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7 de novembre.- 46é DIA DEL CAMÍ DE 
MUNTANYA DE LA IVª VEGUERIA DE LA 
F.E.E.C. El Camí de l'Aguilera, baraques de 
Pedra Seca al fondo de Teuleria.

Ja ve essent habitual la nostra participació a 
aquesta gran festa dels excursionistes, que 
permet conèixer senders recuperats i racons 
oblidats. Prop de la platja però mirant a muntanya, 
seguirem un seductor circuit que recorre aquells 
espais amagats i pocs coneguts que també son 
part d'aquest municipi turístic. Agrairem que 
aviseu de la vostra assistència.
HORA DE SORTIDA DE MÓRA: a les 7 del matí 
del Passeig del Pont.

El Programa previst és el següent:
A les 8 del matí , concentració a la Plaça del 
Mirador de Creixell 
A les 9 del matí, sortida de la caminada. 
A les 10:15 del matí , Esmorzar de motxilla 
Ales 13 del migdia , arribada a la Plaça del 
Mirador 

21 de novembre. Per La serra de Cavalls, la 
Punta Redona i la Mola d'Irto, un recorregut 
pels escenaris històrics.

 L'excursió que ens proposen en Joan Vaqué i la 
Montserrat Salsench, transcorre per un dels 
paratges més carregats d'història de Catalunya. 
Farem un recorregut seguint un tram de la Ruta de 
la Pau. Anirem a pujar dalt de la Serra de Cavalls, 
excel·lent talaia de dilatades panoràmiques, 
passant per un recorregut ple de records històrics, 
encara es poden veure les trinxeres fetes per 
l'exèrcit Republicà en la passada guerra civil. 
Sortirem de l'ermita de Santa Madrona de 
Corbera, arribarem dalt de la Punta Rodona (659 
mts.), punt culminant de l'excursió, desprès 
seguirem tota la cresta per anar a la Mola d'Irto 
(506 mts.) on veurem les restes de l'ermita de 
Sant Marc i gaudirem de la panoràmica, desprès 
tornarem a Santa Madrona pel camí de les 
Carrubes. Dalt veurem una magnifica vista de tota 
la Terra Alta, Serres de Cardó i Tivissa, Ports de 
Tortosa, etc. Es tracta doncs d'una ruta molt 
propera i de gran bellesa, amb força interès 

històric.

Hora de sortida: a les 8h. del Passeig del Pont. 
Cal ser puntuals.

Durada aproximada: 4 hores sense comptar les 
parades.

Observacions: A l'Ermita de santa Madrona de 
Corbera, hi ha aigua i taules amb bancs per a 
seure, per si algú es vol quedar a dinar.

12 de desembre. Paüls, el Port més clàssic: La 
Finella i la Mola Grossa, la Refoia, La Punta de 
l'Aigua, un recorregut sense desperdici.

 Ben sovint dissenyem recorreguts rebuscats i no 
veiem aquells clàssics que tenim davant dels ulls. 
La Mercè Tost i el Genaro Castelo ens treuen la 
bena dels ulls i ens proposen una de les joies 
sense parangó que fan del Port, un lloc únic i 
irrepetible: el Forat de la Finella és una joia 
especial i única que ens permet ascendir a la 
Mola Grossa, d'excepcionals vistes, La Refoia és 
un paratge verd, xop de calma i esplendor, el Coll 
de La Gilaberta una cruïlla de camins de bellesa 
excepcional, l'alterosa Punta de l'Aigua és el més 
semblant a volar sense aixecar els peus de terra i 
el descens pel Coll de l'Avenc senzillament 
espectacular. Es tracta d'una ruta excepcional i 
irrepetible que qualsevol amant de la muntanya i 
del Port no pot deixar de fer.

Hora de sortida: A les 7:30 del Passeig del Pont. 
Es prega puntualitat.

Durada aproximada: Unes 5 hores i mitja sense 
comptar les parades.

Observacions: Es tracta d'una excursió de tot el 
dia i CAL PORTAR DINAR, en un punt del 
recorregut podem agafar aigua, però és millor de 
portar-ne.
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tots aquells que no estiguin federats.
4Per a qualsevol consulta sobre les excursions programades en aquest butlletí i per a les inscripcions, truqueu 

als telèfons 977 400 720 i 977 401 989, i pregunteu per Montserrat o per Lluís.
4A través de la nostra pàgina web www.lapicossa.org, podràs estar puntualment informat de les modificacions i 

incidències dels actes programats.

En compliment de la normativa vigent, es facilitarà l'assegurança federativa temporal, al preu de 4,5 euros a 

23 de gener de 2011. Tivissa, nous camins i vells 
cims: La Tossa, La Serra de La Creu i el Missamaroi.

 La magnífica tasca feta pels organitzadors de La Cursa 
de Muntanya de Tivissa, ha reobert quilòmetres de 
senders que restaven perduts sota la vegetació i al 
nostre inquiet company José Luis Ordovàs, li ha 
suggerit una ruta excepcional i exigent, que recorre les 
màximes elevacions, fins ara tant sols reservades als 
amants de la garriga i els esbarzers, de les Serres de 
Tivsissa, les muntanyes d'or. Així farem l'ascensió a La 
Tosssa, màxima elevació del terme, seguirem la cresta 
de La Serra de la Creu, bella i espectacular i el bell i àrid 
paratge del Missamaroi, de bell nom i d'agraïda 
panoràmica. Per als que estan a la llista dels 50 cims de 
La Ribera, una oportunitat irrepetible de fer-ne mitja 
dotzena i elevar sensiblement el ranking, per als demés 
una opció única de seguir una ruta de gran bellesa que 
recorre racons insòlits, aquí, ben prop de casa nostra, i 
que ens donarà l'oportunitat de projectar nous circuits.

 Hora de sortida: A les 7:30 del Passeig del Pont. Es 
prega puntualitat.

 Durada aproximada: Unes 6 hores i mitja sense 
comptar les parades.

 Observacions: Es tracta d'una excursió de tot el dia, 
amb força desnivell, i CAL PORTAR DINAR, també és 
necessari de portar aigua.
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A Amb aquest número de “Lo Cerç”, heu rebut també el calendari d'Òptim Disseny, l'empresa que 
maqueta i imprimeix els nostres butlletins des de ja fa tres anys. Això ha estat possible gràcies 
a la bona disposició dels seus professionals, que davant de l'avinentesa de produir el calendari 
de l'any 2011, en consonància amb l'Any Internacional dels Boscos, han tingut la pensada 
d'aprofitar una part d'aquestes fotografies que vosaltres, els socis, ens cediu. De prop de dues-
centes imatges, han escollit les dotze que teniu a les mans, amb el resultat de que més d'un 
miler de persones tindran present que La Picossa és un club que es mou arreu del món, que 
els seus socis respecten i estimen el medi natural i que en definitiva, avui per avui, els nostres 
consocis poden declarar amb orgull que son socis de La Picossa, una entitat coneguda arreu 
de Catalunya.

Tanmateix, amb aquest calendari encetem el projecte 2011, ja que l'any vinent la nostra entitat 
complirà el seu desè aniversari. Temps per a les celebracions, sí, però també temps per a les 
reflexions, per poder contemplar aquesta evolució i comprendre i interpretar millor allò que ens 
farà gaudir més.

Gaudir de la muntanya, dels camins i de l'aventura, una cosa que cada dia es fa més difícil, 
gràcies a una legislació cada cop més restrictiva, més buròcrata i més ferragosa, que poc a poc 
ens va oprimint i ofegant, fins al punt de preguntar-nos si val la pena de seguir amb l'entitat. Ara 
hem de fer noves eleccions, aprovar uns nous estatuts, portar els llibres d'actes validats i 
segellats, fer auditories de seguretat de dades, auditories de comptabilitat,... necessitaríem un 
advocat en dedicació exclusiva per tal de poder portar al dia tot la paperassa que aquesta nova 
Llei de l'Esport comporta!. Sí queda clar, que si qualsevol dels participants a una de les nostres 
sortides no està assegurat i amb la RC en regla, pren mal,  tota la junta podem rebre, un risc 
que no estem disposats a assumir.

Recordeu tots els que us voleu treure la llicència federativa, que a partir de primers de 
desembre ja serà possible i si voleu estar assegurats des del dia 1 de gener, cal que espavileu. 
Tot seguit que tinguem informació, us la farem arribar via mail i via pàgina web.

Ja tant sols queda desitjar-vos un feliç i profitós Any Nou.
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Cal recordar que el projecte d'extracció dels llots tòxics que s'acumulen a la llera del riu tocant a la 
fàbrica d'Ercros de Flix, fruit de molts anys d'activitat industrial, sorgeixen arran de l'informe de 
2004 del CSIC, el qual alertava de la presència molt important d'organoclorats, metalls pesats, 
radionucleids en aquesta zona de l'embassament. En el mateix informe es recomanava, per tant, 
l'opció de l'extracció dels llots ja que, en el supòsit que aquests residus es mobilitzessin, podrien 
acabar tenint una afectació aigües avall del riu Ebre. 

Així doncs, un cop començades les obres, amb un pressupost de 155 milions d'euros, aquestes 
es reparteixen en tres fases. La primera, consisteix en la construcció d'una barrera de palplanxes 
per tal de confinar la zona on es troben els llots i evitar que aquests puguin contaminar la resta del 
riu. Els llots, un cop depurats, s'enviaran via camions a l'abocador controlat especial del Racó de 
la Pubilla, proper a la població de Flix. 

El calendari previst per a les obres de descontaminació de l'embassament és que a finals de l'estiu 
de 2011 s'acabi la construcció de la barrera i el mur i que, posteriorment, les obres d'extracció i 
tractament dels llots s'allarguin dos anys més. En aquest sentit, cal mencionar que el volum de 
residus a extreure és d'uns 800.000 m3 (600.000 m3 de residus juntament amb 200.000 m3 més 
del terreny que es troba a sota i que també ha resultat contaminat). Segons la perillositat d'aquests 
llots, s'espera tractar-ne un 20% abans de portar-los a l'abocador especial, mentre que la resta hi 
anirà directament. Un cop acabats els treballs, es construirà una escullera al marge del riu on es 
dipositen actualment els llots tòxics per tal de millorar-ne l'estètica. 

Tenint en compte que el riu Ebre prové d'aigua potable a nombrosos municipis del Camp de 
Tarragona a través del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), en cas d'aparició d'algun problema 
durant les obres d'extracció s'ha establert un pla d'emergència que inclou una sèrie de pous 
situats a Vinallop, els quals podrien subministrar aigua al CAT durant dos dies mentre se 
solucionés la incidència en qüestió. 

Les actuacions del projecte de descontaminació de l'embassament de Flix no es limiten 
exclusivament, però, a l'extracció i tractament dels llots, sinó que tindran un àmbit territorial més 
gran. En aquest sentit, també s'inclou un pla de restitució territorial per les poblacions aigües 
avall de Flix afectades per les obres de descontaminació. El pla, amb un pressupost de 55 milions 
d'euros, anirà principalment a la millora de xarxa d'abastament d'aigua potable a 71 municipis de 
les Terres de l'Ebre i Priorat. 

A nivell laboral, actualment es troben treballant a les obres una cinquantena de treballadors. Tot i 
que aquesta és una xifra menor a l'esperada inicialment, s'espera que en puntes de treball, 
especialment quan estigui funcionant la planta de tractament dels residus, s'augmentarà la xifra de 
treballadors fins als 200. 

Si bé l'amenaça dels llots contaminants continua a la nostra comarca, creuem els dits i preguem 
perquè res no destorbi la bona marxa d'aquest procés i no s'hagi de lamentar una nova tragèdia per 
aquest el nostre riu que dia a dia somriu al seu pas per les nostres ribes.
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El tema del Kilimanjaro ja feia temps que sortia dins les converses quan, un dia tornant de 
perdre'ns per aquest món, vam decidir posar el fil a l'agulla. Possiblement el fet que la Montse 
i el Lluís l'haguessin fet l'estiu passat, ens va animar.

Encarant el passat 12 de juliol i, amb l'habitació plena de roba i estris varis per fer la bossa, 
començava la nostra aventura.

Des de l'aeroport de Barcelona, passant per Amsterdam, vam arribar a l'aeroport de 
Kilimanjaro. Després  de tramitar el visat, vam emprendre el camí cap a Arusha. Aquí ens va 
quedar clar que no llogaríem cap cotxe. Aquella gent tenen una forma molt curiosa de conduir. 
No tindrien feina allí els mossos d'esquadra!

Havent dormit i esmorzat començàvem els dies d'aclimatació. Tocava l'ascensió al Mont Meru, 
4567 metres. Abans però, junts ja amb el guia, cuiner i ajudants, vam passar a comprar el 
menjar d'aquests dies. Sort que ens van dir que era menjar fresc!

Parc Nacional del Mont Meru. Hem vist les primeres girafes. Tramitem papers, lloguem els 
camàlics, un guarda armat (diuen que hi ha animals perillosos) i amunt que falta gent. Això ja 
comença! Engrassem les cames, escalfem motors i... caminant fem camí. Vegetació per tot 
arreu. Falgueres, molsa, acàcies i moltes altres que no en sé el nom. No fa falta que us digui 
que tot estava molt humit.

Dos dies, dos refugis i cap a la una de la matinada a fer el pic. La màniga curta havia deixat 
pas al que diríem roba de tapar. Frontal al cap, anant fent i anant pujant. La recompensa, 
arribar a dalt i poder veure sortir el sol pel costat del nostre objectiu, el Kilimanjaro. S'ha de 
veure. Fotografies, poc més i avall fins al primer refugi. L'endemà fi del primer pic i tarda lliure, 
ara ja a Moshi.

Cinquè dia i no va començar massa bé, plovia. De fet només ho va fer el temps que vam estar 
dins al cotxe. Per sort!



Arribada al Parc Nacional del Kilimanjaro. Tramitació de papers i tornem-hi. Aquí hi havia molta més gent. 
D'alguns te'n fas creus que s'hagin aventurat a fer aquesta ascensió ja que normalment no es dediquen a fer 
ni tan sols senderisme!

Tot fent la ruta Marangu i anant passant pels diferents refugis, es podia observar el canvi de vegetació a 
mesura que augmentava l'altura. El frondós bosc va deixar pas al matoll i finalment va arribar el desert.

Ah! Us preguntareu pel menjar, no? Doncs bé. Arròs, verdures, pasta, carn, pollastre, molta fruita i aigua 
bullida. Com a curiositat... cada dia a l'acabar l'etapa ens preparaven un te i crispetes (al final esperaves que 
arribes aquesta hora).

Últim refugi, les dotze de la nit. Tapats de cap a peus. Pole, pole i com cuques de llum ja estem al Gilman's 
Point. Hora i mitja després, a -20 ºC coronàvem el Kilimanjaro, estem a Uhuru Peak. Objectiu aconseguit. 
Sortida de sol més que espectacular. Els primers raig de sol ens il·luminen la glacera de d'alt del volcà. 
Impressionant! Sense paraules.

Ara toca baixar. Desfem el camí fet i anem plegant les molles de pa que havíem tirat al pujar. Farem nit al 
segon refugi.

L'endemà a primera hora del matí i, amb una alegria desbordant, el grup de l'expedició ens va cantar la cançó 
típica del Kilimanjaro com a felicitació de l'ascensió i, com que tot el que puja, baixa i, tot el que comença, 
s'acaba, entrem a l'últim dia de descens fins la porta del Parc.

Aquí ja vam posar fre a les nostres cames. Ara tocaven dos dies de safari i la tornada cap a casa. Ah! També 
tocava començar a pensar nous objectius.   

Oriol Masip i Esther Vidal, dos Picosseros
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Nom de la Ruta:  Cingles dels Motllats  La Mussara  

Comarca:  Alt Camp  Durada:  05:00 hores  

Desnivell acum.:  560 m.  Quilometres:  11’700 Km  

Altura mínima:  740 m.  Altura màxima:  1.077 m.  

 

Sortida/arribada: El Bosquet, municipi de Mont-ral (775 m.). 

Itinerari: El Bosquet (775 m) – Mas del Cisterer (760 m) – Puig Pelat (1.077 m) – Portell de 
l'Onclet (1.000 m) – Portell de l'Abellera (998 m) – La Foradada (972 m) – El Bosquet (775 m). 

Descripció: Agafem 
el GR-7 en direcció a 
La Mussara, passem 
per el Mas del 
Cisterer, tot seguint 
les marques del GR-
7 anem pujant al coll 
de la Creu, poc 
abans d'arribar-hi un 
camí a la dreta, 
marcat amb fites, en 
portarà per un grauet 
a costat de ponent al 
Puigpelat, amb 
excel·lents 
panoràmiques.



 Anem en direcció de 
llevant per el caire 
del cingle, al cap 
d'una estona el camí 
gira a l'esquerra cap 
el comellar, 
nosaltres hem seguit 
recta fins al final del 
cingle per recular 
desprès i anar a 
buscar el comellar 
que ens portarà al 
Portell de l'Onclet, el 
camí gira a la dreta 
per sota el cingle, 
per tot seguit girar a 
l'esquerra per anar a 
buscar la pista que 
hi ha sota els cingles 
dels Motllats. 
Seguim la pista 
durant uns 20 
minuts, i trobarem un corriol que travessa la pista, a la dreta baixaríem cap el Mas del Cisterer, nosaltres 
agafem el de l'esquerra que puja al Portell de la Cova de la Bruixa, abans d'arribar-hi anem rectes tot seguint 
el caire del cingle, travessem un barranc i arribem sota el Portell de l'Abellera, no acabem de pujar, un camí a 
la dreta que passa per sota el cingle, passem el grau de l'Abellera, el camí puja i baixa per sota el cingle fins 
arribar a la Foradada, abans un trencall a l'esquerra puja a la cova dels Mollats. Desprès de gaudir del forat a 
la roca, baixem per el camí que baixa per el costat de ponent, que primer va en direcció a Mont-ral fins un 
collet on el camí gira a la dreta per baixar-nos fins al barri del Bosquet punt de sortida i arribada.

Tel. 
C/ farinera, 6
43791 Ascó

977 404 145

disseny gràfic /  / pàgines web impremta digital

info@optim.gr
www.optim.gr
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ZONA: Vall de Lutour, Cauterets
ALTITUD: 1980 mts.
SITUACIÓ: En el marge dret de la 
vall de Lutour, en el itinerari del pic 
de Chanchou i al pic d'Ardiden.
CARACTERISTIQUES: Refugi no 
guardat, 15 places, mobiliari basic, 
dormitori amb mantes, cuina amb 
xemeneia, aigua prop del refugi.
ASCENSIONS I TRAVESES: Pic 
d'Ardiden, pic Chanchou, Pic de 
Cestrede, i diverses travesses.
ACCÉS: Des de Cauterets en cotxe 
fins la Hotellerie de la Frutiere, 
desprès 1,30 h. de marxa.

REFUGI: Grange d'Holle.
ZONA: Gavarnie
ALTITUD: 1495 mts.
SITUACIÓ: En la carretera al coll de 
Bujaruelo a dos kilòmetres de 
Gavarnie.
CARACTERÍSTIQUES: Refugi 
guardat tot l'any, excepte del 11 del 
Xl, al 13 del Xll. Antigua borda 
reconvertida, 50 places, lliteres, 
mantes, dutxes, serveis de menjars, 
terreny del refugi per càmping.
ASCENCIONS I TRAVESSES: Totes 
les del circ de Gavarnie, esqui, GR 
10 pròxim.
ACCÉS: Per carretera.

REFUGI: Breche de Roland
ZONA: Circ de Gavarnie.
ALTITUD: 2587 mts.
SITUACIÓ: Al nord i sota la bretxa 
de Roland, entre esta i el pic de 
Serradets.
CARACTERÍSTIQUES: Refugi de 
57 places, guardat del 6 de Maig al 
31 d'octubre, i algun fi de setmana, 
servei de menjars, llum elèctrica, 
mantes, en tems no guardat 30 
places.
ASCENCIONS I TRAVESSES: 
Taillon, Gavietou, Casco, Marbore, 
Torre de Marbore, Monte Perdido. 
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TSFaixes. Nuvóls allargats. Recollit a Móra d'Ebre.

Fises. Núvols prims que assenyalen aigua. Recollita a 
Riba-roja.

Garbinada. Barreja de vent i núvol. Recollita Ginestar, 
Miravet, Móra d'Ebre i Móra la Nova.

Gebre, la. Ès una broma que gebra els pins al hivern. 
Recollita a Ascó.

Gira-sol. Nuvolet que fa un halo al voltant del sol, com 
la ratlla de Sant Martí. Pel reflex sembla que hi hagi dos 
sols. Recollir a Rasquera i a Tivissa.

Gitanes, les. Bromes soltes que duen vent. Recollit a 
Rasquera i a Tivissa. També les anomenen al Camp de 
Tarragona i al Priorat.

Llamaderos. Núvols que venen del mar “llamaderos del vent”. Sembla un curiós 
castellanisme. Recollit a Rasquera.

Llaüt. Núvol llarg que porta vent. Deu ésser per semblança amb l'embarcació. Recollit a la 
Palma. 

Llegany. Núvol prim que porta neu o vent. Recollit a la Palma i a la Torre de l'Espanyol on 
parlen sobretot de “cel enlleganyat”.

Llenties: Núvols escampats que tenen la forma d'aquest llegum. Recollit la Llaberia.

Llentilles: Núvols de vent saltejats, no seguits. Recollit a la Palma.

Llistes: Núvols allargats que duen vent. Recollit a la Palma.

Manxes: Núvols prims, de vegades com teranyines, que portes vent. Recollit a Ginestar, 
Miravet, la Serra d'Almos, Tivissa, la Torres de l'Espanyol i Vinebre on parlen concretament de 
manxes de vent.

Marinada: Broma de mar que s'agafa al cim d'una muntanya. No és el vent del mateix nom. 
Recollit a Rasquera.
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N “EL CAMÍ DE SIRGA” I “LA PICOSSA” A 
BERLIN!, per Albert Ferré 

 
Permeteu-me compartir amb vosaltres el que per 
mi ha estat una excursió molt especial, en la que 
tots, d'alguna manera, hi vàreu estar presents.
 
El passat 26 de setembre, juntament amb prop de 
41000 ànimes, vaig viure per primera vegada el 
que és una Marató. Quatre hores i mitja donen 
molt que pensar, sóc així de lent (ho dic amb tota 
humilitat, ja que no pretenc res més que passejar-
me sense soroll per aquest món). Vaig correr per 
Berlín i la seva història... Imperi i “Raich”... amb la 
seva gent totalment bolcada a la cursa... amb la 
pluja salada per la suor... els companys corredors 
vestits de tots colors i barrets horteres (jo un 
d'ells)... les olors, perfums de cossos, colònies 
vàries... la llum grisa d'un dia plujós... els edificis 
mirant-nos des de dalt... en els últims quilòmetres, 
a les cames, amb el dolor intens de l'asfalt a cada 
“cop de pas” ... Per finalment arribar a la Porta de 
Bradenburg, el millor premi, amb llàgrima 
inclosa... Passar-hi per sota va ser emocionant, 
després de quatre mesos de preparació, com un 
privilegi tan sols guardat per als Grans de l'antiga 
Grècia, a la fi viure i gaudir la ciutat gràcies a la 

Marató.
 
Si tres anys enrere, algú m'hagués dit que fóra capaç de córrer una Marató l'hagués tractat de  
boig!! El més segur és que l'hagués enviat “de pet” al Pere Mata (pesava 14kg més i no feia ni 
cent metres corrents)!!. Després dels dies, ara en fred, i perduda l'eufòria que et provoquen 
les endorfines després de fer un gran esforç, passes a la fase en que interioritzes la cursa i es 
queda com el que realment és: una fita personal més, un esglaó que ja he pujat, que ara 
queda per al record. Penso en la gent que per força i sense córrer li toca fer vàries maratons.
 
Durant la Marató vaig veure “el Cami de Sirga”, el riu i Móra, quan a les 7 del matí anàveu 
arribant al “Passeig del Pont” per distribuir-vos als controls, als de les bicis arribant a “tota 
vela” , a Sisco, aguantant el dolor, tot coix, pro satisfet en acabar la cursa, nosaltres ratllats 
de braços desbrossant les senderes, i a la nit xerrant de la cursa, del món …  imatges del pic 
de l'Àliga, balcó d'en Ximet, Perles, la Picossa, ...
Que portar la samarreta del “I-Camí de Sirga”, i passejar-la per tot Berlín, sigui un petit gest 
per Móra i els amics de La Picossa.
 
Val a dir que semblava que allí els Holandesos eren descendents de Móra: com m'animaven! 
–suposo pel color de la samarreta-. Però de la manera en que ”bramaven”, bé podríen ser 
insults!!. Curiosament ha estat un dels llocs on no hagués dit mai que veuria tants culs de 

 a 



dona i “penjarolls” d'home pixant al 
mateix temps en una mitjana de carrer. 
També vaig poder veure fent esport en 
la Marató a uns Óssos (símbol de 
Berlín), a Samurais, Gossos, 
Enterradors, Gogós mamelludes..., tots 
eren atletes vestits com en un 
Carnestoltes.
 
Corríem amenitzats per una trentena 
de grups musicals, escampats per tot 
el recorregut, a més de varis equips de 
música que sonaven “a tota fava” des 
dels balcons pisos de les grans 
avingudes, amb personal cridant 
sorolls ètnics, saltant amb les gerres 
plenes de suc de civada, mullant, 
esquitxant, i fent els honors a un famós 
tal “Prost”  el de la “Octoberfest”.
 
A la nit, entrant a l'hotel, la dona 
als braços –com en una nit de noses-  
la meva medalla de la Marató penjada 
al coll, ple d'orgull, igual que un nen, 
just esperant l'ascensor, ens creuem 
amb el típic "cachondo" i em pregunta 
en un gran inglès-germànic -somrient i 
assenyalant la medalla-: "égss que 
haggs erstatt und primer en arribaten?, 
jen jen jen”. Jo li vaig contestar amb el 
meu gran inglès-català: "ies, érs què 
quan corres, specialment in one Marathòn -com moltes coses in aquesta life-, ho fas contra your mateix". Per 
això vaig ser el primer en guanyar al que era abans.
Ara ja corro amb en "Filípides" !!!!.
 
A la tornada en l'avió teníem la sensació de que la intensitat viscuda en aquests tres dies va ser com la 
viscuda en tres setmanes; sense pensar en els museus no vistos, els carrers no passejats, la gent no 
coneguda, la roba no comprada, els cabarets no ballats, les birres no begudes, … ho deixarem per la propera. 
El pare, al cel el trobi, sempre deia en acabar la collita de les ametlles: si en queden a l'arbre és bona senyal, 

vol dir que n'hem collit moltes.
 
Berlín, per mi, és l'illa que contagia de llibertat i 
tolerància a un país que va patir de tot el contrari. I 
com diu el seu alcalde: “Berlin es la ciutat més 
endeutada d'Alemanya i potser d'Europa, però és la 
ciutat més sexy”. 
Què voldrà dir? Us deixo que ho descobriu per 
vosaltres mateixos en el proper viatge o Marató a 
Berlín, això sí, una pista, aneu-hi acompanyats de la 
vostra parella.
 
“Danke schön, Berlín”

dels 

,

amb 
i
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Troba les 7 diferencies.
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?11 de setembre, despelgament de les senyeres 
gegants al Pont de Les Arcades.-

Aquesta vegada, tres valentes i un valent, (la Laia 
Hernàndez, l'Eloi Hernàndez, l'Alba Balsells i la Mercé 
Tost), van ser els encarregats de conduir amb fluïdesa i 
una sincronia perfecte, les dues tradicionals senyeres 
que vesteixen tradicionalment els pilars del Pont de les 
Arcades, a Móra d'Ebre, per la festa de la Diada Nacional 
de Catalunya. Dalt al pont l'equip de suport cuidava el 
descens i procurava la bona marxa de l'emotiu acte. Com 
ja és habitual, la barca de La Creu Roja, pilotada de 
forma magistral per Batiste Niñerola, va fer una recepció 
perfecte dels que varen baixar les senyeres, al temps 
que el Passeig del Pont retronava amb els aplaudiments 
de la nombrosa concurrència. 

Una vegada més, hem d'agrair al Tècnic de Cultura de l'Ajuntament, en Ferran Roca, l'esforç 
de coordinació i la seva sensibilitat i disposició per a solucionar qualsevol entrebanc possible.

12 de setembre, Piraguada de la Platja de La Marquesa a 
l'Ampolla, per mar obert. 45 assistents.-

Un dia esplendorós va acollir a a la munió de participants 
d'aquesta remada a mar obert. El mar estava pla com una 
bassa d'oli i això va propiciar una travessa tranquil·la on els 
participant van poder gaudir d'algun bany, ja que fins al lloc 
d'esmorzar, al far de la Punta del Fangar, les aigües eren poc 
profundes. Després d'esmorzar, reprenem la travessia, 
entrant ara a mar obert on l'aigua ja tenia més moviment i 
l'allunyament de la costa donava més ambient d'aventura als 
participants, sense comprometre en cap moment la seguretat 
dels piragüistes. A l'arribada a la costa, ens van venir a rebre 
els del personal de salvament de la platja, que alarmats al veure venir la petita invasió de 
piragües que els hi venia de dret a la platja, van decidir de posar-hi ordre i dirigir-nos a una 
part de la platja que no estava ocupada per banyistes per tal d'evitar abordatges no desitjats.

No cal dir que la majoria dels assistents, atès la zona on acabàvem, va optar per buscar un 
restaurant o “xiringuito” on posar fi a la jornada amb un bon dinar a base de peix.

10 i 11 d'octubre, El Pedraforca, el regne de les bruixes.35 assistents.

Altra cop les bruixes no ens van ser propicies i no van conjurar les amenaces 
de mal temps que les previsions meteorològiques preveien. Tota la nit plovent 
amb ganes, va convèncer a bona part dels participants a quedar-se ben 
calentets al llit, a excepció d'onze benintencionats innocents que vam fer acte 
de presència al Mirador de Gressolet, sota una pluja persistent que va impedir, 
ni tant sols plantejar-se, de fer alguna ruta alternativa.

Al final, cadascú es va replantejar la jornada: uns van omplir el cistell de bolets, 
d'altres van fer visites turístiques a les Mines de Sal de Cardona o a les mines 
de carbó (tot sota cobert, que fora plovia amb ganes) i fins i tot anant de ruta 
per les poblacions properes a conèixer una mica més el nostre país.

Queda doncs, per a un tercer intent, el pujar aquest emblemàtic cim que 
sembla que se'ns resisteix, però com diu la dita: a la tercera va la vençuda!.



Piraguada Punta del Fangar
Emblemàtica remada per paratges sense parangó, dins l'àrea del Parc Natural del Delta 
de l'Ebre.

Diada Nacional 
de Catalunya
Un any més, les 
senyeres 
gegants van ser 
baixades al so 
de l'Himne 
Nacional.


