo de 
la FEEC a la publicitat que editi per aquesta activitat. En cas de que en alguna 
activitat no es compleixi la clàusula 1 la pòlissa de Responsabilitat Civil de la 
FEEC no cobrirà dita activitat. 
 
3.- En cas de què la entitat no complís els acords anteriors, llavors respondrà 
enfront de tercers, alliberant a la FEEC de tota responsabilitat. 
 

Com a conseqüència de tot plegat, posem en coneixement 
de tots el socis i sòcies que, a partir d’ara, l’assistència les 
sortides oficials del grup restarà obligatòriament sotmesa a 
aquesta normativa. 
 

És a dir, tots els assistents han de tenir la llicència federativa anual o la 
temporal. La majoria dels nostres socis i sòcies ja tenen la llicència anual, 
només l’any 2003 vam tramitar-ne 46, quan el nombre de socis/es volta sempre 
els 80.  
 
Pels que no la treuen normalment i vulguin participar en alguna activitat del 
Grup, com també als invitats, familiars i amics no socis que de vegades ens 
acompanyen, haurem de tramitar obligatòriament la llicència temporal, 
modalitat de 1 o més dies que cobreix l’assegurança de l’activitat.  
 
El preu de la llicència temporal del 2004 és de 4,50 euros per un dia (5,60 per 
2 dies).  
 
Si una persona només participa en una activitat a l’any, com per exemple el 
pessebre, ja li va bé. Però en quant es treu per més d’una sortida, ja surt més a 
compte treure una llicència anual bàsica de senderisme, que val 17,90 
euros/any pels adults i 5,10 euros per als nens. Podeu mirar la taula de preus i 
cobertures a la nostra web, apartat Llicències. A més la llicència temporal no 
permet gaudir dels altres avantatges de la llicència anual, com el descompte en 
refugis, transports i botigues (veure fulletó anual). 
 
A més de no reportar cap benefici econòmic, la tramitació de les llicències 
temporals complicarà la organització de qualsevol sortida oficial del grup, ja que 
haurem de saber amb antelació suficient quina gent vindrà i si tenen llicència o 
en necessiten una de temporal, però és una mesura obligatòria que el nostre 
Grup ha de posar en marxa a partir de la publicació d’aquest butlletí.  
 
Podeu consultar qualsevol dubte a Secretaria o per correu electrònic. 
 
Lluís Díaz 
Secretari 



XILE: DEL BIO BIO A L’ARAUCANIA 

Les regions del Bio Bio i l’Araucanía ocupen la part central de Xile i estan 

travessades d’est a oest per tres grans rius: l’Itata al nord, el Bio Bio al mig i el 

Toltén al sud. I per altra part, com la majoria de regions xilenes, tenen els 

Andes a l’est i el Pacífic a l’oest. 

A l’estiu els colors més vius de la terra, dels camps, de les muntanyes, del cel i 

del mar són projectats per una llum diàfana que impregna la retina i penetra fins 

el pensament. 

Amb l’esguard amatent les imatges plenes d’energia i vitalitat es succeeixen 

ininterrompudament: Pastures de vedells entre molsosos aiguamolls. Cavalls a 

les eres trillant blat daurat airejat per les forques. Pels carrers parelles de bous 

casats pel jou arrossegant feixucs carros de palla, o a les platges arrancant les 

barcasses del mar junt amb trossos de cochayuyo (algas). A les badies 

pescadors amb caixes de congres i corbines d’escames platejades i amb 

xarxes plenes de apancores, piures i locos de contxa lluent (marisc). Horts 

curulls de flors multicolors i aromàtiques papayes. Boscos de raulís, eucaliptos i 

araucàries. Grans llacs envoltats de muntanyes i volcans nevats vius i 

fumejant... . 

Prop de les principals 

ciutats com Chillán, 

Concepción, Los 

Angeles o Temuco on 

la modernitat ha 

engolit la puresa 

natural, sortosament 

encara es pot gaudir 

d’amplis espais que 

serven els elements 

primigenis. Aquestes 

àrees han estat 

protegides per l’Estat 

amb l’objectiu general de preservar les espècies autòctones de la flora i de la 

fauna conjuntament amb la resta d’ecosistemes propis. I segons l’extensió 

s’han classificat com a Parcs o Reserves Nacionals i com a Monuments o 

Santuaris Naturals. 

Com a síntesi recorrerem de nord a sud aquestes dues regions i visitarem 

algun d’aquestos trossets de paradís.  

En front les platges de Cobquecura veiem uns illots que el mar remulla 

rítmicament i que estan superpoblats de llops marins, és el Santuari de la Roca 

de la Lobería. 



Més al sud i prop de la serralada Andina, a la Reserva dels Nevados de Chillán 

vora el naixement del riu homònim hi ha les termes i el volcà Chillán de 3.157m. 

Seguint l’eix vertebrador del país que és la carretera panamericana anem cap 

el sud i aviat albirem a l’est l’espectacular Salt del riu Laja en el que s’estimben 

les aigües provinents del Parc de la laguna de Laja situada entre el volcà 

Antuco de 2.985m. i la Serra Velluda. 

Continuant cap el sud, ens desviem a l’oest cap a la ciutat d’Angol i després de 

trenta km. de camí de terra arribem al Parc Nacional Nahuelbuta que aplega 

una de les poblacions més importants d’araucàries, arbre autòcton de la regió i 

més emblemàtic de Xile. Al sota-bosc abunden diferents espècies d’orquídies i 

el copihue vermell que és la flor nacional. 

Retornant a la panamericana passem per Temuco, capital de la Araucania. A 

l’est seguim fins la capçalera del riu Cautin trobem el Parc Nacional Conguillio 

amb el llac envoltat pel massís de Sierra Nevada i el Volcà Llaima de 3.125m. 

I com a cloenda del viatge vora les poblacions de Villarrica i Pucón, que en 

certa manera recorden els centres alpins de Chamonix i Zermat, hi ha el Parc 

Nacional Villarrica amb l’immens llac homònim rodejat de muntanyes i presidit 

per l’esvelt volcà Villarrica de 2.847m. 

Pujar fins l’espectacular cràter d’aquest punxegut volcà resulta molt interessant 

sobretot per les perspectives que poc a poc s’albiren al progressar pels seus 

vessants. Al tractar-se d’un Parc Nacional per efectuar l’ascensió és necessari 

obtenir prèviament l’autorització per part del Servei de Conservació del Parc, el 

que representa una pèrdua de temps bastant significativa. És més pràctic i 

ràpid concertar els serveis del Guies de Pucón que a la vegada inclouen les 

assegurances, les autoritzacions i els permisos corresponents.  

Tal com apuntàvem, des del cràter d’aquest volcà, entre emanacions constants 

de gasos despresos del magma intern, podem distingir en primer terme el 

grandiós llac Villarrica i a la llunyania la successió de volcans que havíem 

visitat anteriorment, tots ells ubicats sobre l’anomenat cinturó de foc del Pacífic. 

Cada certs anys es repeteixen les erupcions que transformen la morfologia del 

paisatge.  

Pili Inostroza i Toni Coll 

29 de febrer de 2004 

 



10è CAMÍ DE L’AIGUA 
3a MARXA SENDERISTA DEL MATARRANYA 
 
Aquest any, i com a fruit del treball dut a terme pel projecte del Curs de Tècnic 
de Senders de la FEEC, el 10è Camí de l’Aigua incorporarà algunes 
innovacions com és el seguir-lo alguns bocins un xic més a prop, dins de les 
nostres possibilitats, doncs com ja sabeu la mina segueix les corbes de nivell, i 
avui per avui, nosaltres no podem passar per tot arreu, un dels motius és el 
bosc, l’altre les finques particulars i el darrer potser el temps en fer-ho. També 
trobarem algun respirall fins ara desconegut, per molts de nosaltres, com és el 
núm. 51 prop del Mas d’en Pastor. Procurarem esquivar el més possible les 
urbanitzacions i, com a interessant, per primer cop passarem per l’antic camí 
carreter de Els Pallaresos, passant a tocar el respirall núm. 47 i arribant al Mas 
de la Gorra. Uns 1100 metres de camí recuperat pel nostre Grup Excursionista. 
 

Tot això ha reportat una major 
riquesa i interès al Camí de l’Aigua 
però s’ha de pagar un preu, aquest 
és els 29,340 quilòmetres que ara 
té. Ara bé, si us heu fixat, el títol 
consta de dues parts. Recordeu 
que en un dels CIM, ara fa quasi un 
any, os vaig parlar de la 2a Marxa 
Senderista del Matarranya?, doncs 
bé, ja s’està preparant la III Marxa. 
Aquest any surt del poblet de 

Torredarques, i resulta que quasi que hi ha coincidència de dates, el Camí de 
l’Aigua és el 27, i la Marxa el 28. No, no, amb això no us vull dir que no aneu al 
Camí de l’Aigua, no, però a mi, en Txupi i en Pablo, se’ns ha acudit d’anar a les 
dues. Què com?, doncs pensem deixar el cotxe a Puigpelat, i just a l’acabar el 
Camí, agafar-lo i anar fins a Vall-de-Roures, dutxar-nos, sopar i dormir, i al dia 
següent participar a la 3a.  
 
Marxa com si res. Força “heavy” oi?. Bueno, doncs des d’aquestes ratlles us 
animo per veure si hi ha algú que s’apunta a fer aquesta bogeria. De Puigpelat 
a Vall-de-Roures tant sols hi ha 150 quilòmetres, i allí disposarem de casa amb 
tot el necessari, això sí, caldrà dur el sac de dormir. Vinga, animeu-vos!!!. 
Quants més siguem, mes riurem. Pel qui desitgi informació directa de la 3a 
Marxa Senderista del Matarranya, aquí teniu on aconseguir-ne.  
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: tel. deportes 978 89 08 83. tel. turismo 
978 89 08 86. Internet: www.matarranya.org E-mail: deportes@matarranya.org  
 
Això és tot, fins aviat. 
 
Joan Marquès 
 

http://www.matarranya.org/
mailto:deportes@matarranya.org


ASCENSIÓ HIVERNAL AL TEIDE 
 
La visita de l’illa de Tenerife, i en general del conjunt de les Illes Canàries, presenta 
per a nosaltres “los peninsulares” un conjunt d’atractius que fa, des del meu punt de 
vista, molt recomanable el viatge. Aquest relat és una breu descripció de la meva 
tercera escapada a aquest arxipèlag, tot i que, degut a la naturalesa de la publicació 
que teniu a les mans, m’he centrat en els temes relacionats amb l’excursionisme de 
muntanya i concretament en l’ascensió que vam dur a terme dos amics i jo al cim del 
Teide (3.717,98 m) el divendres 27 de febrer de 2004. Tot i així, m’he permès fer 
alguns apunts introductoris sobre aspectes físics i culturals que, de ben segur, crec 
que seran interessants per qualsevol bon excursionista. 
 

Les Illes Canàries, emergides enmig 
de l’oceà atlàntic, van sorgir degut a 
fenòmens volcànics fa milers 
d’anys, tot i que primerament, es va 
creure que eren les restes de 
l’Atlàntida, el continent perdut. 
Aquestes superfícies minses de 
terra presenten unes diferències tan 
notables des del punt de vista 
paisatgístic, que sorprenen de bon 
grat als viatgers que s’apropen a 
visitar-les. En efecte, l’origen 
volcànic de les illes condiciona 
indefectiblement el relleu i el 

paisatge. Penya-segats abruptes i elevades pendents caracteritzen la fisiognomia de 
l’illa. Fins i tot el color canvia: els colors blancs, predominants a les nostres serres 
pre-litorals calcàries són substituïts per una negror abundant, matisada pel blanc de 
les cases escampades arreu i pel verd lluent d’una vegetació ufanosa.  
 
Per a nosaltres, els mediterranis, acostumats als verds grisencs i a les fulles 
menudes de la nostres alzines i oliveres, ens topem de cop amb un paisatge vegetal 
profundament diferent, on predominen els verds foscos i les fulles amples. 
L’explicació de la presència d’aquestes “selves” (anomenades laurisilva o monte 
verde) de caire subtropical, tan properes al desert del Sàhara, cal buscar-la en un 
fenomen climàtic: els vents alisis. Masses d’aire marítimes carregades d’humitat, són 
obligades a ascendir per efecte del relleu. El resultat és un mar de boires que, 
pentinades per la vegetació, nodreixen d’aigua tota el vessant nord de l’illa. Si 
passeges per dins d’aquestes selves regalimants, aviat quedaràs ben xop, tot i no 
ser un dia de pluja. 
 
Per a la gent que ens agrada l’estudi de 
la flora i la vegetació, és un plaer 
observar aquests boscos, reductes del 
que va ser la vegetació del sud 
d’Europa a finals del terciari, abans que 
les glaciacions els fessin refugiar en 
zones de clima més benigne com les 
illes macaronèsiques (illes Açores, 



Canàries, Madeira i Cap Verd). Cal dir però que no tota l’illa és homogènia des del 
punt de vista paisatgístic. Els alisis, un cop han descarregat tota la humitat al vessant 
nord, davallen secs pel vessant sud. D’aquest fet resulta les formacions de 
cardonales i tabaibales, que ens recorden als deserts. El típic, i escàs, drago de 
Canàries (Dracaena drago) és una de les espècies característiques d’aquest tipus de 
vegetació. En resum, podem afirmar que hi ha un contrast molt acusat entre 
ambdues parts de l’illa. 
 
Entremig d’aquesta verdor natural i els extensos camps de plataners, es troben els 
pobles que, en un relleu tan abrupte, es disposen tal com poden. Les carreteres que 
els enllacen són sinuoses i estretes per evitar les maldats d’aquesta geomorfologia. 
Si a aquest paisatge exuberant li sumem la bona climatologia i la diversitat 
d’ambients (des de la platja a l’alta muntanya) juntament amb uns preus raonables, 
un castellà exòtic i entenedor i una relativa proximitat respecte a la península, ens 
trobem amb una destinació turística de primer ordre. I si a més, la visita coincideix en 
època de carnavals, la cosa pot adquirir un caire de paradís terrenal... però això és ja 
una altra història. 
 

El Pic del Teide és el punt més alt 
d’un complex volcànic anomenat 
Las Cañadas. Aquest enorme circ 
volcànic de 17 km de diàmetre, 
sembla que és el que resta d’un 
antic volcà que alguns científics 
estimen que deuria tenir uns 6.000 
m d’alçada. Comparat amb aquest 
majestuós amfiteatre, el cràter del 
Teide amb els 80 m de diàmetre 
esdevé relativament petit. 
L’activitat volcànica segueix en el 
seu interior, podent afirmar que és 
un volcà viu, confirmat per les 
nombroses cavitats fumejants que 

apareixen al cràter summital. Anomenat Echeide pels guanches, antics pobladors de 
les illes abans de l’arribada dels espanyols, era el lloc on situaven l’infern habitat per 
Guayota, el geni del mal. 
 
A l’actualitat pujar al Teide segueix sent una il·lusió per joves i grans de l’illa. Cal dir 
que la construcció del telefèric ha canviat un pèl les coses, doncs arribar al cim ja no 
és qüestió d’esforç, sinó que ara cal fer cua i comprar un tiquet. Nosaltres, no cal dir, 
pujarem a peu, com ho fan les persones civilitzades. La nostra ascensió però, només 
va durar un dia. El refugi d’Altavista degut a les fortes nevades caigudes els anteriors 
dies havia decidit tancar. Caldria doncs fer la pujada d’una tirada. El nostre “camp 
base” es trobava a Puerto de la Cruz, bona ubicació si hom vol anar de carnavals, 
però no tan bona si el que és pretén és pujar al cim del Teide. Amb una cota no molt 
més enllà dels 10 m. per sobre el nivell del mar (car ens trobàvem ben bé a vora 
platja) caldria realitzar un desnivell de vora 4.000 m en un sol dia.  



Per evitar possibles 
conseqüències negatives del mal 
d’alçada, vam decidir, no sense 
gratar-nos les butxaques, anar a 
dormir al Parador Nacional de les 
Cañadas del Teide (2.150 m.). Per 
la nostra modesta economia va 
ser un cop fort, no així pel nostre 
orgull com a enginyers forestals. 
Com a estudiants d’aquesta noble 
carrera aquell lloc ens transportà 
als temps daurats de la nostra 
professió. Per un moment vam 
reviure temps passats quan els 
Ingenieros de Montes, que llavors 
eren una casta depenent de l’estat amb prestigi i privilegis, anaven amb capa i cavall 
per paradors i altres llocs d’alta volada. Actualment, no cal dir que no ens trobem en 
aquest cas, així que intentem gaudir de la nostra estada, ja que no serem molt sovint 
hostes d’aquest tipus de llocs tan distingits.  
 
A quarts de 6 del matí, sota una temperatura gèlida i frontals al cap agafem el cotxe 
per anar a la cruïlla des d’on surt la pista que duu fins la Montaña blanca. Tot i la 
poca llum el camí es prou clar i des de bon principi trobem claps de neu. Esmorzem 
al paratge conegut com los Huevos del Teide (deu ni do quin nom!) (2.732 m.), 
impressionant conjunt de boles volcàniques de varis metres de diàmetre, on fem el 
primer mos mentre surt el sol darrera del meravellós amfiteatre de Las Cañadas. A 
partir d’aquest punt comença la veritable pujada de 500 metres de desnivell fins 
arribar al refugi d’Altavista (3.260 m.).  

 
El senderó zigzagueja per evitar el 
pendent pronunciat, però tot i així, 
caminar per la zahorra o pedra 
tosca resulta laboriós. Un dels tres 
companys de la cordada, amb 
menys experiència en temes de 
muntanya, no empra el ritme 
necessari i comença a notar el 
efectes de l’alçada. El cor li 
batega molt ràpid i dubta, un cop 
arribats al refugi, si seguir o girar 
cua. La neu cobreix, a hores d’ara, 
tot el paisatge i cal l’ús de 
grampons per continuar. Decidim 
que un de nosaltres 

l’acompanyarà per a que, a poc a poc, no es vagi quedant enrera. A partir d’aquest 
punt faig l’ascensió en solitari. Arribo al camí que, resseguint horitzontalment la falda 
de la muntanya duu de La Rambleta (3.540 m.) al mirador de La Fortaleza (3.538 
m.). Aquest sender és l’inici de l’impressionant con blanc del volcà. La Rambleta és 
el cràter inferior del Teide i és on es troba la estació d’arribada del telefèric. A partir 
d’aquí cal un permís per pujar fins el cim, tràmit raonable atenent al volum de turistes 



que s’apleguen en aquesta zona. Avui trobem el telefèric tancat i per tant tampoc hi 
ha els guardes per demanar el permís.  
 
Els darrers 157 metres, un camí 
empedrat conegut com Telesforo 
Bravo s’enfila pel con volcànic, 
essent possiblement el tram més 
dur, degut a l’esforç, l’alçada i els 
vapors sulfurosos que emanen de 
xemeneies i fumeroles. A la part 
culminal i sobretot dins el petit 
cràter hi ha una absència de neu 
degut a les altes temperatures de 
les emanacions de gasos. 
L’absència de vegetació i la 
coloració entre groguenca i 
verdosa de la pedra degut al 
sofre, dóna la sensació de 
paisatge lunar. Amb el refugi obert, l’ascensió ens hagués portat dues jornades, per 
poder comprovar així la certesa de les paraules de Leclerq: 
 
“Veure el trenc d’alba, des del punt més alt del Teide en un dia clar, deu ser un dels 
espectacles més meravellosos que pot contemplar l’ésser humà”. 
 
Efectivament, des d’aquesta gran talaia es poden veure les set illes que composen 
l’arxipèlag (Tenerife, Gran Canària, La Gomera, Fuerteventura, La Palma, El Hierro i 
Lanzarote) rodejades per la immensitat de l’Atlàntic. Avui però, tot i ser un dia clar i 
lluminós, el freqüent mar de núvols cobreix bona part de l’illa i una broma impedeix 
poder veure clarament la resta d’illes, tot i que s’intueixen els contorns. Allí baix, 
quasi a 4.000 metres de desnivell observo el Valle de la Orotava. La costa, les 
cases,.... Des d’aquestes alçades, que en són de relatives les coses.  

 
Els vapors i la incipient manca 
d’oxigen sembla que 
aconsegueixen apaivagar l’emoció 
de l’arribada al cim dels meus 
companys. Després d’agafar una 
mica d’aire i descansar uns 
minuts, tornen en si i comencen a 
fruir del paisatge. Contradient les 
indicacions del parc que 
prohibeixen sortir del camí, tirem 
pel dret, per les grans plaques de 
neu que tant ens havien costat 
pujar. Cadascú utilitza un sistema: 
l’un el model “cul a terra”, l’altre 
semblant a l’esquí (sense esquís, 

però) i finalment jo em dedico a baixar corrents, fent grans salts. No cal dir quina fila 
fem als ulls de la gent que puja. Dels inconscients que pugen, vaja. Ens trobem 
diversos turistes, ja passades les tres de la tarda, quan encara els hi resta unes 



quantes hores d’esforç. No porten cap mena de material de muntanya i aconseguim 
fer-los entrar en raó per a que facin mitja volta i ho intentin un altre dia, llevant-se 
però més d’hora. El tram final, el que transita per la pista, és d’allò més monòton i 
se’ns fa etern. Portem més de deu hores caminant i el que volem és arribar al cotxe 
el més aviat possible. Durant una hora quasi no parlem. De tant en quant, els nostres 
peus trepitgen un mineral negre brillant, l’obsidiana o vidre volcànic, però la fatiga fa 
que no li prestem l’atenció deguda. Els pensaments flueixen pel meu cap, i miro els 
rostres cansats dels meus companys.  
 
Sé que malgrat tot, estem contents d’haver coronat al cim més alt de l’arxipèlag (i de 
l’estat espanyol, si es vol), un dels objectius de les nostres vacances i que vèiem 
perillar pel mal temps. Barrejar turisme, festa i muntanya és una bona combinació tot 
i que molt dies ens faltaran hores. Ara cal baixar fins a Puerto de la Cruz, recuperar-
se i dormir unes poques hores. La nit serà llarga i cal estar fresc: avui toca carnaval! 

Dídac Díaz 
 



L’ARQUITECTE DE CAMP 

S’apropava el sol al seu punt més alt, la suor li queia pel front sota el barret de 
palla i ja li arribava fins a les barres, ell, sense respir fustigava al matxo perquè 
estirés més i més fort de l’arada que clavada al terra obria el sòl fent força 
soroll i gran quantitat de pols que s’enduia la suau brisa de la plana 
mediterrània. 
 
Sooo!!! Cridà amb veu alta i aguda, pròpia del pagès de mena al veure lo a 
punt que estava de topar amb una pedra calcària força grossa i aplanada. 
S’acotxà i amb força la llençà per amuntegar-la amb moltes altres que ja havia 
tret i que totes juntes ja feien una bona pila. 
 
Aprofità la parada per refrescar-se una mica sota el garrofer més proper, i 
mentre ho estava fent, observà que aquella pedra que havia tirat al munt, 
s’havia quedat entre dues més, fent una mena de coveta. Agafà el pitxell i el 
posà davall de la pedra. Una estona més tard, l’aigua estava molt més freda, 
doncs les pedres, pel seu color, rebutjaven amb molta facilitat la llum i l’escalfor 
del sol. Ell pensà que si això ho feia amb totes les pedres del seu voltant, que 
n’eren moltíssimes, podria descansar en una ombra millor i fins hi tot tapar l’aire 
els dies frescots de la tardor. 
 

Així ho va fer, i no tardà en adonar-se 
que tapant la part del darrera el 
resguard seria total, bé, total no, 
doncs a l’hivern l’aigua de pluja 
deixava el terra de l’improvisat abric 
força xop. Cobrí el sostre i, 
aleshores, s’adonà del que havia fet, 
una caseta de pedra de petites 
proporcions que li permetia estar 
sentat amb l’esquena arrepenjada 
mirant l’obertura d’eixida i així, poder 
descansar més a gust.  

 
No varen passar ni dos dies, que anà a veure el seu veí per un assumpte de la 
propera collita i li explicà el fet. El veí tenia, si fa o no fa, la mateixa 
problemàtica que ell amb l’assumpte de les pedres, i, amb el temps, també va 
fer una d’aquestes construccions, però a diferència de l’anterior, i degut a 
l’abundància de material, va aixecar les parets uns quatre pams més, i això li va 
permetre l’estar dret. Clar, per respectar les proporcions, també l’amplada 
s’engrandí, i així l’estança era prou gran per passar la nit inclòs dues persones 
un xic apretades. Bé, eh?. 
 
La notícia dels fets s’anà escampant a vol de saltamartins i a velocitat de 
cargol, i en uns pocs anys cada tros tenia la seva pròpia construcció. Però 
cadascú va fer la seva, i així en varen fer amb altell, en varen fer amb varies 
estances, fins i tot, amb cobert per l’animal i les eines, amb foc a terra, i inclosa 
alguna de tant alta que dins s’hi podria fer dos pisos i tot. 
 



Aquest tipus de construcció ha perdurat, en alguns llocs, fins els nostres dies, i 
se li ha donat el nom de CABANES DE PEDRA SECA. 
 
De cabanes de pedra seca n’hi ha a tot arreu on el terreny sigui pla i pedregós: 
Puigpelat, Valls, Vallmoll, Tarragona (voltants), Perelló (El Burgar), Rasquera, 
Vendrell, Sant Jaume dels Domenys, etc., però és al Pla de Santa Maria on 
l’Ajuntament, degut a la quantitat i varietat que hi ha al seu terme, les ha 
catalogat i preparat un recorregut per poder-les visitar, es per això que, 
aprofitant la avinentesa, os convido a participar de l’excursió preparada a tal 
efecte, pel 24 d’abril proper.  
 
Joan Marquès 
 



CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS 

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

 

Data   Activitat        Organitza 
Març 2004 

 27  10è Camí de l’Aigua      GECT 

Abril 2004 

24  Cabanes de pedra seca del Pla de Santa Maria  GECT 

 25  2a Marxa Riudoms-La Mola-Riudoms    CERAP 

Maig 2004 

9  Via ferrada Cala del Molí- a Sant Feliu de Guíxols  GECT 

15  Vies ferrades a Andorra      GECT 

 23  Mar i muntanya (Voltants de Tarragona)   GECT 

Juny 2004 

 13  3a Caminada popular La Selva del Camp   CEArítjol 

 26/27  Pirineu: Pics Gemelos i Veteranos    GECT 

 

 

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

 Dídac Díaz 
 Pili Inostroza 
 Joan Marquès 
 Lluís Díaz 
 Toni Coll 

 
 

 

http://www.gect.org/

