
 



FESTA DE LA MARE DE DÉU DE 

L’HOSPITALET DE PUIGPELAT 

Participació del GECT en les Jornades Culturals de Primavera 

Març 2008 

PROGRAMA DE PROJECCIONS I D’EXCURSIONS: 
Dissabte dia 29 de març, EXCURSIÓ “14è 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 30 de març, a les 6 hores de la tarda, PROJECCIONS 
Audiovisuals i Col·loqui, a la Sala Parroquial, amb els títols: 
 
2007-Cicle anual d’excursions de Joan Aubia i Sardà 

Expedició Kilimanjaro’2007 de Lluís Díaz 

Dissabte dia 5 d’abril, a les 6 hores de la tarda, PROJECCIONS  

Audiovisuals i Col·loqui, a la Sala Parroquial, amb els títols: 
 
Del cap de Creus a Fisterra de Jordi Colell i Malla 

Alps 2007 de Pili Inostroza i Toni Coll 

Diumenge dia 27 d’abril, 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 7,30 hores del matí, dinar Paella de l’Aplec i 

cloenda pels vols de les sis de la tarda. 

 



LA TRAVESSA DE GALICIA SEGUINT EL CAMÍ DE SANT 
JAUME 
 

Ens quedaven uns dies de vacances de l’any passat i no teníem molt clar que fer, 
solsament sentíem la necessitat de desconnectar amb la rutina diària, engegar la 
màquina de caminar i escoltar el silenci. Valorem la possibilitat d’anar cap als 
Pirineus, però en el mes de gener seria previsiblement molt dur. Un alternativa la 
teníem en resseguir senders poc fresats propers a casa, però aquesta opció no ens 
semblava suficientment engrescadora. 
 

Desprès de donar-li voltes saltà la guspira i l’enginy es despertà. Podríem creuar 
Galícia tot seguint el camí de Sant Jaume, molts amics ens havien parlat 
positivament d’aquest viatge psicofísic. Disposàvem d’uns vuit o nou dies, semblava 
que el recorregut des de Ponferrada a Santiago podia encaixar amb aquests dies 
lliures. 
 

Calcular les etapes, escollir els llocs on pernoctar, afinar el pes de la motxilla, 
adquirir anticipadament els bitllets de tren de Tarragona a Ponferrada i els de 
tornada des de Vigo, esdevingueren unes tasques quasi imperceptibles difuminades 
entre les festes de Nadal. 
 

El dia de Reis al vespre després de sopar anem cap a l’estació de ferrocarril. Amb 
puntualitat britànica la “Estrella de Galicia” arriba a l’andana número 1, ens 
acomodem en un departament de sis lliteres i en pocs minuts el xiulet de la màquina 
ens situa en un altre dimensió. 

 

Per a mi era el primer viatge de la meva 
vida que feia en la modalitat ajagut però 
pel vagó-llitera núm. 131 de RENFE no 
era el mateix, encara disposava de la 
majoria d’estris atorgats amb motiu de la 
seva inauguració a mitjans del segle 
passat, això si, quasi tots mig trencats i 
sobretot se li notava que s’havia après de 
memòria tots els cants i danses que 
produïen les seves rodes al lliscar pels mil 
kilòmetres de rail del seu recorregut diari. 
Deu hores de viatge i per art de màgia 

estàvem palplantats a l’estació de Ponferrada. El rellotge ultrapassava les set del 
matí, el cel totalment negre feia presumir que tardaria a llostrejar doncs al viatjar cap 
a ponent encara endarreria més la primera claror.  
 

Deambulem per avingudes i carrers completament solitaris, intentant orientar-nos, en 
el paviment de tant en tant apareix esculpida una “vieira” que és el símbol del Camí 
de Sant Jaume. Per fi trobem una cafeteria oberta, prenen un cafè amb llet i un tros 
del tortell que havia sobrat del dia de reis, estem de sort i ens surt la figureta, obviem 
el ritual de coronar-nos rei, però ens ho prenen com un bon presagi. 
 

Novament en marxa passem per sobre el riu Sil, pel pont que dona nom a 
Ponferrada. Aquesta ciutat, juntament amb Cacabelos i Vilafranca, és una de les 



principals del Bierzo, comarca singular, doncs la meitat occidental parla el Gallec 
però pertany a la província de León. Situada entre muntanyes, abarca la conca del 
riu Sil i té la sortida natural cap a Galícia, tot seguin les aigües del Sil cap el seu 
aiguabarreig amb el riu Miño. 
 

Cerquem la sortida de la població que 
resulta ser un mica confusa. Preguntem a 
l’únic vianant que veiem, va amb pas 
decidit i sense deturar-se ens explica que 
quasi tots els matins surt un parell d’hores 
a fer exercici, ens comenta detalls del 
itinerari que seguim i poc a poc deixem 
enrere la gran ciutat. Coincidim fins 
l’ermita de “San Blas i San Roque”, 
situada a l’entrada de Columbrianos, ens 
acomiadem i nosaltres continuem pel camí 
de Sant Jaume, que de moment continua 
asfaltat. Passem per els petits llogarrets de Fuentes Nuevas i Camponaraya, entre 
les cases de nova construcció encara se’n conserven moltes d’antigues que mostren 
la típica arquitectura “berciana”. 
 

Cacabelos, creuada pel riu Cúa, afluent del Sil, és una ciutat que fa patxoca, amb 
l’ermita de “San Roque”, l’església de “Santa María de la Plaza” i el Santuari de la 
“Quinta Angustia”. Continuem camí i passem prop de les runes romanes de 
“Castrum Bergidum”, que donaren nom a la comarca del Bierzo. 
 

Continuem cap a Pieros i arribem a Villafranca del Bierzo. A mà dreta, sota el camí 
veiem l’alberg municipal que roman tancat durant l’hivern i a l’altre costat, a frec del 
camí, la gran l’ermita romànica de “Santiago” amb la magnifica porta del “Perdón”, 
coneguda així perquè a partir d’un privilegi concedit pel papa “Calixto III”, els 
pelegrins malalts o impedits que arribaven fins aquí, ja guanyaven el jubileu. 
 

Ens hostatgem prop l’ermita a casa de la família Jato, situada sobre les runes de 
l’antic hospital de pelegrins de Santiago. És una casa molt original, en permanent 
reconstrucció, farcida d’estris espatllats o inútils i mancada de lo essencial, oblidant-
nos de metàfores aquest alberg el definiríem com cal drapaire i els seus hospitalers, 
en Jato i en Braulio, com uns il·luminats. 

 

El dimarts dia 8 de bon matí, encara fosc 
i amb el fred viu emprenem la segona 
etapa de la nostra travessa. Recorrem 
aquesta ciutat monumental de Vilafranca 
de punta a punta, passem per davant del 
castell dels Marquesos de Vilafranca, 
deixem enrere l’església de “San 
Francisco”, el convent de la “Anunciada” 
i la col·legiata de “Santa María de 
Cruñego”. 
 

Un pelegrí de pedra custodia el pont 



sobre el riu Burbia, afluent també del Sil, el creuem i ens encaminem cap a la vall de 
Valcarce, que és el pas natural entre les muntanyes i pics d’Ancares per arribar a 
l’Alt de O Cebreiro i que a l’ensems esdevé la porta de Galícia. 
 

Poc a poc entre trams de carretera, asfalt i formigó els poblets es van succeint: 
Pradela, Trabadelo, La Portela, Ambasmestas, Vega de Valcarce, Ruitelán, las 
Herrerias i a partir d’aquest llogarret, el paisatge comença a canviar i els camins de 
terra ja sovintegen, anem per “trochas i corredoiras” cap a la Faba, Laguna de 
Castilla i pels vols de la cinc de la tarda fem cap a O Cebreiro situat a 1.300 metres 
d’alçada. Teòricament aquesta etapa de prop de trenta kilòmetres i amb bon 
desnivell la pronosticàvem de dura, però ens havia anat molt bé. 
 

En els últims vint minuts, la boira ens envoltava i la pluja ens feia estrenar les 
capelines i els pantalons impermeables. Sopem en un hostalet casolà, on ens 
alliberem del fred a base de caldo gallec, estofat de vedella i vinet de la terra. 
 

L’alberg municipal està desert, solsament hi ha l’hospitalera, una senyora italiana, 
que ens segella les credencials i desapareix discretament. Aprofitem per dutxar-nos, 
rentar la roba i aviat anem a descansar. 
 

El dimecres dia 9 pel matí comprovem 
que no se’ns ha assecat la bugada, 
doncs durant tota la nit ha continuat 
plovent i l’ambient és humit, carreguem 
la motxilla i a un quart de nou del matí, 
encara negra nit, sortim amb els frontals 
carretera avall cap a Liñares i després ja 
per camins anem cap a Hospital, pugem 
al Alto de San Roque amb el monument 
del “Peregrino”, seguim cap a Padornelo 
i cap a Alto do Poio i ens deturem per 
esmorzar a la Posada/Mesón del 
Peregrino, on la senyora Remedios ens 
prepara uns suculents entrepans de truita amb pernil. 
 

Amb les forces renovades continuem viatge cap a Fonfria, Viduedo i Triacastela, en 
aquesta població ens proveïm el dinar, entrepans, pomes i aigua. Sense perdre 
temps ens endinsem cap el vall de Sant Xil, pugem per camins obacs i corredoires 
frondoses fins el Alto de Riocabo, on aprofitem per cruspir-nos els entrepans i la 
fruita. Desprès baixem cap a Montán, Fontearcuda, Furela i Pintín. Avui portem ja 
uns trenta dos kilòmetres de marxa, torna a ploure i tenim enfront la fonda Hostal 
Cines, habitació acollidora, dutxa calenta, bon sopar i bons dinerons, no hi ha color, 
ens hi quedem, descansem, rentem la roba i l’acabem de assecar tota. 
 

Dijous dia 10, esmorzem, són les vuit, plovisqueja com ja és habitual, eixim a les 
fosques, anem cap a Calvor i Sarria, en un bar a l’entrada d’aquesta gran població 
ens preparen els entrepans per dinar, els guardem a la motxilla, creuem el riu Sarria i 
anem pujant el turó de la ciutat vella, passem vora les esglésies de “Santa Marina i 
San Salvador”, veiem la façana de l’antic convent de “Santa Magdalena” que en 



l’edat Mitja donava acollida als pelegrins. A la part alta albirem la única torre que 
resta en peu del castell feudal.  
 

Continuem camí, passem pel pont medieval d’Aspera, sobre el riu Celeiros, després 
creuem la via del tren i ens internem en un esponerós bosc autòcton de roures, pins i 
faigs. Veiem de lluny l’església de Santiago de Barbadelo amb la seva torre de 
planta quadrangular característica del romànic gallec. Passem per Rente i Mercado 
on les cases resten disseminades en el suau relleu, els camps conreats 
s’entrecreuen amb els que hi pasturen les vaques i els cavalls i els tancats verds i 
ocres s’ajunten amb el cel. 
 

Fem una paradeta per dinar al bell mig 
d’aquest paisatge encisador en un 
recinte amb marges i bancs de pedra, 
vora una bassa i una font d’aigua 
fresca molt bona, però arranjada amb 
molt poc gust amb motiu de 
“Xacobeo’99”. 
 

Els núvols continuen jugant amb el sol i 
fresqueja una mica però de moment no 
plou. Serpentegem seguint les 
ondulacions del camí que discorre 
entre els petits nuclis de Peruscallo, 

Cortiñas i Brea. Poc desprès veiem la monjoia indicant que falten 100 km per 
Santiago. Des que entrarem a Galícia cada cinc-cents metres ens ha guiat una 
monjoia de pedra amb la vieira esculpida a la part superior i mes avall la distància 
que resta fins Santiago. 
 

A mesura que fem camí anem percebent detalls de la seva essència com el cas del 
restaurantet entre Ferreiros i Mirallos, hi estàvem prenent una beguda calenta i la 
mestressa deuria pensar que no podíem permetre’s dinar i benvolent ens oferia un 
plat de llenties.  
 

Passem vora el cementiri i l’esglesiola romànica. Anem pels descampats de Pena, 
Moimento, Mercadoiro i Parrocha on la seva gent viu fonamentalment de l’agricultura 
i de la ramaderia. Vilachá, on hi abunden les casones medievals fetes de gruixuts 
carreus de granit, és l’últim poble abans d’arribar a Portomarin.  
 

Enfront tenim el riu Miño amb l’escarransit embassament de Belesar i damunt la riba 
oposada sobresurt el nou poble de Portomarín, amb l’antiga església de “San Pedro” 
rescatada del vell emplaçament que partir dels anys seixanta va quedar ofegat sota 
les aigües del pantà. Passem pel gran pont nou pugem cap a la plaça Major, ja fa 
estona que han tocat les quatre de la tarda, comença a ploviscar i ara si que anem 
morts de gana. A casa Pérez ens serveixen una amanida i uns pops que 
veritablement ens posen de bon humor. 
 

El modern alberg municipal és molt adient per descansar, l’únic inconvenient és que 
l’enllumenat interior funciona amb uns automatismes remots inaccessibles que fan 



encendre i apagar els llums d’una manera diguem-ne arbitrària o aleatòria. No 
descartem que això podria causar a més d’un pelegrí algun malson “il·luminat”. 
 

La tempesta augmenta en la matinada 
del divendres dia 11 i a un quart de 
nou del matí ja estem caminant sota la 
pluja. Passem per Gonzar i 
Castromayor, anem xopats fins els 
mitjons i al caminar ens surt escuma 
per les costures de les botes. Volíem 
condicions dures...., doncs ja les 
teníem. 
 

Entrem a Hospital de la Cruz, situat 
vora la carretera de Orense, per sort 
el restaurant-bar resta obert. Ens 
serveixen un caldo que quasi ens eixuga els mitjons i un entrepà de calamars sense 
comentaris, en definitiva, estem mullats però reanimats. 
 

Retornem a fer camí quant la neu també ha entrat en joc, però per sort dura poc la 
nevada i no qualla. Torna a ploure però el camí és el camí i hem de patir. Poc a poc 
anem deixant enrere Ventas de Narón, l’Alt de Ligonde de 756 metres i el “Cruceiro” 
de Lameiros amb els símbols de la vida i la mort. 
 

En el bar d’Eirexe fem una beguda calenteta i ens obsequien amb un pinxo 
d’empanada de pop. Per avui ja només ens queda el caseriu d’Avenostre i a un quart 
de quatre de la tarda arribem a Palas de Rei, anem directes al alberg que 
sortosament torna a ésser exclusiu per nosaltres. Tenim tems de rentar i assecar tot. 
Sopem a la fonda molt bé i anem a descansar. 
 

Dissabte dia 12, encara és de nit quant eixim de l’alberg, els senyals grocs ens 
condueixen cap a la sortida del poble creuem el riu Ruxían, fem un tros de carretera i 
aviat continuem per camins cap a San Xulian, Pontecampaña i Casanova. Les 
monjoies ens indiquen que deixem Lugo i entrem a La Coruña, on abunda el 
paisatge rural típic gallec mes genuí, amb els arbres i els sembrats de colors 
intensos, amb vaques, cavalls, ovelles i aviram repartits pels tancats i pels corrals, 
amb olor d’animals i d’eucaliptus, amb fang pels carrers dels poblets, i sobretot amb 
plugim, boirines i soledat. 

 

Passat Furelos arribem a Melide, ciutat 
relativament gran amb tot tipus de serveis i 
amb una “pulpería” molt coneguda, la de 
l’Ezequiel, que veritablement cuina uns 
pops inoblidables, acompanyats amb riveiro 
de casa i pa de pagès fet a l’antiga. I per 
postres la “tarta” de Santiago, que 
remullada amb vi dols desorienta els 
sentits. 
Desprès de dinar passem pels poblets de 
Parabispo, Boente, Castañeda i Ribadiso 



da Baixo, però la veritat és que els efectes del profús àpat ens han deixat una mica 
esborradís el record d’aquesta part del recorregut. 
 

Són les cinc de la tarda quan entrem a Arzúa, ciutat moderna sense massa interès 
artístic, recorrem la llarga avinguda/carretera que uneix les primeres cases amb el 
centre. Adquirim fruita i uns iogurts en un gran “Súper” i anem a sopar i a dormir en 
un hostal senzillet. 
 

Diumenge dia 13, iniciem la marxa a tres quarts de vuit del matí, seguim els senyals, 
però es negra nit i el camí esta fangós. La carretera és molt propera per lo tant 
decidim anar-hi, a més comença a ploure cada cop amb més ganes, per la nit el 
temporal ha deixat molt brancatge trencat per sobre l’asfalt .  
 

Anem deixant enrere els pobles de Pegontuño, Calzada, Calle, Boavista i Salceda, i 
retornem al camí, que discorre molt prop de la carretera. La pluja és fortíssima i 
l’aigua ens ha tornat a calar. Continuem avançant pels pobles de Ras, Brea i Alto de 
Santa Irene. Vora la carretera el bar resta obert i no s’ho pensem dues vegades, hi 
entrem en el precís instant en que els hi arribava una empanada fumejant de bacallà 
amb ceba, en demano un trosset i em porten un pam quadrat, se’l cruspim sense 
piular i resulta ser un bon remei per guarir la rovellada maquinaria i aviat ens 
retornen les forces per enfrontar-nos a la tempesta. 
 

Poc a poc ens apropem al nostre 
objectiu i anem passant per frondosos 
boscos entre els pobles de Rua, 
Pedrouzo, San Anton, Amenal i 
Cimadevila. Mentre anem contornejant 
l’aeroport de Labacolla la pluja remet, 
de sobte els boscos d’eucaliptus 
fineixen i tot l’entorn es converteix en 
descampats de matolls mig morts. 
 

L’autopista talla el camí original, 
s’acaben les monjoies que ens 
acompanyaven cada cinc-cents metres 
i el nou sender discorre un bon tros encaixat entre l’aeroport i la pròpia autopista. 
Estem a uns tretze kilòmetres de Santiago i la bellesa de l’entorn s’esvaeix juntament 
amb les onades de boira. Els pobles de San Paio, Labacolla, Vilamaior i San Marcos 
són ja només un tràmit per arribar a l’alberg de Monte do Gozo on fem l’ultima 
pernoctació. 
 

Al arribar en aquest macro-alberg construït l’any 1992 amb motiu de la visita del 
papa Joan Pau II, ens rep en Xavi, un xicot català que ajuda a l’hospitaler Miguel en 
les tasques d’atendre el modern complex. Ens mostra el pavelló i l’habitació que hem 
d’ocupar i encara que d’una manera no gaire ortodoxa acomplim amb la tradició que 
tots el pelegrins feien al arribar a les envistes de Santiago, és a dir, la de rentar-se 
“tot el cos”, encara que ells ho feien al riu Labacolla i la de llençar la roba bruta, que 
en el meu cas concreto en llençar el mitjons d’avui que és el dia que he anat més 
hores xopat i han sortit de les botes tenyits de color vermell. 



Dilluns dia 14 ens llevem a trenc d’alba i a les nou del matí anem cap a Santiago, 
ens acompanya en Xavi, l’ajudant de l’hospitaler, que coincideix que ha de baixar a 
la gran capital i ens explica que està completament “enganxat al camí”, ja l’ha fet 
dinou vegades, des de diferents llocs i ara estava programant fer-lo sortint del cap 
Nord. 
 

Just quant les campanes de la catedral toquen 
les deu del matí arribem a la plaça del 
“Obradoiro”, admirem el famós pòrtic de la 
Glòria, entrem a la Seu i gaudim del assossec 
que es respira en el interior, comprovem que els 
únics pelegrins arribats en el dia d’avui, com 
nosaltres, només són dos coreans i un 
finlandès. A la missa de les dotze ens donen la 
benvinguda i ens anomenen a tots. Els bons 
auguris s’acompliren, doncs havíem desitjat fer 
un camí lluny del soroll i sense massificacions i 
el Camí ens regalà la seva soledat i la seva 
austeritat hivernal. 
 

Retornem cap a casa satisfets i amb un record 
especial d’aquesta excursió per Galícia. 
 
 

Toni Coll 
gener-2008 

 



LA TUCA D’ALBA (3.118m) 

 
Divendres 17 d’agost de 2007 
 

Sortim de Barcelona en cotxe el meu amic Lorién i jo a quarts d’una del migdia 
direcció al peu del Massís de la Maladeta. Escoltant música de tota mena i 
xerrant pels descosits el viatge se’n fa curt. Passem per Tàrrega, Alfarràs, 
Benavarri, el Pont de Suert, Castilló de Sos i per últim Benasc; després per una 
pista asfaltada fins l’aparcament proper de l’Hospital de Benasc. Un noi del 
servei de natura del govern d’Aragó ens informa que per arribar a la Besurta cal 
anar a peu (4km) o agafar l’últim autocar que surt a les 20.00h. Manquen deu 
minuts per les vuit de la tarda i decidim fer-ho en autocar, a corre-cuita ens 
canviem, ens abriguem i enllestim les motxilles. 
 

Un cop al final de la ruta de l’autocar, carregats amb les motxilles iniciem 
l’itinerari d’ascens per un sender que ens mena cap el refugi de la Renclusa, 
salvant un desnivell de uns 250m. arribem al voltant de les nou, comença a 
enfosquir i directament anem a recepció. Dies enrere havia reservat per les nits 
del 18 i del 19 d’agost, però una previsió meteorològica contrastada de pluja i 
tempesta pel diumenge dia 19, ens va fer decidir avançar un jorn. Ens informen 
que el refugi està a vessar, però abans que es faci més tard ens fan passar 
primer al menjador per sopar.  
 

Després de l’àpat ens confirmen que tenen dues lliteres lliures, però pel tema 
de llogar grampons ens diuen que és impossible, els tenen tots encarregats. 
Preguntem al guarda si és possible pujar a l’Aneto sense grampons –de principi 
era el nostre objectiu- i ens respon que no ho fem, que seria una 
irresponsabilitat, i tot seguit ens parla de la Tuca d’Alba: és un cim solitari, de 
bella ascensió i sense problemes, ... una alternativa interessant!  
 

Dissabte 18 d’agost de 2007 
 

L’endemà a quarts de cinc em desvetlla el moviment de la gent. La foscor és 
total, des de la finestra guaito les llumetes de les llanternes que porten els 
excursionistes que s’enfilen cap a l’Aneto. Nosaltres ens llevem a tres quarts de 
sis. Després d’un bon esmorzar, sortim del refugi a tres quarts de set del matí. 
6.45h. Iniciem la travessa creuant un pontet, a la dreta deixem un corriolet que 
mena cap a la capella de la Mare de Déu de les Neus, feta construir pel 
sacerdot excursionista mossèn Jaume Oliveres, al lloc que ocupava la cabana 
primitiva de Juli Soler. Juli Soler i Santaló era enginyer i gran excursionista, es 
dedicà a projectar el refugi de la Renclusa i a impulsar les seves obres de 
construcció (any 1914). 

 

Estem molt a prop de l’aiguabarreig dels torrents de 
la Maladeta i de l’Alba. Per un caminet vorejat de 
rododèndrons que ressegueix el vessant esquerre 
del curs del torrent de l’Alba entrem a la regió de 
Paderna, dominada, a l’oest, pel cim i la muralla que 
tenen aquest mateix nom. El cel és d’un blau intens, 
el sol i les muntanyes juguen amb els contrastos 



d’ombra i llum, ens aturem per fer força fotografies. Trepitjant unes elàstiques 
praderies, una mena d’aiguamolls, per les quals el torrent descriu corbes 
inversemblants sense tenir gairebé corrent arribem al caos de granit que no 
abandonarem quasi bé fins el final, abans fem una marrada i rectifiquem 
resseguint les passes d’un grup que va més avantatjat.  
 

Per continuar calia recórrer les fites de pedres, que més d’un cop t’obria un 
sens fi de possibilitats; lluny albirem el sender, una mena de fil que ens menarà 
cap amunt. Saltant per aquest esbaldregat trencaclosques, esgarrifa pensar en 
les convulsions terribles que hauran calgut per remoure i col·locar tal com les 
veiem ara aquestes enormes masses de granit, algunes de les quals deuen 
pesar moltes tones i tenen posicions inversemblants, abocades aquí des de fa 
milers d’anys. 
 

De tant en tant ens aturem per gaudir del paisatge i per fer un mos: pa i 
embotit, torró, ametlles garrapinyades, fruita i tota mena de begudes 
isotòniques que porta en Lorién per recuperar-nos. Carregats d’energia en un 
tres i no res assolim l’aresta que mena cap el pic del Paderna, que juntament 
amb la Tuca de l’Ésera i la Tuqueta Blanca de Paderna, formen el grup de les 
Tres Chermanes. Diu la llegenda que tres donzelles, desobeïren al seu pare i 
senyor, foren a buscar matrimoni als dominis de la família rival. Descobrint-les 
el pare en tal ofensa, maleir i conjurar a les tres germanes a romandre 
eternament convertides en pedra. Encimbellats guaitem en direcció nord-oest a 
les Tres Chermanes; vers a ponent majestuosa de perfil retallat i de color blanc 
la Tuca Blanca de Paderna i cap a l’est i al fons l’ibón de Paderna, al costat del 
meandre per on havíem passat. 
 

Agafem el grup, la fem petar una estona i ens fem tots plegats cinc cèntims de 
l’excursió; són dues famílies de Barcelona que també van vers al mateix cim. 
Porten la ruta força estudiada i s’ho coneixen bé; a nosaltres ens ha anat molt 
bé compartir plegats algun tram de l’excursió. Novament prenem embranzida a 
la recerca del coll d’accés a l’ultima carena, lluitant amb aquest pedregar que 
sorprèn de tant en tant trobar-hi petites mates de floretes. Prenc un corriol 
equivocat que ens aboca direcció a la glacera d’Alba, una mena de cul de sac; 
Lorién i jo tenim que recular.  
 

Des de lluny, el grup que va més endarrerit ens assenyalen la bretxa que ens 
aproparà al cimall, una canal dreta i molt descomposta que ens obliga utilitzar 
les mans per no relliscar; guanyada la canal, entràrem a la vall d’Alba, una vall 
que des d’aquest cim, va fins molt a prop dels Banys de Benasc. Les seves 
aigües sulfuroses eren conegudes des de l’època romana. El primer edifici 
documentat es va erigir el 1801 gràcies al fill de Benasc Antoni Cornell i 
Ferranz, va ajudar també a la construcció la duquessa d’Alba, una de les 
primeres destacades banyistes i possiblement el nom de la Tuca d’Alba està 
relacionat amb aquesta família nobiliària. 
 

12.00h. Encaro amb força els darrers metres i assoleixo el cim amb total 
alegria, desplego la bandera de l’Espanyol que porto amb cridòria de triomf, a 
més a més és el meu primer tres mil!! La resta va arribant, mentre els presents 
en el punt culminant ens abracem, ens congratulem i ens felicitem!! Un cop tots 



a dalt llegeixo un fragment del capítol de La Maleïda del llibre Canigó de 
Mossèn Jacint Verdaguer: 
 

¿Hi pugen los pedraires ací en les hivernades, 
los penyalars granítics a rompre a barrinades?; 
los pedraires que hi pugen o baixen són los llamps 

que els llencen arrancant-los d’arrel i els migparteixen  
amb los pregons abismes i rius que los glateixen, 
parlant-se amb trons i brams. 
 

Després de l’eufòria dels primers minuts decidim fruir de la panoràmica, 
l’espectacle és imponent, un caos de muntanyes que es veuen o no segons els 
capricis del vent que arrossega els núvols. Ens diuen que cap a l’oest es poden 
veure el Mont Perdut, el Vignemale (Vinhamala) i el Balaitós; vers a l’est la Pica 
d’Estats i el Carlit, i quasi a tocar davant nostre el massís de Pocets; la 
Maladeta nos ens permet veure el gegant del Pirineu: el pic de l’Aneto. La 
cresta granítica del pic d’Alba té forma de mitja lluna amb dos punts culminants 
als extrems.  
 

Ens protegim de l’aire possiblement en l’avantcim, la diferència d’alçada és 
mínima amb l’altra punta. Lorién treu la seva picadura de tabac i es prepara 
una pipa, l’aire li juga una mala passada durant una bona estona per encendre 
la pipa, però al final reeixí en la seva empresa particular contra el vent. Al cap 
d’una bona estona les dues famílies marxen, ens acomiadem amb el desig que 
algun dia l’atzar ens torni a retrobar, però abans ens intercanviem les adreces 
de correu. 
 

L’encant del moment és tan 
gran que desitjaria poder-hi 
passar més estona, lluny 
del xivarri, de les passions i 
de les petiteses del món. 
Asseguts o quasi mig 
estirats, mentre mengem, 
aboquem les nostres 
mirades envers l’ibón de 
Cregüeña que queda als 
nostres peus. Durant una 
estona estem totalment 
sols, temps de silenci, 
cadascú rumia les seves 
coses. Pels que estimem la 
muntanya, mai ningú no torna malhumorat, ans al contrari, tothom esdevé millor 
persona després de contemplar Déu regnant damunt d’aquells paisatges i 
complaent-se tot mostrant el seu poder, plàcidament quan el temps és 
esplèndid, com avui, terriblement quan la tempesta desencadenada fa volar la 
neu i fins i tot les pedres tremolen i sembla que es planyin tement la còlera del 
seu Creador. 
 



13.50h. Ens acomiadem de la Tuca amb una barreja de satisfacció i melangia. 
La darrera feina del dia d’avui consisteix en davallar fins el refugi. L’esforç de 
l’anada passa factura als meus genolls. En Lorién ara, porta la iniciativa. Ens 
creuem amb un grup de nois, ens pregunten per la canal d’accés a la última 
carena abans de la Tuca d’Alba, ara ho tenim clar i els assenyalem la via bona. 
Tarda abellidora, com no tenim pressa de tant en tant asseguts o estirats en els 
blocs de pedra, deixem passar el temps. Dues hores després veiem de nou el 
grup de nois d’abans, tornen de la Tuca, s’apropen saltironejant per la tartera a 
gran velocitat; un cop amb nosaltres els traiem d’un destret, venien assedegats, 
no portaven gens d’aigua, gràcies a Déu que dúiem encara quasi dos litres i 
hem pogut sadollar plenament a tothom.  
 

19.30h. El sol perd força i quan ens acostem al bosc de pi negre, comencem a 
veure desenes de marmotes que surten dels seus caus i voltegen pels voltants. 
20.15h. És un quart de nou quan arribem al refugi. En Lorién i jo ens abracem, 
ho hem assolit i estem sans i estalvis. Ara ens espera un bon sopar i un 
merescut descans. 
 

Vull dedicar l’escrit a Lorién Santana, company de la travessa i un gran amic. 
 

Tomàs Lagunas 

1 de Febrer de 2008 

 



RECUPERACIÓ DEL GR171-5 (ANTIC GR 7.1) 
 

L’abandó d’un camí és i serà sempre una pèrdua per l’excursionisme d’anada a 
peu, però en el cas d’un GR homologat i amb cuidadors, és una pèrdua 
patrimonial. No crec que aquesta frase l’hagi dit abans ningú, ni crec tampoc que 
sigui gens famosa, però des de la meva perspectiva d’excursionista, és una gran 
veritat en la que jo crec i confio que la majoria dels que ho llegiu estareu d’acord 
amb mi. 
 

I és que el GR 7.1 (variant des de Pinós fins el Mont Caro del GR 7), va ésser 
deshomologat i abandonat entre Forès i Montblanc, aprofitant els canvis de nom 
dels PRs i GRs de l’època, i substituït per un nou traçat anomenat GR171 que 
(passant per Solivella, Senant i Vimbodí), acumulava un recorregut més del doble 
de llarg que l'anterior tram de GR 7.1 . Per quina raó aquest canvi?, potser millors 
panoràmiques, potser recorreguts més encisadors, ¿Chi lo sa?. El cert de tot això 
és que ara, aquest tram de GR 171, s’està omplint d’aerogeneradors que, com 
agulles, es van clavant al sòl, clivellant i rebentant tot el que troben al seu pas 
mitjançant grans cucs de ferro (recordem les paraules d’en Serrat). 
 

Un cop passada la tempesta i amb 
la intervenció de l’anterior director 
de senders de la FEEC, Albert 
Pons, i la col·laboració d’un grup 
d’excursionistes de l’Alt Camp, 
l’antic traçat entre Forés i 
Montblanc va ésser homologat 
novament amb la denominació GR 
171-5, a semblança d'una variant 
del GR 171 i del GR 175, ja que als 
dos hi fa cap. 
 

Tot i així, romandrà sense cuidadors ni manteniment durant un bon grapat d’anys, 
perdent-se alguns vestigis del traçat, ocupant l’herbam el pas d’alguns senders i 
malmetent-se els camins per les modernes infraestructures i el pas de vehicles.  
 

No va ésser fins al març de l’any 2006, quan l’autor d’aquest article es va fer 
càrrec de la representació d’Entitats de la IV Vegueria al Comitè Català de 
Senders i se’n va adonar de la situació, i des de llavors només pensava en la seva 
recuperació, ja que ni tan sols existia als planells de l'Institut Català de Cartografia 
de l’any 2004. 
 

Amb la col·laboració desinteressada d’amics excursionistes del Grup 
Excursionista del Camp de Tarragona; de Xiru’40 i Ganàpies del Vendrell; del 
President del Club Excursionista de Montblanc, de l’Antoni Pallisé i d’en Enric 
Fonts del Grup Excursionista La Xiruca Foradada del Pla de Santa Maria, s’ha dut 
a terme la tasca de fer el projecte d’un nou traçat als llocs on actualment era 
intransitable, i del marcatge de tot el recorregut amb els colors blanc i vermell de 
GR homologats per la FEDME i la FEEC. 
 



En aquestes dates, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà està col·locant 
pals de senyalització en tots els llocs on la continuïtat del sender és problemàtica, 
per tal d’informar al caminant de la direcció correcta i evitar les possibles 
marrades. 
 

Fent cinc cèntims del que és el 
recorregut, us diré que surt de 
Forès, població de 59 habitants, 
poble típicament d’estiueig. 
Baixa pel camí de Sarral, 
sempre en direcció sud, creuant 
la carretera local TV-2331 i més 
tard el gual del barranc de La 
Salada. En aquest lloc hi podem 
observar una curiosa 
construcció de marges anomenada “Opus spicatum”; i després de passar per 
camps d’oliveres i pel costat d’uns forns de guix, entra a Sarral. És a partir 
d’aquesta població que canvia el nostre rumb, passant a ser oest, per canviar poc 
després a sud-oest. 
 

Sarral és la població més gran que trobarem abans d’arribar a Montblanc, compta 
amb 1596 habitants. La vila està emplaçada a la riba dreta del riu Anguera i té 
com a agregat, des de 1972, el municipi de Montbrió de la Marca, lloc per on 
passa la Ruta del Cister (GR 175). Molts podem recordar que hi vàrem fer nit 
aquell desembre quan vam col·locar el pessebre a dalt del Cogulló de Comaverd. 
 

És una comarca majoritàriament agrícola i cal destacar que una de les seves 
principals produccions es la vitivinícola, produint un cava de grans possibilitats 
com és el Portell, destacant la marca Pretignano, en honor a un emperador romà 
que diuen que hi va fer estada. Entre els vins hi ha una varietat de vi rosat, el 
“trepat”, autòcton de la zona.  

 

El recorregut de GR 171-5 creua 
Sarral per l’avinguda de la Conca i 
agafa el Camí de Solivella tallat pel 
jaç del riu de La Salada on podem 
contemplar les restes d’una presa 
d’època romana i les d’un pont, més 
recent, que diuen que es va fer volar 
durant la guerra del Francès. Fa cap 
a la carretera C-241 que creua per 
passar pel davant de la finca “La 
Campanera”, on es dedicaven a la 
investigació de noves formes de 

cultiu. Trepitgem uns metres la carretera per entrar al bosquet, on agafarem el 
camí d’entrada a Ollers, tot creuant el barranc on hi ha bastit un antic pontet de 
pedra seca. 
 

Ollers és una petita població amb tan sols un grapat de cases. A la plaça davant 
l’església trobarem una font amb l’escut de la població. El GR 171-5 la creua ben 



bé de cap a peus. Pel camí que davalla al bonic congost i bosquet del riu de 
Vallverd i tot deixant a l’esquerra el que ens duria a la font i rentador d’Ollers 
datada al 1891, enfilem el camí dels Santinyars vorejant, poc abans d’entrar a 
Pira, les vinyes del celler on es produeix un dels millors caves de la província, és 
el celler d’en Carles Andreu. 
 

Pira, és una agradable i petita població, de només 475 habitants, que es 
diferencia de les altres per tenir una àrea d’acampada amb serveis com aigua 
potable, lavabos i dutxes al "Tossal de la Bala”; i per tenir unes surgències 
aquoses on, en èpoques de migració d’aus, se’n poden veure de ben curioses. 
 

El poble disposa encara d’un forn artesanal on couen el pa i les coques de sucre i 
de recapte (o enramades) amb llenya, és el forn d’en Xavier Capdevila. 
 

Continua el recorregut anant pel camí dels 
Alzinars que passa vora les deixalles 
d’alabastre d’una petita indústria de figures 
decoratives que encara està en 
funcionament. Recorre mig perímetre del 
Bosquet de les Roges abans de creuar la 
CN-240 per passar després a tocar la 
població de La Guàrdia dels Prats. 
Antigament es creuava aquesta vileta pel 
bell mig, però la construcció de l’autopista, 
el corredor de l'AVE, i el desviament de la 
pròpia CN-240 varen fer que s’hagués de 
canviar el traçat, rodejant, ara, la població. 
Passant primer pel pont de damunt de la 
autopista, després pel túnel de sota de les 
vies de l'AVE i finalment pel túnel de sota 
del desviament de la nova CN-240, fem 
cap a tocar de les vies de l'antic ferrocarril. 
Seguint-les cap a l’esquerra farem cap a la 
antiga CN-240, la creuem i ens trobem amb el GR 175, amb el que farem 
l’entrada triomfal a Montblanc creuant el Francolí pel Pont Vell. 
 

Amb aquestes línees, comunico a tots els lectors que entra en funcionament, un 
altre cop, dins la xarxa de senders de la FEEC, el GR 171-5 entre Forès i 
Montblanc amb 20 kilòmetres de recorregut. La FEEC disposa des d’aquest 
moment, de la descripció tipus topo-guía de tot el recorregut, així com del plànol i 
del track. Us comunico que si desitgeu aquesta informació i us és dificultós 
obtenir-la de la web de la federació, només cal que us poseu en contacte amb mi i 
gustosament us atendré. 
 

Joan Marquès Griñó 

jomagri5@hotmail.com 

 



43a. expedició del GECT 

  
Alps 2007 - Suïssa 

  

Ascensions: Intent al Dufourspitze 4.618m.   
 Allalinhorn    4.027 m. 

  
Dates: del 10 al 14 d’agost de 2007 

  
Participants (3): Toni Coll, Pere López i Joan Sentís 

  
Itinerari: El divendres dia 10 a quarts de quatre de la tarda emprenem 
viatge cap a Grenoble, passem la nit a les afores d’aquesta ciutat en un 
Hotel Fórmula 1 i el dissabte dia 11 de bon matí continuem viatge fins a 
Suïssa, deixem el vehicle en el nou aparcament cobert de la població de 
Täsch i tot seguit anem cap a Zermatt, mitjançant el popular tren vermell. 
  

Pels vols de la una del 
migdia pugem amb el 
cremallera de Gornergrat 
fins l’estació de 
Rotenboden situada a 
2.815m., mengem uns 
entrepans i comencem a 
caminar cap el Refugi del 
Mont Rosa, el sender 
primerament davalla fins la 
gelera de Gorner, la 
creuem seguint la traça 
senyalitzada amb 

banderoles, sense la senyalització seria complicat salvar aquest  caòtic 
laberint d’escletxes. 
  
Tot seguit continuem per la gelera de Grenz fins apropar-nos als inclinats 
contraforts de roca en els que s’alça a 2.795m. el Refugi Mont Rosa. Un 
corriol esborradís s’enfila entre els penya-segats i condueix al 
emplaçament del refugi que resta mimetitzat en l’entorn. 
  
En el Refugi ens informen 
de que fa dies que ningú 
ha pujat al cim de la Punta 
Dufour. Des de principis 
del mes d’agost ha estat 
nevant intensament 
deixant la muntana 
recoberta d’un gruix de neu 



inestable, que es va desprenent en grans plaques que originen perillosos 
allaus. Avui mateix pel mati mitja dotzena de cordades intentaven 
l’ascensió i un allau ha escombrat la zona anomenada Scholle, els 
alpinistes s’han salvat pels pèls i tothom ha tirat avall “cametes ajudeu-
me”. 
  
El diumenge dia 12 ens llevem a les dues de la matinada, esmorzem i 
anem a inspeccionar la ruta d’ascens, som els únics bojos que pugem 
pel pedregam del Unteren Plattje, grimpem fins la Ober Plattje, arribem 

als primers platós per 
sobre dels 3.300m, 
recuperem en la neu un 
mosquetó perdut el dia 
abans pels alpinistes que 
sorprengué l’allau. 
  
Comprovem l’abast de les 
esllavissades i el delicat 
estat de la capa de neu 
que es va desprenen 
periòdicament. Prenem 
consciència de la situació i 

ens adonem que passaran bastants dies fins que la via normal recuperi 
la seva consistència i seguretat habitual. 
  
Decidim retornar, canviar de vall i intentar un quatre mil que presenti 
unes condicions de neu acceptables com per exemple l’Allalinhorn. En 
poques hores desfem tot lo caminat , baixem a Zermatt, que està en 
festes, ens prenen unes cerveses i per la tarda ja ens trobem instal·lats 
al càmping de Saas-Grund. 
  
El dilluns dia 13 de bon 
matí pugem a Saas Fee, 
amb l’Alpin Exprés 
continuem cap Felskin i 
anem amb el Metro Alpí 
fins l’estació Mittel Allalin 
situada a 3.500m. Una 
vegada superat el tros 
ocupat per les pistes 
d’esquí ja podem gaudí 
d’una atractiva i esplèndida 
ascensió alpina. 
  
Les nuvolades es van succeint però el temps aguanta. Dibuixem llargues 
i precises llaçades en la sòlida neu blanca per tal d’evitar les grans 



escletxes i anem superant amb relativa facilitat el fort pendent de prop de 
50 graus d’inclinació.  
  

Arriben al Feejoch i 
continuem pujant en 
direcció SE. tot rodejant el 
pic per assolir el tram final 
des de el Sud. 
L’Allalinhorn es el quatre 
mil mes emblemàtic de 
Saas Fee i esvelt 
senyoreja al bell mig dels 
altres gegants de la vall de 
Saas que identifiquem en 
claredat: el Dom, el 
Täschhorn, l’Alphubel, el 

Rimpfischhorn, l’Strahlhorn, el Weissmies i el Lagginhorn. 
  
Ja en el cim, la successió de les imatges de la gran creu de ferro 
fuetejada pel vent, de l’oneix de les senyeres, de les felicitacions i de les 
abraçades entre companys, conformen unes intenses i efímeres alegries 
que sempre recordarem. 
  



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

Data   Activitat       Organitza 
 

Febrer 2008 

24/02   Sortida per la serra de Montsant    GECT 

Març 2008 

8/9   Neteja del Camí de l’Aigua PRC159   GECT 

29/03   14è Camí de l’Aigua Tarragona-Puigpelat  GECT 

Abril 2008 

27/04   Excursió a l’Aplec de Montferri    GECT 

Maig 2008 

18/04   El Barranc del Salt al massís dels Ports  GECT 

Octubre 2008 

19/10   Ruta Guiada Palau Robert    GECT  
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