
 



FESTA DE LA MARE DE DÉU DE L’HOSPITALET DE 

PUIGPELAT.  

 

Participació del GECT a les Jornades Culturals de Primavera. Març 2006 

 
PROGRAMA D’ACTES 
Dissabte dia 18 de març, al Centre Cultural a les 8 h. del vespre: Acte de 

presentació del nou escut de l’entitat i Conferència sobre la situació actual dels 

senders a la nostra Vegueria, a càrrec de Joan Marquès i Griñó, Representant 

de Senders de la IV Vegueria de la FEEC. 

Dissabte dia 25 de març, “12è 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 9,30 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 26 de març, a les 6 hores de la tarda, Projeccions Audiovisuals i 

Col·loqui, a la Sala Parroquial, amb els títols: 

Resum d’excursions 2006 a càrrec de Pili Inostroza i Toni Coll 

25è Pessebre del GECT a càrrec de Lluís Díaz i Amelia Carrilero 

Via ferrada de les Baumes Corcades (Centelles-Osona) a càrrec d’Amelia 

Carrilero. 

Diumenge dia 30 d’abril, excursió per assistir a l’aplec del Santuari de la Mare 

de Déu de Montserrat de Montferri. Puigpelat-Montferri-Bràfim-Puigpelat. 

Sortirem a les 7,30 hores del matí, dinar Paella de l’Aplec i cloenda pels vols de 

les sis de la tarda. 

Dissabte dia 3 de juny, excursió per la SERRA DE MIRAMAR. Sortirem a les 7 

hores del matí, de la plaça de la Vila de Puigpelat i anirem amb vehicles 

particulars fins a Miramar, farem un recorregut circular, cal portar dinar de 

motxilla i cloenda es preveu pels vols de les sis de la tarda. 

 



NOTÍCIES 
 
1 

Canvi de veguer: En l’assemblea d’entitats de la IV vegueria de la FEEC a la 
que pertanyem, celebrada el 12 de desembre de 2005 a Reus, va ser elegit un 
nou equip directiu format per: 
 
-Veguer: Lluís Simó i Martínez, de la Secció Excursionista del C.F. Reddis, de 
Reus. 
-Sots-veguer: Josep Casanovas Redondo, del Club Excursionista Arítjol de la 
Selva del Camp. 
-Secretari: Peter Rius May, de l’Associació Excursionista Reus.  
 
Desitgem sort als nous responsables i que tinguin èxit. Després de molts anys 
d’inoperància, avorriment i foscor, esperem que el nou equip pugui fer renéixer 
la il·lusió entre els federats, millorant la comunicació entre les entitats, a la 
vegada que es van actualitzant els mètodes de treball i la gestió dels 
assumptes davant la FEEC. 
 
2 

Nou delegat de senders: En l’assemblea d’entitats de la IV vegueria celebrada 
el passat 6 de febrer a Riudoms, ha estat elegit delegat de senders el nostre 
company Joan Marquès i Griñó. Serà el representant de les entitats de la IV 
vegueria al Comitè Català de Senders i servirà d’enllaç per a tots els 
assumptes que tinguin a veure amb els senders. Cal recordar la nostra zona és 
una de les de més tradició senderista del país, una de les que més senders 
marcats té i que aquí es va senyalitzar el primer sender de Catalunya i de tot 
l’estat. 
 
3 

www.gect.cat: el 16 de setembre de 2005 l’ICANN, organisme internacional 
que regula els noms d’Internet, va aprovar el nou domini (.cat) que defineix la 
identitat de la comunitat lingüística i cultural catalana. El nostre Grup ha fet les 
gestions oportunes per tal de canviar el nostre domini a www.gect.cat que serà 
operatiu a partir del 23 d’abril, diada de Sant Jordi. 
 
4 

Convocat el 2n concurs de fotografia al PNIN de Poblet. Presentació d’obres 
fins el 5 de maig de 2006. Info: pnpoblet.dmah@gencat.net 
 

http://www.gect.cat/


EXCURSIÓ XILE 2006 
 
ELS PARCS NACIONALS DE LAGUNA DEL LAJA I DE 
NAHUELBUTA 
 
El Parc de la Laguna del Laja es troba situat dins la vuitena regió, en plena 
serralada andina a 93 km. A l‟Est de la ciutat de Los Ángeles, província del 
Biobío, comuna d‟ Antuco. Va ésser creat fa uns cinquanta anys i ocupa una 
superfície de quasi 12.000 Ha.. Està format per una part de Serra Velluda i pel 
volcà Antuco, de 2.979 m. d‟altura. Els rius de lava procedents d‟aquest volcà 
varen provocar l‟embassament de les aigües del riu Laja i van originar la 
llacuna que dóna nom a aquest Parc Nacional. Paradoxalment aquest 
embassament es troba situat fora del perímetre del parc, hi limita pel costat Est 
i ocupa una superfície aproximada d‟unes altres 12.000 Ha., que el 
converteixen en l‟embassament natural més gran del país. 
 

En conjunt el Parc és format per una zona muntanyosa que va des dels mil fins 
als tres mil metres sobre el nivell del mar. El Salt del Tobellino i el de les 
Chilcas afloren de l‟escòria volcànica i originen el naixement del riu Laja. 
Diversos rierols com estero los Pangues i estero Trubunleo recorren les 
barrancades i menen cap el riu Laja que travessa de llevant a ponent el Parc i 
tota la regió fins desembocar al riu Biobío.  

 

En general l‟aspecte del paisatge és 
àrid i rocós degut a la gran activitat 
registrada pel volcà en el decurs dels 
anys, però en alguns sectors del 
Parc, com Lagunillas i Chacay la 
vegetació ha arrelat i s‟hi troben 
boscos quasi purs de xiprer o cedre 
de la serralada (Austrocedrus 
chilensis) i cap al límit nord hi creix 
l‟araucària (Araucària araucana). 

Nombrosos arbustos autòctons curullen els fondals i les riberes del riu. 
Distingim radals, maquis, coigües, roures i ñirres i a les zones més humides i 
ombrívoles trobem una de les espècies arbustives més notables del país, es 
tracta del chilco o fúcsia magallànica que assoleix una alçària de metre o metre 
i mig, floreix durant la primavera i produeix unes campànules de pètals vermells 
blau-lila molt atractives, sobre tot pel moixonet anomenat picaflor (Sephanoides 
sephanoides), que s‟alimenta del seu nèctar i pel pudú, que s‟alimenta de les 
tiges i de les fulles.  
 

El pudú (Pudu pudus) es l‟espècie de cérvol més petita de sud-amèrica, amida 
menys de 40 cm. d‟alçada i amb prou feines arriba als 10 kg. de pes. El color 
del seu pelatge és roig grisenc i la zona que habita abasta des de la província 
del Maule fins prop del l‟estret de Magallanes. En general els grans mamífers 
no abunden en el Parc però s‟hi troben exemplars de puma i guineu. També hi 
nidifiquen moltes espècies d‟aus, entre les que destaca el còndor andí (Vultur 
gryphus). 



El Parc de Nahuelbuta es situa en la zona alta de la serralada litoral de la 
novena regió, també coneguda amb el nom de l‟Araucanía, 37 Km. al NO. del 
poble d‟Angol i a 6 km. del llogarret de Vegas Blancas, a la província de 
Malleco, comuna d‟Angol. 
 

Nahuelbuta en llengua maputxe significa “tigre gran”. El parc fou creat l‟any 
1939 amb l‟objectiu primordial de protegir els últims reductes de comunitats 
d‟araucàries arrelades a la serralada de la Costa del Pacífic. Ocupa una part, 
de prop d‟unes 7.000 hectàrees del massís de Nahuelbuta que correspon al 
sector de la serralada de la Costa compresa entre els rius Biobío i Imperial, les 
altituds oscil·len dels 850 als 1560 metres sobre el nivell del mar. 
 
Entrem al Parc per la porta est i baixem tot seguin l‟estero o riu Cabrería fins el 
refugi forestal de Pehuenco que a més de petit museu de Ciències Naturals, és 
centre d‟informació i d‟interpretació i a més és el punt de sortida i arribada dels 
principals camins i senders de Parc. 
 

Recorrem primer el sender que puja al Mirador 
granític de Piedra El Àguila que culmina un dels tres 
“cerros” o muntanyes principals de la serralada, les 
altres són l‟Anay i l‟Alto de Nahuelbuta. Aquest 
sender creua un bosc de pehuen o araucària 
(Araucaria araucana) dels més vells del món, doncs 
molts arbres ultrapassen els 1500 anys de vida i 
alguns exemplars es calcula que tenen els 2000 anys. Poden assolir els 
cinquanta metres d‟alçària i els dos metres de diàmetre. Amb el temps l‟escorça 
es quarteja i forma plaques poligonals de cantons arrodonits amb dibuixos en 
forma de mosaics. Moltes de les araucàries presenten com a flora associada 
uns líquens molt característics anomenats “barba blanca”, que pengen de les 
seves branques i troncs. 
 

Els boscos d‟araucàries es caracteritzen per la seva associació amb dues 
espècies autòctones: el coigüe (Nothofagus dombeyii), de fulla petita dentada 
sempre verda i la lenga (Nothofagus pumilio) de fulla que canvia de color 
durant la tardor. Altres espècies d‟arbres com els arrayanes i els canelos també 
sovintegen en aquestes comunitats vegetals. El coigüe es troba fins 
aproximadament els 1.200 metros, la lenga fins els 1400 metres i a partir 
d‟aquesta alçària apareixen els boscos purs d‟araucària.  
 

La comunitat del roure (Nothofagus nítida) també hi és present junt amb el 
radal, el notro i el ñirre. En el sotabosc abunda una varietat de canya 
anomenada quila (Chusquea quila), també hi ha el acebo o grèvol, que dóna 
una flor semblant al copihue i sobre tot destaca la gran quantitat d‟orquídies 
que afloren per tot arreu, hi ha reconegudes unes quinze varietats. El copihue 
(Lapageria rosea) és un arbust enfiladís de fulla sempre verda originari de Xile i 
Argentina, on creix millor és a la serralada de la costa del Pacífic i on més 
abunda en la zona compresa entre Concepción i Temuco. Les flors són com 
calzes formats per sis pètals que poden ser vermells, rosats o blancs. 
 



Des de cerro Anay, igualment que des del Mirador de Piedra Àguila, s‟albira a 
primer terme una superba panoràmica curulla d‟araucàries, emmarcada per 
l‟oceà Pacífic a ponent i per la serralada andina i els seus volcans cap al Sud-
est, identifiquem des de l‟Antuco, a l‟Est de Chillan, fins el Villarrica i el Lanín al 
Est de Pucón. I en alguns dies molt clars es pot distingir a la llunyania l„Osorno 
. 

La fauna autòctona és abundant en la composició d‟aquest 
ecosistema i encara que sempre es fa bastant complicada 
l‟observació dels animals, és freqüent poder-ne albirar 
algun. Els principals habitants del Parc són: El puma (felis 
concolor), és el felí més gran de Xile, pot arribar als 190 
cm de llarg i als 55 kg. de pes. El color del pelatge abasta 
des d‟una barreja de ros-groc-grisenc fins el bru-rogenc. I 

la seva alimentació és molt variada: rosegadors, conills, llebres i guineus. El 
huemul (Hippocamelus bisulcus), és el cérvol més gran i robust de Xile, els 
mascles poden arribar a pesar els 100 kg. és molt conegut perquè inclús està 
representat heràldicament a l‟escut del país. 
 

També podem trobar algunes varietats de guineu, la guineu grisa (Psudalopex 
griseus) coneguda també amb el nom de chilla o guineu xica, amida uns 80 cm. 
de llargada i pesa uns 4 kg. El color del pelatge es blanquinós i una mica 
grisenc. La guineu chilota o guineu de Darwin, descoberta per Charles Darwin 
l‟any 1832 i la guineueta petita o chingue. 
 
Un altre protagonista del Parc és el petit mamífer marsupial anomenat llaca 
(thylanys elegans), semblant a la mostela, amida poc mes d‟un pam i pesa poc 
menys de 30 grams. 
 

Les aus que freqüenten més els boscos del Parc de 
Nahuelbuta són el zorzal (Turdus pilaris) o griva, el 
carpintero negro (Campephilus magellànicus) que 
seria l‟equivalent del picot negre (Dryocopus martius) 
a Europa; retruca l‟escorça dels arbres quant 
s‟alimenta de larves i d‟insectes, és un dels més grans 
del mon, estirat arriba als 45 cm. i el chucao 
(Scelorchilus rubecula), al passejar silenciosament pel 
bosc és molt freqüent escoltar el seu poderós xiulet 
molt característic pel seu refilet. 
 

I finalment escalfant-se damunt les soques o sobre els roquissers abunda la 
presència del lagarto chileno i la lagartija, el llangardaix i la sargantana 
d‟espectaculars i singulars colors metal·litzats. 
 

Pili inostroza – Toni Coll 
febrer – 2006 

 



ELS SOSTRES D' ESPANYA (4) 
 
Hola amics i companys, 
 
Aquest cop vam fer un viatge de quatre dies, per pujar els tres cims de les 
províncies d’Alacant, l’Aitana, de Múrcia, el Revolcadores i d’Albacete, el Pico 
de las Cabras, entre els dies 30 de novembre i 02 de desembre de 2.004. 
 
Vam sortir de casa el 30 de novembre del 2004 per l’autopista direcció Alacant, 
sortint a Benidorm on vam dinar. Després agafarem per la CV-760 passant per 
La Nucía i Guadalest (poble que es troba dalt d’un turó, protegit per muralles i 
que val la pena visitar, té un museu de miniatures impressionant). Tot seguint 
per la carretera i abans d’arribar a Benifato, en una casa que li diuen la Foya, 
s’agafa una desviació a la font de Partagás o de Partagat. La font es troba a 4,6 
km però abans, al km 1,8 es deixa un camí a l’esquerra i al km 3,0 un altre a la 
dreta. Davant trobem uns grans blocs calcaris i a la seva dreta un coll al que 
s’hi puja; al baixar s’arriba a la font de l’Arbret.  
 
Continuant més endavant es segueix per una pista fins la font Forata. Des de la 
font només s’ha de pujar per la falda de la muntanya fins trobar el Pas de la 
Rabosa, travessar tres profundes esquerdes, però s’ha de baixar al fons de la 
depressió, una vegada fet això només cal pujar fins un tall característic a 
l’aresta d’Aitana i pujar per aquesta fins trobar la tanca de les instal·lacions 
militars que no permeten trepitjar el cim. 
 
Us hem fet una mica de descripció del que hauríem d’haver fet, però com que 
se’ns feia tard i fosc, només ens vam enfilar com vam poder tot el més a prop 
possible i ens vam fer la foto mig a les fosques. En un altra ocasió demanarem 
permís amb antelació als militars i procurarem trepitjar el cim més alt d’Alacant 
de 1.559 m. d’alçada, l’Aitana, que es troba a la Sierra d’Aitana, a la Cordillera 
Bética.  
 
El segon dia, després de dormir a Alacant, vam visitar Múrcia, aquí com a cosa 
curiosa a les rotondes els hi diuen “redondas”. Després vam anar fins a 
Caravaca de la Cruz per la carretera comarcal 415 i d’aquí per la 330 es fan 
uns 7 km i s’agafa la 320 que porta fins a Puebla de don Fabrique, provincia de 
Granada. Abans d’arribar ens desviarem per El Entredicho fins a Cañada de la 
Cruz.  

 
Des d’aquest poble surt una 
pista asfaltada, a poc de sortir 
es deixa un altra a l’esquerra 
que porta als Cortijos de la 
Carrasca, nosaltres continuem 
uns 8 km i poc abans d’arribar al 
Puerto Alto agafem una pista a 
la dreta, i a uns 500 m. es troba 
un camí fitat, aquí vam deixar el 
cotxe i tot pujant per aquest 
camí, pel mig d’un pinar molt 



bonic, s’arriba a un contrafort del cim, el seguim per una traça que es veu prou 
bé fins arribar a la cresta i en pocs minuts en plantem dalt del cim de Los 
Revolcadores, de 2.015 m. d’alçada, al mateix temps que una bonica tempesta 
de neu.  
 

És el cim més alt de la província de Múrcia i es troba a Sierra Seca, a la 
Cordillera Bética. Per tornar desfem els 500 m. de desnivell i en dues hores 
arribem al cotxe. 
 
A dormir vam anar fins la Puebla de don Fabrique, poblet petit que es troba a la 
província de Granada. En aquest poble vam preguntar pel camí més fàcil per 
arribar a la Sierra de las Cabras. Sort que ho vam fer ja que per allí hi ha molts 
cortijos i tot són pistes. 
 
A l’endemà, seguint les indicacions, vam arribar a los Cortijos de la Carrasca i a 
l’altre costat de les quatre cases que el formen hi trobem la font de la Carrasca, 
aquí hi deixem el cotxe. El camí surt en direcció nord, a passar pel costat d’una 
mena de cova, que és un balmat tancat per guardar ramat. De seguida es veu 
el barranc de la Carrasca, el camí puja pel mig zigzaguejant entre tarteres. 

Quan arribem dalt de la 
Serra passarem a tocar 
del Puntal del Calderón de 
2.071 m., aleshores girem 
a la dreta en direcció est, 
baixem una petita 
depressió i ens dirigim a la 
punta que es troba a la 
dreta, és el punt més alt 
de la serra, som al cim Las 
Cabras de 2.084 m. 
Després anem, en deu 
minuts, a l’altre cim que 
tenim davant, en direcció 

nord, que té el punt geodèsic de la serra. Estem al cim La Atalaya, de 2.079 m. 
Aquesta Serra de las Cabras també es troba a la Cordillera Bética. 
 

Per tornar desfem el mateix camí que de pujada i arribem al cotxe en unes 
quatre hores havent fet un desnivell de 564 m.  
 

De camí de tornada cap a casa parem a dormir a la bonica ciutat de Toledo. Es 
una ciutat preciosa, indescriptible, és un d’aquells llocs que val la pena visitar 
varies vegades. 
 
Salutacions a tots i fins la propera història.  
 

Daria Stupina, Tatiana Stupina i Pere López Ladevèze. 
 



UN TOMB DE 22 HORES PER LES MUNTANYES DE 
PRADES. 
 
Avui dia, estan tan de moda les travesses, els raids i les curses de muntanya, 
que pel títol pot semblar que m’estic referint a una d’aquestes coses. Doncs no. 
No es tracta d’això, es tracta de fer un recorregut circular que per diferents 
raons vaig fer dos cops en pocs mesos de diferència un de l’altre, amb diferents 
companys, i fent una variant diferent cada cop. El més curiós del cas, es que la 
presència tant de GRs com de PRs va ser més anecdòtica que res. No pretenc 
fer-vos una topo-guia, tant sols vull donar-vos a conèixer una possibilitat de fer 
un tomb, anava a dir “NOU”, però segur que la majoria de vosaltres ja el 
coneixeu, sinó d’una tacada, si per trams; però és que a mi se’m va acudir fer-
ho d’un sol cop. 
 

Bé, la sortida la farem des de Montblanc, així també es pot fer feliços als 
incondicionals de les vies ferrades. Aparquem el cotxe al passeig de Josep 
Conangla, (no és que el lloc tingui res especial, però és que sempre hi ha lloc 
per aparcar). Just al davant de la imponent muralla. Sortirem pel camí del 
costat dret del Convent de La Serra, és el camí anomenat de l’Almaguer, 
físicament és una pista de terra que fa cap a l’Espluga de Francolí, però abans 
d’arribar-hi deixarem a la dreta el camí de l’Estepar, per seguir recte cap el Mas 
de Carlons, deixant-lo a l’esquerra; salvarem el suau sifó del Barranc de Sant 
Joan i seguirem fins trobar l’encreuament amb el GR 171, que seguirem cap a 
la dreta.  

 

Al poc trobem una nova cruïlla 
on hi ha un pal del Consell 
Comarcal, deixarem la pista i 
anirem a l’esquerra per un 
sender que, després de deixar 
el Barranc de la Tossa a 
l’esquerra i creuar el Barranc 
de l’Ermita, puja fins sortir a 
una pista enquitranada, un xic 
més amunt de la coqueta 
ermita de Sant Miquel. Ara tant 
sols cal seguir-la cap a 
l’esquerra fins arribar a una 
altra ermita, però de 

proporcions molt més vastes, és l’ermita de la Santíssima Trinitat, hi ha lloc per 
asseureu a fer un mos, font d’aigua potable, i, si us rep el guarda, ell també us 
vendrà algun refresc per pocs diners, al mateix temps que us informarà dels 
camins i de la situació de les rodalies; doncs hem de recordar que als voltants 
acostumen a haver-hi batudes del porc senglar. Allí a prop trobarem també 
l’enllaç amb el GR 175. 
 

Al deixar l’ermita, hi ha dues possibilitats per pujar cap el mirador de la Pena, 
en ambdues s’ha de seguir el GR 175, o bé cap l’est (Sant Joan), o bé cap 



l’oest, (Les Masies) i en els dos casos l’hem de deixar abans d’arribar al destí 
senyalat, si no volem fer un gran tomb.  
 

Al novembre de 2004 i tot seguint les indicacions del guarda de l’ermita, vaig 
anar cap l’est amb Vero i Tolo, i uns 10 minuts després de sortir, trobarem a 
l’esquerra bastant ocult per l’alzinar, el sender Artiga, correctament senyalitzat 
com a “SL”, colors blanc i verd, i varem pujar per ell, dic pujar perquè el 
pendent és fort, per fer-vos una idea, jo el compararia al Grau del Llop del 
Montsant. No en va, escurça el camí de pujada a La Pena a la meitat 
aproximadament.  
 

Durant tot el sender, i mentre esbufegàvem de valent, varem gaudir d’un 
autèntic bosc mediterrani força obac. A primers de setembre de 2005, vaig 
tornar a fer el recorregut, aquest cop amb l’amiga Roser i la gossa Rita, i al 
trobar batuda de porc senglar, el guarda ens aconsellà d’anar per la pista cap a 
l’oest, doncs encara que el camí era més llarg, en aquest cas lo important era 
la seguretat.  
 

D’aquesta manera ho varem fer i, 
la veritat, no recordava d’haver-hi 
passat mai per la pista, doncs les 
magnífiques panoràmiques de la 
Conca que es poden contemplar 
des d’aquest lloc de les 
muntanyes de Prades, són per 
recordar-les durant molt de temps. 
També vam trobar un parell de 
refugis forestals a peu de pista, 
on, en cas de molta necessitat s’hi 
pot menjar i pernoctar. Ja un cop 
dalt de La Pena, ja sabeu el que 
s’hi troba, un encisador mirador de la Conca, on és quasi obligat d’aturar-se a 
fer un cop d’ull, i en més raó encara si el dia és clar, doncs fins i tot s’albira el 
Pirineu. Seguidament, i pel GR 171-4, tot passant pel Coll de la Creu de l’Ardit, 
varem fer cap al Coll de la Mola. 
 

Un cop allí, teníem tres possibilitats diferents per fer cap a la Mola dels Quatre 
Termes: la primera, recta al nas, és ha dir, seguir el sender que s’inicia pel mig 
del bosc en direcció als Cogullons i que fa cap al Coll del Llop, per camí marcat 
blanc i vermell (GR).  
 

La segona, seguir la pista cap a la dreta, que si bé fa força volta, el bosc que 
envolta el camí i la xerrada amb els acompanyants ens faran passar estones 
agradables i el camí no se’ns farà massa llarg. (No en va aquest va ser durant 
molt de temps el camí seguit pel GR). 
 

La tercera, al poc d’anar per la pista anterior (uns cent metres), en surt una 
bifurcació per la dreta, ampla, herbada, i plena de pedres, passa pel mig d’una 
mena de tallafocs que primer sembla paral·lela a la pista, i després, a mida que 
guanya alçada, es separa força d’ella. Uns 1500 metres i tres sifons força 



pronunciats més tard, ens duran a trobar una nova pista, per l’esquerra aniríem 
a fer cap a la dels Cogullons - Coll de la Mola per la dreta seguim el bon camí 
cap a la Mola dels Quatre Termes, passant primer pel Coll del Llop, coll 
emblemàtic pel que fa als amics del Reus Deportiu, en aquest coll trobarem el 
GR que hem deixat al Coll de La Mola. Aquestes dues últimes varen ser les 
utilitzades per a nosaltres en el cas que ens ocupa.  
 

Bé, som a la Mola, i d’aquí a Prades, crec que tampoc calen gaires floritures, 
doncs de tots és ben conegut el GR, això si, visitem la petita bauma a la dreta 
del cingle un cop baixem de la Mola, i la cova Fumada, un xic mes enllà, 
sempre seguint pel GR. 
 

Un suau sifó amb el Coll de la Caldereta al fons, al costat d’un pou cartesià; 
després, la pujada, clar; sender planer cap el replà del Collet dels Costers d’en 
Perroi; una forta baixada que fa que algú apropi massa el trasero al terra i 
embruti els pantalons ens condueix a la pista que du als Plans del Pagès, un 
lloc encantador pels amants del Patxarán, doncs està ple d’aranyons 
(endrinas). Un cop dins del bosc de pins, deixem a mà dreta la font del Mas de 
l’Espasa la qual, poc o molt, raja tot l’any, inclòs durant fortes sequeres.  
 

Després, deixant el Tossal a mà dreta, baixem en suau descens pel camí de 
Montblanc fent cap a la vila vermella. Hem de tenir en compte que el recorregut 
és prou llarg, per la qual cosa si volem proveir-nos de queviures a Prades, s’ha 
de pensar que al novembre es fa molt aviat de nit, i trobar camins i senderons a 
fosques és complicat.  
 

Tant en una com en l’altra sortida varem fer nit a Capafonts, doncs com ja us 
he dit, no va ser gens fàcil de trobar el lloc a fosques, però varem passar la nit 
a cobert i sense cap mes complicació que una torta de peu en un des clivellats 
de la pista, encara que al setembre ens va ploure una mica.  
 

Per anar de Capafonts a Montblanc, hi ha diferents recorreguts. Al novembre 
04 varem resseguir el que queda de l’antic camí pel Brugent després que fos 
malmès pels aiguats del 94. Amb goig trobarem que s’havia restaurat el pont 
per anar al Molí de Mes Amunt, el sender, mig perdedor, ens va fer arribar a les 
ruïnes jueves de La Manugra, però a partir d’aquí el sender es perdia, i varem 
tenir que pujar cap els conreus del Mas d’en Toni ben bé fent camp a través.  

 

Amb aquesta experiència i 
recuperant-me jo d’una operació al 
genoll dret, al setembre 05 ens 
decidirem per una opció més 
còmoda, varem seguir la pista del 
Mas de Barrulles creient amb la 
possibilitat de que de l’ermita al 
Mas d’en Toni trobaríem alguna 
mena de camí, però sense tenir la 
confiança absoluta de la seva 
existència. Els tres pals col·locats 
pel Consell Comarcal tampoc ens 



varen servir de res, doncs cap d’ells donava raó de que el camí arribés fins al 
Mas d’en Toni o fins a Farena. Però si, davant de l’ermita hi ha una cruïlla de 
tres pistes, varem agafar la primera a la dreta i poc després veiem al fons el 
Coll de Barrulles. 
 

La xerrada a Farena amb el propietari del coquetó bar - restaurant “Brugent” va 
ésser providencial, doncs ens va informar de que per anar a Rojals, els Grup 
d’Amics de les Muntanyes de Prades, dels quals ell en formava part, s’havien 
preocupat de recuperar l’antic sender, i ara estava senyalat com a SL. És va 
dir, que el trobaríem més amunt de La Bartra, a mà esquerra, després de la 
baixada i del retomb que feia la pista per tal de creuar el barranc de la 
Baridana, tot deixant la pista marcada com a PR.  
 

Era un sender encantador, a trams empedrat i, com era necessari, va fent ziga-
zagues fins guanyar els plans de les terres a tocar de Rojals, un xic abans es 
creua amb el GR 7-1 que ve dels Cogullons. Ja tan sols ens quedava la llarga 
baixada i el recorregut pel Barranc de La Vall. ¡I a mi que sempre se m’ha fet 
pesat aquest final, doncs tens Montblanc a tocar, però costa molt d’arribar-hi!. 
 
Joan Marquès,  
desembre 2005 

 



RUTES GUIADES PALAU ROBERT 
 

El Palau Robert, Centre d’Informació de Catalunya i la Federació d'Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC) han elaborat conjuntament, per quart any 
consecutiu, un programa d’excursions guiades a peu amb l’objectiu de posar 
l’excursionisme a l’abast de tothom, sense límit d’edat i tan sols amb un mínim 
de preparació física. Només cal tenir curiositat per tot allò que es relaciona amb 
la natura i amb el patrimoni cultural de Catalunya.  
 
Periòdicament, una entitat excursionista, membre de la FEEC, es 
responsabilitza d’una excursió nova o que haurà estat seleccionada d’entre els 
més de 700 itineraris que formen part de la base de dades del Palau Robert. 
Aquest programa de rutes guiades, amb una freqüència aproximada de cinc 
setmanes, recorre un paratge singular de la geografia catalana. Els guies de 
l’entitat excursionista acompanyen els participants en la interpretació del relleu, 
la flora, la fauna, el clima i la història de cada indret. Es recomana que els 
participants portin una cantimplora amb aigua, roba còmoda i calçat adequat 
per caminar per la muntanya.  
 
Amb aquestes premisses, el Grup Excursionista del Camp de Tarragona ha 
decidit col·laborar enguany i ha preparat pel proper dia 14 de maig un 
recorregut de 8,7 km i unes 4 hores de durada, que segueix els primers trams 
del nostre camí de l’aigua entre Tarragona i Puigpelat, per la mina de 
l’arquebisbe. L’hora de trobada serà a les 9 del matí. El lloc de la sortida és el 
parc ecohistòric del Pont del Diable, situat a 3 km de Tarragona per la N-240 o 
carretera de Valls. 
 
Segons les dades d’assistència habituals en altres caminades, al voltant de 200 
persones d’arreu de Catalunya acostumen a participar en les rutes. Això fa 
necessari un treball d’organització que inclou el condicionament del traçat i 
l’acompanyament dels participants per part nostra. Està prevista la possibilitat 
de fer un petit vermut. 
 
La junta directiva del GECT sol·licita la col·laboració i suport de tots el socis i 
sòcies per tal de reeixir en aquest repte de mostrar una part de la nostra 
geografia més propera a gent vinguda de tot Catalunya. 
 
Us esperem a tots. 
 



Sabeu que . . .?  
 
No heu sentit mai aquesta conversa o una de força semblant? 

 

- “Al llibret (La topo guia) diu: - Passem a tocar el Mas d’en Joan Pau - i en 
canvi està en ruïnes i l’hem deixat a vora cinc metres a la nostra esquerra”. 

- I el company li contesta: - No siguis tan escrupolós, ni tan primmirat. 
L’important és que ens hem guiat tot el dia perfectament, a veure si ara per 
un error tan poc important diràs que la guia no és bona” 

 
A que sí que l’heu sentida algun cop, veritat?. Però sabeu d’on ve lo de 
“escrupolós”. La paraula, que es referia a mesures, prové d’un terme que ja fa 
força anys que es va deixar d’utilitzar, i que se emprava a farmàcia, en aquell 
temps:  
 

1 Lliura eren 12 unces; i 1 unça eren 8 dracmes; 1 dracma eren 3 escrúpols; 1 
escrúpol era igual a 20 grans; 1 gra era igual a 0,0648 grams. Amb tot això, tenim 
que la mesura d’un escrúpol era de 1,296 grams.  
 

Com veieu, és una mida forca petita. Això fa referència doncs a que no hem de 
apreciar coses tan menudes que, de vegades, ni tenen importància. 
 

I entrant de ple al món de la muntanya. Sabeu que el mes de novembre del 
passat any, les quatre oficines de turisme de la Conca de Barberà van rebre 
40.000 euros de la Ruta del Cister per tal de millorar la seva infrastructura?. Apart, 
també s’invertirien 90.000 euros més en senyalitzar tots els municipis de la ruta.  
 

Tot això ho tirava endavant el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i el dia 
11 de novembre es trobava en fase de projecte i de licitació d’obra. Es pretenia 
acabar la senyalització abans de finalitzar l’any. El diari també deia que a 
l’Espluga, Santa Coloma i Poblet es renovaria l’equipament informàtic, mentre que 
a Montblanc es durien a terme obres de fusteria per a nous despatxos. 
 

Ara que nosaltres vàrem recórrer els cent i escaig de quilòmetres de la Ruta del 
Cister a peu, i vàrem poder notar les millores (o les mancances), m’agradaria que 
algú dels que hi vàrem participar, em digués què hauria sigut de nosaltres sense 
fusta als nous despatxos de Turisme de Montblanc, o sense ordinadors prou 
potents a Poblet o a l’Espluga. Per Santa Coloma no, que no hi vàrem passar.  
 
I per acabar, molts de nosaltres estem lligats a RepsolYPF per motius laborals, i 
molts de nosaltres estem lligats a la Serra de Montsant per motius d’esbarjo; bé, 
doncs el passat 6 de febrer de 2006, a “MÉS TARRAGONA” va sortir la noticia de 
que aviat veurem el logo de Repsol als pals de senyalització, als taulons indicatius 
i a tot tipus de propaganda que el Parc Natural emeti, doncs mitjançant el 
departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya s’ha signat un 
conveni de col·laboració per dos anys, entre la direcció del Parc Natural i 
l’empresa Repsol YPF. 
 

Joan Marquès 

 



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

 
Data   Activitat       Organitza 

Març 2006 

 

 18  Conferència-col·loqui sobre senders   GECT 

 19  Sortida als Dedalts de Vandellòs    GECT 

 25  Camí de l’Aigua Tarragona-Puigpelat  GECT 

 26  Projeccions audiovisuals a Puigpelat   GECT 

Abril 2006 

 7/8  Pirineus: Ascensió al Puigmal    GECT 

22  Recorregut per la serra de la Llena   GECT 

30  Excursió a l’Aplec de Montferri    GECT 

Maig 2006 

 14  Rutes Palau Robert: el Camí de l’Aigua   GECT 

Juny 2006 

 3  Recorregut per la Serra de Miramar   GECT 
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