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PROGRAMA D’ACTES 

Dissabte dia 2, “11è Camí de l’Aigua Tarragona – Puigpelat”, sortirem a les 

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

Antoni de Tarragona. Aproximadament a les 10,30 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. 

Diumenge dia 3, a les 7 hores del vespre, Projeccions Audiovisuals i Col·loqui, 
a la Sala Parroquial, amb els títols: 
 

IGUAZÚ, UN SOMNI D’AIGUA a càrrec de Lluís Díaz i Meli Carrilero 

RESUM ANUAL D’EXCURSIONS a càrrec de Toni Coll 

Divendres dia 8, a les 8 hores del vespre, Projecció Audiovisual i Col·loqui, a la 

Sala Parroquial, amb el títol: 

DEL CAP DE CREUS AL CABO DE FINISTERRE a càrrec de Jordi Colell i 

Malla. 

Diumenge dia 24, excursió per assistir a l’aplec del Santuari de la Mare de Déu 

de Montserrat de Montferri. Puigpelat-Vilabella-Montferri-Bràfim-Puigpelat. 

Sortirem a les 8 hores del matí, dinar Paella de l’Aplec i cloenda pels vols de 

les sis de la tarda. 

Dissabte dia 14 de maig, excursió Puigpelat-Barraques de pedra seca circuit 

mas de la Capona – Santes Creus – Alió – Puigpelat. Sortirem a les 7,30 hores 

del matí, dinar de motxilla i cloenda pels vols de les sis de la tarda. 

 



NOTÍCIES 
1 

Resum 2004. Som i volem seguir sent un club modest, però actiu. A la 

memòria d’activitats 2004 de la nostra web, estan ressenyades les 31 activitats 

que els membres del Grup han realitzat durant l’any passat, amb les fotos i 

descripcions corresponents. N’hi ha sortides d’alta muntanya hivernal i d’estiu, 

caminades per les nostres comarques, escalades per vies ferrades, travesses 

fora del nostre país i les excursions clàssiques que acostumen a fer cada any. 

Un ventall prou ampli en quantitat i diversitat que demostra una vegada més la 

vitalitat de la nostra entitat que dintre de poc farà els seus 25 anys d’existència.  

2 

Llicències. El passat any 2004 hem batut de nou el nostre rècord particular de 

llicències federatives. Un total de 56 socis i sòcies de la nostra entitat han 

demanat la llicència anual que els acredita com a esportistes en actiu. Això 

suposa un 70% de la massa social, un percentatge que ens fa estar molt 

orgullosos. Per tal de comprovar que aquesta fita no és flor d’un dia, cal 

recordar que la mitjana dels darrers vuit anys, és de 44 llicències/any, un 55% 

dels socis. El nombre total de socis es manté sempre al voltant dels 80.  

3 

A partir d’ara el web de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

(www.feec.org) posa en marxa un nou servei adreçat especialment als federats 

a la FEEC. El servei, anomenat "Usuari registrat", donarà accés exclusiu als 

seus adscrits a interactuar al web tot fent lliures aportacions als fòrums, penjant 

ressenyes o fotografies, fent comentaris a les notícies que apareguin 

publicades, etc. Serveis que poc a poc aniran ampliant-se. 

 



UNA PROVA DE RESISTÈNCIA 

(Física, Psíquica, o ambdues coses al mateix temps) 

Dissabte 23, sis del matí a Sant Pere i Sant Pau. Aparquem, si algú alien al 

nostre àmbit, ens veiés i sabés el que volem fer, diria que estem bojos, i, és 

que, potser s’ha d’estar boig per aixecar-se a les cinc del matí, d’un dia festiu, 

per caminar sense parar fins que el cos aguanti. 

6:09, és negra nit encara, comencem a caminar vers l’autopista, uns metres a 

l’esquerra es paren dos cotxes, en surt gent jove, discussió, forta discussió, es 

veu un bat de beisbol, - Papa, camina i calla -. Els bojos som nosaltres. 

Creuem el pont de l’autopista, les llums dels darrers edificis queden lluny, 

entrem al bosc, comencem a notar el fred de la foscor i els sorolls, potser reals, 

potser imaginatius. Aviat fem cap a Sant Jordi, els gossos bordant, segur que 

per la nit no hi passa gaire gent per aquí. Ben a prop un monovolum para, en 

surten dues senyores que intenten posar dintre d’un contenidor un sac de 

brossa massa gros. Poc després un munt de punts brillants de color verd es 

mouen al recer d’una paret, suor freda, al apropar-nos veiem un grapat de gats 

que pujats damunt d’uns palets de totxanes s’ens enfoten de nosaltres. De nou 

fem cap al mig d’un bosc, és el camí al Mas de Pastor, passem a tocar una 

torre de formigó de la llum amb una marca blanca, en aquest moment me’n 

recordo d’en Toni. La lluna, en quart creixent, retalla en la foscor, els arbres i el 

sostre del mas, el paratge és digne d’en Freddy Kruger, amb rapidesa girem 

per la pista a la dreta vers la bassa, com fugint de les nostres imaginacions.  

Passem pels carrers de 

Jardins Imperi, es comencen 

a despertar; en una nau amb 

les portes obertes, les 

màquines industrials de 

rentar roba ja han començat 

la seva jornada que, a jutjar 

per la quantitat de carretons 

plens de roba bruta que hi 

han, serà intensiva. Bevem 

aigua a la font al costat del 

registre 34 (sense nombre) i creuem Jardins Imperi, el gossos fan encendre la 

llum d’una cambra del segon pis i una senyora ens observa per la finestra –

estan bojos- creiem que pensa.  

Seguim, s’acaba la urbanització, la Font de La Mina ens refresca de nou, un sol 

punt de llum sobreviu en el desemparat jardinet, creuem la carretera i ja som al 

camí de les nostres desesperances, tants cops l’hem fet mentre el netejàvem 

que ja ens el coneixem de memòria, però això no evita que els sorolls del bosc 

ens tornin a esfereir, ¡quina nit! , al passar per la plana, sentim una bafarada 



càlida, jo dic en Xupi - això deu de ser l’alè del ós que tenim al darrera -, 

ambdós instintivament ens girem al mateix cop. La llum dels frontals 

descobreixen un punt verd fosforescent allà on comença la foscor, just al mig 

del camí i que es va movent, quan som al seu damunt veiem una aranya que 

fuig esfereïda de nosaltres, l’hem espantada, !! i nosaltres també ho estem¡¡. 

7:30 – La primera llum del dia ens sorprèn al costat del respirall 47. La via del 

AVE ens inspira fer una foto, passo la porta oberta de la barrera de protecció i 

del bell mig, al damunt de la boca del túnel s’hem dispara el flash, de sobte un 

cotxe comença la seva carrera de baix cap dalt, ¡¡fugim, més val no tenir que 

donar explicacions!!, camp a través fem cap de nou al Camí de l’Aigua. 

Rodegem el Respirall 43, passem vora el derruït mas i el pou-registre, passem 

a tocar el Pou Vell, creuem la deserta carretera, el pou registre 20 ens dona els 

bons dies i el respirall 39 ens fa els honors de l’arribada a la Secuita. 

8:45 – Asseguts en un banc 

al costat d’una font fem el 

primer àpat del dia mentre 

prenem apunts per escriure 

aquest relat. Sense presses 

ni pauses, agafem les 

motxilles i a les 9:15 seguim 

cap a la Capella de 

l’Hospitalet. Ja fins l’arribada, 

cosa que succeeix a les 

11,40 hores, no hi ha res a destacar, tant sols algun conill i la sorpresa de 

trobar-nos amb que el marge de pedra seca i el camp d’avellaners que hi havia 

després de creuar el torrent dels Garidells, ha desaparegut, ha sigut literalment 

arrasat per una excavadora - eruga que avui veiem parada al costat dret del 

malmès sender. 

La font de la bassa de la Capella raja sense control, l’examinem i és que 

s’enganxa, tot just paren un grup de ciclistes, i un cop han omplert la aixeta es 

queda rajant, la tornem a tancar, però segur que aviat tornarà a rajar sense cap 

control. Ens mengem el segon entrepà, són les 12:15; ens fem una foto i 

aquest cop enfilem el camí de Nulles tot seguint el GR172. 

Creuem Nulles, son les 12:54. Arribem a Renau, i asseguts als bancs del antic 

cementiri ens cruspim unes barretes i desprès de la foto seguim el nostre camí, 

són les 2:06. Poc després no podem evitar que els esbarzers del Torrent ens 

acaricien la pell, i, per acabar, em foto un cop amb una branca de pi massa 

baixa. Crec que en aquest tram de GR hi manca una bona netejada. 

El sender es transforma en camí ramader, i es passa pel damunt d’unes 

llisseres on les rodes dels carruatges dels nostres avis hi van deixar unes 

fondíssimes marques poc abans d’arribar a l’ampla pista de terra força 



compactada davant del Mas Moragues que prové del pantà del Gaià i fa cap a 

la carretera entre Argilaga i La Secuita. Passades unes restes de canonades, 

deixem la pista per un senderó que aviat canvia a camí encimentat, par anar a 

morir vora una antiga fàbrica de paper a la vora del Gaià, seguim el corrent 

entrant així a la població, son les 3:41. En asseiem en un banc i enllestim el 

nostre darrer entrepà, una fruita i a les 4:00 seguim pel GR; un cop passat La 

Bonaigua ja no es deix de trepitjar quitrà fins passar Manous, on el camí roman 

brut amb excés, ple de deixalles i mobles vells, s’hauria de reclamar a 

l’ajuntament una neteja a fons d’aquesta part del municipi. 

Són les 5:25 quan passem pel pont de l’autopista, agafem el trencall que duu 

als dipòsits de l’aigua d’EMATSA, i, més tard, arribem al punt de sortida a les 

5:55.  

!HEM COMPLETAT LA PRIMERA VOLTA DINS L’HORARI ESTABLERT¡ 

Encara que una mica 

“tocats”, als peus i als 

bessons, fins ara tot va bé, 

fem uns curts exercicis 

d’estiraments, bevem aigua, 

mengem fruita i barretes, 

carreguem una mica de roba 

d’abric per evitar la frescor 

de la nit durant el camí, i 

també ens enduem la 

segona bossa de queviures 

per completar la nostre PROVA DE RESISTENCIA. 

Sortim de nou, de S. Pere i S. Pau a les 6:30 p.m. una mica coixos pel 

refredament dels muscles i de nou enfilem el camí de l’aigua, però aquest cop 

decidim de fer-lo mes recte perquè les forces estan minvant per moments al 

mateix temps que el cansament progressa mol apressa.  

La posta de sol ens sorprèn dalt del pont de l’autopista, és un bon moment per 

fer una fotografia. Un cop arribem a Sant Jaume dels Hostalets, ja és negra nit; 

les màquines de rentar encara no han acabat la seva jornada, seguim a bon 

ritme, pel bosc del Mas de la Gorra tenim els primers ensurts amb les bestioles 

que cacen de nit, i poc després un escurçó al mig del camí ens assabenta de 

que no som els únics bojos, doncs s’ha d’estar boig per ser un animal de sang 

freda i estar estirat al mig d’una pista a la frescor del vespre, ¡¡definitivament, 

és dels nostres, TAMBÉ ESTÀ BOIG!!. 

En arribar a La Secuita no ens ve de goig anar al fosc jardinet i menjar un petit i 

fred entrepà de formatge amb un glop d’aigua, i, com que és d’hora, doncs 

només són les 8:30, pensem menjar quelcom en algun bar. El de sempre 



acaba de tancar, anem cap el restaurant Cellers del Camp de Tarragona, i està 

de vacances. Ja sense esperances de trobar res més, una llum se’ns encén, i 

pensem en el Casal; hi anem, ¡¡Està obert!!, entrem i ens dirigim cap a la barra, 

just al passar pel costat d’uns forans, i veient-nos els pals, fan un comentari, - 

aquests deuen venir d’esquiar -, jo no em puc aguantar més i, girant-me els dic, 

- no, no exactament, però si que os puc dir hem estat caminant des de les sis 

del mat, que no hem parat amb més de catorze hores. – entre incredulitat i 

respecte, les cares canvien i poc després mantenim amb ells una curta però 

interessant xerrada. 

Ens cruspim uns entrepans 

calents que són els millors 

que mai hem provat, junt 

amb un parell de cerveses 

(en Xupi refrescs), i així, 

entre mos i mos, i glop i glop, 

el refredament dels muscles 

ens van fer saber, just al 

alçar-nos, que no estem en 

gaires bones condicions per 

continuar, així que decidim 

retornar sobre les nostres petjades fins el punt de partida inicial. A prop de les 

dotze tornem a ésser al costat del cotxe, a S.Pere i S.Pau, no gaire cansats, 

però amb problemes de agarrotament de bessons i amb els peus escaldats. 

Això sí, la idea i les ganes de tornar-ho a intentar i de poder-ho acabar, estan 

ben vives. 

Fins molt aviat. 

Joan Marquès 

 



 

 

A la part occidental de la comarca del Baix Camp, hi ha des del punt de vista de 

l’excursionista uns llocs molt interessants i no ben coneguts. Situant com a 

centre geogràfic a Vilanova d’Escornalbou, hi trobem: 

La protuberància de la Muntanya de l’Areny, massís impactant pels dibuixos 

que l’erosió ha produït sobre les roques de gres. Amb motiu del 37è dia del 

Camí de Muntanya 

(novembre de 2001) el 

Centre de Lectura de Reus 

recuperà el camí de les 

escales, un grauet curt i 

interessant, construït pels 

homes de Vilanova que a 

principi dels anys quaranta 

del segle passat hi anaven a 

treballar de pala per tal de 

recollir l’arena per a la 

indústria del vidre (un arenal 

format per l’erosió del gres i 

acumulat durant molts segles que donà nom a la muntanya). En les pendents 

de la roca, esculpiren esglaons i escurçaren d’aquesta manera un bon tros de 

camí cada dia per anar a la feina alhora que situaren el trajecte al seu terme 

municipal. 

Cap al sud-oest, hi descobrim el cingle de la Muntanya Blanca, un serret 

sovintejat amb les converses però poc conegut i delimitat pel curs dels barrancs 

del Rifà, que la separa de l’Areny, i el de la Porquerola que es nodreix de 

diverses rases que li venen del massís (la rasa del Pantano i la de la Font 

Canaleta com a principals). La cova del Blai, ben conservada amb una primera 

cambra estalactítica de 40 metres de llargada i uns 8 de desnivell. El Molló dels 

Quatre Termes (Pratdip, Colldejou, Vilanova i Mont-roig) al mig del cingle que 

dona bones vistes al Camp i la Mediterrània i també al massís de l’Areny. Dos 

avencs importants son el del Pla i el de la Figuera. Impressionen les vistes del 

barranc de la Font Canaleta 

des del Collet de les 7 

Crestes, direcció a l’Aufinac. 

Cap al Nord trobem un puig 

característic, que coneguem 

habitualment per El Bec de 

la Gallina Cega i no tan 

 

  



sovint s’anomena la Tossa. Aquest puig majoritàriament de roca de gres i 

coronat per un rocam de pilons calcaris, amaga per la seua vessant Nord un 

bosc dens, abandonat i salvatge en el que encara s’hi noten les petjades dels 

carboners en petits trams de sender que resten fressats i les runes de casetes 

o masets senzills, sense pretensions. Una senda de carena que rodeja el cim i 

en  

direcció Nord, sense definir en algun tram, aboca al Collet Rodó, als peus dels 

Porpallers on s’ajunta amb el PR-28 (Vilaseca-Colldejou) que va cap a 

Colldejou davallant pel sender al recte i per la dreta continua cap al coll de les 

Alzines Sureres d’Escornalbou. 

Escornalbou és un puig agut i emblemàtic, seu de l’històric castell que du el 

seu nom i coronat per l’Ermita de Santa Bàrbara. Però el que a mi més 

m’impressiona de l’indret és l’alzinar: una massa forestal d’alzines per tota la 

vessant del barranc Reial, en el curs cap a la riera de Riudecanyes i enriquit el 

paisatge per la presència dels pobles de l’Argentera i Duesaigües. Des del pla 

del Castell, hi ha el camí costerut dels frares pel que podem baixar a 

l’Argentera. Davallant per la 

carretera, trobem el coll de 

les Alzines Sureres per on 

passa en mencionat PR-28. 

Seguim baixant i a poc 

troben el coll dels Pins Bens 

on podem anar a 

Duesaigües pel camí de la 

Rasa de Vilamanyà, el solc 

entre el Puigpedregós i el 

Puig Ferrós. Una mica més 

avall per la carretera, trobem 

a la dreta el camí del Castell 

per la vessant esquerrana del barranc de Sant Joan i de gran bellesa que ens 

situaria al poble de Vilanova d’Escornalbou. 

Sense haver entrat massa en detalls de fonts, racons, barrancs, roques i 

panoràmiques, he tractat d’explicar-vos esquemàticament la bellesa que pot 

haver en un tros de territori, que quan el mires en el mapa, passa 

desapercebut, ignorat com si fossin elements llunyans o fites del paisatge que 

correspongués observar des d’altres llocs. A aquesta bellesa li cal, com a totes, 

descobrir-la, apreciar-la i gaudir-la. 

Josep Salafranca 

 



EL PARC NACIONAL DE LES TORRES DEL PAINE A 
XILE 

Aquest parc nacional és la joia natural de la Patagònia xilena. Un extens territori 
verge envolta unes muntanyes que, tot i que arriben just als 3.050 metres del 
cerro Paine Grande, estan colgades de geleres perpètues per totes bandes. 
L’abundància de precipitacions i les baixes temperatures permanents d’aquesta 
latitud tan austral afavoreixen la persistència de la neu i el glaç. 
 

L’accés a aquest territori tan 
remot es fa des de la bonica 
ciutat de Puerto Natales, on es 
pot arribar en autobús des de 
Punta Arenas, la capital de la 
zona. El avió és el mitjà ideal per 
apropar-se ràpidament tant des 
de Santiago de Xile com des de 
Buenos Aires en la veïna 
Argentina. Nosaltres vam optar 
per baixar en vaixell des de 
Puerto Montt, a la regió xilena 
dels llacs, on gairebé s’acaben 
les carreteres. Durant tres dies 

van navegar en l’únic mitjà de comunicació regular disponible, fent 1500 km pels 
canals que separen els milers d’illes deshabitades d’aquest santuari de la 
naturalesa allunyat del món. Teníem a l’oest l’oceà Pacífic i a l’est la serralada 
dels Andes, que en aquesta zona està recoberta d’un enorme casquet glacial 
conegut com a Campo de Hielo Patagónico Sur, amb unes dimensions de 450 km 
de llarg i 130 d’ample, del qual s’escolen dotzenes de geleres de grans 
dimensions.  
 
Un parell d’hores d’autobús separen Puerto Natales de l’entrada del parc, la 
guarderia de Laguna Amarga. Tot i que la major part de les carreteres aquí són de 
ripio, és a dir, sense asfaltar, els ben organitzats i condicionats autobusos xilens 
fan còmoda l’aproximació, com a la resta del país. Els guardaparcs ens cobren els 
drets d’entrada i ens proveeixen d’un mapa amb els recorreguts més habituals. 
N’hi ha senders que arriben als llocs més recòndits del massís, tots ben 
senyalitzats i proveïts de campaments i alguns refugis que estan en perfecte 
estat.  
 
Les muntanyes del parc es distribueixen en tres grups principals: les Torres, els 
Cuernos i el grup del Paine Grande, separats per unes valls profundes. La volta 
sencera a tot el massís necessita una caminada de 6 a 8 dies depenent de les 
condicions meteorològiques. Les etapes són assequibles i es poden fer 
combinacions diferents, encara que la millor solució és portar-se la pròpia tenda 
de campanya. Algunes etapes no tenen refugi i sempre és millor ser autosuficient, 
en aquest clima més encara. És de summa importància un equip complet d’aigua, 
ja que la proximitat oceànica fa que les pluges siguin freqüents, sobtades i 
abundants, i el vent que sol bufar aixeca qualsevol capelina.  



Nosaltres vam optar per l’opció 
coneguda com a W per la forma 
del recorregut, que es pot fer en 
4 dies. El punt de partida és 
l’hosteria Las Torres, on hi ha 
un campament i també un hotel 
de luxe on arriben la majoria 
dels turistes, a 7 km de laguna 
Amarga. Arribem a migdia des 
de Puerto Natales i decidim 
pujar pel valle Ascencio fins el 
refugio Chileno, punt més 
proper a la base de les Torres. 
Però encara que hem sortit 
amb bon sol, la pluja i els guanacos ens reben a l’entrada del parc. 
 
Habillats amb les capelines i carregats amb 12 kg a les motxilles pugem fins el 
refugi en menys de les dues hores previstes. Està ple de gom a gom de gent molt 
diversa, encara que l’anglès és la llengua que més s’escolta. Sopem en el darrer 
torn i optem per plantar la nostra tenda al campament annex. Després d’una nit 
freda i plujosa, a l’endemà el cel continua cobert i amenaça pluja. Què fem? Per 
veure les famoses torres del Paine, conjunt de tres agulles verticals de 2600, 2800 
i 2850 m on l’escalada de dificultat té l’escenari adient, hauríem de pujar dues 
hores més per la vall fins la morrena i el petit llac sota el ventisquero. Preguntem 
als locals i veiem que només resten dues opcions assenyades: o esperar o seguir 
el recorregut. Preferim la segona, ho intentarem de nou a la tornada. Si plou, 
intentarem arribar al proper refugi i ja veurem. 
 
Així que, entre quatre gotes que es despengen, agafem el sender pel qual van 
pujar ahir i desfem el camí en direcció a l’hosteria fins que aviat trobem un trencall 
a la dreta que posa: refugio Cuernos. El cel està tapat i la grisor dels núvols treu 
colors al paisatge. Anem baixant lentament en direcció oest vorejant pel nord el 
llac Nordenskjöld i deixant a la dreta els verticals pendents del cerro Almirante 
Nieto, totalment tapat per la boira. El terreny està cobert d’arbustos entre els quals 
destaquen les flors vermelles dels notros.  
 
Portem tres hores de caminada i només s’hem creuat amb una persona. A poc a 
poc el cel s’aclareix i veiem a la nostra dreta com el Cuerno oriental treu la punta 
del tel de boira. Ara, el color verd maragda del llac és més lluent. S’hem aturat fa 
una estona a fer un mos agafant aigua d’un torrent que baixa de dalt. Quan 
portem gairebé 4 hores, un cartell ens indica la proximitat del refugi Cuernos. 
Resulta ser una agradable construcció amb un gran menjador amb parets de 
grans finestres sobre el llac. Són les 2 de la tarda i està pràcticament buit. A la 
vora hi ha una petita zona d’acampada amb algunes tendes sota una clapa de 
bosc. Com que el dia s’aguanta i llueix el sol, encara és d’hora per plegar i 
decidim continuar tranquil·lament fins el Campamento Italiano.  



Damunt nostre s’alça en la seva 
plenitud el massís dels 
Cuernos. La seva estructura 
d’agulles està formada per dues 
capes de tonalitat molt 
contrastada. El cromatisme 
irreal dels estrats granític i 
magmàtic de la muntanya 
s’adiu perfectament amb aquest 
ambient fantasmagòric on les 
restes de núvols suren en un 
blau cada vegada més 
dominant.  
 

El camí baixa fins la vora del llac i el segueix una estona. Anem passant entre 
bosc i platja de còdols. Poc després el sender comença a pujar de nou entre bosc. 
Quan són les quatre de la tarda, un núvols que surt darrere la muntanya deixa 
caure un ruixat que dura deu minuts i escampa de seguida. Als pocs minuts 
arribem al Campamento Italiano, una zona d’acampada al costat d’una cabana 
dels guardaparcs. Portem més de 8 hores i ja en tenim prou per avui. 
 
Les tendes, com en tots els campaments d’aquí, es munten sota la protecció 
contra el vent de l’atapeït bosc de lengas i ñires. No està permès fer foc. Una 
cabana conté un parell de lavabos. Per sort l’aigua no falta, el torrent que baixa 
del Valle Francés ressona a pocs metres. La cara est del cerro Paine Grande acull 
els diferents nivells de la impressionant gelera del Francés, que es despenja fins 
el mateix nivell del riu, a poc més de 100 metres sobre el nivell del mar. La 
temperatura voreja els 10 graus de temperatura en aquest capvespre d’estiu 
patagònic. Plantem la tenda al costat d’un grup de nois i noies israelians. Sopem a 
la vora del riu mirant com el sol que cau es reflexa en les agulles dels Cuernos 
mentre la gelera va quedant en una grisor freda i distant. A aquesta latitud i en ple 
estiu, el dia allarga molt, el sol es pon més tard de les 10 i el lleva abans de les 5.  
 
Una altra nit freda ens obliga a 
posar-nos tota la roba d’abric 
que portem. Avui ens proposem 
explorar el Valle Francés, que 
s’interna en el cor del massís. 
Un rètol ens indica el camí. 
Deixem la major part de 
material a la tenda i tirem 
amunt. El sender puja 
suaument entre un esplendorós 
bosc de lengas tot seguint la 
vora del torrent que brama al 
nostres peus. Una hora i mitja 
després arribem a un turó que 
fa de mirador per damunt del bosc. Davant nostre, en direcció nord, s’estén la 
capçalera de la vall, tota coberta de l’atapeït bosc. Veiem com el circ acaba en un 
impressionant amfiteatre de muntanyes que el mapa ens permet identificar: el 



cerro Catedral, la punta Negra, la Cabeza del Indio, los Gemelos, Trono Blanco, la 
Aleta de Tiburón, amb una forma triangular molt característica...Tots els cims 
tenen al voltant de 2000 metres però estan coberts de neu. A la dreta, unes 
agulles de morfologia semblant a les torres del Paine s’identifiquen com el cerro 
Espada, de 2500 m i el cerro Hoja.  
 
Tornem de nou a les entranyes del bosc i seguim amunt. Aquest tipus de bosc 
patagònic és molt característic. Les capçades de l’espècie dominant, la lenga, que 
correspon al nostre faig, formen com una gran volta que la feble llum austral no 
pot traspassar, creant un sotabosc molt pobre, és a dir, net d’arbustos i fàcil de 
transitar. Els troncs nus dels arbres morts prenen una coloració blanquinosa que 
els dona una aparença fantasmagòrica. Degut al clima tant rigorós, els arbres 
morts triguen uns 500 anys en descompondre’s totalment. La vida aquí funciona 
molt lentament, per la qual cosa un incendi suposa una veritable catàstrofe que 
triga molts més anys en recuperar-se que al nostre ecosistema mediterrani.  
 

Tenim previst arribar al 
Campament Britànic i tornar. 
Però quan calculem que estem 
a prop, comença a ploure. Un 
caminant que baixa ens 
comunica que està nevant més 
amunt, que no hi ha ningú i que 
no es veu res de res. Decidim 
tornar enrera i aprofitar per fer 
camí cap el nostre destí d’avui, 
el refugi del llac Pehoé, que 
encara és molt lluny. A migdia 
som de nou al campament 
italià, recollim la tenda i 

carregats de nou amb tot l’equipatge creuem el pont de fusta sobre el torrent i 
seguim el sender en direcció sudoest. Un parell d’hores després, un fort ruixat 
com ahir ens obliga a treure les capelines però per sort tampoc dura gaire. 
Després d’una pujada pel salvar el desnivell d’un turonet, s’obre davant nostre un 
paisatge nou. El bosc desapareix totalment i deixa pas a un ampli prat herbat que 
voreja les aigües verd maragda del llac Pehoé. Allà al fons, arrecerat al costat 
d’una elevació, apareix la teulada també verda del nou refugi, construït el 2003 i 
que resulta ser un veritable hotelet de muntanya. També té la seva zona 
d’acampada amb bons serveis i una sala menjador externa. Avui hem caminat 
prop de 9 hores i resulta molt agradable trobar un bon sopar calent al final de la 
jornada.  
 
La darrera pota de la W consisteix en l’excursió d’anada i tornada al llac Grey i la 
gelera del mateix nom, una caminada de poc més de 25 km que es pot fer 
tranquil·lament en un dia. De bon matí sortim de Pehoé en direcció nordoest per 
la Quebrada de los Vientos, una barrancada estreta i fonda on el vent s’acanala i 
bufa de cara amb una força considerable. El dia es lleva clar i lluminós, sense 
gaires núvols i un sol radiant, però fred. A bon ritme seguim l’ampli sender que 
puja a poc a poc per salvar un petit serrat que guarda les aigües de la llacuna de 
Los Patos. Més endavant, acabada la pujada, el camí desemboca en un 



penyasegat elevat sobre la extensa làmina líquida del llac Grey. Portem una hora i 
mitja de camí. Sota nostre, les aigües del llac prenen també la característica 
coloració verda amb tonalitat lletosa que delata la baixa temperatura i la presència 
dels sediments aportats per les geleres. Precisament, el vent empeny cap el sud 
unes quantes llenques de glaç despreses del front de la gelera que s’albira en la 
llunyania. 
 
Seguim el camí que baixa i es 
fica al bosc. Durant dues hores 
pujarem i baixarem entre el 
bosc, tot seguint de vegades la 
riba del llac però sense gaire 
visió de conjunt, fins que troben 
un rètol indicador. Si anéssim 
recte seguiríem el camí que fa 
el tomb sencer al massís, 
nosaltres girem a l’esquerra. 
Als cinc minuts trobem el refugi 
Grey, tot de fusta, com una 
cabana de pastors al mig del 
bosc i tocant el llac. Un sender 
ens porta al mirador, el punt més proper al front de glaç: ens passem una hora 
fotografiant la immensa muralla de gel mentre el ventet gèlid ens fueteja la cara.  
De tornada a Pehoé, ja mitja tarda, agafem el catamarà que creua al llac. La visió 
de tot el massís dels Cuernos és ara perfecta. No n’hi ni un núvol i pensem que 
demà serà el dia que podrem tocar les Torres. El petit vaixell ens deixa a Pudeto, 
on un bus ens permet plantar-nos de nou a l’hosteria, on passem la nit. Abans 
d’anar a dormir podem fotografiar de lluny les esquerpes agulles, 880 metres de 
desnivell més amunt. 
 
Però el primer que veiem a l’endemà, és que tot està tapat i plovisqueja. Està vist 
que no podrem. Hem gaudit durant uns dies d’unes muntanyes precioses, però el 
clima patagònic ens ha vedat la guinda del pastís. Què hi farem...  
 
Lluís Díaz  
 



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

 

Data   Activitat       Organitza 

Març 2005 

 5/6  Caminada als Ports     GECT 
 
Abril 2005 
 
 2  11è Camí de l’Aigua Tarragona–Puigpelat  GECT 

 
8/10  Integral a la serra de Montsià    GECT  

 
 17  Via ferrada Regina (Alt Urgell)    GECT 
 
 24  Excursió a l’aplec de Montferri    GECT 

Maig 2005 
 
 14  Circuit per l’Alt Camp     GECT 

 
21/22  Ascensió a la Peña Montañesa (Aragó)   GECT 
 
20/22  Pirineus: Travessa de l’Aneto    GECT 
 
28/29  Ascensió a la Maladeta amb esquís   GECT  

Juny 2005 
 
24/29  Circular al massís del Posets    GECT 
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