
 



NOTÍCIES 

1 

El Comitè Català de Senders de la FEEC ha homologat el nostre Camí de 

l’Aigua Tarragona – Puigpelat, atorgant-li la categoria de sender de petit 

recorregut. A partir d’ara serà conegut a tot arreu com el PR-C-159.  

2 

La nostra entitat ha estat encarregada pel Comitè Català de Senders de tenir 

cura del tram del GR-92 entre la Pobla de Montornès i Tarragona, a més del 

sector del GR-7 entre Llaberia i Tivissa. Qui vulgui col·laborar en la neteja, 

manteniment i repintat, que ho faci saber a qualsevol membre de la Junta o al 

vocal de senders Joan Marquès, autor d’un article en aquest número sobre el 

tema. 

3 

La secretaria del Grup tancarà per vacances entre el 8 de juliol i el 8 d’agost i 

no es podran fer gestions ni demanar llicències durant aquestes dates.  

4 

Les sospites de què en la instal·lació de centrals eòliques a llocs d’interès 

natural de les nostres muntanyes no es respectava la legalitat vigent ni l’interès 

general per part de la pròpia administració catalana sembla que van confirmant-

se.  

La fiscalia anti-corrupció investiga l’actuació de dos fills del llavors President de 

la Generalitat Jordi Pujol, Oriol Pujol, secretari general del Departament 

d’Indústria i Pere Pujol, apoderat del 93 al 97 de l’empresa Entorn SL, 

redactora d’informes mediambientals, com també les pressions de l’exconseller 

en cap Artur Mas per tal d’aprovar centrals eòliques amb informes negatius de 

Medi Ambient.  

Les instal·lacions afectades corresponen, entre d’altres, a Colldejou (Baix 

Camp), Prat de Comte (Terra Alta), Ascó (Ribera d’Ebre) i Portbou (Alt 

Empordà).  
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Les motos que van pels senders, en lloc de “cavalls
fiscals”, deuen tindre “cavalls d’Atila”, per allò de no
créixer l’herba per on passen.

Així encetava la primera part d’un article sobre “Camins de
Masos i Molins” en el número 14 d’aquest mateix butlletí, el juliol del
97 (com passa el temps!). No podia imaginar que set anys després,
estaria tornant a escriure sobre el assumpte i estaria disposat a
acceptar que allò de l’herba hagués estat un mal menor. En general
l’estat dels camins, tant carreters, com rals com de ferradura o de
masos, és lamentable. La percepció d’un perill proper i impune, es fa
palès quan entre els que recuperem camins, que no són ni GR ni PR
(font d’inspiració de les rutes motoritzades) se’ns acudeix de forma
espontània deixar deu o quinze metres sense netejar abans i després
d’una cruïlla “transitada”, per tal de preservar el petit patrimoni que es
tracta de recuperar, com qui amaga un tresor. Aquesta és la nostra
percepció. Després d’observar aquesta pràctica motoritzada que ha
abordat a les nostres muntanyes des de fa, de forma aproximada i
clarament intensa una dècada, jo centraria el problema amb els
interlocutors.

D’una banda, tenim els motoristes, que segurament n’hi
hauran que seran l’excepció, però que no tenen sensibilitat amb el
tema: no es pot ser sensible amb la natura i el patrimoni i destrossar-
lo. Fa poques setmanes, en un noticiari de migdia un motorista
manifestava desproporcionada la multa de 300 € amb el mal que
hagués pogut fer. Pot ser anava per una pista ampla, però no lo
suficient. El cert és que el mal que s’ha fet als camins ha estat durant
anys intens i impune. Una mentalitat irrespectuosa amb camins de
ferradura, base d’una economia de fa menys d’un segle (la del carbó,
les collites i els mercats) o amb els senders per on els pagesos es
comunicaven amb altres masos o amb els pobles, ha campat
(tranquil·lament fins fa poc més d’un any) per les muntanyes. Això
se’n diu Patrimoni Històric i està protegit per llei i les faltes i delictes
que la contravenen no solament deurien ésser castigats sinó

perseguits. Altra qüestió que pertoca als motoristes davant
l’administració, és el mapa o l’inventari de camins pels que es podria
circular amb vehicles, que la Conselleria competent es va
comprometre estudiar fa bastants anys i que aquest col·lectiu
reclamava.

De l’altre cantó, tenim les institucions oficials. Al butlletí de la
FEEC del 17/09/2003, els presidents d’un grup d’entitats de la tercera
regió, signaven una carta adreçada als mitjans de comunicació
manifestant vàries queixes i el passat mes de maig 28 entitats del
Baix Llobregat, signaven un manifest reivindicant que els
responsables institucionals es responsabilitzen de les seves
obligacions i recentment s’ha pres una iniciativa d’una petició de
resposta al president de la FEEC davant la manifestació que el
passat diumenge dia 6 de juny mig miler de motoristes feren a
Barcelona donant peu al següent titular “Ara, els usuaris de motos de
muntanya reclamen que es revisi la llei, que consideren molt dura,
per fer compatible el respecte al bosc i la pràctica d'aquest esport”.
Indueixo que si els presidents de les entitats comencen a adreçar-se
respetuosament als mitjans de difusió, deuen tindre clar que per la
via natural i vertical que els representa no tenen els temes la
adequada sortida. La llei actual és respectuosa amb el bosc i molt
permissiva, malgrat que es queixen els motoristes. I cal dir que la
poca sensibilitat que la Conselleria competent ha tingut fins fa poc en
aquest tema, ha facilitat la destrucció de bona part dels camins que
jo conec (la pràctica totalitat dels GR i PR). En vint anys que hi surto
cada setmana a les muntanyes de les comarques del Camp, he vist
forestals tres vegades i motoristes gairebé cada dia. Per tant, ni és
dura la llei, que permet la circulació per camins i pistes a partir de
quatre metres d’amplada, ni és dura l’administració a l’hora de fer-la
complir. Ja voldria jo per aquesta llei, la contundència que es té per
les lleis recaptatòries.

Els excursionistes estem patint directament la qüestió. Ens cal
plantejar-nos una actualització en les formes per a fer front a
problemes com el que ens ocupa. No cal consultar sovint per prendre
iniciatives, els Presidents d’entitat representen un grup o associació i
tenen l’autoritat i el deure de decidir. No crec que una estructura tipus

Els senders
no s’han fet per a les motos.
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assamblea-secretaria-regió-vegueria-Senders/FEEC sigui un camí
àgil per a donar una resposta ràpida. En tenim d’altres que cal
considerar, com ara (a tall d’exemple) consensuar un text breu, clar i
explícit i penjar-lo de tots els portals de les entitats a fi de que totes
les persones que hi estiguin d’acord (excursionistes o simpatitzants)
puguin personalitzar-lo afegint les seves dades i poder-lo adreçar per
el correu d’Internet a la Conselleria de Medi Ambient, a la Presidència
de la Generalitat i a les Institucions Europees d’orientació ecològica si
s’escau. Això podria ser una alternativa adequada si a més
considerem que no tenim capacitat de convocatòria per a
manifestacions presencials. L’obra antiga i ben feta que s’està
destruint (la poca que queda), és difícilment recuperable. Açò no és
arena i cement, la col·locació de pedres als camins, era una
especialitat ja perduda i a més del bé patrimonial, ens estem negant
la possibilitat de practicar un veritable i tradicional esport amb
connotacions molt saludables i que es pot practicar a prop de casa i a
totes les edats. I cal que pressionem als poders públics perquè de la
moguda de fa set anys, el conseller d’aleshores es tragué de la
màniga un “inventari de camins” que ens ha dut novament al punt on
estem, però en molta més destrucció acumulada. Si la Conselleria es
torna permissiva davant les queixes dels motoristes, d’aquí a set
anys no ens quedarà res decent.

Per pura inducció, espero en el futur no haver-me de resignar
a renunciar a fer excursions, degut a l’empitjorament dels camins. No
ho dubtem, els senders no s’han fet per a les motos. El seny, la raó i
la llei estan de part nostra però anem en comte: també estaven de
part de la República i la varem perdre.

Josep Salafranca



El Camí dels Bons Homes – GR-107 

En el Cim número 30 de novembre de 2003 publicàvem l’escrit titulat “Les 

petjades dels Càtars” i anunciàvem la intenció d’organitzar una excursió 

pel sender de Gran Recorregut 107 de Berga a Montsegur. 

Després de set mesos l’idea ja ha madurat i ja ho tenim tot enllestit i apunt 

d’encetar aquesta experiència. El proper dimecres dia 23 de juny deu 

membres de G.E.C.T. iniciarem l’aproximació a Berga amb ferrocarril i 

autobús. 

El recorregut de quasi 200 km. el realitzarem en vuit etapes arribant fins el 

castell de Montsegur, que alhora esdevé l’últim baluard Càtar i l’inici d’un 

mite amb plena vigència. 

La primera nit la passarem a l’alberg de Berga i el dia de Sant Joan 
iniciarem la caminada des del Santuari de Queralt i anirem fins el 
llogarret de Gósol arrecerat als peus del Pedraforca, aquesta etapa 
es una de les més dures de tot el recorregut. 
 
El segon dia de marxa anirem de Gósol a Bagà, vila de notable regust 

medieval, que en aquests dies celebra la trobada de Templers. 

El dissabte dia 26 travessarem el Parc Natural del Cadí-Moixeró, 

entrarem a la comarca de la Cerdanya i farem nit a Bellver en una fonda 

de les més antigues de les comarques del Pirineu que conserva intacta 

l’essència dels pobles de muntanya. 

El diumenge dia 27 serà sens dubte l’etapa més forta del recorregut, 
ultrapassa la Serralada Pirinenca aprofitant el coll de la Portella Blanca de 
2.517m. i desprès d’un llarg descens arriba a Porta on passarem la nit a la 
gîte d’étape, que es una casa o masia particular que fa d’alberg.  
 
A partir d’aquí els recorreguts diaris seran més curts i ens hostatjarem a la 
fabulosa xarxa de gîtes d’étape de que disposa la Catalunya francesa. 
 
El dilluns dia 28 recorrerem el vall de l’Arièja, superarem el coll de 

Pimorent, prop del massís del Carlit i clourem a Merens les Vals. 

El dimarts dia 29 continuarem camí cap a Orgeix, passarem per la 

Reserva Nacional de fauna d’Orlú i farem cap a la corresponent gîte 

anomenada la Forge d’Ascou. 

El dimecres dia 30 saltarem el coll de Balaqués de 1.669m., creuarem el 

poblet de Pradas i arribarem a Comús. 

Dijous primer de juliol, últim dia de caminada, serà l’etapa més curta i 
matinal d’unes quatre hores efectives. I per fi la desitjada arribada a 
Montsegur, pujarem al castell, deixarem corre la imaginació i sadollats de 



passat, present i futur baixarem a dinar al poble. A primera hora de la 
tarda un microbús ens conduirà a Foix, on soparem i pernoctarem. 
 
El divendres dia 2 el dedicarem a visitar Foix i a retornar cap a casa 

mitjançant diferents combinacions de ferrocarrils. 

Pili Inostroza i Toni Coll 

 



¡¡¡ JA EN TENIM !!! 
 

¿Què vol dir que... ja en tenim... 
 

Doncs que el nostre benvolgut Grup Excursionista del Camp de Tarragona, 
després de reiterades demandes per part dels nostres representants a les 
reunions, tan de Vegueria com de mantenidors de Senders, ja té assignat, per 
part de la Direcció de Senders de la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya, la responsabilitat de la cura i manteniment d’un tram del GR92, en 
concret, del tram 25, entre La Pobla de Montornès i Tarragona. De fet, qui ha 
estat per aquest tram algun cop, ja sap que es tracta, en gran part, de la via de 
servei de l’autopista, però aprofundint en el tema, crec que si fem una mica 
d’exploradors, es poden trobar alternatives a aquesta via i utilitzar alguns 
senders i corriols que hi ha per la zona, inclòs potser es pot aprofitar i en part, 
fer-lo passar per la llera del Gaià, ara que està tan de moda l’idea de fer que hi 
torni el seu cabal. 
 

Però això no acaba aquí, no. En la darrera reunió de mantenidors del GR7, 
celebrada al Club REDDIS de Reus, se’ns va citar per veure si podíem fer-nos 
càrrec del manteniment, inspecció, marcatge i comprovació del tram del GR7 
entre Llaberia i Tivissa. Clar, amb la importància històrica que per 
l’excursionisme té la zona de Tivissa, lloc on per primer cop es va fer la primera 
marca de GR de tota Catalunya per part del doctor d’Enric Aiguadé, pare de 
tots els GR coneguts i desconeguts, l’oferta no es podia refusar, i per aquesta 
raó el tenim adjudicat.  
 

Us he de dir que ja he fet un primer cop d’ull en el terreny i que hi ha força feina 
feta, però que encara n’hi ha per fer, doncs, per exemple, sortint de Tivissa no 
hi ha una sola marca, un cop passat el barranc de Les Moles, el zigzaguejant 
senderó posseeix unes marques dignes del mes miop dels humans; marquen 
algun pal en cruïlles de pistes prou perdedores, i ja arribant a Llaberia, s’ha de 
passar la desbrossadora per un tram d’uns 500 metres on les argelagues han 
crescut tan desmesuradament que et rasquen les espatlles. En una bifurcació 
de la pista al poble, tant sols queda un pal sense cap sageta que ho indiqui. A 
la font de l’Horta hi caldria una mica més d’informació, doncs és lloc perdedor i 
la font costa de veure per l’herbam que hi ha. Convé també de passar la 
desbrossadora pel corriol d’entrada al poble perquè l’herba crescuda no te’l 
deix ni veure; i, finalment, a l’arribada no hi ha ni marques ni pal ni res, (en va 
caure un que ni tant sols es podia llegir). 
 

Amb tot això ja hi ha prou feina, però encara hi ha més, doncs, tant sols fa uns 
dies que hem rebut una notificació oficial de que la proposta de PR per el 
nostre Camí de l’Aigua a arribat a bon terme, i s’ha passat a denominar PRC-
159, això vol dir que ara també tenim la responsabilitat d’anar a marcar-lo, i 
mantenir-lo net i expeditiu d’esbarzers, recordeu que aquest va ésser el 
principal problema i que hi vàrem estar treballant durant mes de dos mesos per 
obrir pas a l’antic camí en un tram d’uns 1200 metres. 
 

Però clar, nosaltres, uns anys enrera, havíem fet unes actuacions al vessant 
sud del Montsant, no sé si ho recordareu, fou cap el 1994-95 quan ens 



posàvem a netejar l’antic camí Ral entre Cabacés i la Vilella Baixa, i que va 
ésser recuperat amb motiu del XXV dia del Camí de Muntanya, però no se’l va 
atorgar la categoria de PR perquè era un pèl massa curt. Bé, aquesta idea ha 
sigut recuperada, i amb la col·laboració d’uns autòctons de La Vilella Baixa, en 
J. Vaqué i en J. Pascual, he pogut esbrinar un camí que uneix les Vilelles i 
arriba fins a l’ermita de la Mare de Déu de la Consolació. 
 

Aquest camí, actualment ajunta el GR-172 ( que passa per Cabacés) i el GR-
174 (que passa per La Vilella Alta). Comentant el tema amb el director de 
Senders de la FEEC, en Albert Pons i Vives, la federació està a l’espera del 
corresponent projecte per proposar-ho com a una variant de GR. 
 

Com veieu, no ens estem adormint en la glòria, i, cal sol·licitar des d’aquestes 
quatre ratlles, l’ajut de tothom per dur a terme una tasca tan important per 
donar a conèixer el nostre Grup, com és el correcte manteniment i marcatge de 
tots els camins que tenim assignats. 
 
Joan Marquès 

 



NOVÍSSIM CODEX CALIXTINUS (MINOR) 3a part 

(El camí de Sant Jaume pel Cantàbric) 

Les etapes següents entre Unquera i Oviedo les feren sense cap tipus 
d’informació. Arribaren els pelegrins cansats a Oviedo, cercaren l’alberg, 
trobant-se aquest tancat. Decidiren cercar restaurant on sadollar la fam que els 
anava delectant amb una lleugera remor de budells que començava a ser 
indiscreta. Trobaren un de petit molt a prop de l’alberg, on menjaren 
copiosament i molt ben atesos pels amos, que molt amablement els van dir que 
hi podien deixar les seves motxilles mentre visitaven la ciutat.  
 
Aprofitant l’oportunitat decidiren visitar la Catedral, el museu i per suposat, el 
Salvador, complint amb la tradició i la dita popular (QUIEN VA A SANTIAGO Y 
NO VA AL SALVADOR, VISITA EL CRIADO I OMITE AL SEÑOR) Després de 
visitar la Catedral i una lleugera passejada per la ciutat recolliren les seves 
motxilles agraint l’amabilitat que havien tingut amb ells, anaren a l’alberg i 
després d’un merescut descans, passejaren i descobriren una ciutat plena 
d’encant i amb molta marxa. Tot i el cansament gaudiren de la marxa de la 
ciutat, doncs la marxa i l’alegria no estan renyides amb el camí. A les 11 de la 
nit decidiren retirar-se a descansar per tal d’afrontar l’endemà una nova etapa.  
 
Abandonaren els casc urbà d’Oviedo per l’Argañosa, a les 8,15 sofrint la 
primera despistada que corregiren després de preguntar. Havien de cercar la 
vella carretera de Galícia i seguir la part més baixa de la falda del Naranco, 
creuant una zona recentment urbanitzada (amb els fanals característics de la 
ciutat) però sense construir. El dia era assolellat encara que a aquella hora la 
calor no fes nosa. Passaren per San Lorenzo de Paniceres i continuaren fins 
Llampaxuga, aturant-se davant la petita capella de Nuestra Señora del Rosario 
que pateix la proximitat d’un dipòsit d’aigua pintat de blau cobalt, una autèntica 
agressió; a l’esquerra hi ha una gran creu metàl·lica blau i blanca. 
 
Superaren Loriana, abandonaren a Fabarín el concejo d’Oviedo per entrar al de 
Regueres, després de creuar el riu. Iniciaren a continuació la pujada a 
l’Escampleru, travessant Requejo, Gallegos i Los Arroxos. Ja a l’altre vessant, 
baixaren i, superada Valsera, interpretaren malament un senyal i en comptes 
de tirar a l’esquerra, continuaren baixant a la dreta per un camí formigonat que, 
arribat al riu comença una marcada pujada. A dalt veieren dos magnífics 
casalots rehabilitats i pintats amb colors indians (ocre un, blau l’altre) on dues 
boniques joves els informaren de l’equivocació comesa; tot i l’entretallat de la 
seva respiració, els pelegrins sosteniren gallardament que la vista justificava 
l’esforç. Una vegada retornats a la senda adequada, continuaren la marxa per 
Rabaza i Picadin per arribar a Premoño on reposaren forces al bar Feliciano. 
Un anunci al tauló exterior els informa de l’existència d’una “Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de les Reguers” i en preguntar per la mateixa 
els comentaren que es constituí per oposar-se a l’explotació d’una pedrera 
davant la qual havien passat feia poc els pelegrins, emparant-se en la franja de 
protecció i limitacions legals que protegeixen el Camí, aconseguint els veïns la 
seva paralització.  



Per Valduno, Paladin i Puerma, arribaren a Laracha, on les Regueres donen 
pas a Candamo, per immediatament entrar al concejo de Grao a Peñaflor. Des 
d’allí hagueren de seguir la carretera general en un tram recte en el que els 
cotxes circulen a gran velocitat. Arribaren els pelegrins sobre les 14,40 a Grao 
on celebraven la segona flor amb notable afluència de visitants. Després d’un 
suculent pica-pica sortiren por una carretera local que sorgeix davant la segona 
gasolinera i en la que apareix una indicació a Acebedo; bordejant el cementiri 
per dalt, avançaren uns dos quilòmetres abans de arrecerar-se del temible sol 
sota una exigua ombra durant una hora, menjant amb gran frugalitat.  
 
Superat Acebedo tornaren a trobar les marques del camí que havien abandonat 
a Grao, havent d’afrontar una penosa pujada a Fresno. Al seu pas, un pagès 
borinot al que se li presentà un problema a la segadora amb la que estava 
llança a crits una llarga lletania de blasfèmies, capaç de ruboritzar al mismíssim 
Lerroux (pensen els pelegrins que, donades les circumstancies l’Apòstol sabrà 
perdonar). 
 
Des de Fresno es baixa fins San Marciellu. Poc abans d’arribar a aquest lloc, 
els pelegrins troben, perplexos, una horta recent plantada en que les funcions 
de espantaocells les compleixen quatre tires de banderins electorals del PSOE; 
un dels pelegrins pensa que la política és cruel de vegades. Abans d’arribar a 
Dóriga el Camí pretén atansar-se al riu, però el tram està tan tancat que es fa 
inevitable retrocedir i tornar a la carretera, passant pel davant del castell i 
aturant-se a l’ombrejat pòrtic de l’església. 
 
Represa la marxa, arribaren a una monstruosa pedrera (els pelegrins comenten 
que aquí no deu haver Associació d’Amics del Camí), sense penetrar en la qual 
hagueren de prendre una caleya a l’esquerra (que no estava senyalitzada en el 
seu inici), baixant directament fins la carretera general que va a Belmonte i pel 
voral continuen fins l’encreuament, dirigint-se a Cornellana a on arribaren a les 
19,15. El monestir està tancat; un dels pelegrins intenta aconseguir informació 
sobre on segellar les credencials, sense èxit perquè les sis persones a les que 
es dirigeix a l’entorn del monestir són sord-mudes. Després de donar alguns 
tombs aconseguiren allotjament a l’hotel La Fuente; després de sopar 
raonablement, els pelegrins, cansats, es gitaren a las onze. En total, caminaren 
40 quilòmetres. El recorregut els sembla fàcil, si no fos per les ortigues que 
castigaren durament les cames indefenses pel pantaló curt. 
 
Una vegada esmorzats, abans de sortir de Cornellana, els pelegrins tornaren al 
monestir i una amable alumna de l’Escola-Taller allí assentada els aconseguí el 
segell de la mateixa per estampar-lo en les credencials. A les 8 sortiren seguint 
un camí que segueix el rierol tributari del Narcea per la riba esquerra deixant el 
monestir a aquesta mateixa mà. Trobaren una petita pujada a Sobrerriba; 
després la pujada continua suaument fins que el Camí es transforma en una 
agradable senda que baixa pel mig d’un bosc. Aquest còmode tram acaba en 
un paisatge saharià; les dunes de una planta de sílice produeixen una imatge 
insòlita en mig del verd de l’entorn. 
 
En paral·lel a la carretera general creuaren Llamas, Casazorrina, la Dehesa i 
Macellin. L’entrada a Salas és cruel. Des de la carretera general es segueix un 



camí molt tancat d’ortigues í punxes, amb trams enfangats i pedres soltes; els 
pelegrins comenten que si no ho milloren és preferible accedir per la carretera. 
A Salas visitaren la tomba de l’inquisidor i, després d’un petit descans i obtenir 
a l’ajuntament el segell corresponent, abandonaren la vila passant davant el 
palau. Afrontaren la pujada a La Espina per un camí de carreters ampli i 
ombrejat que s’inicia a l’alçada del riu. Després d’uns metres molt drets, 
sortiren a la carretera general per la qual transitaren durant uns cinc-cents 
metres per agafar un camí a l’esquerra que, de seguida, pren de nou a 
l’esquerra per seguir pujant entre arbres per una senda quelcom més tancada. 
 
Una vegada arribaren a l’alt, vorejant La Pereda i El Espin, s’aproparen per una 
còmoda pista paral·lela a la carretera, fins La Espina, trobant abans, a la dreta, 
al costat d’un cementiri, un senzill creuer. Arribaren a les 13,45 i, una vegada 
que prengueren un refrigeri al bar Dakar, avançaren una hora més para estirar-
se a l’ombra i descansar. L’últim tram fins Tineo transcorre per senders 
generalment a la dreta de la carretera general, amb alguns trams d’aquesta, 
creuant La Pereda, El Pedregal i Santolaya. Hi ha petites pujades i baixades i 
bastants ombres, abundant les fonts safareigs amb aigua potable, en gran part 
rehabilitades per les Administracions Local i Autonòmica i l’Associació d’Amics 
del Camí, igual que passa amb algunes ermites. Un dels pelegrins veié saltar 
una guineu a la vora delcamí. 
 
Sobre les 18,30 els pelegrins s’atansaren a l’ermita de San Roque, que 
pogueren visitar, baixant després cap a Tineo. A la casa rectoral, al costat de 
l’església, el rector (coneixedor del Dret pels llibres que poblen la seva taula de 
treball) estampa el segell a la credencial. Després d’aconseguir allotjament 
(l’alberg a l’antic escorxador habilitat per als pelegrins), passejaren davant els 
Palaus de Merás i de Garcia de Tineo. Premiant-se amb un saborós sopar, 
anaren a l’escorxador a descansar a l’hora ja habitual. Foren uns 37 
quilòmetres sense massa dificultats. 
(Continuarà) 

Pili Carrasco 
 



Les vies ferrades a la nostra entitat 

Les vies ferrades van néixer als Dolomites italians amb motiu de la primera 

guerra mundial. Modernament, s’ha estès la moda d’aquest itineraris equipats 

amb esglaons i cables que permeten salvar buits i despenjats d’una manera 

agosarada i eficaç, gens tradicional. Això ha provocat la conseqüent polèmica 

sobre si és ètic omplir de ferralla la muntanya en comptes d’intentar salvar les 

dificultats amb mitjans no tan agressius. La qüestió és que les vies ferrades al 

nostre país van en augment. La via Teresina a Montserrat va ser la precursora. 

A la nostra entitat, el grup liderat per l’amic Joan Gassol fa dos anys que 

col·lecciona vies ferrades. A l’any 1989 va ser pioner a la 10a expedició del 

Grup als Dolomites i ara aquesta activitat ha revifat. Avui per Internet és fàcil 

trobar informació. Hi han llibres publicats, webs temàtiques, fòrums de debat i 

pàgines personals força il·lustratives de Catalunya, Aragó i França.  

Prenent com a referència les ressenyes que podeu consultar avui a la nostra 

web, hi han vies senzilles i fàcils, com la Riera de Salenys, la cala del Molí de 

Sant Feliu de Guíxols, Olvena, la Urquiza-Olmo o la de Serres del Mestral a 

l’Hospitalet de l’Infant. Permeten una iniciació suau i progressiva. A l’altre 

extrem tenim Les Escaldilles a la Cerdanya francesa, la de Sacs a Benasc o la 

Regina d’Oliana. Són itineraris força verticals, aeris i exigents on s’agraeix tenir 

experiència prèvia en escalada. Al mig tenim Les Buames Corcades, la Morera 

de Montsant o la Teresina de Montserrat. 

Fer vies ferrades és una activitat complementària més dels esports de 

muntanya, com la BTT, els barrancs o les coves. Una via ferrada és un itinerari 

d’escalada assistida, que intenta reproduir les sensacions d’una escalada 

tradicional sense tants requeriments físics i psicològics. Dir que una via és fàcil 

no vol dir exempta de perill. Sempre és obligatori portar casc, arnés i una baga 

d’assegurança amb dissipador que esmorteeix l’impacte en cas de caiguda. És 

imprescindible seguir una rutina de seguretat per lligar-se al cable 

d’assegurança o línia de vida. I va molt bé dominar les tècniques d’encordar-se 

i fer reunions en cas de dificultat. Amb tot això, el plaer i l’adrenalina estan 

garantits.  

Lluís Díaz 

 



CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS 
Més detalls a la nostra web: www.gect.org 

 

Data   Activitat       Organitza 

Juny 2004 

 23  Camí dels Bons Homes GR 107    GECT 

Juliol 2004 

5  Tomb pels tolls del massís del Port   GECT 

 23  Carros de foc PN Aigüestortes    GECT 

 30  Ascensió a la Pica d’Estats    GECT 

 31  Semi-nocturna a la Mola de Colldejou   AECReus 

Agost 2004 

2  Cavalls del vent PN Cadí – Moixeró   GECT 

14  Ascensió al Campbeil (Néouvielle-França)  GECT 

Setembre 2004 

 4  Pirineus: pics Gemelos i Veteranos   GECT 

 4/5  15a Montserrat – Reus     Reddis 

 11  3a nocturna a l’ermita de Sant Pere   CEArítjol 
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