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Revista informativa de l'Associació Excursionista “La Picossa”

www.lapicossa.org
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Lema: EL MOLINET
Autor: Arnau Roca Grangé

Fotografia guanyadora del Concurs Infantil de Natura, Paisatge i Esports de Muntanya.

Lema: LLIBERTAT
Autora: Maria Yasmin Llarch Franch

Fotografia guanyadora del Concurs Infantil de Natura, Paisatge i Esports de Muntanya.



QU
E 

FA
RE

M
?

A
V

ÍS
 

PORTADA:
EN EL FIL DE L'ESPASA
Fotografia guanyadora del IVart Concurs Social i 
Segon Local de Fotografia, en la Categoría d'Esports 
de Muntanya. Autor: Lluís Balsells i Llussà 

Per a tots aquells assistents que no tinguin llicència federativa, se'ls facilitarà la llicència temporal a que 
ens obliga la llei al preu de 4.50 euros.

Per a tots aquells assistents propietaris de gossos, us recordem que la normativa actual obliga a portar-
los lligats fins i tot per muntanya. És doncs responsabilitat de cadascú l tenir cura de complir la llei i 
l'Associació Excursionista La Picossa no es farà responsable dels danys que puguin causar.

10 de maig

LA MOLETA D'ALFARA

Itinerari circular que, sortint de l'Àrea 
Recreativa de la Font Nova d'Alfara de 
Carles, puja pels Plans de Rambla a la part 
superior del Barranc del Infern de Paüls, 
passa per la Font de Paüls i la de l'Infern i 
puja a la Moleta d'Alfara i a la Coscollosa. El 
retorn es fa per la Font del Domingo. 

Un recorregut pels Ports, de gran bellesa i 
excepcionals vistes, inèdit i espectacular, que 
el consoci José Luis ens ha preparat i que de 
ben segur no desmereix els seus barems de 
qualitat ja prou reconeguts. Excursió matinal.

Distancia recorreguda: 8,45 km

Temps sense parades: 3h 30 min

Desnivell acumulat: 500 m

Punt de trobada: Al Passeig del Pont

Hora de sortida: A les 8 del matí

31 de maig i 1 de juny

El MONCAYO, la muntanya on neix lo Cerç

Aprofitarem els dos dies de festa que se'ns 
presenten per a fer una expedició a una de 
les muntanyes més emblemàtiques de la 
península: EL MONCAYO. Els seus 2.314 
metres, no ofereixen cap dificultat tècnica i si 
en canvi ens procuren una panoràmica 
circular fantàstica. Combinarem l'ascensió 
amb una visita optativa el diumenge dia 31 al 
Monasterio de Piedra, un paratge natural 
excepcional, on l'aigua i la roca s'entrellacen 
amb zones enjardinades d'excepcional 
bellesa. Dormirem en un alberg d'Alcalá del 

Moncayo i si després de l'ascensió en 
tenim ganes, podrem visitar la ciutat de 
Tarazona o el monestir cistercenc de 
Veruela del Convento.

Sortida: Del Passeig del Pont a les 8 del 
matí, per a tots els que vulgueu fer tot el 
circuit, si ho preferiu podeu anar 
directament a Alcalá de Moncayo on 
tindrem reservades les places a l'alberg.

Excursió: Fàcil, es calculen unes 4 hores 
i 700 metres de desnivell.

Inscripcions: per tal de poder reservar 
les places caldrà que us inscriviu abans 
del dia 21 de maig, als telèfons 
d'informació. El preu de dormir i esmorzar 
es de 16 euros per persona i si també 
voleu sopar seran 20,50 euros en total. 

Mes informació: Truqueu al Lluís o a la 
Montserrat, als números 977 400 720 i 
977 401 989

18 de juliol

Ascensió nocturna a LA PICOSSA

L'habitual excursió nocturna de la nostra entitat, 
torna amb la pretensió d'oferir-vos un passeig 
fresquívol i distés que ens condueixi al cim més 
alt del nostre terme, amb la sana intenció 
d'obrir-nos la gana i així poder endrapar de 
valent el sopar-ressopó amb que acabarem la 
jornada. Repetim doncs l'experiència positiva 
d'aquestos últims dos anys.

Sortida: A les 21 hores de l'ermita de Sant 
Jeroni.

 Inscripcions: El preu del sopar per als socis 
és de 4 euros i de 6 euros per als no socis. Cal 
que us apunteu als telèfons de informació per 
tal de poder fer una previsió de menjar i de 
beguda aproximada.

Informació:

Montserrat o Lluís / 977 400 720 i 977 401 989. 

Espectacular panoràmica de La Moleta i La Coscollosa

Una imatge nocturna de l'Estel que 
segurament aviat serà tant sols un record.

Traçat del camí en el seu últim tram abans d'arribar 
al cim, des d'on està feta la fotografia
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Els noms populars dels núvols, boires i vents:
Ribera d'Ebre i Terra Alta.

Amb aquesta setmana cultural, comença la singladura del novè any de vida de la nostra entitat. 
Un any que ha arribat amb força canvis, començant pel cobrament de les llicències temporals a 
que la llei ens obliga, una mesura que no ens agrada ni compartim però a la que estem obligats. 
Es d'agrair la comprensió que vosaltres, els socis, heu demostrat. Queda fer-vos saber que un 
canvi de junta directiva a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, ha propiciat que 
els clubs petits estiguem més representats i una de les primeres accions que es duran a terme 
serà el aconseguir una rebaixa important en el preu d'aquestes llicències.

Un altre tema que ha marcat el trimestre ha estat la difusió del díptic en contra del Parc 
d'Aerogeneració de Barbers. Una campanya que ha suposat un cost important per a l'entitat i 
que ha estat ben rebuda pels habitants del poble. Malauradament, alguns polítics ho han vist 
com una afrenta personal i la resta d'entitats culturals i esportives de Móra ni tant sols s'han 
manifestat. Des de la junta reiterem que la nostra acció era més informativa que de denúncia, 
que creiem fermament que aquest Parc serà una lacra que el nostre terme arrastrarà durant 
molts anys i el temps ens donarà la raó, que no estem en contra de l'aerogeneració d'energia 
però volem justícia, ja que la Ribera tant sols gasta un 20 % de l'energia que produeix.

I després queda la Setmana Cultural de Móra d'Ebre, un espai on la nostra entitat participa amb 
molts actes i que no sempre tenen el ressò entre els nostres associats, que alguns actes 
mereixen. Poso per cas el magnífic audiovisual de l'Ascensió al Cho Oyu, que no tant sols ens 
va il·lusionar amb les imatges de l'escalada, també ens va obrir el cor al problema que té el 
poble del Tibet amb la criminal ocupació xinesa, un acte on va ser més important el torn de 
preguntes que la projecció mateixa, donat el interès que va despertar entre els assistents.

Us preguem que perdoneu el retard amb que aquesta revista arriba a les vostres mans, 
l'acumulació d'actes de la setmana cultural i els problemes d'organització que comporten ens 
han deixat poc temps per acabar a temps la publicació.

Seguirem doncs, organitzant actes, projeccions, excursions, exposicions i concursos 
independentment del ressò que tinguin, perquè creiem amb el que fem i perquè sabem que a 
molts de vosaltres us agrada així. 

Boira i Broma gebradora: És la boira d'Urgell que a l'hivern fins i tot gebra els arbres. Recollit 
a Faió, Flix, on passa molt alta, Miravet, Móra d'Ebre, on creuen que és la Boira Palleressa; 
Móra la Nova, la Palma d'Ebre, on també l'anomenen gebradora, Riba-roja, la Torre de 
l'Espanyol i Vinebre.

Boira Haumida: Que du humitat. Recollit a Darmós, la Palma d'Ebre i Riba-roja.

Boira Ploranera: La que mulla imperceptiblement. Recollit a Flix, la Palma d'Ebre i Rasquera 
on diuen Broma.

Boira Plugera: Semblant a l'anterior. Recollit a Móra la Nova.

Boira o Broma de riu: No glaça i sovint es dissol a mig dia. Recollit a Benissanet, Darmós, 
Garcia, Llaberia ( és freda i de l'Ebre ), Miravet, Móra 
d'Ebre, Móra la Nova (on diuen que fa mal), la Palma 
d'Ebre, la Serra d'Almos, Tivissa i la Torre de l'Espanyol. En 
aquest cas se sent dir més broma que boira.

Boira a Santa Magdalena: Damunt d'una ermita del terme 
de Móra d'Ebre. Assenyala canvis de temps. Recollit a 
Tivissa.

Boira en sec: Marxa de seguida. Si no ha plogut abans, 
diuen que trigarà quaranta dies. Recollit a Ascó, Flix i Riba-
roja on diuen “boira”.

Boira seca: Una variant de l'anterior. No porta humitat. 
Recollit a Móra la Nova i a la Palma.

Boira del segre: Diuen que ve d'aquest riu. Recollit a Faió.

Boira d'Urgell: És la que glaça a l'hiver i pot durar dies. 
Més comunament s'anomena Boira Urgellesa. Recollit a la 
Palma d'Ebre.

Boira o Broma Urgellesa: Ve a l'hivern, glaça i s'hi està 
quieta dies, es persistent i freda i els arbres poden restar 
blancs de gebra. Recollit a Benissanet on diuen Broma; 
Darmós, Flix, Garcia, Miravet, la Serra d'Almos, Tivissa, la 
Torre de l'Espanyol i Vinebre.

Boireta al Tossal de migdia: Portarà aigua. Recollita a Faió 
en el terme del qual sembla que hi ha topònim.

Boirims: Es com una mena de calitja, que també es pot 
donar a l'hivern. A la primavera pot ésser un tel de calor. 
Recollit a Benissanet, Darmós, Garcia, Móra la Nova, 
Llaberia, la Palma d'Ebre, on es pot donar a qualsevol 
temps; Rasquera, Riba-roja, la Serra d'Almos i Tivissa.

Botja: És l'halo de la lluna i es diu “ la lluna fa botja”. De 

color blanc i roig, és rodó com una botja, diuen. Recollit a 

Ascó i Benissanet on afirmen que canviarà el temps.
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) 6- Cansament excessiu.- Be sigui per culpa d'una condició física no adequada a l'activitat, per 

falta de descans la nit anterior, per agreujants imprevistos (tenir que portar pes d'un companya, 

ajudar algú més dèbil, nevades,...) o d'altres contratemps impossibles d'enumerar, el cansament 

excessiu pot desmoralitzar o fins i tot vèncer al més fort dels muntanyencs. Un excés de fatiga 

pot fer-nos agafar dreceres desconegudes per acabar abans, deixar de prendre algunes 

precaucions en terrenys més complicats, no esperar lo suficient al company endarrerit o 

desanimar-nos fins al punt en que apareixen comportaments poc solidaris i agressius, típics 

dels casos de deshidratació o de gana. Queixar-se contínuament sense proposar solucions 

positives, desinterès en arribar a lloc segur, pensaments negatius i poca atenció al terreny que 

es trepitja, apareixen 

perillosament en estats de 

fatiga acusada i poden ser els 

desencadenants d'un 

accident.

7- El bivac imprevist.- El no 

matinar i els canvis d'oratge 

imprevistos, son les dues 

principals causes d'accidents 

de muntanya a Europa. A 

l'hivern tant sols tenim 10 

hores de llum solar, que a 

l'estiu augmenten fins a les 

16 hores. L`única forma de 

reduir el risc de que ens 

enxampi la típica tempesta 

d'estiu de les quatre de la 

tarda o que se'ns faci fosc 

abans d'arribar al cotxe és en 

força ocasions matinar. Cal 

una mica de disciplina i un 

bon despertador per tal 

d'estar a punt de marxa quan 

comença a sortir el sol. 

Habitualment els bivacs a pèl, 

sense sac de dormir ni roba 

adequada son la causa directa d'haver començat a caminar massa tard. També pot haver 

passat que el nostre ritme hagi estat més lent degut a circumstàncies adverses, com ara la 

climatologia, la orografia o perquè hem estat tant innocents de creure'ns els horaris “rècord” 

amb que moltes guies de muntanya ens castiguen als que no som superhomes. Es molt 

important que a la motxilla hi duguis una manta de supervivència i una llanterna frontal, en 

alguna ocasió et poden treure de l'atzucac.

BIVAC
Mai se sap si tocarà dormir al ras, la manta tèrmica ajuda 
a mantenir una temperatura més agradable.

8- Material inadequat o insuficient.- Aquí podríem posar una gran quantitat de material, be perquè ha estat 

mal escollit el dia de la compra o bé per no portar-lo a la motxilla. La més habitual és no portar unes botes 

adequades, que s'aferren poc al terreny i no subjecten prou el turmell. L'altra seria el no portar un impermeable 

o una jaqueta impermeable-transpirable. Evidentment, fer muntanya hivernal sense grampons i amb bota tova, 

és la manera de tenir tots els números per prendre mal i acabar massa mullat per no portar res impermeable 

és la millor manera d'acabar amb una hipotèrmia i de regal, una pulmonia.

9- Perdre la ruta.- El desconeixement absolut de la ruta i de la zona, l'excés de confiança, no preguntar a 

ningú sobre la ruta, passar absolutament del mapa o no tenir ni idea de com s'interpreten, confiar totalment en 

la bateria i la cobertura del mòbil, la boira o simplement no tenir una llanterna a mà per acabar la última mitja 

hora a les fosques, poden fer que perdem el itinerari i ens veiem abocats al bivac imprevist, desorientació total 

o fins hi tot que ens endinsem en una trampa en terreny vertical de la que no puguem sortir. Per sortir-ne, a 

part de sentit comú, només farà falta un mòbil amb la bateria plena, una petita brúixola, un xiulet i un mapa.

10- Temperatures extremes.- No cal arribar a temperatures espectaculars per començar a tenir problemes. A 

més de 30º, amb una motxilla pesada i pujant una bona costa podem començar a patir acaloraments i 

marejos i esdevenir en una hipertèrmia o cop de calor, si ens empenyem en seguir sense refrescar-nos 

o veure aigua en abundància. En quant al fred, la major part de morts per 

hipotèrmia es donen en temperatures al voltant dels +5º, de nit, 

possiblement xops d'una jornada de pluja. Les possibilitats de 

supervivència s'han vist minvades anímica i físicament per un 

esgotament intens i la desmoralització subsegüent. No hem d'oblidar 

que l'aigua multiplica per 20 el refredament del cos i si a més fa aire es 

creen sensacions tèrmiques de bastants graus sota zero, encara que el 

dia no sigui especialment fred. L'exercici muscular continuat i conscient 

pot salvar a una persona de la hipotèrmia, però llavors el consum 

calòric resulta enorme i tant sols es pot mantenir moltes hores si es té 

una molt bona condició física, molta voluntat i sobretot una reserva de 

glúcids adequada.

MATERIAL
Motxilla, bruixola i unes bones botes, per aquí comença un bon equipament.

BOTES
Una bona bota de muntanya es 
un element de seguretat 
imprescindible per a practicar 
senderisme.
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C/ farinera, 6
43791 Ascó

977 404 145

disseny gràfic /  / pàgines web impremta digital

info@optim.gr
www.optim.gr

Lema: Matisos 

Autora: Alba Balsells 
Jordà
Segon premi de la 
categoria NATURALESA I 
PAISATGE

Lema: Aitxuri 

Autor: Pere López Ladevèze
Segon premi de la categoria ESPORTS DE MUNTANYA.

Lema: Llums

Autora: Montserrat Jordà 
Poch
Primer premi de la categoria 
NATURALESA I PAISATGE.



10'270 Qm. i 3 hores i mitja

Qm. Temps 

0,000 0,0

Començarem a caminar del Barri de 
Santa Anna de Beseit, per la pista 
que porta la Pantà de Vallderrobles. 

0,410 0,05

Trobem a la dreta una pista 
alquitranada, és la pista que porta al 
repetidor de TV i per on acabarem, 
encara que també o podríem fer al 
reves perfectament. Seguim la pista 
principal que com hem dit, va al 
Pantà. 

2,700 0,35

Trobem un pal indicador i les marques d'un PR (marques de pintura grogues i blanques) que 
ens indiquen la pujada a la Caixa i al Periganyol. Deixem la pista que portàvem i l'agafem a la 
dreta seguint la senyalització. 

3,000 0,40

Final de la pista i petit aparcament per deixar els cotxes. Per l'esquerra comença el corriol molt 
marcat que ens guiarà seguint també les marques de PR. 

3,560 0,55

Petit collet amb una bassa d'argila, depenent de l'època amb aigua o no, seguim amunt per 
l'esquerra. 

4,400 1,35

Trobem un altre pal indicador i cruïlla. A la dreta al Periganyol, a l'esquerra la Caixa. Anem en 
direcció a la Caixa.

4,620 1,40

Arribem al collet i el seguim a l'esquerra en direcció a la Caixa, a la tornada seguirem a la dreta 
per un corriol poc marcat i que ens pujarà directament al Periganyol i sense caler recular fins on 
em trobat el pal indicador. 

5,020 1,45

Arribem a les parets de l'extrem de la Caixa. Seguim per la dreta en busca de l'altre extrem, que 
és on esta el pujador.

5,270 1,50

Arribem al pujador. Per accedir-hi es requereix una petita grimpada per alguns o gran escalada 
per uns altres que no els permetrà pujar. Per facilitar les coses un poc hi ha una corda amb 
nusos, bastant malmesa. La pujada és fàcil, les preses son bones si se saben veure. Ara, si se 
cau la patacada també serà considerable. La pujada val la pena pel curiós del sostre de la 
Caixa, tota una superfície plana envoltada de cingleres, ara pel qui no pugi val a dir que no es 
veu res que no puguem veure després del Periganyol.
Un cop satisfeta la curiositat comencem el retorn per allí on em vingut. 

6,000 2,00

Arribem al punt on el camí gira a la dreta, que anteriorment hem comentat, nosaltres seguim 
recte llom amunt per un corriol no tant marcat i que en un no res ens pujarà al Periganyol. 

6,325 2,05
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L Som al cim del Periganyol. Hi trobem una caseta d'observació. A l'estiu hi ha un guaita per vigilar els possibles 
incendis. La vista és fantàstica, igual es veuen tots els Ports com de la comarca del Matarranya i el Pantà de 
Vallderrobles. Per la dreta arriba el corriol que havíem deixat al pal indicador. Nosaltres continuarem recte 
baixant pel davant d'una barraca de pedra que hi ha prop del cim i en direcció a Beseit. És un corriol no molt 
bo que baixa pel que podria ser un tallafocs i que als 100 ms. gira a l'esquerra per tornar a buscar la cresta per 
on seguirà, hem fet una ziga-zaga per evitar les cingleretes que ens haguessin dificultat el pas si haguéssim 
continuat pel llom.

6,600 2,15

Com hem dit, tornem ha estar al crestall i 
ara el seguim anant un poc per la vessant 
de cara sol. L'altra vessant és un penya-
segat. Segons el dia que sigui pel davant 
nostre poden passar a tocar el voltors. 

7,550 2,40

Arribem a un tallafocs que baixa a la dreta. 
A l'esquerra una esplèndida vista dalt del 
penya-segat. Baix de nosaltres un poc a la 
dreta una granja amb una gran replaça al 
davant. Hi ha dies que donen menjar als 
voltors, en venen de tot arreu, si coincideix el dia l'espectacle és impressionant.
Ara deixem el coll i seguim el tallafocs avall en busca de la caseta dels repetidors on ja arriba una pista 
formigonada.

8,030 2,55

Caseta repetidor TV. Seguim el camí formigonat. 

9,860 3,15

Arribem a la pista del pantà, per on hem passat quan em començat. Ens dirigim cap a Beseit per acabar. 

10,270    3,20

I arribem un altre cop al principi de l'excursió.

La cresta del Periganyol ofereix magnífiques i aèries panoràmiques.
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En Jep sempre vol pujar més que en Fidel i si convé fa trampes fins i tot enfilant-se a la lluna. 
Però al fer el dibuix ha comés SIS errades que tant sols veuran ulls experts, t'hi atreveixes?.

REFUGI: Els Agols.
ZONA: Els Agols.
ALTITUD: 2280 m. 
SITUACIÓ: al costat dret del rierol de Les 
Agols, davall del Cap de Montuell.
CARACTERÍSTIQUES: Refugi construït en 
pedra. Obert tot l'any excepte la part destinada 
al pastor. 6 places. Lliteres. Xemeneia. Aigua 
prop del refugi. Llenya als voltants.
ASCENCIONS I TRAVESSIES: excursió als 
llacs Forcats, de L'Illa y de la Bova. Excursions 
a l'estany Blau.
ACCÉS: Amb cotxe per la carretera dels 
Cortals d'En Camp, fins la Borda de Sigarró, des d'allí caminant fins el Serrat de Mont Mantell, 
2h.

REFUGI: Riu dels Orris.
 ZONA: Vall de Madriu.
ALTITUD: 2230 m. 
SITUACIÓ: prop del Pla de l'Ingla, a la dreta 
del Riu Madriu.
CARACTERÍSTIQUES: refugi construït en 
pedra. Obert tot l'any excepte la part destinada 
als pastors. 6 places. Lliteres. Xemeneia. 
Aigua al costat del refugi.
ASCENCIONS I TRAVESSIES: Al llac de l'Illa, 
llacs Forcats, Estany Blau, GR-7. Port de Setut 
(2811). Pic dels Estanyons (2835). Pic de la 
Portella (2905).
ACCÉS: Amb cotxe fins Engolasters.
A PEU: D' Engolasters per Coll Jovell, Ramio, Fontvert i Pla de l'Ingla. 3h. 30m.

REFUGI: Els Espiolets.
ZONA: Els Espiolets.
ALTITUD: 2230 m.
SITUACIÓ: En el pla dels 
Espiolets.
CARACTERÍSTIQUES: 
Refugi construït en pedra, 
obert tot l'any, excepte la 
part destinada al pastor.
ASCENCIONS I 
TRAVESSIES: Pic Alt de 
Cubil (2820m), Pic Baix de 
Cubil (2705).
ACCÉS: En cotxe fins a 
Saldeu.
A PEU: Fins el pas dels 
Espiolets i el refugi.
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ET 15 de febrer. La Serra de Pàndols, les cotes 705 i 666. 24 assistents. 

Magnífica ruta que ens va dur a recórrer uns racons pràcticament oblidats i recentment recuperats, a 
través d'espais que la Guerra Civil va marcar amb el pes de la història. La jornada boirosa, va ajudar 
a rememorar aquests fets i va propiciar una atmosfera intimista, i la bona sintonia entre els assistents 
i la bellesa de la ruta van deixar a tots la marca d'un paisatge proper i amable que ja compartien els 
nostres avis. En definitiva una gran ruta que va preparar en Joan Vaqué i que de ben segur va 
complir amb totes les expectatives d'una gran ruta.

15 de març. Les rutes de La Cartoixa d'Escaladei. 36 assistents.

El Montsant té carisma i convocatòria. Un dia esplèndid i assolellat va donar pas a aquesta ruta que 
transcorre pels senders agosarats que els monjos van obrir per tal d'assolir la Serra Major. El recòndit 

21 d'abril. Exposició de Fotografies del 4rt Concurs social, 2on Local i 
1er Infantil de Fotografia de Muntanya, Naturalesa i Paisatge. 57 obres 
presentades. Aquesta es la consolidació d'un concurs de fotografia que vol 
créixer i omplir un buit a la població de Móra. L'alt nivell de les fotografies, va 
fer difícil les coses al jurat format per la senyora Ingrid Caba, Directora de 
l'Escola d'Art de Móra La Nova, la senyora Montserrat Pallejà, professora de 
pintura i pintora especialista en paisatges i el senyor Raimon Creixenti, 
fotògraf professional i artista reconegut en la seva especialitat. 
Paral·lelament es va fer una votació popular a les millors fotografies en cada 
especialitat.

23 d'abril. Entrega de premis del Concurs de Fotografia i de Diplomes i 
Camisoles commemoratives de l'ascensió dels 50 Cims de La Ribera 
d'Ebre.

Dins els actes de la Setmana Cultural, el que seria l'acte central és la 
entrega de premis, que es porta a terme al Teatre Municipal La Llanterna. 
Durant l'acte es van lliurar els Diplomes i Camisoles Commemoratives de 
l'ascensió de 50 Cims del llistat de La Ribera d'Ebre, als senyors Kepa 
Castro, de Bilbao, primer en aconseguir-los, Pepa Laborda, segona persona 
en assolir tots els cims i a Montserrat Jordà i Lluís Balsells que ho van fer en 
tercer lloc, i a José Luis Ordovas artífex i creador del projecte. A tots se'ls hi 
va donar un diploma que certificava les ascensions i una camisola que va 
patrocinar el Consell Comarcal amb una inscripció relacionada.

Els guanyadors del concurs fotogràfic també van rebre els seus guardons. 
En la Categoria Infantil els guanyadors van ser Arnau Roca i Maria Yasmin 
Llarch, que van rebre una copa, dos llibres, un lot de material de La Picossa i 
material de muntanya cedit per Pics Mont Caro. En l'apartat d'Esport de 
Muntanya, el primer premi, dotat amb una copa, dos llibres i 150 euros, va 
ser per a Lluís Balsells i el segon, dotat amb una copa, dos llibres i 90 euros, 
va ser per a Pere Lòpez. I en la categoria de Naturalesa i Paisatge, el primer 
premi dotat amb copa, dos llibres i 150 euros, va ser per a Montserrat Jordà i 
el segon, dotat amb copa, dos llibres i 90 euros, va ser per a l'Alba Balsells.

24 d'abril. Crònica Audiovisual de l'Ascensió al CHO OYU, de 
l'expedició del Baix Ebre i del Baix Maestrat. 22 assistents. Realment 
una llàstima la poca assistència a aquesta excepcional ocasió de conèixer i 
escoltar a dos dels alpinistes més ferms de les nostres contrades: en Gabriel 
Gutierrez, un clàssic del alpinisme i de l'himalayisme català i en David Borras 
un jove alpinista que ha participat en escalades de gran envergadura arreu 
del món. L'audiovisual suggerent i compromès, paral·lelament a l'ascensió, el 
tema es va centrar en la crítica situació del poble tibetà que està essent 
sistemàticament destruït i assassinat pels invasors xinesos. El torn de 
preguntes es va allargar més que l'audiovisual, segurament degut a les 
interessants i detallades respostes dels dos ponents, que ens van fer somiar, 
patir i gaudir de valent.

1 de maig. Ascensió Tradicional al Cim de La Picossa. 46 assistents. 
Nombrosa la participació en aquesta ascensió que ja ve a ser un clàssic de 
la Festa de Sant Jeroni. En José Luis Ordovas va conduir als caminants a 
través del Barranc de Fraus, fins al cim de la Picossa per baixar després per 
la Cova de La Porca i la Font del Tomo, altre cop a l'ermita. Tot i el temps 
amenaçador i algun plugim, l'excursió es va poder desenvolupar sense cap 
incidència i a l'hora del “ranxo” tots els caminadors ja eren a lloc amb el plat i 
la cullera a punt.

i aeri Grau de l'Escletxa, el Cim de La Cogulla, El Grau de Salforés, 
El Racó de Missa, l'ermita de La Pietat i com no, la Cartoixa 
d'Escaladei que vam visitar a l'acabar l'excursió. Tot plegat va 
aconseguir que la jornada fos complerta, molt intensa i 
satisfactòria, recordant una mica els ancestrals objectius de 
l'Excursionisme Cultural dels principis de segle XX.

6 d'abril. Reunió d'entitats de la IVª Vegueria de la F.E.E.C.

Com ja ve essent habitual, a la nostra entitat li correspon l'honor 
d'organitzar una de les reunions mensuals de les entitats federades 
de la IVª Vegueria. Aquest cop 23 entitats van estar representades 
en aquesta reunió on es debaten i aclareixen els afers que fan 
referència al nostre esport dins l'àmbit de la federació. A l'acabar la 
reunió es va oferir als assistents una mica de ressopó amb pastes 
típiques de la nostra terra.

19 d'abril. Excursió pel terme: La Cresta de La Rovelloneda. 42 
assistents

Tothom va estar d'acord: L'excursió va ser magnífica i sorprenent, 
ben prop de casa tenim un indret aïllat i de formoses vistes, que va 
conformar un recorregut especial i de gran bellesa, que va posar 
d'acord a tots els caminants en el fet de que una vegada més el 
company José Luis Ordovas, havia sabut trobar una joia dins la 
xarxa de camins i senders del nostre terme, sorprenent a tots per 
l'originalitat del recorregut i per les esplèndides vistes que ens va 
procurar.

19 d'abril. Vermut de l'excursionista. Un cop acabada l'excursió, 
a l'ermita de Sant Jeroni i com ja ve essent habitual, es va celebrar 
el ja tradicional vermut, on tots els assistents a la caminada i 
alguns més que s'hi van afegir, van poder gaudir de beguda fresca i 
un assortit d'embotit, que ens va preparar l'amic Josep de Cal 
Cisteller, tot gaudint d'una amena i distesa xarrera.

20 d'abril. Primera Exhibició d'Escalada en Rocòdrom cobert. 
Una trentena de curiosos ens vam reunir al Rocòdrom municipal, 
per tal de veure a alguns dels escaladors habituals que s'hi 
entrenen, com evolucionaven per sostres i parets, talment com si 
fossin aranyes. Els assistents que ho van voler, van poder provar la 
duresa d'aquest esport i els que no van poder o no van voler es 
van conformar amb algunes cerveses fresques.
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