
 



 

NOTÍCIES 

1 
Aclariment: A la portada del número anterior, el 34, es va cometre una errada 
involuntària. On diu Les Torres del Paine hauria de dir Parc Nacional de les 
Torres del Paine, ja que els pics que hi figuren en primer terme són en realitat 
els anomenats Cuernos del Paine. Les Torres treuen el nas al fons, entre el 
Cuerno oriental i el Cerro Almirante Nieto. 
 
2 
Vacances: El servei de Secretaria estarà tancat per vacances d’estiu entre el 
25 de juliol i el 22 d’agost. 
 
3 
Compte amb el foc: La sequera excepcional d’enguany afebleix encara més 
els nostres ja fràgils ecosistemes mediterranis. Els excursionistes, com a 
amants de la natura, estimem els nostres boscos doncs la muntanya és 
l’escenari natural de les nostres activitats. Com a entitat responsable, el Grup 
Excursionista del Camp de Tarragona recomana a tots els seus membres tenir 
la màxima cura en les seves activitats a muntanya.  
 
4 
Anuari FEEC: Està a disposició de tots els socis i sòcies l’anuari 2004 que, 
com cada any, ha publicat la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. 
És un document en suport paper, enguany de 77 planes, que recull totes les 
dades i activitats referents a l’any 2004. Inclou un resum d’activitats i resultats 
dels diferents comitès, centres de tecnificació i seleccions esportives, així com 
la memòria econòmica i les estadístiques. Com a resum direm que d’un total de 
57.971 persones associades en 321 entitats, es van emetre 21.282 llicències 
federatives. En comparació a les 31 entitats de la Regió IV, el nostre Grup és la 
11a entitat de la vegueria en nombre de socis. 
 
5 
Vegueria Regió IV: El nous mitjans de comunicació arriben a tot arreu. La 
secretaria de la regió IV de la FEEC, a la que nosaltres pertanyem, ha 
començat a fer servir el correu electrònic. Una demanda de les entitats des de 
fa uns quants anys ha estat per fi atesa. Esperem que, com totes les eines, 
serveixi per una millor coordinació i comunicació entre entitats.  
 



ELS SOSTRES D’ESPANYA 

Hola amics i companys, 

Des de fa un parell d’anys Daria, Tatiana i jo hem començat un projecte força 

engrescador. Volem conèixer tota Espanya i em pensat que si pugem a tots els 

pics més alts de cada província, al mateix temps podem fer turisme. La intenció 

no és fer unes grans ascensions, ni fer un turisme exhaustiu i profund, per això 

sempre que podrem intentarem apropar-nos als pics el més possible, però tot 

dependrà de l’estat de forma que ens trobem, del temps de què disposem i de 

les ganes de caminar en cada moment. No sabíem com ho havíem de fer, però 

com que de ganes no en faltaven, vàrem programar el primer viatge; no sé com 

anomenar-lo, turisme d’escalada o escalada de turisme. 

La primera província va ser 

una que gairebé tots la 

coneixem, Tarragona. El cim 

més alt de la província de 

Tarragona és el Caro (1.447 

m). Es troba al Massís dels 

Ports de Tortosa i Beseit. Els 

Ports són unes muntanyes 

del sector més meridional de 

les serralades Catalanes, i 

del sector més oriental de la 

serralada Ibérica. Al Caro es pot pujar en qualsevol època de l’any, però si 

pugeu a l’estiu, no es necessari un equipament especial, amb un de bàsic n’hi 

ha prou. En el nostre primer viatge varen visitar el Caro, ho dic d’aquesta 

manera ja que vàrem pujar fins a dalt de tot amb el cotxe i la caravana, la 

feinada va ser girar-la una vegada a dalt de tot. A la baixada va treure el cap un 

cabró, amb unes banyes recargolades, digne de veure. Al Caro es pot pujar per 

diferents costats i amb diferents dificultats, teniu per escollir. Una forma molt 

elegant i fàcil és pujar des de el mateix refugi del Caro. 

Prosseguint el nostre primer 

viatge vam visitar la 

província de Castelló. El cim 

més alt de la província de 

Castelló és el Penyagolosa 

(1.814 m). Es troba al 

massís del seu propi nom, 

dintre del Sistema Ibèric, 

però fent confluència amb 

les serralades catalanes. El 

camí per arribar-hi és sortint 



de Castelló, s’agafa la CV-10 fins a Pobla Tornesa, d’aquí es va a Vall d’Alba, 

La Pelejaneta i Adzaneta. Passat el port del Vidre està Vistabella del Maestrat i 

des de aquest poble i a 6 km es troba el Santuari de Sant Joan de 

Penyagolosa, des de on es pot sortir. Si es puja des del santuari de Sant Joan 

de Penyagolosa hi ha un desnivell de 539 m. La dificultat es pot considerar 

mitjana, bàsicament per l’alçada, i es pot pujar en qualsevol època de l’any. 

Nosaltres vàrem seguir uns 3 km més per una pista, fins una esplanada de nom 

el Corralito, d’aquí el camí és fàcil, està súper trillat ja que hi pugen en romeria. 

Nosaltres vàrem trigar uns 40 minuts en arribar al cim. És un cim molt maco i al 

seu vessant sud té uns penya-segats d’uns dos-cents metres, impressionant. A 

dalt de tot es troba una caseta forestal. 

Després de fer el cim del Penyagolosa, 

vàrem seguir el nostre viatge endinsant-

nos per les muntanyes de Teruel, per cert, 

són una meravella, no us les perdeu. El 

tercer cim que vàrem fer és el més alt de 

la província de Teruel, el Peñarroya, de 

2028 m. Es troba a la serra de Gúdar, 

dintre del sistema Ibèric. El camí per 

arribar-hi és anar al poble d’Alcalá de la 

Selva d’on surt una carretera que passa 

per l’estació d’esquí de Valdelinares, 

passada l’estació, quan la carretera 

comença a davallar en direcció a 

Valdelinares, s’agafa una pista a 

l’esquerra que porta a una esplanada a on 

conflueixen quatre camins, estem al 

Collado de la Imagen a 1.888 m.  

Tot i la seva alçada, és un cim que es pot 

pujar en cotxe, però si no es vol agafar-ho, es pot deixar al Collado de la 

Imagen i per una còmoda pista pujar en uns 25 minuts. La dificultat és baixa, tot 

i que bona part de l’hivern i primavera està tot nevat. Dalt de tot i ha una gran 

torre d’uns deu metres d’alçada.  

Després vàrem anar a Cuenca, amb intenció de pujar el seu cim més alt, però 

el temps es va girar i no el vam poder pujar, acabant-se aquí el primer viatge de 

la conquesta del cims més alts de cada província espanyola. N’hem fet d’altres, 

però son altres històries que ja us explicaré en properes ocasions. 

Salutacions a tots. 

Pere López i Ladevèze 



IGUAZÚ, UN SOMNI D’AIGUA 
 
El Parc Nacional Iguazú està ubicat en plena selva subtropical, a l’extrem nord-est 
de la República Argentina, a la província de Misiones, a prop d’on el riu Iguazú 
desemboca al gran riu Paraná. Precisament, el punt exacte de l’aiguabarreig fa de 
frontera entre Argentina, Brasil i Paraguai. Els salts foren descoberts al 1542 per 
Alvar Nuñez Cabeza de Vaca. El nom actual d’Iguazú prové de la llengua dels 
indígenes guaranís i significa aigua gran. L’actual parc nacional va ser creat al 1934 i 
preserva 67.000 hectàrees de selva i grans salts d’aigua d’una bellesa fascinant. A 
més, la gran diversitat biològica que acull el van portar a ser declarat Patrimoni 
Natural de la Humanitat al 1984. 
 

Iguazú és un veritable santuari 
natural que compta amb una flora 
autòctona amb més de 2000 
espècies, 450 espècies d’aus, 80 
espècies de mamífers, i 
incomptables d’insectes, incloent-
hi centenars d’espectaculars 
papallones. L’origen primari de les 
cascades és una falla geològica 
produïda fa 200.000 anys. Avui en 
dia, segons sigui el cabal del riu, 
es poden admirar entre 160 i 260 
salts d’aigua que cobreixen un 
front de 2.700 metres en forma de 
dos grans arcs. El volum mitjà 

d’aigua que es despenja al buit és de 1500 metres cúbics per segon, xifra exagerada 
pels nostres ulls acostumats al secà i als migrats cabals de nostres rius de règim 
mediterrani. L’alçada màxima es troba a la Garganta del Diablo, amb 80 metres de 
caiguda vertical. 
 
Al 1901 començà la primera activitat turística en la zona. Avui en dia, unes modernes 
instal·lacions permeten acollir 
cada dia milers de visitants. Un vol 
de poc més d’una hora des de 
Buenos Aires i ja som a l’aeroport 
de Puerto Iguazú, ciutat de cases 
baixes i tranquil ritme tropical a 23 
km del parc. És primera hora de la 
tarda del primer dia de l’any 2005, 
la temperatura arriba els 33 graus 
i la xafogor és molt acusada. 
Dediquem aquesta primera tarda 
a aclimatar-nos al clima tropical, a 
passejar pel desèrtic nucli urbà i 
apropar-nos al Hito Argentino, lloc 
de confluència del dos grans rius. 
Sorprèn el fort contrast entre el 



color rogenc de la terra, el verd intens de la frondosa vegetació i l’ampla gamma 
multicolor de les vistoses flors, entre les que destaquen les orquídies. 
 
Un servei d’autobusos permet accedir al parc sense problemes. Nosaltres vam voler 
entrar en contacte amb aquest escenari de pel·lícula mitjançant un recorregut 
d’aventura, l’anomenat passaport verd. Primer, un tram de pista per la selva amb 
explicacions sobre les característiques botàniques de l’indret. Després, un 
emocionant remuntada en llanxa ràpida pel riu fins la base mateixa dels salts. Hem 
de reconèixer que és impactant veure per primer cop les cascades des de sota 
mateix, mentre el conductor de la llanxa jugava a apropar-se una i altra vegada a 
diversos salts per tal de deixar-nos ben remullats. Durant la resta de dies vam 
comprovar que, atesa la temperatura alta i la forta xafogor, anar xop era la millor 
forma de refrescar-se i suportar el clima tropical.  
 

Desembarquem a la petita illa de 
San Martín, on s’apropem al salt 
San Martín, el més cabalós 
d’aquesta zona. Centenars de 
metres cúbics per segon es 
precipiten en dues fases en un 
espectacle fascinant de la natura. 
Un veritable núvols d’aigua 
polvoritzada cau sense treva 
sobre els ocupants del mirador. 
En aquestes condicions resulta 
difícil fotografiar o filmar sense 
posar en perill la integritat de la 
càmera. 
 

De tornada, veiem un nen que dóna pells de poma a un llangardaix verd de més de 
mig metre que surt del camí. A la vora del riu, unes quantes persones, nens la 
majoria, es banyen en contra de la prohibició establerta. La visita a les cascades es 
fa mitjançant un conjunt de passarel·les. Estan molt ben condicionades i renovades 
recentment. Hi han dos circuits, el superior i l’inferior. Una petita barca ens permet 
creuar el riu per tornar a la riba argentina. Aquí agafem el circuit inferior, que 
ressegueix els salts per la part de sota, fins on es pot arribar. Desnivells de 40 a 60 
metres fan que veritables cortines d’aigua es despengin cap a nosaltres entre núvols 
de boira i un brogit eixordador. El salt Bossetti és el més bonic. Seguint el circuit, 
mirant aquí i allà, es fa l’hora de dinar. Una bona senyalització i mapa que ens van 
donar a l’entrada indica la ubicació de bars i quioscs amagats a la frondositat de la 
selva.  
Un petit trenet descobert ens estalvia 
els més de 2 km fins la segona i més 
famosa zona de salts: l’anomenada 
Garganta del Diablo. El privilegiat 
mirador permet visitar des de dalt 
aquest impressionant conjunt de 
cascades de 80 metres d’alçada que 
supera tot el que hem vist fins ara. Ni 
els documentals ni el reportatges de la 



televisió poden donar una idea versemblant al que és trobar-se davant d’un fenomen 
natural d’aquesta dimensió. Et sents petit i indefens davant de la desproporcionada 
exhibició de força i bellesa de la natura en estat pur. No importa si el plugim aixecat 
pel vent et remulla una vegada més o si has de parlar a crits, l’espectacle natural és 
de primera categoria, impressionant com pocs.  
 
Després d’una llarga estona, saturats els sentits, decidim cercar la tranquil·litat de la 
selva. El passeig ecològic és un recorregut en una petita llanxa pneumàtica a rem 
per una zona allunyada del riu, on un guia ens descobreix alguns exemplars 
salvatges de la fauna autòctona. En silenci, la mitja dotzena de persones que seguim 
les seves indicacions, podem guaitar un parell d’exemplars de yacaré, petit cocodril, 
així com el tucà i d’altres tipus d’ocells i garses. Al capvespre, després de vuit hores 
de voltar pel parc, decidim tornar a l’hotel fins l’endemà. 
 
El segon dia el vam dedicar a resseguir les passarel·les del circuit superior. Sota el 
nostres peus, circulen els innumerables braços del riu i es precipiten al buit. La visió 
del conjunt de salts formant un arc de més d’un quilòmetre és espectacular. Gairebé 
tots el salts principals tenen nom: Mbigua, Dos hermanas, Bossetti. Quan estàvem al 
punt més allunyat, ens va caure a sobre un fort xàfec que ens va deixar xops una 
altra vegada. És el tròpic...  
 

Però el sol surt de nou a cap 
d’una estona i podem seguir el 
recorregut. Farem com ahir 8 
hores de caminar amunt i avall i 
deixarem la part argentina sense 
exhaurir totes les possibilitats. El 
tercer i darrer dia el dediquem a la 
part brasilera. Creuant el pont 
internacional, ja som a Foz do 
Iguaçú. El costat brasiler del parc 
es pot recórrer en un parell 
d’hores, és més curt. Les 
principals cascades són més lluny, 
la majoria al costat argentí. Això 
sí, el petit mirador que s’endinsa a 

la part mitjana de la Garganta del Diablo és la clau, dóna una visió complementària 
excepcional, ben passada per aigua, és clar. Per últim, visitem el parc de les aus, un 
petit zoo on podem caminar entre tucans, papagais i cotorres d’allò més 
espectaculars, com tot el que hem vist en aquest indret privilegiat del tròpic. 
 
Lluís Díaz  
 



 

Ja feia temps que m’havia proposat recórrer un tros del PR-C-1 que és el 

camí que obriren els reusencs per tal de seguir el GR-7-2 a Montserrat al terme 

de Puigpelat, sense necessitat de passar per Tarragona. Al llarg de l’any 1966, 

el camí fou senyalitzat i descrit pel Centre de Lectura en la guia de “Reus a 

Montserrat a peu per camins de muntanya”. Quan el Comitè Català tingué que 

establir la nomenclatura dels PR, decidí incloure la lletra “C” (petit recorregut de 

Catalunya) i donà el numero 1 a aquest recorregut per ser el primer de ser 

descrit i senyalitzat i poder enviar-se a diferents entitats estrangeres. Aquest 

traçat del PR, se correspon amb el camí antic a Valls, excepte els trams al 

Morell i algun altre que han esdevingut en carretera. El tram de PR que vaig fer, 

arribava fins a la cruïlla amb el de Constantí a la Selva (actual GR-65) i 

correspon majoritàriament al camí del Burgar. El cas és que feia més de deu 

anys que havia passat per tal d’anar a Montserrat i va ser el primer sender que 

vaig fer pel meu compte i pels voltants de l’any 1984, sense més ajuda que la 

topoguia. Tenia curiositat per conèixer el seu estat i il·lusió per caminar-lo 

novament. 

En general la caminada hem deixà una impressió negativa: 

 En alguns punts, la senyalització era deficient en el sentit a Puigpelat. En 
canvi en sentit de Reus es veia ben definida cosa que explica que no es 
perdin en la prova Montserrat-Reus.  

 Quan mes prop del terme urbà de Reus, més concentració de casetes i 
a dreta i esquerra gossos bordant i alguns de petits que segurament 
s’escapaven de les tanques me seguien durant desenes de metres i 
resultaven molt pesats.  

 Encara queda algun tros de terra batuda, sobretot al terme de la Selva, 
la resta està enquitranat.  

 Ja per acabar, dona la impressió de que inexorablement s’imposa la 
construcció (casetes, magatzems, indústria) que demanen a crits el 
trànsit (residents, treballadors, mercaderia) i en aquest formiguer, no té 
cabuda el caminant.  

  
Val a dir que tot i ser un camí antic, el dret dels caminadors no s’ha tingut en 

compte: el cotxe no comparteix l’espai, senzillament l’usurpa. Al terme de la 

selva, trobí un tros encimentat, ample i adequat per compatibilitzar l’historia i la 

modernitat però no durà gaire doncs es tractava de l’entrada a un hotel. Hem 

perdut el camí. El camí ja no serveixen per a caminar sinó per al trànsit de 

vehicles. És una pèrdua resignada dels administrats, davant la insensibilitat i la 

infravaloració per part dels administradors. L’esmentat tram que du al hotel, és 

una prova de que hi caben els cotxes i cabrien perfectament els caminadors, 

pel seu carril o vorera de seguretat. Altra prova d’aquesta viabilitat és el túnel 



que fa que el camí passi per dessota de la C-14 amb una amplada per a dos 

vehicles i vorera protegida en cada sentit. 

Per poder valorar la pèrdua, mencionaré algunes dades d’aquest camí que el 

Dr. Enric Aguadé cita en el seu llibre “Els camins mil·lenaris del Baix Camp”: 

 Després de la Via Augusta, és el camí més important entre els molts que 
obriren els romans a l’inici de la seva colonització.  

 Cal remarcar que bona part del seu recorregut té l’amplada suficient per 
passar-hi dos vehicles, cosa que demostra la intensitat del trànsit rodat 
(trànsit de l’època: carretes).  

 El primer tram, de Reus a la riera de la Sisena, el camí el datem del 
temps dels ibers. De la riera de la Sisena a Valls té les característiques 
de traçat rectilini i de fondària corresponents als camins de l’època 
romana.  

L’única senyal de respecte per aquesta infrastructura que ha contribuït durant 

mil·lenis a la prosperitat de ambdues comarques i els pobles de la seua 

influència, la trobem partint de la creu de Pedró de Reus, seguint cap a la Riera 

Miró i travessant-la, podem alçar la vista i llegir en una rajola a la paret: “Camí 

de Valls”. 

Josep Salafranca 

 



LE SENTIER CATHARE 

L’Occitània del segle XIII, la societat del Llenguadoc envoltada d’una cultura 

clarament avançada al seu temps, la religió d’aquell moment, el fenomen dels 

càtars, la aparició dels trobadors. El domini dels grans senyors de Tolosa, Foix, 

Carcassona, Besiers, Albí, etc.. L’emparentament de molts d’ells amb els senyors 

catalans del Pirineu i tot això afegit a la possibilitat històrica de la formació d’un 

gran Estat feudal Catalanooccità ens va fer volar la imaginació i ens va fer créixer 

l’atractiu per visitar i conèixer aquests territoris tan propers i alhora tan ignorats 

per nosaltres. 

En el CIM núm.30 del mes de 

novembre de 2003 publicàvem 

un article titulat “LES 

PETJADES DELS CÀTARS” i 

parlàvem de la recent 

experiència viscuda a finals del 

mes de juny de 2003 quant per 

la serra del Cadí - Moixeró 

petjàvem per primera vegada 

uns senders presumiblement 

transitats en altre temps pels 

Càtars o Bons Homes. També fèiem referència d’un recorregut turístic realitzat en 

el mes de setembre de 2003 en el que havíem visitat i conegut de prop un gran 

nombre de castells que directe o indirectament havien experimentat la influencia 

dels Càtars. I com a punt final anunciàvem el projecte de recórrer a peu el sender 

GR-107 de Berga a Montségur conegut com a Camí dels Bons Homes. 

En el CIM núm.33 del mes d’octubre de 2004 publicàvem un segon article 

d’aquesta temàtica titulat “CAMÍ DELS BONS HOMES”, en el que explicàvem la 

realització d’aquesta excursió, efectuada en vuit etapes durant el mes de juny de 

2004, amb la participació de 

deu membres del GECT. 

Avui en aquest tercer article 

descrivim el recorregut de “Le 

Sentier Cathare” realitzat en 

dotze etapes per sis membres 

del GECT, durant el mes de 

juny d’enguany. De moment 

donem per finalitzat aquest 

capítol d’excursions 

d’aproximació als Càtars i al 

seu món irrepetible. 



“Le Sentier Cathare” neix a la regió de les Corbières vora el mar, a la localitat 

costanera de Port la Nouvelle i fineix a la ciutat de Foix capital de l’Ariège. Aquest 

itinerari ultrapassa amb escreix el 250 Km. I està senyalitzat en blau i carabassa a 

les Corbières i en groc i vermell a l’Ariège. Coincideix en alguns trams amb el GR-

36 a les Corbières i a les Fenouillèdes i amb el GR-7 en els Pirineus de l’Aude i de 

l’Ariège. Aleshores prevalen les senyalitzacions del GR, marcat en blanc i vermell, 

i del GRP marcat en groc i vermell. L’aproximació a Port la Nouvelle l’efectuem en 

ferrocarril Tarragona-Barcelona-Cervère-Port la Nouvelle. Ens hostatgem 

prioritàriament amb Gîtes d’étape en règim de mitja pensió i quan ens interessa 

també demanem el pique-nique. El menjar i les atencions d’aquestes Gîtes rurals 

són excel·lents. 

Prèviament ens havíem informat de que els millors mesos per realitzar la travessa 

són els del començament i del final de l’estiu, és a dir maig, juny, setembre i 

octubre. Nosaltres vàrem escollir el juny i el dissabte dia 11 de juny encetem “le 

Sentier” amb l’etapa de Port la Nouvelle a Durban-Corbières, és un recorregut 

llarg de 29 Km. i un desnivell de 600m. Discorre per un paisatge rocallós i de 

garriga i se’ns fa una mica 

monòtona. 

El diumenge dia 12 anem de 

Durban a Tuchan, també és 

una etapa dura de 28 Km. i 800 

m. de desnivell, però s’albira 

més verd l’entorn, la vinya ja 

sovinteja i entre els matolls vora 

els rierols emergeix una 

arbreda variada. Passem pel 

castell d’Aguilar, que és el 

primer de la ruta i dels nostres 

objectius. Dilluns dia 13 recorrem el camí de Tuchan a Duilhac-sous-

Peyrepertuse, una etapa certament més suau de 23,5 Km. i 750 m. de desnivell. 

Passem a frec de les runes del castell de Padern i més tard visitem el castell de 

Quéribus, que sens dubte és un dels més emblemàtics. Dimarts dia 14 a punta de 

dia seguim un corriol molt dret que puja directament del poble de Duilhac al 

castell de Peyrepertuse, visitem la immensa fortalesa i en acabar enllacem 

directament amb el camí de Prugnanes. És una etapa relativament curta de 17,5 

Km. i 650 m. de desnivell, va bé per relaxar-se una mica, sobre tot al contemplar 

les espectaculars gorges de 

Galamus, excavades pel riu 

Agly. 

Dimecres dia 15 un altre etapa 

per recuperar-nos de l’esforç 

dels primers dies, un recorregut 



curt de 15 Km. i 400 m. de desnivell. Anem primer de Prugnanes a la vil·la de 

Caudiès de Fenouillèdes on adquirim alguns queviures, després d’un bon àpat 

ens internem en els boscos que serven la capella de Nôtre-Dame de Laval, més 

tard recorrem les gorges de Saint-Jaume i finim l’etapa a Aigues Bones, llogarret 

de quatre masies situat al mig del bosc vora els grans prats on pasturen les 

vaques d’aquestes propietats. 

Dijous dia 16, després del relatiu descans reprenem un parell de dies amb etapes 

un xic feixugues. La distància a recórrer el dia d’avui és de 26,5 Km. i un desnivell 

de 550m. A primera hora 

baixem d’Aigues Bones fins el 

pintoresc poblet de Lapradelle-

Puilaurens i tot seguit pugem 

fins el castell de Puilaurens, 

fem el recorregut interior i una 

vegada finida la visita 

continuem el camí cap el nucli 

d’Axat, creuem el riu Aude pel 

pont nou d’aquesta cuidada 

població i continuem la ruta cap 

a Marsa i finalment fins l’altívol 

llogarret de Labeau. 

Divendres dia 17, retornem al poblet de Marsa, per un sender que baixa molt 

directe pel mig de la humida vegetació. Enfilem un sender que puja decidit fins el 

tranquil nucli de Quirbajou, després anem cap a Coudons, on dinem i per la tarda 

continuem cap a Nébias i cap el Castell de Puivert. Arribem just quan tanca portes 

i no podem entrar. Baixem cap el poble de Puivert passant pel sender dels 

trobadors. 

Dissabte dia 18, de bon mati tirem enrere i refem el sender dels trobadors fins 

arribar novament a les portes del castell de Puivert, quan obren podem efectuar la 

visita pel interior dels seus murs, recórrer el celler, la capella i la coneguda sala 

dels músics, amb els capitells on hi ha representats rostres de músics tocant 

diferents instruments de l’època 

medieval. Mes tard retornem a 

la Gîte de Puivert a recollir les 

motxilles i comencem l’etapa 

d’avui, bastant assequible de 

17 km. i 600 m. de desnivell. 

Recorrem el sender dels 

Maquis que creua els boscos 

de la Serra de Picaussel, 

visitem la arranjada cabana 

dels Maquis avui dia 



reconvertida en museu de la resistència francesa contra l’invasió alemanya. Finim 

el camí a la Gîte d’étape de la Ginesta vora el poble de Belvis. 

Diumenge dia 19, etapa de transició de 20 Km. i 500m. de desnivell, alternem 

grans espais ocupats per conreus de farratges amb ombrívols boscos de 

resinoses. A primera hora de la tarda arribem a Comus on comencem a apreciar 

les hores de descans. 

Dilluns dia 20, etapa de Comus 

a Montségur, aquesta curta 

etapa de 14,5 Km. i 450 m. de 

desnivell ja ens era coneguda 

dons l’havíem efectuat l’any 

passat al cloure el recorregut 

del Camí dels Bons Homes. 

Primerament llisca per les 

Gorges de la Frau, travessa el 

poblet de Pelail i per últim 

s’enfila fins a Montségur. Per la 

tarda ascendim l’inversemblant turó que sustenta el castell i donem una volta pel 

seu interior. 

Dimarts dia 21, una etapa còmoda de 17 Km. i 550m. de desnivell, predomina el 

verd en quasi tot el recorregut, passem per Montferrier i finim a Rocafixada. Per la 

tarda visitem les runes del 

castell. 

Dimecres dia 22, i per fi l’última 

etapa de Rocafixada a Foix, 

amb una distància de 18 Km. i 

500m. de desnivell. Continua la 

tònica de l’etapa anterior i de 

sobte apareix la fortalesa de 

Foix amb una estètica 

singularíssima. Per la tarda 

visitem el cuidat castell i per la 

nit celebrem amb un bon sopar 

la feliç realització d’aquest projecte. Dijous dia 23 retornem cap a casa amb la 

combinació dels ferrocarrils de Foix a Latour de Carol, després fins a Barcelona i 

finalment fins a Tarragona i Reus. Al febrer del 2005, l’editorial francesa Rando ha 

publicat l’última edició de la guia del Sentier Cathare. És una edició molt cuidada, 

molt ben documentada i nosaltres la recomanen per qui vulgui fer aquest 

recorregut. 

Pili Inostroza i Toni Coll 

Juny 2005 



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

Data   Activitat       Organitza 

Juliol 2005 
 
 23  Nocturna a la Mola de Colldejou    AECReus 

Agost 2005 

 1/8  Expedició al Cerví/Matterhorn(Alps)   GECT 
 
 1/8  Expedició al Piz Bernina (Alps)    GECT 
 
Setembre 2005 

 
10  Nocturna a l’ermita de Sant Pere   CEArítjol 

 
 16/18  Ascensió al Pirineu a determinar    GECT 
 
Octubre 2005 
 
 14/16  Ascensió al Pirineu a determinar    GECT 
 
 17  Diada del camí de muntanya Regió IV   CEXiruca 
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