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14 d'abril.- III Open Block de Lo Portalet. 

Una nova edició, i ja van tres, d'aquesta festa lúdica i 
amistosa que pretén reunir en bona harmonia i sana 
competència a tots aquells que busquen la 
superació i l'equilibri en la “dansa vertical”. Una 
jornada completa a l'entorn del rocòdrom.

Horari: A les 9:00 trobada dels participants i 
esmorzar de motxilla. A les 10:00 començarà la 
competició on es plantejaran cinc problemes per a 
cada categor ia:  home, dona i  in fant i l ,  
successivament s'aniran desenvolupant les series 
per cada categoria i fent les eliminatòries 
corresponents. Si a l'arribar el migdia encara no hi 
ha guanyadors es planteja de fer un dinar de 
germanor per a aquells que ho vulguin i els que no, a 
dinar a casa. Per la tarda es continuarà el campionat 
si s'escau i quant hi hagi el podi decidit, es 
continuarà la festa fins que ja no quedin ganes 
d'escalar. En definitiva una festa entre amics per 
gaudir de l'escalada en rocòdrom i també de les 
evolucions de tots aquells que competeixen o 
senzillament ho volen provar. Inscripcions: al 
mateix rocòdrom, és una competició oberta a 
tothom que vulgui participar.

22 d'abril.- Un tomb pel terme: El barranc de la 
Foig. 

És terme de Garcia, però ben proper al nostre terme, 
un espai recòndit i avui pràcticament perdut que 
encara conserva la bellesa i salvatgia dels espais 
naturals. D'antuvi, aquest era un nexe d'unió entre 
les dues ribes de l'Ebre i com a tal gaudia d'un camí 
ral empedrat que avui restava desaparescut. La 
bona feina dels nostres investigadors habituals, en 
J. L. Ordovás i J.M. Escoda, ha donat el resultat 
esperat i han recuperat aquesta meravella, que 
tindrem ocasió de estrenar en verdadera primícia. 
Sortirem de la cruïlla del pas de barca de Garcia i 
enfilarem el barranc de La Foig fins al salt que tanca 
la vallada i arribats a Perles intentarem de seguir la 
cresta fins a empalmar el GR171 i el seguirem en 
direcció a Garcia fins arribar altre cop als cotxes. 
Una jornada especial i una ruta excepcional que no 
us podeu perdre.

Sortida: Del Passeig del Pont a les 8:00 del matí. És 

una excursió matinal i a l'acabar anirem a 
l'Aubadera on farem el tradicional Vermut de 
l'excursionista per al gaudi de tots els assistents, 
amb beguda fresca i pica-pica a dojo.

22 d'abril a les 19:00 Projecció audiovisual a La 
Llanterna Teatre Municipal:  

Treck pel NEPAL, des de Tumlingtar a Lukla 
pujant el Mera Peack i L'Amphu La. 

La Teresa Serentill és una amiga de la nostra 
entitat, i ja vam poder gaudir la seva companyia en 
una altra projecció. Ens presenta ara un 
excepcional reportatge d'una expedició al Nepal, on 
podrem endinsar-nos en un país de fantasia, a 
cavall de l'edat mitjana i del segle XXI, i viure 
escenes i paisatges de pel·lícula alhora que la 
Teresa, i possiblement la seva companya 
d'expedició Isabel, ens faran una acurada i amena 
explicació de la seva aventura, amb anècdotes i 
vivències que ens faran viatjar en la imaginació, tot 
resseguint noms mítics de la història de les 
expedicions a l'Himalaia.

7 de maig.- Reunió de la IVª Vegueria de la 
Federació d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya.

Com cada any, la nostra entitat serà l'amfitrió dels 
representants de les entitats federades de la IVª 
Vegueria i es celebrarà una reunió al nostre local. 
Es tracta de les reunions habituals que se 
succeeixen cada mes i que procuren la bona marxa 
dels clubs i entitats que la composen dins el marc de 
la federació de muntanya.

20 de maig.- Els Motllats, l'imperi de la pedra 
calcària. 

Els Motllats, una serra que mira a mar, a cavall de 
La Mussara i de Mont-ral, un espai calcari, perdut 
en la solitud de la seva orografia, un país on els 



camins segueixen la ruta de la lluita diària per sobreviure, 
solcats per l'esforç i convivint en perfecta comunió amb la 
natura. Pobles com el Bosquet, L'Aixàbega o Mont-ral, 
son petites agrupacions de cases que vivien per i de la 
muntanya i nosaltres seguirem els camins treballats que 
pujaven dalt la serra, arribarem al Puig Pelat, el més alt del 
massís amb 1077 m., seguirem els seus cingles gaudint 
de les magnífiques panoràmiques que ens ofereixen, i 
arribarem a la Foradada de Mont-Ral, l'espectacular pont 
de pedra que ja fa uns anys poguérem visitar, per tornar 
després al Bosquet. Una bella excursió per un terreny que 
ens és aliè però que gaudeix de la protecció d'Espai 
Natural i que com podrem comprovar és força merescuda.

Sortida: A les 8:00 del Passeig del Pont, 
donada la llargada del desplaçament i la 
duració del recorregut que calculem 
d'unes 5:00 hores, serà una excursió per 
a tot el dia.

17 de juny.- El Lloà, descoberta al pre-
Montsant. 

Una vegada més, l' inquietud i la 
curiositat del Josep Mª Escoda i amb la 
important ajuda del també soci Angel 
Sentís, ha donat forma a un circuit 
totalment inèdit, amb la recuperació i 
redescoberta d'un dels camins d'accés 
que permetien assolir el Damunt Roca, la 
part alta del cingle, on la riquesa del 
terreny obligava a la pagesia del contorn 
a pujar-hi sovint. Un pas al més pur estil 
del Montsant: aeri, impensable i 

agosarat, conforma la clau d'aquesta ruta excepcional que 
comença al poble de Lloà i transcorrent entre vinyes, 
s'escola entre els Rogerals de capricioses formes de gres 
roig, continua per la parida dels Cargols, avui en estat 
d'abandó, fins a trobar el Camí ral de Falset a La Figuera tot 
cercant el Grau del Pi per ascendir el cingle de Damunt 
Roca. Seguidament visitarem la font amb el curiós nom de 
Mimfamí, per baixar després pel Mas de la Pedregosa i per 
la curiosa roca del Nas d'en Quiuma i arribar finalment al 
Lloà.

Sortida: A les 8:00 del Passeig del Pont, es calculen unes 3 
hores de camí, per tant serà matinal.

15 de juliol.- 3ra Cursa del Camí de Sirga.

Una altra edició d'aquest esdeveniment esportiu que tanta 
projecció dona a la nostra comarca i com no al nostre poble. 
Com sempre serà imprescindible l'ajuda i l'esforç de tots els 
socis, ja que son la peça clau de l'èxit de la Cursa. Una cursa 
que ja comença a tenir anomenada per ser de les mes 
dures, per la seva excel·lent organització i per la varietat de 
la ruta que incorpora tota mena de terreny. Aquest any els 
recorreguts seran els mateixos que en la edició anterior, 
però el sentit serà l'invers, oferint així noves perspectives i 
variant totalment la dificultat. Us mantindrem informats i 
confiem amb el vostre suport.

22 de juliol.- Sisena ascensió nocturna a La Picossa i 
sopar a la fresca.

Altra vegada farem aquest homenatge tant nostrat al cim 
tòtem de la nostra entitat, talment com si fos una 
peregrinació nocturna assolirem la Punta de l'Estel des d'on 
contemplarem la Vall de l'Ebre sota els estels de la nit, una 
iniciació espiritual que comunica el cim de la nostra 
estimada Picossa amb els cims dels milers de muntanyes 
de la terra, sintonitzant amb l'esperit excursionista de la 
humanitat. Aquest any es planteja de fer un recorregut 
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En compliment de la normativa vigent, es facilitarà l'assegurança federativa temporal, al preu 
de 4,60 euros a tots aquells que no estiguin federats.

Per apuntar-vos o 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.

A través de la nostra pàgina web www.lapicossa.org, podràs estar puntualment informat de les 
modificacions i incidències dels actes programats, tanmateix si no reps els nostres correus 
electrònics o no ens has facilitat la teva adreça electrònica, escriu un mail a 
lapicossa@gmail.com. D'aquesta manera estaràs convenientment informat. Us recordem que 
segons la normativa vigent, els propietaris de gossos, els heu de portar lligats. Si mes no, cal 
que sigueu responsables dels mateixos.

diferent per tal d'introduir 
alguna variant, però el final 
de tot plegat serà el magnífic 
ressopó-sopar a l'ermita de 
Sant Jeroni, amb beguda 
fresca, pa amb tomaca, 
pernil, pica-pica, meló i 
síndria i sobretot, bona 
companyia!.

Sortida: A les 21:00 de 
l'ermita de Sant Jeroni, 
excursió de menys de 2 
hores, cal portar llanterna.

Inscripcions: Als telèfons 
de contacte o a l'Òptica La 
Creu Blanca, al preu de 5 
euros els socis i de 7 euros 
els que no siguin socis. És 
important que us apunteu per tal de poder fer una previsió del menjar i el veure que s'ha de comprar.
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AUn 23 d'abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi,  ara fa 11 anys, donava el primer 
pas l'agrupació excursionista La Picossa. Des de llavors han estat moltes les passes i 
molts els camins i viaranys que s'han recorregut, l'entitat ha anat evolucionant i aquell 
esbós incipient amb l' il·lusió posada en reviure projectes passats ha acabat agafant 
volada de futur, amb una secció d'escalada cada cop més potent i més nombrosa, amb 
uns socis que trenquen esquemes en duríssimes carreres de muntanya, amb 
l'augment constant de socis i simpatitzants que creuen amb nosaltres i participen de 
les excursions i propostes que els hi oferim. Així doncs, FELIÇ ANIVERSARI!. Un 
aniversari que es de tots ja que tots sou part d'aquest projecte.

Avui per avui, el repte de la nostra junta, és oferir als socis rutes i recorreguts nous i 
espectaculars, donar a conèixer espais naturals i muntanyes amb una alt valor 
paisatgístic i excursionista, iniciar al caminant tot descobrint-li la muntanya i el seus 
secrets, en definitiva volem aconseguir que els nostres socis siguin autònoms i que 
cada vegada més les rutes que fem amb La Picossa, siguin suggerides pels nostres 
socis i que cada vegada més la nostra no sigui la única sortida del mes, sinó una més.

Una lluita que ha estat constant en la 
nostra agenda, ha estat la d'aconseguir 
revalorar la nostra comarca des del punt de 
v ista excursionista,  senyal i tzant ,  
descobrint i donant a conèixer rutes i 
camins, fent difusió de la bellesa i de les 
singularitats de la terra, valorant la 
magnificència de la natura i minimitzant les 
intervencions humanes que destrueixen el 
paisatge. Lamentablement, no ens hem 
vist gens recolzats per les administracions 
locals ni del país, reiteradament veiem 
com projectes molt agressius amb el 
paisatge es van fent realitat, actualment 
els parcs eòlics, que sense mesura, 
destrueixen sistemàticament les serres 
més verges i boniques de la nostra terra. 
Resulta depriment, tant de temps de 
recerca, marcatge, senyalització i difusió perquè al cap d'un temps les màquines 
trinxin barroerament tota la feina feta i fins i tot els vestigis de la nostra història que fins 
ara havien persistit impertorbables al temps.

Finalment volem recordar-vos que el secret de l'èxit de la nostra entitat és la vostra 
participació als actes que organitzem, veniu a celebrar aquest onzè aniversari amb 
nosaltres participant a tots els actes que pugueu, si vosaltres hi sou es justifica la feina 
feta i ningú gosarà dubtar de la importància de la nostra entitat, els socis sou la 
columna vertebral de l'agrupació.
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ALTITUD:  2.005 m.
SITUACIÓ:  Al sud del Llac de 
Boullouses.
CARACTERÍSTIQUES:  Refugi 
guardat de juny a setembre, i de febrer 
a abril. 35 places. Mantes. Dutxes. 
Calefacció. Servei de menjades. En 
època no guardada part oberta amb 14 
places, matalassos i mantes.
ASCENSIONS I TRAVESSES:  Pic 
Carlit, Pic Perit, GR-11, Tour de Carlit.
ACCÉS:  Per carretera des de Mont 
Louis (CD60). A l'hivern amb esquís pel 
mateix itinerari, o bé utilitzant els 
remuntadors de Font-Romeu. 

REFUGI: Refugi de Nohedes.
ALTITUD:  2.300 m.
SITUACIÓ:  Sota la font de la Pedrix 
(2.312), al sud-est del Madres.
CARACTERÍSTIQUES:  Refugi 
no guardat amb 10 places amb lliteres 
amb matalassos. Xemeneia.
ASCENSIONS I TRAVESSES:  Pic 
Madres, Pic de la Pelade, Tour de 
Capcir.
ACCÉS: Des d'Olette en cotxe fins el 
Col de Portus. Des de Nohedes es pot 
arribar amb un tot-terreny. Des del Col 
de Portus al refugi a peu: per Gour 
Negre 1h. 40', per Gour Estelat 2h. 30'.

REFUGI: Chalet Des Cortalets
ALTITUD: 2.150 m.
SITUACIÓ: Al nord del Canigou
CARACTERÍSTIQUES: refugi guardat, 
obert del 3 de juny al 30 de setembre. 
80 places amb habitacions de 2-3 
places i amb dormitoris comuns. 
Dutxes. Servei de menjades. Refugi no 
guardat obert tot l'any. 20 places amb 
lliteres amb matalassos. Xemeneia i 
aigua a l'estiu.
ASCENSIONS I TRAVESSES: Pic de 
Canigou (2.784 m.), GR-10.
ACCÉS:  En cotxe des de Prades, 
dirigir-se per la D27, passant per 
Taurinya, fins al col de Millères. Seguir 
fins al refugi per pista no molt bona. 
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NO A LA DESTRUCCIÓ!, un clam per salvar les nostres muntanyes

Mentre estàvem agrupant-nos al Passeig del Pont, a la serra, la tija del primer 
aerogenerador s'aixecava  a l'horitzó de Móra d'Ebre. L'inevitable es feia real. Ja fa dies, 
molts de nosaltres contemplàvem astorats la salvatgia de la destrucció de la serra de 
Xarcums: pins trinxats, cims replanats, barrancs i colls reomplerts, blocs de pedra i terra 
inundant indrets de vegetació ara destrossada i una pista de 8 metres d'amplada tallant 
les muntanyes com una immensa cicatriu...

Per això, el dissabte dia 31 de març, prop d'un centenar de persones ens manifestàvem 
pels carrers de Móra, cridant la nostra inconformitat amb la barbàrie i la manca de 
sensibilitat pel paisatge. Poca gent, massa poca gent. Potser és cert l'axioma que diu 
que els pobles tenen allò que es mereixen, però seguirem lluitant, amb poca esperança 
es cert, però amb fe!, i mentre, si és inevitable, assistirem a l'enterrament definitiu d'una 

de les poques zones verges del 
terme i un corredor biològic 
importantíssim, únic a la 
contrada.

12 aerogeneradors s'alçaran 
sobre el nostre terme, 12 
monuments que haur ien 
d'avergonyir a alguns polítics 
ineptes, i que els hi recordaran 
per sempre l'abast de les seves 
decisions.
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El Montsant, entre congostos i barrancs
Text extret en part de la pàgina web del Parc Natural
El Montsant forma part d'una via d'unió entre el sistema ibèric i el Prepirineu. L'elevada diversitat 
biològica que aplega es veu propiciada per un particular relleu caracteritzat per un seguit de 
cingles, congostos i barrancs, que dificulten l'accés a l'interior de l'espai i preserven el seu 
aïllament.  
El paisatge vegetal es defineix clarament per la vegetació mediterrània amb una certa influència 
submediterrània i euro-siberiana. Teixedes, murtars i espècies de flora protegida com el salze de 
cingle conformen una vegetació d'alt valor natural. L'espai vegetal es reparteix entre els dominis 
de l'alzinar amb marfull i el carrascar, que predominen en la major part de la zona, i el de la 
roureda seca de roure de fulla petita, que apareix als fondals més humits i als nivells superiors de 
la serra. Les grans extensions de rocam singularitzen aquest espai ric en elements propis 
d'aquesta mena d'ambients com les comunitats de poniol fruticós o de salze de cingle. 
El Montsant, conjuntament amb el massís dels Ports, és un dels reductes faunístics de més 
importància de les comarques meridionals catalanes. Cal remarcar l'àrea que se situa a l'entorn 
del riu Montsant, que constitueix una àrea de gran diversitat, representativitat i singularitat 
d'animals on es pot trobar la colobra llisa meridional, el turó, la mostela, la fagina, el toixó, la 
guineu, l'àliga cuabarrada, l'àguila daurada, l'àguila marcenca, l'esparver, el falcó pelegrí, el duc, 
la merla d'aigua, l'oreneta cua rogenca i el xoriguer. Al riu, s'hi troben peixos com el barb 
comú, la madrilla i la bagra, entre d'altres. 
Pel que fa al relleu, el Montsant en alguns indrets s'assembla molt al modelat montserratí, amb 
elevades cingleres i monòlits de formes singulars que sovint reben noms específics, fruit de la 
imaginació popular (els Tres Jurats, la Cadireta, el Cap de Mort, el Bisbe...). En alguns trams dels 
congostos, s'han format profunds gorgs (localment anomenats cadolles) de gran bellesa i 
espectacularitat, destacant les anomenades Cadolles Fondes, al terme d'Ulldemolins. Cal 
esmentar, també, el gran nombre de fonts existents i la gran quantitat de coves i avencs que 
s'han format, que a més del seu interès hidrogeològic i faunístic, són indrets privilegiats des del 
punt de vista esportiu. 
El Montsant és també un espai amb un important patrimoni arqueològic i arquitectònic. Les 
troballes arqueològiques fetes arreu de les serres de Montsant deixen constància de l'antiguitat 
de l'establiment humà en aquest territori. Els importants jaciments de sílex de la serra i de la vall 



del riu Montsant han atret el poblament com a mínim d'ençà del 
Magdalenià i són abundants els testimonis arqueològics des 
d'aquella fase del Paleolític fins a l'època romana. La màxima 
concentració de restes prehistòriques se situa als repeus de les 
cingleres del Triàsic i al fons de les capçaleres dels rius del 
massís. Pel que fa al patrimoni arquitectònic dels temps 
medievals ençà, cal remarcar les ruïnes de la Cartoixa 
d'Escaladei a la Morera de Montsant, així com moltes altres 
restes de construccions des del segle XIII al XVIII. 
A dia d'avui i dins la protecció especial de tots els parcs naturals, 
és un espai de gran interès excursionista amb una complexa 
xarxa de camins als que la complicada orografia de la roca 
conglomerada, obliga a fer giragonses i a escalar per indrets 
impensables, molt sovint ajudat per equipament fixes, com son 
graons, cables i cadenes. Els fantàstics paratges i les grans 
panoràmiques son els altres ingredients que han convertit la 
serra en un centre de peregrinació excursionista d'arreu del 
país. 

També darrerament s'hi ha afegit el col·lectiu escalador 
de manera massiva, passant de ser una activitat 
purament d'aventura i molt esporàdica a haver-hi zones 
de ressonància mundial, amb vies de gran dificultat 
envaïdes per vertaders mutants de l'escalada esportiva.

Tel. 977 404 145
C/ farinera, 6
43791 Ascó

disseny gràfic /  / pàgines web impremta digital

info@optim.gr
www.optim.gr



UNA CURSA PER A ESPORTISTES DE 
FERRO, III CURSA DEL CAMÍ DE SIRGA

El projecte inicial dels socis Jim i Albert ha anat desenvolupant-se i creixent com un infant ben 
peixat. Tots som coneixedors de que les dues anteriors edicions van ser un gran èxit, tant 
d'organització com de participació, tant és així, que afrontem la tercera edició amb tot l'equip 
organitzador il·lusionat i amb la vàlua de l'experiència aconseguida, estan a plena potència. 
Naturalment un peça MOLT important som tot el personal de suport que durant la jornada 
col·laborem i ajudem amb els controls, amb l'organització i amb el servei als corredors. L'altra 
peça molt important és la participació, i aquí podem ajudar molt amb la difusió,  donant a conèixer 
la Cursa i fent-ne proselitisme entre els nostres coneguts.

La nostra és una cursa famosa entre els assidus a aquests esdeveniments, per la seva duresa, 
per la calor que encara la fa més dura, però també per l'excel·lent organització, pel paisatge 
canviant i la varietat del terreny, però també es famosa per oferir dos circuits més: el de mitja-
marató i el d'iniciació, que permeten gaudir de l'esforç a tothom, sigui quin sigui el seu nivell. 
Aquesta conjunció d'elements fa que aquesta edició esperem encara més assistents i per tant 
serà encara més important la vostra col·laboració.

COMPTEM AMB VOSALTRES, SOU MOLT IMPORTANTS PER AL BON 
DESENVOLUPAMENT DE LA CURSA, US NECESSITEM!!!
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CALENDARI DE CURSES 2012

15/01/2012 - 3a Cursa les II Torres, a Campredó - 24Km i 640m desnivell positiu
29/01/2012 - 3a Cursa del Pastisset, a Benifallet - 26Km i 1489m desnivell positiu
12/02/2012 - 3a Cursa lo Frare, a Ginestar - 22Km i 815m desnivell positiu
26/02/2012 - 4a Cursa de muntanya la Cameta Coixa, a Miravet - 19Km i 1200m desnivell positiu
11/03/2012 - 5a Cursa de les Fonts, a Xerta - 27Km i 1700m desnivell positiu
01/04/2012 - 5a Cursa de muntanya Serra de les Fites, a la Pobla de Massaluca - 24Km i 600m desnivell positiu
15/04/2012 - 3a Cursa d'en Panxampla, a Alfara de Carles - 23Km i 1600m desnivell positiu
29/04/2012 - 3a Marató de la Fageda, a la Sénia - 42Km i 2050m desnivell positiu
13/05/2012 - 3a Cursa del Vent, als Reguers - 22Km i 1400m desnivell positiu
27/05/2012 - 12a Cursa de la UEC Tortosa, de Rasquera a Tortosa - 42,1Km i 2000m desnivell positiu
17/06/2012 - 4a Duextrem Amposta "Lo Coll Llarg", a Amposta - 22Km i 1200m desnivell positiu
30/06/2012 - 2a Cursa de la Marcenca, a Bítem - 23Km i 1200m desnivell positiu
15/07/2012 - 3a Cursa Camí de Sirga, a Móra d'Ebre - 24Km i 1200m desnivell positiu
28/07/2012 - NO PUNTUABLE - 1a Cursa Nocturna dels Cocons, a Tivenys - 24Km i 1200m desnivell positiu
01/09/2012 - 3r Km vertical de Roquetes, a Roquetes - 7Km i 1360m desnivell positiu
11/09/2012 - 6a Cursa de muntanya Vila de Falset, a Falset - 23Km i 775m desnivell positiu
30/09/2012 - 6a Pujada al Montsià Memorial Francesc Bort (Madro), a Alcanar - 31,5Km i 1650m desnivell positiu
14/10/2012 - 7a Cursa de muntanya de Tivissa, a Tivissa - 24Km i 1950m desnivell positiu
28/10/2012 - 5a Cursa d'Ulldecona, a Ulldecona - 25Km i 1000m desnivell positiu
11/11/2012 - NO PUNTUABLE - 1a Cursa de Gandesa, a Gandesa - ??Km i ??m desnivell positiu
25/11/2012 - 4a Cursa de les Roques, a Horta de Sant Joan - 27Km i 1300m desnivell positTorreguer del Bou, lo. Es 
veu a la banda del Pirineu i al cap de tres dies plourà. Recollit a la Palma.



Torreguer del Bou, lo. Es veu a la banda del Pirineu i al cap de tres dies plourà. Recollit a la 
Palma.

Torronyos. Una mena de Torralls. Recollit a Faió. 

Torrolllot. Despectiu-augmentatiu de Torrall. Recollit a Ascó i a Miravet.

Torrompès. Torralls apinyats que duen aigua. Recollit a Riba-roja.

Tronada. Conjut de Torrllots que assenyalen trons. Recollit a Ginestar i Miravet.

Ull, Obrir. Clariana de cel quan el temps es comença a aclarir i els núvols s'esqueixen. Recollit a 
Benissanet.

Ull, Traure. Tros de cel blau que indica que la tempesta s'allunya, tot i que només el cel blau fa ull 
entre els núvols. Recollit a Darmós, Faió, Garcia, Ginestar, Llaberia, Miravet, la Palma, 
Rasquera, la Torre de l'Espanyol i Vinebre.

Ull de Bou. Recollit a Tivissa, però no saben precisar quina mena de núvol és.

Ull de Sol. Per un reflex atmosfèric i generalment per un núvol que hotapa, es veuen dos sols, un 
a cada costat. Recollit a Faió.

Ventolines. Una barreja de vent i núvol. Recollit a la Palma.

Volandor. Broma alta que tanmateix gela. Recollit a Ascó.

Zeppelin. Pronunciat “sepelín”. Es refereis a un globus dirigible o aerostat que inventà al nostre 
segle Ferran, comte de Zeppelin, i que tenia una forma més aviat allargada. A Tivissa és un núvol, 
llisquent i alt, que xuclava el vent i per tant n'era un senyal tangible.

   -------------------------------------------------

Amb aquest últim capítol, arribem al final d'aquest magnífic recull que persevera i s'esforça en 
aconseguir conservar i donar a conèixer les particularitats de la llengua de les nostres contrades, 
en aquest cas, centrant-se en el meteors que tant vinculats estan al paisatge i al terreny. Només 
queda agrair a la Pepi Descarrega i a l'Anna Vandellós, l'esforç de transcripció i maquetació 
d'aquest treball per tal de poder ser publicat en aquest butlletí, a elles doncs, una abraçada en 
reconeixement de la bona feina feta.i
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Troba les 8 diferències.

Als assistents a l'excursió del 
març, a l'Escalerola i l'Engrilló, 
aquesta imatge els hi sonarà, ja 
que també ells van tenir que 
espenyer algun cotxe. Es veu 
que l'amic LAPLACE, estava per 
allí i li vam servir d'inspiració, 
però tanmateix sempre es deixa 
alguna diferència, en aquest cas 
han estat vuit, les podras 
trobar?
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? 18 de desembre. Les Moletes d'Arany, el cor més 
feréstec del Port. 22 assistents

La jornada es presentava freda i hivernal, com 
correspon al calendari, però el caliu i la força de tots els 
valents que van afrontar la matinada, va fer que 
ràpidament entréssim en calor, bé, la pujada també hi 
va ajudar molt. La ruta escollida transcorre per viaranys 
i indrets del Port de Beceit, de bellesa indiscutible, i 
d'intel·ligència del recorregut permetia gaudir 
d'aquests espais gairebé verges i de total solitud. La 
bona forma dels presents, el fred viu, les ganes de 
caminar i la previsió de la Carme Tost van facilitar que 
s'allargués la ruta, ampliant d'aquesta forma, la 
singularitat dels indrets visitats. A aquests pòker d'asos 
si pot afegir un dia esplèndid i transparent que va posar 
la cirereta a aquest saborós pastís. En definitiva, una 
vegada més, la Mercè i el Genaro han encertat amb la 
seva proposta i ens han ofert un recorregut que 
podríem anomenar clàssic, amb tot el seu esplendor, 
que acompanyat dels coneixements geogràfics de la 
Mercè i les seves explicacions, ens van il·lustrar i obrir 
nous horitzons, que feien plantejar noves descobertes.

22 de gener de 2012. Ermites i 
miradors de Falset. 56 assistents

Impensable la nodrida assistència a 
aquesta bella ruta que permet gaudir 
de dilatades panoràmiques, racons 
de gran bellesa i de les ermites de 
Falset. La ruta perseguia donar un 
angle de visió diferent d'un poble que 
tots tenim força conegut,  fent un 
passeig per la seva història, tot 
cercant la comunió entre el passat 
més antic i el present més agressiu 
amb el paisatge. La gran participació 
va impedir la fluïdesa en el 
desenvolupament de l'excursió, tot 

obligant a fer més parades del que és habitual, cosa perfectament comprensible, donada la gran quantitat de 
llocs on valia la pena perdre uns minuts per contemplar-los i estudiar-los. Les ermites, les capricioses roques 
de gres roig, les restes de la Guerra Civil o les construccions d'aprofitament boscà, van propiciar la reflexió i la 
curiositat per temps passats i van afegir una petita espurna de coneixement al nostre bagatge cultural. El bon 
temps i la magnífica temperatura, van acompanyar la jornada, que alguns van acabar tot dinant en alguns 
dels restaurants de Falset.

19 de febrer de 2012. Carrerada de les 
Taules. 21 assistents

Les carrerades son senders d'especial 
protecció, per on el bestiar de pastura 
transhumava a la recerca de millors pastures. 
Donada la seva importància per a l'economia 
del país, aquestes rutes estaven treballades i 
mantingudes constantment, i això ha fet que 
arribin als nostres dies com una petita joia de 
l'enginyeria popular. Bona part d'aquesta 
excursió aprofita un d'aquests camins que 
transcorre per la Serra de Llaberia, i per aquí 



discorria la nostra ruta, que evolucionant per aquests antics senders, ens arribava fins a alguns masos aïllats de la Serra de 
Llaberia, com la Caseta de la Vall i el Mas d'en Cosme, on el bosc ha engolit les antigues terres conreades. Al llarg de l'excursió 
vàrem poder gaudir de magnífiques panoràmiques i meravellar-nos del dur treball per conrear la muntanya que portaven a terme 
els nostres avantpassats. El bon temps va permetre de gaudir abastament de la experiència i tant sols vam tenir un punt de 
preocupació quan vam trobar senyals de que ben prop hi havia una batuda de caça, que per sort no va influir en el 
desenvolupament de la jornada.

18 de març de 2012. El pas de l'Escalerola, l'Engrilló i el pujador de Valero. 27 assistents

Val a dir que a la sortida érem 31 caminants, però després d'esmorzar, quatre van girar cua perquè, segons deien, els esperava 
una paella monumental  a Orta de Sant Joan. Els 27 restants vam resseguir la totalitat d'aquesta ruta que en Josep Mª, en Pau i 
en José Luis, amb un magnífic treball de camp, descobreixen i arrangen un accés a l'amagat i impensable Pas de l'Escalerola, 
per una ruta singular i d'excepcional bellesa, pel Port més desconegut i esquerp. La muntanya cremada es conjurava amb un cel 
blau intens i amb el verd d'una primavera incipient i massa seca, per oferir-nos un espectacle de llum i poder, retallat pels cingles 
calcaris. L'ascensió al mític cim de L'Engrilló (1072 m.), era fita obligada. Coronar aquest roquisser que domina des del mar a 
muntanya bona part de Catalunya, des de on es fa difícil d'identificar la gran munió de pobles i muntanyes que els nostres ulls 
abasten. Després de la foto de rigor, el vent i la fresca obliguen a baixar al bucòlic paratge del Montsagre d'Orta i a la font que el 
corona, punt on era previst de dinar, però el fet d'anar avançats sobre l'horari previst i sobretot el vent que bufava van aconsellar 
de buscar millor recer més avall. Baixem doncs per aquest imaginatiu camí, de bella i agosarada factura, que salta el cingle 
revirant una i altra vegada, tot buscant el millor pas per arribar al peu de cingle. Arribats al corral de l'Angill, el bon recer i el bon 
sol, aconsellen de fer la parada prevista per al dinar, ja ben prop dels cotxes. Un cop acabada l'excursió encara alguns vam anar 
a fer un refresc en honor dels Josep que celebraven la seva onomàstica l'endemà. En definitiva, un excel·lent circuit que uneix la 
descoberta i singularitat al classicisme més absolut, en un disseny novedós i excepcional que difícilment es podrà igualar.



18/12/2011
La Balanguera i 
les Moletes 
d'Arany, una 
assistència molt 
motivada que va 
demanar més 
guerra i va fer 
allargar el 
recorregut previst.

19/02/2012
Un bon racó i una 
bella excursió per 
indrets carregats 
d'història i regats 
per la suor.

22/01/2012
Una inesperada 
assistència per a 
aquest recorregut 
fàcil i estètic.

18/03/2012. 
Una increíble ruta 
feta de foc i de 
pedra, per 
senders amagats 
i viaranys 
misteriosos.


