
 



NOTÍCIES 
 
1 
L’any 2003 l’Escola Catalana d’Alta Muntanya va posar en funcionament el 
Centre de Formació de Tècnics d’Esport de Muntanya i Escalada.  
 
Es tracta d’ensenyaments oficials reglats, equivalents al cicles formatius de la 
Formació Professional convencional, però d’àmbit esportiu. És la formació que 
acredita la capacitació per l’exercici de la professió de guia d’alta muntanya, 
guia d’escalada, guia de descens de barrancs o guia de muntanya mitjana. 
 
En aquest sentit ens plau comunicar-vos la posada en funcionament d’aquests 
estudis al Institut d’Ensenyament Secundari Montsià d’Amposta (C/Madrid, 
35-39), amb la qual el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
vol acostar aquests ensenyaments als estudiants de les comarques de 
Tarragona. 
 
Aquesta oferta s’afegeix a la ja existent actualment als instituts públics de La 
Pobla de Segur, CAR de Sant Cugat del Vallès i Abat Oliba de Ripoll.  
 
La part específica d’aquesta formació és impartida -als quatre instituts públics 
esmentats- pel professorat de l’ECAM en virtut del conveni per la formació de 
Tècnics d’Esport de Muntanya i Escalada signat entre la FEEC i el 
Departament d’Educació.  
 
La oficialització d’aquesta formació -i la seva bona acollida- suposa un pas 
endavant en el reconeixement de la importància històrica, cultural i esportiva de 
l’excursionisme a Catalunya.  
 
2 
Després d’una llarga sequera, el passat mes de maig ha portat uns registres de 
precipitacions històrics a les nostres comarques, com a exemple més de 450 
litres per metre quadrat a Prades. Fruit d’això, rius, barrancs, torrents i fonts 
ragen com feia anys que no es veia. La nostra portada vol recordar aquesta 
bona notícia pel nostre territori amb una foto del company Josep Salafranca.  
 
 



GORBEIA (1.482 m) 
 
La descoberta de Gorbeia ha estat recent. Fa un parell d’anys, en el primer 
viatge per feina a Bilbao, gaudint del paisatge verdós proper a la capital 
biscaïna, els rètols de l’autopista em revelaven que creuava un parc natural, el 
de Gorbeia. Encuriosit, vaig fer recerca per saber més coses d’aquest espai i 
un any després aprofitant un altre viatge vaig posar-hi els peus. 
 
Des de la planúria d’Àlaba (Araba), el massís del Gorbeia s’aixeca en el relleu 
destacant entre la resta de muntanyes, entre els ports d’Altube (per on passa 
l’autopista) i Barazar (la N-240), com una compacta mola. És punt de trobada 
entre els territoris d’Araba i Bizkaia i divisòria de les aigües que van al cantàbric 
i a la mediterrània.  
 
Dia 9 d’abril de 2007 (Dilluns de Pasqua) Per la N-240 de Vitòria (Gasteiz) a 
Bilbao (Bilbo), a l’alçada d’Areatza deixo la carretera. Un cop dins d’aquest 
pintoresc i tranquil poble, trobo a una senyora escombrant en el carrer, m’aturo 
i li pregunto per arribar al llogaret de Pagomakurra; amb molta empenta i 
simpatia m’indica el camí i afegeix que –sobre todo no dejes la carretera hasta 
el final-. Després 9 km. de pista asfaltada i un d’un últim tram de terra, arribo a 
l’hostal Pago Makurre i l’àrea d’esbarjo (a 883m), deixo el cotxe a l’aparcament 
que hi ha davant de la muntanya calcària de Lekanda (de 1.309 m) .  
 
Inici travessa a les 11’30h. A pocs metres pal indicador: Gorbeia/Arraba 
2,8km/40’ 1-2-3-9 M’envolta una catifa verda pinzellada de petites margarides. 
Pel camí trobo un matrimoni gran i pregunto per la ruta i la durada fins el cim; 
en un tres i no res xerrem durant uns minuts d’aquest indret tan bonic que 
començo a conèixer, al final em confirmen que vaig pel bon camí. 
 
Casa amb el nom ANDRAMARIORTU a les 11’44h. 
A cotes inferiors veig eugues, s’escolta el so dels esquellots; també ramats 
d’ovelles de raça latxa que aprofiten els camps de pastures. Fa sol, un matí de 
primavera fantàstic. Escolto els remors d’aigua que llisquen pel vessant de la 
muntanya. 
 
Abeurador de pedra. A sota una casa amb una teulada fortament inclinada. 
Neu als marges, a les zones ombrívoles i clotades; enfarinat als cims (de la 
forta nevada del dia 21 de març de 2007). 
 
Fita de fusta en record a J. L. Arzuaga Amondarain a les 12’07h. Campes 
d’Arraba, vasta praderia en la que pasturen ovelles, vaques i eugues. 
Senyoreja aquesta gran coma el pic de Gorosteta (1.261m). 
 
Passeig de bedolls protegits per unes xarxes, possiblement perquè no s’apropi 
el bestiar. El prat està ple de flors: campanetes allargades de color groc. A 
l’esquerra hi ha una taula d’orientació, a la tornada m’he apropat i he resseguit 
les muntanyes reflectides a taula: s’albiren el pic Anboto (1.330m) del Parc 
Natural de Urkiola, que té forma de banya, i els pics Aloña (1.321m) i Aizkorri 
(1.549m) propers al santuari d’Arantzazu, totalment nevats. 
 



Dins de la mitologia i llegenda, diu la tradició que a la muntanya d’Anboto té 
l’estatge en una cova Mari, “La Dama d’Anboto”. Mari és la personificació de la 
terra, senyora de les profunditats i dels meteors, i reina de tots els genis. Mari 
és una dama elegant, que es pentina amb una pinta d’or i ningú no s’hi pot 
acostar. És molt estricta, condemna i castiga la mentida, el robatori, l’orgull i la 
falta de respecte. A ella es deuen tots els béns que ens dóna la mare terra, així 
com les fons d’aigües saludables. Circulen relats de habitants d’Orozko, al peu 
del massís, que veieren passar una gran bola de foc a gran velocitat solcant el 
cel, confiats de que era Mari, que es traslladava del seu sojorn d’Anboto per 
anar al Gorbeia.  
 
Rètol. Albiro a la dreta el refugi (Bizkaiko Mendizale) a les 12’17h. 
 
Trobo alguna carlina que en basc es diu Eguzkilore (flor del sol). Com en el 
Pirineu, aquesta flor seca del card es col·loca a les portes dels masos i de les 
cases per defensar-los dels mals esperits, els bruixots, les làmies, els genis de 
la malaltia, la tempesta i el raig. 
 

Pas d’Aldabe a les 12’23h. 
 
Segueixo per un corriol amb 
un pam de neu convertit en un 
fanguer per les múltiples 
petjades dels excursionistes, a 
tocar i circumdant al penya-
segat d’Aldabe. A la banda 
esquerra, a la barrancada i a 
sota hi ha una creu. 
 
Campes de Zastegui, casetes 
i un menhir a les 12’32h. 
Paratge inigualable d’aquesta 

coma més petita, al centre el menhir de Zastegui (restaurat l’any 1992). Escolto 
a dos excursionistes que un li pregunta a l’altre si la pedra és un menhir o una 
fita que assenyala els límits de Biskaia i Araba; no me’n puc estar i els dic que 
crec que és un menhir. Efectivament, en la recerca sobre aquest massís la 
instantània d’aquesta campa amb el monument megalític surt en un munt de 
fotografies. Al regrés he gaudit d’un descans al costat del menhir i he fet alguna 
foto.  
 
El color de l’herba és d’un verd viu, penso que vers a finals de la primavera 
aquest espai pot ser una preciosa catifa d’una gran varietat florística. Des 
d’aquí tinc un primer pla dels cims Aldamin i Gorbeia. 

 
Senyalització de fusta GORBEIAGANE 1,8km/50’ a les 12’37h. 
 
Refugi Mª.Jesus Aldecoa (1.100m) a les 12’42h.  
Bosc d’Egiriñao: Fageda nua de troncs gruixuts, tot un exemple d’arbres 
caducifolis. Ermita. Em col·loco els llevaneus. 
 



Inici del tram de rocall i força pendent a les 12’52h. 
 
Aquí coincideixo amb força gent sobre tot baixant del cim fent ziga-zaga. 
Famílies amb nens i algunes portant gossos. Gorbeia és una muntanya molt 
familiar. Escolto que quasi bé tothom parla en basc. La cortesia muntanyenca 
presideix en tot moment en l’intercanvi de salutacions i d’ànims. Resseguint les 
petjades dels anteriors excursionistes, trepitjo neu amb gruixos de 30 cm. Albiro 
vers al cim núvols negres amenaçadors. 
 
Collada d’Aldamiñoste i inici del prat del cimall a les 13’17h. 
 
Aquí no hi ha neu, ara és un mantell herbaci mullat. Observo com la gent 
serpenteja lentament el vessant arrodonit per apropar-se al cim. Aquest últim 
tram em recorda molt al Matagalls. 
 
He fet el cim! A les 13’32h. 
 
Arribo als peus de la creu de 18 
metres que recorda per la seva 
estructura a la Torre d’Eiffel. La 
instal·lació d’una creu colossal 
en el cimall de Gorbeia, respon 
a la idea d’una comissió 
religiosa internacional que com 
solemne homenatge a Jesucrist 
i en nom del Papa Lleó XIII, 
proposà aixecar a finals del 
s.XIX creus en alguns dels cims 
més alts i representatius de la 
Cristiandat. La primera creu fou 
col·locada al 1901 i tenia 33 
metres, l’edat de la mort de Jesús. Un mes després una tempesta la va 
malmetre. La segona creu fou inaugurada al 1903, tenia menys alçada i 
novament una tempesta la va batre al 1906. La que avui podem admirar és la 
tercera creu. Al centre hi ha una imatge de la Mare de Déu de Begonya. 
M’assabento d’una dada curiosa, que la distància entre la basílica de Begonya 
de Bilbao i la catedral de Vitòria té aquí el seu punt intermedi. Molt a prop una 
fita geodèsica, una taula d’orientació de terrissa, i una caseta-bústia on 
probablement es guarda la llibreta de registre pels excursionistes (no he pogut 
apropar-me pel bassal d’aigua que l’envolta). 
 
L’aire és fred i molest, sensació d’humitat, em tapo amb la bufanda. Cel 
enteranyinat; a la banda d’Araba* un mar de núvols d’una àmplia gama de 
colors grisos i blavosos amaguen les valls, però per damunt sobresurten 
onades de cims. He fet fotos, també he demanat que me’n fessin per 
immortalitzar el moment. Un noi que ha pujat vàries vegades, em diu que des 
de aquí s’albira vers a ponent els Picos d’Europa i cap a llevant les muntanyes 
del Pirineus Centrals. 
 



Gorbeia fou un cim botziner. El Territori Històric de Biscaia té una peculiar 
institució de govern que s’ha mantingut al llarg dels temps: les Juntes Generals. 
Des del s.XIV hi ha constància de la Junta General de Gernika, de tal manera 
que els cinc territoris que componien el Senyoriu de Biscaia celebraven 
periòdicament reunions sota l’arbre de Gernika. L’avís a les reunions es 
realitzaven botzinejant el so amb una banya o corn des de els cims més alts del 
Senyoriu (Kolitza, Ganekogorta, Sollube, Oiz i Gorbeia), amb l’objectiu de que 
el poble biscaí tingués coneixement de la convocatòria. 
 
Plou i fa sol! Arribada a l’aparcament a les 15’49h. 
 
Estic feliç i satisfet per la travessa i per la descoberta d’aquest mític massís 
farcit d’històries i llegendes, que atresora un gran patrimoni de natura i de 
cultura humana, tot un símbol del poble basc. 
 
*El recorregut que he fet (Pagomakurra-Gorbeia) transcorre sempre per terres 
biscaïnes. 

 
Tomàs Lagunas 
Abril 2008  
 



 
 
 
 
 El mateix dia que férem l’excursió a la Devesa d'Arbolí, el 19 d’abril, 
tinguí l’oportunitat d’assistir a un sopar solidari a la Parròquia de Sant Bernat 
Calbó. L’ambient era molt fester i el temple estava ple a vessar. Es tractava de 
recaptar recursos per tal d’ajudar a dur a terme un projecte del comitè Oscar 
Romero a la ciutat guatemalenca de Quetzal. Entrepà, suc de fruita, fruits secs, 
i poma. També un tros de coc per acompanyar el cafè. Voluntaris oferien si 
volies repetir de coc o cafè amb una naturalitat concordant amb l’ambient de 
l’aplec. Samarretes, botons, cafè empaquetat, números per a rifar diversos 
objectes, etc. S’animava la venta per tal d’aconseguir una mica més de marge 
per assegurar un sustent mínim i digne a la gent gran que per aquells indrets 
no té cap ajuda. Quan els recol·lectors de cafè es fan grans i la seua 
productivitat no convé al propietari del cafetal, els acomiaden sense 
indemnitzacions, ni pensió, ni res de res, per tant viuen a expenses de les 
ajudes que els proporcionem a través de Organitzacions Solidàries. 
  
 Bé, potser estareu pensant què te a vore aquest tema en 
l’excursionisme. La resposta és Ramon Bosch, company nostre del Grup que 
és, per la seua voluntat, coordinador responsable del projecte per als vells de 
Quetzal. M’agrada pensar que aquell company d’excursions i també de feina, 
és ara un procurador del benestar de la gent gran d’una comunitat a l’altre 
extrem del món. Cal desitjar-li la salut i la sort necessàries perquè se’n surti, en 
benefici de la seua satisfacció personal i dels seus administrats. A fi de contes, 
mentre a nosaltres ens pot preocupar on anirem d’excursió la propera setmana, 
centenars de milions de éssers humans estan preocupats per si la setmana que 
ve podran menjar quelcom comestible o beure aigua potable, necessitats que 
nosaltres tenim ben cobertes. Desitgem que tot vaja bé per al nostre recordat i 
estimat Ramon Bosch i esperem tornar-lo a vore en alguna de les nostres 
futures sortides.  
 

J. Salafranca 
 
 



EL NIU DE L'ÀLIGA 
 
 La primera vegada que vaig escoltar aquest nom de lloc, consultí un 
mapa i degut a la imprecisió dels noms en els mapes, vaig deduir que pot ser 
estava situat pel trencat que el riu Glorieta fa per tal de deixar passar el curs del 
Barranc de la Font Fresca, a l’alçada dels cingles del Joan Bo en la Serra del 
Pou. Per niar un àguila, no era mal lloc degut a la verticalitat de les parets del 

cingle. 
Quan em 
concretaren 

que es 
tractava 

d’un salt 
d’aigua del 
riu a 
l’alçada de 
la central 

elèctrica 
vaig fer una 

escapada 
per vore el 
salt d’aigua i 
el seu gorg i 
em va 

meravellar, 
però seguia neguitós per no tenir idea del perquè del nom de lloc. En l’última 
visita al indret, un company em va fer una observació respecte que hi havia una 
roca amb forma d’àguila i la varem trobar i fotografiar. En les il·lustracions tenim 
un dibuix que remarca la situació relativa entre l’àguila i el niu i en l’altra voreu 
la fotografia de la roca que té forma d’àguila i que dóna nom al lloc, gràcies a 
algun avantpassat observador i imaginatiu. Per tant, tornant a la interpretació 
del nom, sí que hi ha un niu i un àguila, són però de pedra tosca.  
      

J. Salafranca 
 
 



ELS SOSTRES D' ESPANYA (9). 
 
Hola amics i companys, 

 
aquí teniu la novena entrega dels nostres viatges per les províncies d'Espanya i 
els seus cims. 
 
Avui us parlarem dels cims més alts de les illes de Mallorca i de Tenerife. El 
Puig Major de Son Torrella de 1.445 m., com a cim més alt de les Balears, i el 
Teide, de 3.718 m., com a cim més alt d’una de les dues províncies Canaries, 
la de Santa Cruz de Tenerife. 
 

El cim de Puig Major de 
Son Torrella està tancat i 
barrat pels militars. No és 
pot trepitjar pels essers 
humans normals i corrents. 
Els militars tenen antenes 
d’una importància 
estratègica molt gran. Però 
no tot està perdut, si es 
demana permís amb molta 
antelació, enviant un escrit 
a la comandància del lloc, 
donant les dades dels que 
volent pujar, els dies que 
pots accedir, etc, potser ...  

 
El 31 d’octubre del 2005 s’hi varem acostar tot el que varem poder. Tot i que no 
varem trepitjar el cim, el donem per fet, si alguna vegada tornem a Mallorca ho 
intentarem, però mai se sap. 
 
El Teide és el cim més alt de tota Espanya, però es troba a les Illes Canaries. 
Les Canaries son set illes i sis illots, i es pot dir que son set móns diferents, 
però la distribució política les ha dividit en dues províncies. Per un costat 
Fuerteventura i l’illa de Lobos, Gran Canaria, i Lanzarote amb l’arxipèlag de 
Chinijo. Per l’altre la resta d’illes, El Hierro, La Gomera, La Palma i Tenerife. 
 
El 17 de desembre del 2005 era diumenge i varem agafar un vol directe de 
Barcelona a l’aeroport de los Rodeos, que es troba al nord de Tenerife. Ens 
instal·làrem a la bonica ciutat del Puerto de la Cruz. El dilluns mateix varem 
anar a Santa Cruz de Tenerife, a les oficines del Parque Nacional del Teide, 
que es troben al carrer Emilio Calzadilla nº 5, 4art pis, i que tenen el nº de 
telèfon 922 209 129, per demanar el permís per poder pujar fins el cim del 
Teide. Sense el permís no et deixen passar del telefèric. 
 
El dimarts teníem intenció de pujar, però la mala sort va fer que el dilluns fes la 
primera nevada de la temporada i que degut al mal temps no funcionés el 
telefèric ni deixessin passar a ningú per en lloc. 
 



El mal temps va durar fins el dijous i mentre tant ens dedicarem a fer turisme. 
L’illa de Tenerife té dos microclimes molt diferenciats, el del nord de l’illa i el del 
sud. Per un costat estan les cadenes muntanyoses i per l’altre les platges més 
turístiques, tipus com a Salou, però qualsevol lloc a l’illa és bonic de veure. 
 
El dijous varem agafar un vol des de l’aeroport del sud, el Reina Cristina, per 
anar a visitar l’illa de Lanzarote. Impressionant aquesta illa, tota ella està 
formada per volcans, i la política fa que tots el pobles siguin gairebé iguals, no 
permeten construir més de dos pisos d’alçada i les parets i finestres de les 
cases s’han de pintar igual. Una meravella. Cada dia trucàvem al Telefèric del 
Teide (922 010 445) per veure si ja obrien o continuava tancat, degut al mal 
temps, els cables i tota l’estació de dalt estaven congelats. 
 
Divendres tot estava 
igual, ja quasi 
desistíem de poder 
pujar al Teide. 
Dissabte era el nostre 
últim dia sencer a l’illa. 
Tatiana va dir que 
podíem anar fins el 
Teide i si més no veure 
el paisatge. No varem 
ni trucar al telefèric, 
varem anar i realment 
el paisatge ens va 
captivar, es pot dir que 
se sembla més a la 
lluna que a un altra 
cosa. Al arribar al telefèric varem veure que funcionava, però al agafar els 
tiquets per pujar ens varen dir que no es podia pujar fins el cim. No importa li 
vaig dir jo al senyor dels tiquets, pujarem fins a l’estació de dalt, amb això ens 
conformem. 
 
A l’arribar a dalt estaven trencant les plaques de gel perquè la gent pogués 
sortir per fora una mica i fer quatre fotos. Nosaltres varem sortir a fer fotos, en 
aquestes que li dic a Tatiana, col·locat una mica més amunt per poder 
enquadrar més bé el cim, al fer-ho un vigilant ens crida l’atenció dient que no 
podíem pujar al cim, que sense permís no podíem. Em va faltar temps per dir 
que nosaltres teníem permís, en aquell moment estava caducat del dia 
d’abans, però va colar, desprès de dir-li al vigilant que sabíem el que fèiem i de 
prometre que pujàvem sota la nostra responsabilitat, portàvem les targes de la 
Federació de Muntanya, varem poder pujar. En tan sols trenta minuts érem dalt 
del cim. Després de tota la setmana volent pujar i quasi haver decidit que no 
podíem pujar, ja us podeu imaginar la nostra joia.  
 
Fins aquí aquesta història, fins aviat i salutacions a tots. 
 
Tatiana Stupina i Pere López. 
 



LA SÈQUIA DELS MOLINS, EL PONT DE LES CAIXES I LA 
VIL·LA DE CENTCELLES 
 
A poc més de mig quilòmetre de la vil·la romana de Centcelles, a Constantí, discorre 
la Sèquia dels Molins, una conducció hidràulica, coneguda popularment com la 
Síquia, que proporcionava, a més d’aigua de rec per als conreus de la banda dreta 
del riu Francolí, energia als molins medievals situats als termes municipals de 
Constantí i Tarragona. 
 
Cinc eren els molins moguts per la força hidràulica de la Síquia, quatre fariners i un 
de paperer, les aigües arribaven primer al Molí de Constantí del que tenim notícia 
que ja funcionava a finals del segle XIV, pertanyia al Arquebisbe de Tarragona 
Ènnec de Vallterra i encara conserva a la façana el seu escut. Després hi ha el Molí 
Paperer també conegut com d’Escaladei perquè a partir del segle XVIII va passar a 
ser propietat dels Cartoixos d’Escala Dei, a la pedra clau de l’arcada principal 
conserva gravat l’escut i l’any 1732. En tercer lloc es troba el Molí de Reus anomenat 
així perquè durant molts anys va pertànyer a la ciutat de Reus. Desprès a cavall 
entre els termes de Constantí i Tarragona hi ha el Molinet del Mas de Mascaró i cap 
al final de la Síquia, dins del terme de Tarragona i prop del desaparegut llogarret 
dels Mongons es troba l’últim molí anomenat Molí de l’Horta. 
 
La Síquia assoleix uns tres quilòmetres de llargària, es nodreix del riu Francolí 
captant par de les seves aigües per desviament, mitjançant una rudimentària 
resclosa situada en el terme municipal de La Pobla de Mafumet, a una alçada d’uns 
seixanta metres sobre el nivell del mar. Al final del seu recorregut retorna les aigües 
sobrants al riu en una cota d’uns quaranta metres sobre el nivell del mar. Aquet 
desnivell de prop de vint metres es suficient perquè l’aigua circuli lliurement, 
exceptuant solsament el seu pas quan creua la depressió del Barranc de la 
Ferrarota, que el salva mitjançant un aqüeducte conegut amb el nom de Pont de les 
Caixes. 

 
Aquest pont, d’uns trenta-sis 
metres de llargària, fins ara era 
considerat d’origen medieval 
igualment que els molins 
esmentats i tal com apuntàvem 
constitueix l’estructura que 
sustenta aquesta conducció quan 
creua transversalment per sobre el 
Barranc de la Ferrerota, que per la 
seva part condueix les aigües del 
torrent de Mas Blanc cap al 
Francolí. 
 
Durant molts anys el Pont de les 

Caixes ha passat desapercebut i mig ocult entre canyars i bardisses, però 
darrerament està d’actualitat i es notícia als diaris. Tot va començar a causa de les 
intenses pluges caigudes recentment, que varen ocasionar l’esllavissada d’un tros 
del parament lateral del pont format essencialment per còdols i argamassa. Aquest 
succés va deixar al descobert les restes d’un aqüeducte romà que restava amagat 



en el seu interior i que discorria aproximadament un metre i mig per sota de la 
conducció medieval. La descoberta d’aquest aqüeducte romà tan proper a la vil·la 
romana de Centcelles, que entre les seves construccions disposava de dos conjunts 
de banys, ha generat diverses hipòtesis en el sentit que les dues obres que daten de 
l’època romana podrien estar relacionades. 
 
Per altre banda gran part del terme de Centcelles actualment esta afectat per la 
construcció de les modernes infraestructures del Corredor del Mediterrani i de 
l’autovia de Tarragona a Montblanc. Sovint surten noticies a la premsa que alerten 
de que s’ha malmès alguna part de la canalització de la Síquia i que perilla la seva 
integritat. Degut a lo anteriorment exposat, a molts companys del GECT ens va anar 
augmentat l’interès per conèixer aquesta zona i donada la coincidència de la recent 
incorporació al Grup de dos nous socis, Sisco i Magda, veïns de Constantí i a més 
vinculats al Centre d’Estudis de Constantí, ens donar l’oportunitat d’organitzar 
conjuntament amb aquest Centre d’Estudis una excursió guiada pel terme de 
Centcelles. 
 
El passat diumenge dia 1 de juny varem efectuar l’excursió, amb una participació 
record de 58 persones. A les 9,15 hores del matí ens varem aplegar a la plaça de 
l’església de Constantí, el senyor Josep Maria Sabaté del Centre d’Estudis de 
Constantí, ens dona la benvinguda i ens explica el recorregut i els llocs que 
visitarem. Tot seguit ens fem la foto de grup a les escales de l’entrada a l’església i 
poc desprès iniciem la passejada cap a les restes de Centcelles. Sortim de Constantí 
i anem pel camí de les Sorts, camí dels Molins i pel camí ral de Montblanc. 
 
Pels vols de les deu hores del matí accedim al recinte de la vil·la de Centcelles on 
ens espera l’arqueòleg senyor Josep Anton Remola per tal d’explicar-nos 
detalladament les principals característiques del conjunt de Centcelles, que esdevé 
el mes antic del seu gènere de clara empremta cristiana i el mes ben conservat des 
de el seus orígens que daten del segle IV. Visitem la gran sala de la cúpula i ens 
expliquen especialment la interpretació dels mosaics que adornen el seu interior. 
 
Posteriorment visitem la zona de banys o termes i desprès continuem l’excursió 
seguin l’antic camí ral de Montblanc fins la costa i el torrent de la Ferrerota, on ens 
apropem al Pont de les Caixes. Mes tard iniciem el retorn i ens desviem fins al mas 
de la Ferrerota per veure’l per fora , i tot seguit anem a veure els molins fariners de 
Constantí i de Reus i finalment el Molí Paperer o també conegut com d’Escaladei. 
 
Aproximadament sobre les 13,30 hores arribarem novament a Constantí on finim 
l’excursió amb un “pica-pica de camp” sota el pinar de la plaça de les escoles. 
 
Toni Coll  
Juny 2008 
 
Bibliografia consultada:  
1 Notes per a l’estudi dels molins hidràulics de l’antic terme de Centcelles. Centre 
d’Estudis de Constantí. 1992 
2 La vil·la romana de Centcelles. Editorial Mateu. 1993 
 



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

Juny 2008 
 
20/22  Pirineus: la Tusse de Remuñe  GECT 
 
 
Juliol 2008 
 
4/6  Pirineus: Ascensió a l’Aneto  GECT 
 
 
Agost 2008 
 
15/17  Pirineus: Ascensió al Balaitús  GECT   
 
 
Octubre 2008 
 
19  Ruta guiada Palau Robert a Puigpelat GECT 
  
 
Novembre 2008 
 
8/9  10è Tomb de tardor    GECT 
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