
 



NOTÍCIES 
 

1 

26è pessebre a la serra de Pàndols. Els dies 8 a 10 de desembre de 2006 
farem la tradicional sortida del pessebre que enguany arriba a la 26ena edició. 
Serà un recorregut circular de 51 km amb origen i fi a Gandesa, seguint la Ruta 
de la Pau, que visita diversos escenaris de la batalla de l’Ebre de 1938. El 
primer dia anirem de Gandesa al Pinell de Brai i després a Benifallet, uns 21 
km, soparem i dormirem a la fonda. El segon dia anirem per la Via Verda de 
Benifallet al santuari de la Fontcalda, on farem nit, 15 km. El tercer dia, 
diumenge dia 10, pujarem a la cota 705 de la serra de Pàndols, on hi ha el 
monument commemoratiu i plantarem el pessebre; després baixarem a dinar a 
Gandesa, 15 km. Més endavant anirem donant més detalls, els podreu 
consultar a la web. 
 

2 

La UIAA, federació internacional d’esports de muntanya i escalada, ha decidit 
per amplia majoria en la seva assemblea general del passat 14 d’octubre en 
Banff (Canadà) que l’escalada esportiva de competició passi a formar una 
federació esportiva independent, quedant per tant des d’ara fora de la disciplina 
de la UIAA. L’ambició d’esdevenir esport olímpic i la forta pressió dels 
patrocinadors, entre d’altres, poden haver estat al darrera d’aquesta decisió.  
 
3 

El conseller de Medi Ambient i Habitatge va presentar el passat 10 d’octubre 
l’avantprojecte de Parc Natural de Muntanyes de Prades i de Poblet en una 
reunió a Prades (Baix Camp) amb els alcaldes dels 22 municipis afectats: 
Alcover, Alforja, Arbolí, Capafonts, Cornudella, el Vilosell, l'Albiol, l'Aleixar, la 
Febró, la Pobla de Cérvoles, la Riba, la Selva del Camp, l'Espluga de Francolí, 
Montblanc, Mont-ral, Prades, Ulldemolins, Vallclara, Vilanova de Prades, 
Vilaverd, Vimbodí i Vilaplana. El parc natural tindrà 36.830 ha i serà una realitat 
el 2007. L'avantprojecte es presenta primer als alcaldes i les entitats de la zona 
perquè el revisin i valorin i, si s'escau, hi facin esmenes i comentaris. Un cop 
recollides les esmenes, es posarà a informació pública. Pel que sabem fins ara, 
les entitats excursionistes de la zona tindran representació als òrgans gestors 
del Parc. 
 



ELS CENT CIMS 
 

Un repte personal per compartir amb els companys. 
 

“La finalitat que es pretén amb els 100 cims és conèixer les 
diferents contrades del nostre país mitjançant l’excursionisme. Per tant, no és 
un repte apte únicament per a les persones més ben preparades, tothom hi té 
cabuda ja que en el catàleg hi ha cims de tota mena, des dels de baixa 
muntanya fins als tres mils del Pirineus.”  
 

Aquesta és la definició que s’inclou al butlletí informatiu de la nova activitat 
publicat per la FEEC amb la col·laboració de Lafuma i a proposta de les 
Delegacions Territorials.  
 

I és molt important i cal tenir en compte que no es tracta de cap competició, 
sinó d’una activitat més que cal compartir amb els companys, per lo que com a 
excursionistes no s’ha de fer ús de cap tipus de mitjà mecànic per assolir un 
cim.  
 

Clar que no tots els cims són vàlids, tan sols els més representatius i 
característics; es per això que s’ha elaborat un catàleg on hi ha cims de tota 
mena tenint en compte els seus trets físics, la seva història, o qualsevol altre fet 
que en facin un cim emblemàtic.  

 

Hi han cims de totes 
les 9 Regions o 
Vegueries en que la 
FEEC divideix a 
Catalunya, però 
també s’ha tingut en 
compte el territori 
Andorrà i la 
Catalunya Nord 
(Capcir, Cerdanya 
Nord, Conflent, 
Rosselló, Vallespir) 
la qual cosa anima a 
visitar llocs on ni tan 
sols se’ns hagués 
acudit d’anar-hi mai. 
 

Per donar-li mes ressò, fins i tot la FEEC ha creat una plana a Internet, es 
tracta de http://www.feec.cat/centcims/centcims.php on trobarem tot lo 
relacionat amb l’activitat, així com la llista de tots els cims, una fitxa on el 
federat podrà incloure la seva ascensió i una mena de rànking de les visites 
que cada cim ha suportat.  
 

Cal dir que l’ascensió als cims ha de ser validada pel president del club al qual 
pertany el federat, i que els 200 primers validats entraran en un sorteig de 
material esportiu i de muntanya ofert per la marca Lafuma.  

http://www.feec.cat/centcims/centcims.php


Com que l’inici d’aquesta activitat va ésser el dia 1 de juliol del 2006, tinc 
coneixements de que companys nostres han ascendit a cims inclosos al llistat 
com són Comapedrosa (2946 m), Pica d’Estats (3143 m), Vallhiberna (3067 m), 
La Mola (317 m).  
 

De segur que em deixo alguns, doncs no es pot saber tot en aquesta vida. Ja 
ho sabeu, a validar-los i a animar a tothom a les sortides per fer 100 CIMS.  
 

La darrera noticia, amb data finals de setembre, és que ja s’han registrat 1149 
ascensions, i això en menys de tres mesos, corresponents a 319 federats; la 
qual cosa vol dir que els excursionistes catalans federats han acceptat de bon 
grat el repte dels “100 CIMS” 
 

Joan Marquès  
 



ELS SOSTRES D’ESPANYA 6  
 

Hola amics i companys, 
 
aquí teniu la sisena entrega dels nostres viatges per les províncies d’Espanya i 
els seus cims. Aquesta vegada varem aprofitar unes vacances, al mes d’agost 
de 2005, per fer cinc cims. Com que seria molt llarg d’explicar en un sol capítol, 
us faré cinc cèntims en dues entregues. A la primera entrega us explicarem els 
cims de Robledaña, de Valladolid, i el San Millán de Burgos. 
 
El 13 d’agost varem sortir de Reus, direcció Zaragoza, Soria, El Burgo de 
Osma, Aranda de Duero, i entre aquest últim i Valladolid es troba Peñafiel, que 
té un castell impressionant. Arribats a Peñafiel agafem a l’esquerra en direcció 
a Castrillo de Duero que està a uns deu km. Aquí es pot deixar el cotxe i seguir 
a peu, en uns quaranta minuts esteu dalt. Nosaltres varem seguir en cotxe. Al 
arribar al poble varem girar a l’esquerra sortint del poble per l’est i varem seguir 
per la pista fins trobar un pont que creua el Arroyo Botijas.  
 
Davant nostre tenim el que es podria dir el cim. Passat el pont seguim per la 
pista a l’esquerra que s’enfila poc a poc. A mitja pujada es troba la Fuente de la 

Covachuela. Quan s’arriba 
a dalt, es troba un gran pla, 
pel mig hi ha el cim. Hi ha 
una pista que dona el tomb 
a tot el pla, nosaltres 
giràrem a la dreta fins unes 
runes, després giràrem a 
l’esquerra i a mig replà 
varem deixar el cotxe. Es 
poden veure moltes 
muntanyetes de pedres 
que poden confondre de 
quin és el cim, però només 
una, a més, té un piló amb 
un punt geodèsic. 

 
 La veritat que no sembla un cim, però ens trobàvem a la cota més alta de la 
província de Valladolid, érem al cim que té per nom Robledaña, de 931m. 
Aquest cim es troba a la zona nomenada Ribera del Duero on es fan alguns 
dels vins més famosos d’Espanya, com pot ser: Vega Sicilia o Protos. Des del 
punt de vista muntanyenc no te cap interès. 
 

Després de fer el cim varem anar a Bocigas, un poblet molt petit a 50 km al sud 
de Valladolid, a on deixarem a Daria i una amigueta per passar dues setmanes 
de colònies. Aquest dia varem fer nit a Valladolid. Valladolid és una capital molt 
tranqui-la, molt acollidora i amb una gran quantitat de monuments per visitar. A 
l’endemà continuarem viatge cap a Galícia. Per Galícia varem estar sis dies, 
varem fer tres cims de les quatre províncies, però ja s’ho explicarem a la 
propera entrega. 
 



De tornada, la nit del divuit d’agost la varem fer a Palencia. De Palencia 
podríem dir quasi el mateix que de Valladolid, capital típica de Castilla. El dia 
dinou varem anar a fer el cim més alt de la província de Burgos. És el cim San 
Millán, de 2131m. Es troba a la Sierra de la Demanda, dintre del Sistema 
Ibérico. La Sierra de la Demanda es troba a cavall entre les províncies de 
Burgos i La Rioja. 
 

Varem sortir de Palencia 
fins a Burgos, després per 
la N-120 fins Ibeas de 
Juarros, després per la BU 
P 8201 fins l’embassament 
de Uzquiza i girar a la 
dreta per la BU P 8101 fins 
a Pineda de la Sierra. Aquí 
es pot deixar el cotxe i 
amb unes cinc hores i 
927m. de desnivell es pot 
fer el cim. Nosaltres varem 
continuar per una pista, en 
molt bon estat, fins un lloc 
nomenat Los Tres 
Mojones, fàcil de reconèixer perquè hi ha tres fites gegants. Aquí deixarem el 
cotxe i seguint per la pista que puja, en mitja hora i amb una mica de boira, 
varem fer el cim. 
 

A dormir varem tornar a Palencia, per a l’endemà tornar a Bocigas a veure a 
Daria i la seva amigueta, després de dinar amb les nenes enfilarem cap a 
Reus. 
 
Fins aquí el principi i el final d’aquest viatge, a la propera entrega us explicarem 
la part central, salutacions a tots. 
 

Daria Stupina, Tatiana Stupina i Pere López. 
 



ESTELS DEL SUD 
 
Aquest any el massís dels Ports ha estrenat una marxa-travessa de l’estil de 
les ja conegudes en altres muntanyes com els Carros de Foc d’Aigües Tortes i 
Sant Maurici o com els Cavalls del Vent del Cadí-Moixeró. Es tracta d’un 
recorregut circular d’uns cent kilòmetres, que tal com els mencionats 
anteriorment es pot realitzar còmodament amb cinc etapes, per tal de gaudir 
amb tranquil·litat de raconades de natura que habitualment en el decurs de la 
majoria d’excursions convencionals no es fresen i fins i tot sovint resten 
desconegudes per la majoria d’excursionistes. 
 

Un altre gran avantatge d’aquest tipus de recorreguts és la facilitat de lligar 
totes les reserves d’alimentació i hostatjament amb un sol contacte a través 
d’una oficina centralitzada, via Internet, telèfon, etc. 
 

A part de les pistes, camins i 
senderes pròpies de la marxa, 
com es natural, en molts sectors 
la travessa discorre per parts de 
senders ja catalogats i 
senyalitzats com els GR-7, GR-8, 
GR-171, PR-C-185 i PR-TE-151. 
Per tal de complementar el mapa 
editat especialment per la marxa i 
amb la finalitat de contribuir a 
mantindre una orientació 
adequada, tot el recorregut és 
senyalitzat, de manera 
mesurada, amb uns petits estels blaus de cinc puntes. 
 

En front doncs d’aquesta oferta muntanyenca tan temptadora, tres amics del 
GECT, els passats dies 8,9,10,11 i 12 d’agost d’enguany ens decidirem a 
seguir els estels blaus del Sud i escollirem com a punt d’inici i final el pintoresc 
poble de Beseit. 
 

El dimarts dia 8 pels vols de dos quarts de nou del matí iniciem la caminada, 
creuem el pont de pedra sobre el riu 
Matarranya i anem primer cap el 
Parrissal on esmorzem i desprès 
anem a les conegudes Gúbies o 
estrets calcaris per on el Matarranya 
secularment s’ha obert pas. A ple estiu 
les Gúbies són seques i anem 
directament pel llit del riu. Quan el riu 
baixa és millor seguir per un altívol 
grau alternatiu anomenat Pas del 
Romeret.  
 

El fons del barranc del Matarranya s’abandona després de creuar l’estret 
anomenat Pont de la Guimerana i es puja fort per la cinglera del barranc de la 



Coscollosa, després ja anem planers pels prats herbats d’en Rubera i pels 
espessos boscos de pins propers a la casa forestal del xalet del Rei. L’altitud 
assolida ronda els mil metres, i amb menys d’una hora de camí arribem al 
Refugi de Font Ferrera, destí de la primera etapa. El servicial guarda del refugi, 
en Gabriel Gutiérrez, conegut pels excursionistes com en Guti ens encoratja a 
pujar al Negrell i com que el cim és proper, el seu consell ens sembla una opció 
encertada. Des del vèrtex, a 1.343 m. d’alçada, fruïm de la immensitat en la 
que fondeixen aquestes aspres muntanyes. 
 

Dimecres dia 9, les set i quart del matí, és una bona hora per llevar-se i a 
quarts de nou, ja esmorzats, anem navegant per aquests mars vegetals. Durant 
tot el dia el recorregut coincideix amb el sender GR-7, deixem enrere la font del 
bassiol situada en una raconada prop de la base del Negrell i anem per la pista 
de les Valcaneres, ens mantenim per sobre dels mil metres i la fresca és 
gratificant, el barranc de Capatx es perd per les fondalades. Vora la cisterna del 
refugi del mas del Frare, a l’ombra de l’alzinar fruïm de l’esmorzar-dinar. 
 

Anem pujant per les parades del mas del Frare i ja per pistes ens atansem a 
Les Casetes Velles, situades als plans delimitats per la cinglera de les Faixes 
Tancades, on s’apleguen diverses masies habitades. Per la dreta el sender PR-
C-82 entronca amb el GR-7 que transitem, després creua unes clarianes entre 
les edificacions i s’enfila cap al cor de les roques del massís. 
 

Descansem una estona vora la font 
de la Llagosta, d’aigua molt fresca i 
que quasi mai s’estronca, reomplim 
les cantimplores, més avall dues 
basses recullen l’aigua sobrant. 
Continuem baixant suaument un tros 
més per pista i després ens desviem 
pel camí que passa vora la gran 
bauma o cova del Vidre. Pugem 
entre relleixes cada cop més 
encinglerades fins el coll de Pallers, 
característic per les dues grans 
roques que el delimiten, la de la dreta punxeguda i la de l’esquerra en forma de 
dau. 
 

Dalt els penya-segats llueix el Mont Caro amb el cim coronat d’antenes, sembla 
un tità vigilant el nostre minúscul sender que ràpidament s’esmuny en la 
boscúria i ens condueix a la zona de xalets i edificacions coneguda com 
l’Esquirol. Tot just, vora el camí asfaltat, saltant pels arbres veiem un esquirol 
bru-rogenc, que s’enfila pel brancatge. 
 

A l’ombra dels pins, entre la brolla i la boixeda, el Refugi del Caro s’esmuny i 
serva la fresca. La dutxa, la cervesa amb llimonada, la bona taula plena de 
viandes i la simpatia de la Maria i del Màrius, guardes del refugi, ens fan 
recuperar les forces esmerçades durant la jornada. 
 



Dijous dia 10, ens llevem a les 7 h. Del matí i ens preparem per afrontar un dia 
bastant fort. A les 8 h. Ja caminem per la pista del Mascar a les Foies, i 
després per una sendera que ens fa suar de valent per assolir el Pla de Llinars. 
Poc desprès creuem les Foies, degut a les elevades temperatures de l’estiu la 
sequedat del terreny és notable i els bous que habitualment pasturen en aquets 
roals, són reclosos a l’ombra dels corrals vora els masos. 
 

Mentre recollim alguns fòssils 
anem superant el coll d’en Caubet i 
el coll de Carabasses i fem cap al 
refugi lliure de les Clotes. La gana 
prem l’estómac i l’entrepà del 
picnic te ganes de ser cruspit, ens 
afanyem a devorar-lo mentre 
observem quantitat de papallones 
multicolors que també s’alimenten 
amb el nèctar que les flors els hi 
regalen plàcidament. 
 

El coll dels Eriçons és el nostre 
proper objectiu, després fem cap al 
clot del Oró, a partir d’aquest punt 
el bosc es despulla i el paisatge es 
transforma notablement, volem per 
les Rases del Maraco juntament 
amb un estol de corbs que en 
estreta formació onegen pel 
firmament mentre per les àrides 
barrancades i pels roquissers un 

petit ramat de cabres salvatges es desplaça amb sorprenent agilitat. La cisterna 
del Maraco és completament seca i la masia esdevé cada cop mes esventrada. 
Donem una ullada en el seu interior recordant que durant una gèlida nit d’hivern 
on el torb i la neu ens havien anorreat, aquestes pobres parets amb la coberta 
mig desteulada ens havien acollit càlidament. 
 

Som al coll d’Alfara, prop del pic Espina, per l’esquerra se’ns ajunta el sender 
PR-C-185 que puja del riu dels Estrets i una mica més endavant deix la carena 
i baixa en direcció a llevant fins unir-se amb el GR-171 prop d’Alfara. Anem 
saltant els colls de l’Enrajolada, el de Ginjolers i el de Pujol. Ens refresquem a 
la cisterna del mas del Castillo i baixem fins l’ermita de Sant Roc curulla de 
ombrívola vegetació i farcida de taules i bancs de pedra fins prop de la font.  
 

A les sis de la tarda arribem al poble de Paüls, final de l’etapa. Fem estada a la 
residencia-casa de pagès de Ca les Barberes, atesa exquisidament per la 
senyora Montserrat Benaiges. 
 

Divendres dia 11, avui el despertador canta a les set i a les vuit ja fem camí, de 
primer pugem fins el capdamunt del poble, vora el cementiri surt la pista per la 
que discorre el sender GR- 171 que va cap a Montsagre, el seguim un tros i 
poc desprès, en un revolt, el deixem i continuem per una drecera que puja 



primer pel barranc de Morellars i desprès pel de l’Escudelleta i arribem al coll 
de la Gilaberta, situat a 941 m. D’alçada. 
 

Un curt descans per 
recobrar la respiració 
i assaborir uns 
préssecs de la terra i 
emprenem la 
baixada passant per 
les runes dels masos 
de les Crevetes del 
Lloà, el de Fandos i 
el del Capellà. El 
sender entra en una 
zona engorjada 
anomenada els 
Estrets d’en Boter, 
es va un tros pel llit 
sec del riu fins el inici 
d’una cadolla plena 
d’aigua que es salva pujant per l’anomena’t Pas de la Barca, equipat amb una 
cadena. Mes tard creuem el Barranc d’en Piquer en el que normalment mena 
aigua fresca provinent de les gegantines Roques d’en Benet que 
impressionants guaiten per sobre nostre. 
 

Després del coll de la Terra baixem fins la pista asfaltada que prové d’Horta i 
dona accés al Mas de la Franqueta, la seguim durant mitja hora i tot seguit ens 
desviem cap el riu dels Estrets d’Arnes. Un bany en aquest riuet cristal·lí ens 
deixa com nous. Seguim el sender que discorre riu avall, a mig aire incrustat en 
la roca. 
 

En front tenim un ventall de pistes entre conreus d’oliveres, escollim continuar 
pel PR-C-185 que va per camí asfaltat fins al poble d’Arnes, destí d’aquesta 
quarta etapa, anem a la residència casa de pagès “lo corral d’Arnes” regentat 
per l’alpinista Marisa Huguet i pel seu marit, la Marisa es coneguda dins el món 
excursionista per la seva participació en les expedicions “Dones al Shisha 
Pagma’01 i al Everest’04”. En aquesta llar s’hi respira alhora l’ambient alpí i 
l’essència del gust dels propietaris. 
 

Precisament en aquesta singular casa varem coincidir amb el veterà escalador i 
octogenari muntanyenc en Kildo Carreté, que amablement la Marisa ens va 
presentar i varem tindre el gust de conversar-hi. 



Dissabte dia 12. Última etapa, esmorzem matinet i a quarts de vuit ja tresquem 
pels camins, primer repetim un tros de camí del dia anterior, fins les proximitat 
del mas Nou i després continuem a mà dreta per una pista que discorre entre 
les contrades de les Comes i de les Costes. Passem pel mas i pel coll de la 
Creu, donem una ullada a les runes del mas de Colet situat al mig de la 

boscúria i fem cap 
vora el riu de les 
Valls. El sender 
continua riu amunt 
tot mossegant la 
roca, del mas del 
Botzut i del mas de 
les Valls ja quasi 
nomes en queda el 
nom. Creuem el riu i 
enfilem al coll del 
Xertó, una bona 
pujada, en front 
tenim el majestuós 
Penyagalera, que 
més tard assolirem. 
De moment baixem 

fort per una sendera arranjada recentment per la brigada del parc natural i 
arribem al riu Algars, que hem de creuar, però abans anem uns dos-cents 
metres riu avall per admirar el Toll del Vidre situat vora la font del mateix nom, 
tal com ens havien recomanat val la pena visitar-lo i aprofitar per remullar-se. 
 

Retornem al sender dels estels, ascendim per la costa d’Arrencapits fins el coll 
del Pelele. Al arribar al coll s’entén clarament el significat dels dos topònims. 
Una mica més d’esforç i ascendim fins el punt culminant del Penyagalera, situat 
a 1034 metres d’alçada i que esdevé un mirador de primer ordre per albirar 
gran part del recorregut realitzat. Les fotografies pel record, l’aigua per sadollar 
l’instint i l’aliment per regenerar el cos, són les tres variables més constants que 
es donen dalt la piràmide del cim. 
 

Una estona inoblidable i continuem trescant per la carena. De primer es 
presenta planera però aviat comença a baixar cada cop de forma més decidida 
i vertiginosa. En el fons ens espera el Racó de la Pesquera i les nítides aigües 
verd-blaves del riu Ulldemó. El bany és inqüestionable i per la tarda solsament 
resta una hora per la carretera que ens condueix a Beseit punt i final de la 
magnífica travessa dels Estels del Sud. 
 

Toni Coll – agost 2006 

 



PARC NACIONAL DE GARAJONAY 

(La Gomera, Illes Canàries) 

La Gomera, és rodona, igual, 
formosa i de totes les illes la més 
agradable a la vista, perquè a més 
de la bonança i alegria del cel està 
plena de suaus colls, valls amb 
selves espessísimes d’arbres, que 
fruint d’un etern estiu, mai perden les 
seves fulles.  

(Leonardo Torriani, S. XVI) 

Conta la llegenda que Gara, filla d’un ric terratinent i Jonay un jove pastor 
guanche es conegueren i s’enamoraren tot seguit. Com sempre passa en 
aquests casos, el pare d’ella i el jove no s’avingueren gaire des d’un bon 
principi. Al descobrir que Gara estava prenyada, el pare entrà en còlera i volgué 
venjar-se dels dos amants fins a tal punt que hagueren de fugir fins al punt més 
alt de l’illa. Davant la imminència de la seva captura els dos es llançaren al buit 
des d’un penya-segat. Gara la princesa de l’aigua y Jonay, príncep del foc 
donen nom al cim més alt de l’illa i al Parc Nacional de Garajonay. 

Declarat Patrimoni 
Mundial per la 
UNESCO l’any 1986, 
Garajonay presenta 
un dels ecosistemes 
forestals més 
singulars de la terra, 
un bosc humit i de 
caràcter subtropical 
en una latitud en la 
que hi pertocaria un 
desert. Una selva 
densa i frondosa 
formada per una 
vintena d’espècies 
d’arbres de fulla 
perenne i laureoide 

(semblant a la del llorer) coneguda per monteverde o laurisilva (lauri = llorer, 
silva = selva, bosc). Autèntics fòssils vivents, aquestes forests són els darrers 
vestigis de les antigues selves que durant l’Era Terciària ocupaven les riberes 
del que avui coneixem com la mediterrània. Les glaciacions i posteriors 
períodes de sequera del Quaternari les feren retrocedir obligant-les a refugiar-
se en zones de clima temperat com són les Canàries, les Açores i Madeira. 

Aquesta bonança climàtica és deguda a un fenomen molt concret “cuinat” 
únicament a base de tres ingredients: aigua, pressió i temperatura. 



Efectivament, el relleu insular força a les masses d'aire humides a ascendir, 
provocant una expansió adiabàtica a conseqüència de la disminució de la 
pressió. Aquest fet ocasiona un refredament de la massa i una posterior 
condensació en petites gotes d'aigua. És el que en termes acadèmics es 
coneix com “efecte foëhn” i popularment com “mar de nubes”. La laurisilva 
intercepta aquesta pluja horitzontal mitjançant les fulles amples, llustroses i 
acabades amb punta a mode de remintolador provocant que l’aigua llisqui i no 
s’acumuli sobre la superfície foliar. Una quantitat de líquens, molses, plantes 
epífites i falgueres contribueixen a aquesta captació. 

L’illa de la Gomera 
és ideal per la 
pràctica del 
senderisme. 
Diversos camins 
recorren els pregons 
barrancs endinsant-
se en les profunditats 
de la laurisilva. Un 
bon punt d’inici de 
les excursions és el 
càmping “La Vista” 
situat en la zona 
coneguda com El 
Cedro. Per dos euros 
al dia hom pot fruir 
de la vista que dóna 
nom al càmping, d’unes elementals dutxes a l’aire lliure i de la magnífica sopa 
de créixens (berros) especialitat culinària de la casa.  

Per arribar al càmping des de l’encreuament de El Rejo (on et deixa la 
“guagua”) primer cal triar entre dues opcions: pel sender tal i com déu mana, o 
agafar la drecera i endinsar-te dins un antiga galeria d’aigua d’un metre i mig 
d’alçada i escarrassar-se durant 700 metres a les fosques, encorbat i amb els 
peus molls. No cal dir que la majoria tria aquesta segona opció. 

El camí del Cedro fins a l’ermita de Lourdes és probablement el més bonic. 
Impressionant exemplars de més de vint metres d’alçada de llorers (Laurus 
azorica), viñatigos (Persea indica), tilos (Ocoetea foetens) i Barbusanos 
(Apollonias barbujana) entre d’altres espècies ens acompanyen durant el 
recorregut. Seguint el mateix sender, travessant bona part del Parc Nacional, 
s’arriba en unes tres hores al Alto de Garajonay (1.487 m) punt més elevat de 
l’illa amb unes vistes espectaculars. La Palma, El Hierro, Tenerife magnificada 
per la silueta del Teide, i fins i tot Gran Canària es veuen des d’aquest punt. En 
el cim romanen les restes arqueològiques del que fou un antic santuari dels 
primitius pobladors de La Gomera, on veneraven al déu Orahan mitjançant 
ofrenes i cremes de cabres i ovelles.  

Un cop dalt vaig poder conversar una bona estona amb Pepe, guaita en la 
vigilància contra incendis que, amb els seus 63 anys, ha vist la transformació 



del paisatge del Parc, des de la plantacions de coníferes per la producció de 
fusta dels anys 60 fins els actuals tractaments per afavorir l’autòcton i originari 
monteverde. Amb el seu aspecte venerable m’explicà que tan sols li quedaven 
dos anys per la jubilació i que tot seguit, aniria de viatge uns mesos a 
Veneçuela que era una coses que li faltava per fer a la vida. 

Desde la zona del 
Cedro, aquest cop 
passant per la pista 
en direcció a 
Reventón Oscuro es 
pot visitar els 

Roques, 
impressionants 

afloraments rocosos 
que destaquen de 
forma singular en la 
orografia insular i 
donen una marcada 
personalitat al 
paisatge. El seu 
origen són antics 
conductes volcànics 

omplerts per una densa lava. L’erosió posterior dels materials circumdants, més 
inestables, posaren en relleu aquestes enormes estructures.  

De tornada hom pot agafar el sender que davalla fins a la població d’Hermigua. 
Camí dret com el que més, es recomana del tot fer-lo de baixada. En un dels 
elevats cingles que forma el barranc, cau el Chorro del Cedro, cascada de 
varies desenes de metres espectacular en època de pluges. Ja fora de la 
influencia dels alisis el monteverde deixa pas a un paisatge més sec i 
profundament antropitzat on els bancals, les palmeres canàries i els camps de 
plataneres prenen protagonisme. Un paisatge exòtic i rural alhora que deixa 
meravellat al visitant. 

Dídac Díaz 

 



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

 
 
Data   Activitat       Organitza 

Novembre 2006 

 

 4/5  8è Tomb de tardor      GECT 

 18  Tarragona – Puigpelat – Tarragona   GECT 

Desembre 2006 

 8/10  26è pessebre al cim de Pàndols    GECT 

Gener 2007 

 14  Sortida a la serra de Montsant    GECT 

Febrer 2007 

 10  Sortida a la serra de la Llena    GECT  
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