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LO CERÇ
Revista informativa de l'Associació Excursionista “La Picossa”

QUE FAREM?
PORTADA: Premi a la millor fotografia d'Esports de Muntanya
Lema: La bellesa del congost
Autor: Lluís Balsells Llussà
Broto. La ferrata del Sorrosal és de les més belles que hem escalat.
Aquesta zona del congost, és especialment espectacular.

16 de maig.- La Valldebous, la vall oblidada.

A terme de Mas de Barberans, al vessant més
càlid i assolellat, resta oblidada aquesta vall, que
els homes i els incendis van desforestar
salvatgement. Ara, ja recuperada la vegetació,
resta totalment oblidada, els camins es perden
confosos en la malesa i les singulars fonts
resten solitàries amb el seu alegre dringar de
l'aigua. El Centre Excursionista Refalgari, va
netejar i recuperar aquesta ruta que fa uns anys
va ser protagonista del Dia del Camí de
Muntanya de la Cinquena Vegueria, i gràcies a
aquesta acció, podrem visitar aquesta recòndita
vall i veure les seves fonts, vertaders i
excepcionals monuments a la supervivència. La
Mercè Tost i el Genaro Castelo seran els
mestres de cerimònies i els nostres cicerones en
aquesta ruta que ells mateixos van descobrir i
ens han recomanat.
Trobada: Al passeig del Pont a les 7:30 del matí.
Hores de camí: Aproximadament 3 hores.
Recomanacions: Es probable que hi trobem
bous pasturant, per tal caldrà portar lligats els
gossos.
6 de juny.- 1ra Cursa del Camí de Sirga Calia
fer-ho, gairebé tots els pobles de la Ribera tenen
la seva carrera, sigui del tipus que sigui. A Móra
d'Ebre, de la mà d'en Carles Cabré, fa una
dotzena d'anys, se'n van organitzar 3 o 4
edicions però per circumstàncies adverses i
davant el fet de que ningú va agafar el testimoni
i va continuar, es va deixar de fer, a pesar de
l'èxit assolit. Ara a suggerencia del Jim Dill i
l'Albert Ferré, reprenem la idea amb la intenció
de que no sigui d'àmbit local tant sols, esperem
que sigui un referent en l'àmbit de la comarca i
és per això que la cursa es divideix en tres
modalitats, una de 6'5 Qm. per a la Cursa
Popular, 14'3 qm. per a la Cursa Mixta i 29 qm.
per a la Mitja Marató + Bicisprint, que poden
acollir participants de tots els nivells. Tota la
infraestructura de la cursa precisa de prop de 50
persones, que ocupin els controls
d'avituallament, que donin suport i informació als

corredors, per a la carpa de recepció i per a les
sortides i arribades dels participants. Així doncs
us preguem que es poseu en contacte tots
aquells que pugueu col·laborar a través del
correu electrònic lapicossa@gmail.com i dels
telèfons 661 966 490 (Joan) i 977 401 454
(Josep Mª, en hores laborals), de la resposta
de tots nosaltres depèn l'èxit de d'aquesta
cursa i l'èxit comportarà la continuïtat i de ben
segur amb una organització a càrrec de socis i
simpatitzants que ja han donat a conèixer la
seva disposició a desenvolupar-la i millorar-la
en futures edicions.
Trobada: Es farà una reunió informativa per a
tots els socis per tal de repartir els llocs de
control i donar les instruccions pertinents a la
cursa. Se us convocarà per diversos mitjans.
19 i 20 de juny.- El Pedraforca, el regne de
les bruixes De sempre ha estat una muntanya
misteriosa, vinculada a la Catalunya màgica, a
les bruixes i als contactes extraterrestres, però
més que això, ha estat la muntanya
inaccessible, la fita impossible de generacions
d'escaladors que l'han contemplat amb desig i
amb temor i finalment han solcat ingràvids les
seves parets.

Per a nosaltres, serà la ruta més clàssica la
que ens durà fins al seu cim. Des del Mirador
de Gressolet, pujarem al refugi Lluís Estasen i
d'allí seguirem ruta cap a la Cova de les
Orenetes, Coll i Canal de Verdet, El Cim (2.497
metres), l'Enforcadura i altre cop al refugi i al
cotxe. No és un sender planer però és
accessible a tothom que no tingui por de les
alçades. A la Canal del Verdet cal apoiar les
mans en algun punt, però sense cap problema,
res que els nostres socis no hagin superat més
d'un cop. En definitiva una bella ascensió de
caràcter molt alpí i que ofereix dilatades
panoràmiques del Pirineu, del Cadí, de La
Serra d'Encija,...
Per dormir: Si bé és possible fer l'excursió en

el dia sortint de casa, és recomanable anar a dormir a
Saldes, on tenim diverses possibilitats, entre elles hi
ha un càmping que podeu visitar a la pàgina web
http://www.campingpedraforca.com.
Trobada: A les 7:30, al Mirador del Gressolet, on es
pot arribar i aparcar el cotxe.
Hores de camí: Es calculen unes 5 hores per al
circuit complert

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 als telèfons 977 400
720 i 977 401 989.

RECOMANACIONS

24 de juliol, dissabte.- Quarta Ascensió nocturna
amb lluna plena, a La Picossa
La ja tradicional 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 tres anys.
4
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 el tenir cura de complir la llei i l'Associació
Excursionista La Picossa no es farà responsable dels danys que puguin causar.
4
En compliment de la normativa vigent, es facilitarà l'assegurança federativa temporal, al preu de 4,5 euros a
tots aquells que no estiguin federats.
4
Per a qualsevol consulta sobre les excursions programades en aquest butlletí truqueu als telèfons 977 400
720 i 977 401 989, i pregunteu per Montserrat o per Lluís.
4
A través de la nostra pàgina web www.lapicossa.org, podràs estar informat de totes les sortides i els canvis
que es puguin produir en l'organització o en l'horari.

L’AGRUPACIÓ INFORMA

Si bé parlem de la Setmana Cultural, per als socis de l'entitat representa quelcom més
important, ja que un dia 23 d'abril de 2001, enmig dels actes d'una Setmana Cultural com
qualsevol altre, naixia oficialment això que anomenem “La Picossa”, un grup amb la il·lusió
d'engegar i tirar endavant un col·lectiu de persones mogudes pel desig de veure món, tot
caminant per les muntanyes, i de mostrar a tothom la bellesa del nostre entorn. Actualment
l'entitat organitza entre vint i vint-i-quatre actes al llarg de l'any intentant incidir en el món de la
muntanya i remarcant amb força el nom de Móra d'Ebre i el de la Ribera d'Ebre, és per això
que gairebé tots els actes organitzats son oberts a la participació de tothom, sigui o no sigui
soci, i potser també això influeix en el fet de que més del 15 % dels socis no habiten a La
Ribera d'Ebre i han arribat a fer-se socis gràcies a haver participat en algunes de les nostres
sortides.
L'esforç organitzatiu més important se centra sobretot en aquestos dies de La Setmana
Cultural, que a nosaltres ens serveix d'excusa per a celebrar el nostre aniversari, aquesta era el
novè, i aquest any s'ha traduït en 7 actes repartits durant tot el mes d'abril. Si be com ja ve
essent habitual, la participació als actes organitzats és més aviat minsa, si que tenim l'orgull de
poder comptar amb l'excursió pel terme que habitualment preparen entre el Josep Mª Escoda i
el José Luis Ordovas, i que és de les que registren més participació; aquest any hem estat 55
persones les que han fet el recorregut i han gaudit de l'originalitat de la ruta, un circuit que com
cada any ens ha permès conèixer una mica més casa nostra.
En l'apartat d'excursions, i davant de la bona acollida que tenen les sortides a cims amb un
important carisma, trobareu la sortida del mes de juny al cim del PEDRAFORCA, possiblement
una de les muntanyes amb més història dels Països Catalans i una de les ascensions més
variades i més belles del Prepirineu. I un altre repte, una carrera de muntanya, la...

1a CURSA DEL CAMÍ DE SIRGA
Vivim una època en que les curses de muntanya, les milles urbanes, les mitjes-maratons, les maratons,...
estan a l'ordre del dia. Nosaltres, arrel de la implicació de dos socis, en Jim Dill i Albert Ferré, emprenem el
repte de donar forma a aquesta idea i amb la col·laboració tècnica d'una empresa, Tretzesports, comencem a
posar fil a l'agulla. Tot i que som conscients de que no coneixem prou bé l'aventura a on ens hem enrolat, hi
posem il·lusió i s'ha fet molta feina en la confecció i condicionament de les rutes i en queda molta per fer, per
tal de que aquesta empresa reeixí i sigui un punt més a favor del nostre territori. Comptem amb el suport del
Consell Comarcal i de l'Ajuntament de Móra d'Ebre i ara ja tant sols falta la vostra ajuda com a socis, per tal de
fer de controls d'avituallament al llarg del recorregut i donar el suport i l'ajuda als participants, que esperem
que siguin força nombrosos. A més, pretenem que els assistents a la carrera puguin gaudir de l'oferta cultural
que representa la Fira del Llibre Ebrenc, que també es celebra en la mateixa data, i que se'ls hi ofereix com a
alternativa un cop finalitzada la cursa.
Estigueu atents als esdeveniments, ja que sense la vostra col·laboració aquesta cursa està condemnada al
fracàs i ben al contrari, la nostra pretensió és que això segueixi endavant, possiblement amb una organització
local, i vagi adquirint importància fins a convertir-se en un referent dins el circuit de Curses de Muntanya del
sud de Catalunya.

L’EXCURSIÓ RECOMANADA

Montsant, La Vall del Silenci
(Graus del Pas de Sant Antoni
i de la Cornalera)
Durada: 03:45 hores
Desnivell acumulat: 650 m.
Quilometres: 9'300 Km
Altura mínima: 506 m.
Altura màxima: 1.059 m.
Sortida/arribada:
Ermita de Sant Antoni d' Ulldemolins, si disposem de 2 cotxes en podem deixar un a pocs
metres de la Font de la Gleva.
Itinerari:
Sant Antoni – Canal del Pas de Sant Antoni – Mirador – Punta dels Pins Carrassers – Pal
indicador – Canal de la Cornalera – Tres Juradets – Camí del Riu – Codolles Fondes – Font
de la Gleva – Sant Antoni.

Descripció:
La ruta surt de l'ermita de Sant
Antoni, seguim per la pista fins un
dipòsit, una senyal ens indica la
canal del Pas de Sant Antoni, el
camí enfila en direcció sud, deixant
a la nostra dreta el dipòsit, a partir
d'aquí seguim el corriol fins damunt
la carena, carenem en direcció est,
al cap d'una estona ens decantem
a l'esquerra per veure des de un
mirador natural, l'impressionant
vista del barranc del Pèlags amb el
Toll de l'Ou al fons.
Tornen en darrera, tot seguint la
carena arribarem a la Punta dels Pins Carrassers, abans hem deixat a la dreta l'inici la Canal del Llop. La
Punta dels Pins Carrassers (1059 m) ens ofereix excel·lents vistes del congost del riu Montsant, també
anomenada Vall del Silenci, baixem i tot seguint el camí fressat, trobem un pal indicador, tenim que girar a la
dreta, inici de la canal de la Cornalera, el camí s'endinsa per dins de la vegetació per al cap d'una estona fer
un vertiginós descens cap el fons del congost.
M'entres baixem anem observant la bellesa de la vall, deixem una estona el camí de baixada per enfilar-nos a
la plataforma que sustenta les tres roques anomenades els Tres Juradets. Desprès d'un petit descans gaudint
de les vistes, enfilem cap avall fins a trobar el camí del riu, a l'esquerra ens portaria a l'Aiguabarreig i a Sant
Bartomeu de Fraguerau, nosaltres agafem cap a la dreta, uns 350 metres desprès podem baixar al riu
Montsant, tornem al camí del riu, per observar tot seguit un
engorjat anomenat Codolles Fondes, aquí el camí es fa més ample per acabar en pista, travessem el rierol i
veiem la Font de la Gleva. Uns 100 metres amunt un pal indicador, si volem anar a peu fins al punt de sortida,
girarem a l'esquerra, aquest camí ens evitarà las llaçades de la pista, nosaltres seguim per la pista, ja que si
disposem de dos cotxes, hi ha un aparcament a uns 300 metres, i així ens estalviarem 1600 metres de pista
per arribar al punt de sortida.

PREMIS DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA

Primer premi de la categoria Natura i Paisatge
Lema: Company al camí
Autor: Montserrat Jordà Poch
País Basc, la grandesa de l’arbre empetiteix i realça la solitut de l’excursionista

Segon premi de la categoria Esports de Muntanya
Lema: Última llum
Autor: Alba Balsells Jordà
Les últimes llums del dia es reflexen en un mar de nuvols, al peu del Racó dels Boixets,
mentres els excursionisres reposen un instant.

Segon premi de la categoria Natura i Paisatge
Lema: Siau Ossau
Autor: Jordi Alfonso Gomez
Descens del Midi d’Osseau, al mig del “Collado de Souzón”, amb el refugi de Pombie al fons, per la via normal
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REFUGIS DE MUNTANYA

REFUGI: De Larribet.
ALTITUD: 2.072 M.
SITUACIÓ: Damunt del
Torrent de larribet, al nort de
Balaitus.
CARACTERÍSTIQUES:
Refugi guardat amb 60 places
amb lliteres, servei de menjar,
obert del 1 de març a 31
d'octubre. Radio-sos, mantes.
ASCENSIONS I
TRAVESSIES: Balaitus,
Palas, Picos de Artouste i
Frondiellas.
ACCÉS: Des de Arrens per carretera fins l'entrada del Parque Nacional, desprès 2h caminant.
REFUGI: De Ledormeu
ALTITUD: 1.970 m.
SITUACIÓ: En el itinerari al
Balaitus pel glacial de les
Neous.
CARACTERÍSTIQUES:
Refugi no guardat, 12 places
en catres amb mantes,
xemeneia i aigua a prop.
ASCENSIONS I
TRAVESSES: Balaitus,
Crestas del diable, Cresta de
Casterillou.
ACCÉS: Des de Arrens per
carretera fins al Parque
Nacional ( Plan de Asté ), despres 1h 30' caminant.
REFUGI: Migouélou
ALTITUD: 2.275 m.
SITUACIÓ: Al costat del llac
de Migouélou.
CARACTERÍSTIQUES:
Refugi guardat, 40 places,
obert del 15 de juny al 15 de
setembre, servei de menjar, hi
ha una part oberta al hivern de
10 places.
ASCENSIONS I
TRAVESSES: Pics Estibère,
Tourettes, de la Lie, la
Courouaou, travessa a
Artouste-Arremoulit, esqui de
muntanya.
ACCÉS: Amb cotxe des de
Arrens fins el Pla de Aste, despres 2h. A peu per una sendera.

Cel Encapullat: Núvols no
compactes. Deu venir de “capulla”
que és sinònim de “caputxa”.
Recollit a Ginestar.
Cel Enteranyinat: Que hi ha
teranyines que el fan amenaçar
poca a molta pluja. Recollit entre
d'altres a Benissanet, Flix, Garcia,
Llaberia, Miravet i la Torre de
l'Espanyol.
Cel Lleganyós: Que hi ha
Lleganys. Recollit a Tivissa.
Cel Llis: La Llisor és un núvol, generalment grisos i hi ha una calma que amenaça, sovint,
neu. Recollida a Darmós, Garcia, Ginestar ( núvols alts, quiets que no duen res). Miravet, la
Serra d'Almos i Tivissa.
Cel Nevadís: Núvols llisos que indiquen que pot nevar. Recollit a Ginestar i Rasquera.
Cel Teraganyós: O “està teraganyós”. Equival a “lleganyós” i ve de teraganya. Recollit a Faió.
Cell: Núvol allargat, sovint negre i amenaçador, senyal de canvi de temps. Recollit a Ascó
(duu vent), Faió, Miravet (vent), Móra d'Ebre (vent o aigua: s'estanca o avança), la Palma (duu
borrasca) i Vinebre; en pondre's el sol, és canvi de temps.
Cell de Neu: És esblanquit, duien a Móra la Nova i a Riba-roja.
Cell Rogent: Duien “Cell rogent, pluja o vent” variant del conegudíssim: “cel rogent, pluja o
vent”. Recollit a Riba-roja.
Cell Roig: A Faió porta cerç i a Flix aigua o vent.
Cella o Celles: Semblant al Cell. Recollita¡ a Darmós (pot dur pedra), Llaberia (neu), Móra la
Nova, Rasquera (anuncia cerç), la Serra d'Almos (porta serè) i a Tivissa on equival a Zeppelin.
I ho diuen en plural.
La Cella d'Andreu: Núvol llarg damunt de Cardó que acostuma a dur molta aigua. Recollit a
Ginestar.
Cellada: Quant guaiten per un coll o muntanya un conjunt de bromes. Recollit a Garcia.

BOIRES I VENTS

Cel Encapotat: Semblant
Encapellar. Recollit a Benissanet i
Vinebre.

PASSATEMPS

Les 7 diferències
En Jep no té gaires miraments i en Fidel no és gaire prudent, i així, omple la cantimplora amb
l'aigua bruta i el sabó del seu amic. Però en Maduell n'ha volgut fer una còpia i li ha sortit amb 7
diferències, t'atreveixes a trobar-les?

21 de febrer Les Serres de Pàndols i
Cavalls. 7 socis de l'entitat, 70 assistents
en total. Un èxit sense precedents i ben
probablement, un rècord d'assistència a
una excursió d'aquestes característiques.
La magnífica organització i l'espectacular
recorregut va satisfer a tots els caminants i
la gran munió d'excursionistes va provocar
que s'anessin formant diferents grups i que
cada un s'adaptés a un ritme de marxa,
ajudant així a la bona marxa de la sortida.
La caminada, de prop de sis hores de
durada, recorria espais molt variats i
carregats d'història de la recent Guerra
Civil, i els comentaris i indicacions de l'Eleuteri i els seus companys van alliçonar i satisfer la
curiositat de tots els que hi estaven interessats. En definitiva una jornada completa en tots els
sentits.
14 de març. Pujada amb raquetes a la
Tossa Plana de Lles. 6 socis de l'entitat, 30
assistents en total. Una perfecta organització
la del nostre company i consoci Pere López i
una nodrida l'assistència la que va respondre
a la crida d'aquest cim que corona la comarca
de la Cerdanya. El dia es va aixecar net i ras,
el fred, acompanyat d'un fort vent que
reforçava la sensació de gelor, va empènyer
les cames de tots els assistents, dels que 24
assolien el desnivell de 950 metres,
aconseguint així coronar els 2916 metres del
cim de la Tossa Plana de Llés. Tant l'ascensió
com el descens van estar curulls de bones
sinergies, la sensació alpina de la marxa sobre la neu dura, el vent aixecant la neu i petant contra
el cos, l'esforç de la pujada, les magnífiques vistes... Tot es va conjugar per tal de fer que ens
quedés una excel·lent empremta d'aquesta magnífica ascensió, i al mateix temps vàrem assolir un
important sostre comarcal.

QUÈ S’HA FET?

14 de febrer La Serralada Prelitoral, un
recorregut vora mar. Vandellós – Santa
Marina de Pratdip – Mas Boquera –
Vandellòs. 24 assistents. El dia fred, gairebé
gelat, no propiciava deixar l'escalf dels
llençols, però aquells que van tenir la
voluntat i la valentia d'abandonar el llit, van
obtenir com a premi un dia lluminós i
esplèndid que va donar una especial
nitidesa a les extenses panoràmiques que
oferia aquesta magnífica excursió. El
recorregut tenia l'encant especial de la
serralada prelitoral, combinant les formes
capricioses de la roca calissa i la vegetació
dura i esquerpa habitual en el nostre terreny. L'esmorzar va ser a Santa Marina de Pratdip, cosa
que va permetre de fer algun cafè o d'altre beguda calenta que de ben segur va agrair el cos. Al no
ser molt llarga l'excursió, vàrem arribar d'hora a Vandellòs i d'aquesta manera vam poder acabar la
matinal amb un relaxat vermut al bar.

19 de març. La muntanya màgica, exposició i
audiovisual. Si bé no era l'exposició que ens van
prometre des de la Diputació, si cal reconèixer que la
trentena de fotografies de gran format que retrataven
personatges, escenes i paisatges del Nepal i el Tibet eren
molt maques i que per si soles mereixien el protagonisme.
Tanmateix no sembla que puguem dir el mateix de
l'audiovisual del trekking, que va ser una mica fluix i poc
connex. La resta de l'exposició era un espectacular panell
on 8 marcs de fotografia digital mostraven 800 imatges
que resumien la vida alpinística de l'escalador i himalaïsta
Oscar Cadiach, imatges que bé mereixien la mitja hora
que calia per a veure-les totes.
La participació, tant a l'audiovisual com a l'exposició, va
ser molt migrada, com ja ve sent força habitual, però
estem del tot segurs que els dos actes tenien prou entitat i eren prou interessants com per a crear més expectació.
21 de març. Ginestar, un tomb insòlit en terra plana.
Barranc de Gàfols - Bassa del reg - ermita de Sant Isidre.
37 assistents. Una bona jornada i un temps estable i
temperatura suau, van fer d'aquesta excursió un
agradable passeig per les interioritats del terme de
Ginestar, tot contemplant els racons més bells i copsant
la història i singularitats del terme, que l'agutzil Josep
Bòria i d'altres assistents, habitants i nascuts al poble, es
van encarregar de descobrir-nos. Així vam resseguir el
barranc de Gàfols, amb les seves coves que havien estat
habitades, o les que a la Guerra Civil es van obrir per a
resguardar-se dels bombardeigs, el camí vell, avui
gairebé perdut, l'antiga bassa del reg, primera projecció
de les esperances d'un poble pagès, el Corral de Meson,
un vell record de quant el terme era terra de pas de camí cap a França i com no, la singular visita a l'ermita de Sant
Isidre, carregada d'història, i que vesteix uns frescos a l'interior ben particulars i que la fan única i especial. Per
acabar un refresc al bar va propiciar la xerrada dispersa i intranscendent, pròpia d'aquestes sortides i que fa les
delícies de tots.
22 d'abril. 5é Concurs Social, Local i Infantil de Fotografia de
Naturalesa, Paisatge i Esports de Muntanya. 17 participants, 54
obres presentades. De ben segur, el nivell de les obres presentades
augmenta a cada nova edició d'aquest concurs, tanmateix aspirem a
millorar-lo i engrandir-lo amb la il·lusió de que potser un dia el nom de
la nostra comarca vagi lligat a paraules tant maques com naturalesa
o paisatge. Els guanyadors del concurs i les obres presentades els
trobareu en les pàgines d'aquesta edició de la revista, però estem
segurs de que si heu visitat l'exposició, us haurà estat molt difícil de
decidir quina era la millor fotografia, el mateix repte al que es van
enfrontar el jurat compost pel Raimon i la Pura de RAIMON
FOTOGRAFIA i el David Fornos encarregat de premsa de
l'Ajuntament de Móra d'Ebre.
23 d'abril. Entrega de diplomes als que han aconseguit els 50 cims de La Ribera d'Ebre. Aquest darrer any ho
han aconseguit la Montserrat Salsench Fernàndez i el Joan Vaqué Fernàndez, als que el delegat d'esports del
Consell Comarcal de La Ribera d'Ebre va fer entrega d'una camisola commemorativa i un diploma que acreditava la
consecució del seu repte. Des d'aquestes pàgines, moltes felicitats.

24 d'abril. 1er Open Bloc d'escalada “Lo Portalet”. 12
participants. Realment no sabria com descriure'l, resulta
sorprenent la capacitat d'aquests escaladors de retorçar-se,
reptar, saltar, grimpar,... amb aquesta facilitat. 7 vies
dissenyades per set escaladors i que no havien estat
encadenades van ser el camí cap a la victòria. Dues eren força
assequibles i van ser solventades per tots els participants, la
tercera va deixar en lluita a tant sols vuit dels aspirants i les
altres cinc, d'extrema dificultat, tant sols les va poder
encadenar el guanyador indiscutible: Jofre Saladié, que va fer
un vertader recital d'escalada. La segona plaça va quedar
empatada entre Lluís Bonastre i Roger Margalef, que van
encadenar un darrer recorregut improvisat que es va decidir a
favor del Lluís i quedant com a tercer el Roger. Tots els
guanyadors es van emportar una copa i un premi especial PICS MONT CARO en material d'escalada. Quedi força
clar que el nivell demostrat i l'espectacularitat dels moviment dels participants van superar tot lo previsible i va deixar
clar que aquest no serà l'últim, ja es comença a sentir la brama del IIon Open Bloc Lo Portalet!.
25 d'abril. La Vall de Boter, l'imperi del silenci. 55
assistents. Un original recorregut trenat entre boscúria i
masades, donava peu a una sorprenent ruta, dissenyada i
arranjada pel Josep Maria Escoda, a través de valls i llomades
que s'escolaven per averanys amagats tot cercant el silenci
ancestral, que aquest cop tant sols va ser trencat per un
nefast personatge que no parava de baladrejar
escandalosament i que va ser la única nota negativa
d'aquesta bonica i original caminada pel nostre terme. El sol
va acompanyar a la nodrida participació d'aquesta jornada i la
calor va ser apaivagada amb el ja tradicional VERMUT DE
L'EXCURSIONISTA, que va ser puntualment servit a Sant
Jeroni, per al gaudi i relax dels assistents. Cal fer esment de
que el senyor Josep Solé Arnal, tinent d'alcalde i regidor
d'esports, va participar tant en la caminada com en el vermut, des d'aquí agraïm el seu esforç i la deferència amb la
nostra entitat, tant en aquest acte com en d'altres que ha organitzat la nostra entitat.
25 d'abril. Projecció audiovisual: “Dos picosseros al Kilimanjaro”. 37 assistents Amb l'assistència dels sis
expedicionaris, es va desenvolupar aquesta projecció en un ambient relaxat i familiar que va facilitar la gran profusió
de comentaris i anècdotes dels participants a l'ascensió. La projecció basava el tema principal en les ascensions als
monts Meru i al Kilimanjaro, sostre d'Africa, però el micròfon obert i la bona sintonia amb el públic assistent, va
provocar l'aflorament dels records de l'expedició que de forma natural fluïen contínuament per boca dels
protagonistes i que van amenitzar i il·lustrar en gran manera les imatges tant de les ascensions com del país. En
definitiva l'escut de la nostra entitat ha assolit el cim més alt del continent africà.
1 de maig, Diada de Sant Jeroni. 24 caminadors. Ja des fa
molts anys, el dia de Sant Jeroni, molts morencs aprofiten per
pujar a La Picossa. En suport a aquesta tradició des de fa 4
anys l'agrupació lidera i dona forma a aquesta costum amb la
voluntat de que perduri. L'iniciativa que ha posat en marxa el
company José Luís, ha permès assolir el cim de l'Estel i el de La
Picossa a 24 persones, de les que 6 es van separar del grup per
tal d'aconseguir el cim de Penyarroja, amb la intenció de sumarlo a la seva llista personal dels 50 cims de La Ribera d'Ebre. Un
cop acabada la caminada, la olor irresistible de la Paella d'Arròs
va ser el preludi del merescut premi per als esforçats
caminadors.
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