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QUÈ FAREM?
PORTADA: Imatge de l'excursió a les Moles de Roquerola i d'Estat, a les muntanyes de Prades.
Fotografia de Montserrat Jordà.

9 d'Agost- Ball d'Estós, descoberta
d'un Paratge Natural Pirinenc.Quan tingueu aquest butlletí a les vostres
mans, aquesta excursió ja serà “aigua
passada”, la combinació d'una sèrie
d'entrebancs ens han impedit de editar-la
a temps, tanmateix heu estat puntualment
informats a través de la nostra web i del
correu electrònic. Es tracta d'una ruta que
persegueix la bellesa immutable d'una vall
pletòrica de micro-climes que conformen
espais molt singulars de gran bellesa, la
fageda, el Pi Roig i Negre, el prat subalpí,
els estanys amagats, el riu Estós brunzint
amb força,... tot emmarcat entre alterosos i
esquerps cims que superen els tres mil
metres, vertaders colossos del Pirineu.
Una ruta que si bé ja és llarga i s'apropa als
20 Qms, encara es pot allargar tot visitant
Perramó o Escarpinosa o d'altres indrets
emblemàtics i de gran bellesa que per si
sols justifiquen uns quants dies
d'exploració. Amb aquesta sortida, es
pretén obrir una porta als nostres socis i
facilitar l'accés a una zona del Pirineu que
justifica tots els esforços esmerçats.
Sortida: A l e s 7 : 0 0 d e l m a t í , d e
l'aparcament de la Ball d'Estós. Cal estar
15' abans a lloc ja que la llargada de
l'excursió no permet retards.
Dificultat: Cap dificultat tècnica, però cal
tenir en compte que la ruta és de prop de
20 qms i per tant es suposen unes 10:00
hores de camí en total. Portar aigua i
alguna cosa de menjar.
11 de setembre, Diada Nacional de
Catalunya.- Donada la importància del
moment històric que estem vivint i la

dificultat de trobar participants per poder
fer la baixada de senyeres al pont de les
Arcades, ES DECIDEIX NO FER
AQUESTA ACTIVITAT, aquest any. Fa dos
anys el fort vent va destruir les senyeres i
l'acte va anar dominat per les presses
obligades per poder assistir a la Via
Catalana. Aquest any l'hora de sortida és
encara més primerenca i els
col·laboradors que participen
habitualment en aquest acte festiu,
prioritzen l'assistència a l'acte previst a
Barcelona, com és normal, i per tant
s'impossibilita l'execució d'aquest acte.
Esperem que el proper any i ja en unes
altres circumstàncies ens permeti de
seguir participant activament a la Nostra
Diada Nacional.
20 de Setembre- Caiacs, seguint l'Ebre
Català, de Móra a Miravet.Continua la nostra peregrinació per l'Ebre
que travessa les nostres terres. Amb
aquest tram entrem al sector que molts
considerem més bonic i variat del Riu
Ebre. Els nostres caiacs solcaran les
aigües tot passant pels termes de Móra
d'Ebre i Móra La Nova, Ginestar,
Benissanet i arribar finalment a Miravet a
la coneguda Plaça de l'Arenal, tot
recorrent trams de gran bellesa natural i
paisatgística, un regal pels sentits. Els
professionals d'Enblau ens descobriran
els racons més amagats, els nius dels
ocells, les corrents i els secrets del nostre
riu. Amb aquest tram, gaudirem de les
vistes més espectaculars d'una zona del
riu que tots estimem i que molts
consideren la part més bella del riu per la
varietat de les zones que travessa i per
l'espectacle i vistositat dels seus racons.
Vine i comprova-ho, després ho podràs
decidir.
Lloc i hora de trobada: A l'embarcador de
Móra la Nova, a les 9:00 del matí. La
primera intenció era sortir de la riba de
Móra d'Ebre, però l'aigua estancada, la
gran quantitat d'algues i la falta d'una bona
rampa per accedir al riu amb els caiacs,
ens obliguen a fer-ho des de l'altra riba, a

pesar de que allí
trobarem més corrent.
Inscripcions: El preu de
les inscripcions és de 16
euros per als socis i de
20 euros per als no
socis, caldrà que tots els
interessats s'apuntin
abans del dia 17 de
setembre. Per
inscriure's truqueu al
Lluís o a la Montserrat als telèfons habituals
(977400720, La Creu Blanca, o al 977401989
particular), és seguirà rigorós ordre d'inscripció i
caldrà abonar el preu de la reserva en el moment
de la inscripció, també cal que aclariu si voleu una
piragua doble o una simple, i també si porteu algun
infant. En el cas de que hi hagi alguna anul·lació, si
es fa amb una antelació de 48 hores, es retornarà
el preu de la inscripció.
Del 8 al 12 d'octubre.- Entre el 8 i el 12 d'octubre
de 2015 es farà a Pedreguer (Alacant) el 39 Aplec
dels Països Catalans. Aquests aplecs són
reunions d'excursionistes d'arreu dels Països
Catalans i la seva celebració és itinerant. Fins ara
se n'han fet al Principat, al País Valencià, a les Illes,
però també a la Catalunya Nord, a Andorra i fins a
l'Alguer. L'assistència sols ser massiva, entre els
500 i els 1.200 participants i l'ambient és molt
festiu. Té l'al·licient que et trobes caminant amb
gent de les Illes, de València, etc., i se solen fer
coneixences interessants. No cal assistir tots els
dies, us podeu apuntar per alguns dies o per tots.
Per altra banda, com que les caminades són molt
variades, i van de difícils de veritat, a difícils,
mitjanes, fàcils o/i fins i tot a passejades culturals,
hi ha la possibilitat que cadascú s'apunti a les que
són més adequades a les seves capacitats. A més,
hi ha durant el matí jocs per a
petits i grans, de manera que
els més petits trobin el seu
espai. Penso que pot ser una
bona ocasió també per als que
tenen nens més o menys
petits.
El Centre Excursionista de
Pedreguer ja ha perfilat un

esborrany de programa, que sembla molt
interessant, sobretot per als excursionistes de
Catalunya que coneixem poc o gens la zona. A
més hi ha l'al·licient que aquest centre
excursionista és molt marxós i té en els Aplecs una
presència massiva, cosa que fa que tot el poble hi
estigui bolcat. Per consultar programa d'activitats,
inscripcions i tot sobre l'Aplec, entra a
http://aplec2015.cep-pedreguer.org/ Si us poseu
en contacte amb membres de la junta, intentarem
establir un grup d'assistència, la qual cosa ens
permetrà de gaudir-ne més.
8 de Novembre 6na Cursa del
Camí de Sirga.- Ja
tenim aquí altra
vegada aquest
esdeveniment que
s'està convertint en
un clàssic. Gràcies
a l'esforç i l'abnegació d'uns quants, va prenent
forma aquest repte que any rere any convoca a
corredors d'arreu del país. A dia d'avui ja s'ha
guanyat la fama de ser una de les més dures del
calendari, però com veieu, aquest any ha canviat
d'època, a la tardor és d'esperar que les
temperatures més suaus permetin als corredors
de desenvolupar més esforç i batre rècords, alhora
que facilitarà més participació al estar fora del
període de vacances. Com ja és habitual, s'han
obert nous camins i s'ha traçat un recorregut nou,
amb sortida i arribada a Sant Jeroni. Un altra
novetat és que aquesta vegada no hi haurà
activitats el dissabte anterior i tota la festa es
concentrarà el mateix diumenge dia 8. Com
sempre els companys organitzadors COMPTEN
AMB ELS NOSTRES VOLUNTARIS: TOTS
VOSALTRES, us mantindrem degudament
informats, però com sem`pre els socis de La
Picossa son una peça clau en l'èxit d'aquesta
jornada i comptem amb vosaltres.
15 de novembre. Tornem a Cardó, vells camins,
noves descobertes.- Un any després del Camí
de Muntanya, després de la gran feinada duta a
terme, alguns no han abandonat Cardó i
segueixen treballant, buscant camins,

RECOMANACIONS

desbrossant i senyalitzant rutes, tot buscant de
retornar l'esplendor a aquesta vall tant nostrada i
donant vida a alguns viaranys que restaven oblidats
i perduts i que poc a poc tornen a veure la llum del
sol. Per aquesta ocasió sortirem del Balneari i
anirem al Carmel des d'on pujarem a la carretera
per redescobrir indrets com la Font de l'Angel, el
camí de La Pedrera i una pujada inèdita a
l'espectacular Cova Lluminosa que culminarà a
l'alterosa Roca del Migdia, punt més alt de
l'excursió, i lloc des del que emprendrem el descens
tot passant per la Font del Teix i la Teixeda de Cosp,
que ens mena al Portell de Cosp, des d'on baixarem
pel Camí dels Frares al Balneari. Una aposta de

Josep Mª Escoda que promet bones sensacions i
sorpreses agradables.
Un cop a “La Pellissa”, s'oferirà als assistents un
vermut especial de celebració del primer aniversari
del proppassat 50 Camí
de Muntanya, on es
refermarà el compromís
que tenim amb aquesta
vall de Cardó i la voluntat
de seguir treballant per
descobrir-ne tots els seus
secrets.
Sortida: A les 8:30 del
Passeig del Pont.

4Totes aquestes activitats es desenvolupen en ambient muntanyenc potencialment perillós, per tant és
obligatori anar ben calçat i amb l'equipament adequat a l'època de l'any. L'organització es
reserva el dret de negar la participació a aquells que no vagin adequadament equipats.
4En compliment de la normativa vigent, es facilitarà l'assegurança federativa temporal, al preu de 5
euros (preu estipulat per a l'any 2012, podria variar pel 2014) a tots aquells que no estiguin federats.
4Per 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.
4A 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 més no, cal que sigueu responsables dels mateixos.

Cas a part és el soci Joan Aguilar, el nostre
company de Torredembarra, que ja s'havia
adjudicat els 50 Cims de La Ribera i que ara,
a primers d'any, ha arrodonit un dels reptes
més exigents de Catalunya: els 100 Cims de
la Federació d'Entitats Excursionistes de
Catalunya i no content amb això segueix
pujant muntanyes amb la intenció d'assolir
tots els cims de la llista
proposada. La nostra
felicitació i la nostra
admiració per la força i la
tossuderia demostrada i
esperem que ben aviat la
federació li reconegui l'èxit
aconseguit.
Som molt conscients que
uns quants socis
assoleixen fites molt
importants en las diferents
modalitats d'esports de
muntanya, èxits
indiscutibles que viuen en
silenci, gaudint íntimament

de la victòria o del fracàs, fracàs que per a
molts de nosaltres ja seria un gran èxit, a
hores d'ara inimaginable. A tots ells el nostre
reconeixement i la petició, una mica
agosarada, de que comparteixin amb
nosaltres les seves aventures o els reptes
aconseguits.
De moment el nostre repte apuntat ja fa un
any i mig, de normalitzar i agilitzar la nostra
entitat segueix en marxa. Actualment la junta
ja és legal en tots els estaments oficials i
s'està treballant en l'actualització legal dels
aspectes administratius. La forta ofensiva del
govern de Madrid en contra de
l'associacionisme, ens ho posa difícil. Una
ofensiva fiscal que ens exigeix una
infraestructura empresarial que no ens
podem permetre, un decret de llicència única
que ens obliga a assegurar-nos a la
federación espanyola, sense cap garantia ni
dret a escollir i que vol globalitzar tots els
esports en una sola assegurança, cosa que
seria altament perniciosa per al nostre esport
i la nostra entitat. Tot plegat mostres
d'aquesta fúria centralitzadora del gobierno
español, que està desil·lusionant i fent
replantejar moltes coses a bona part
d'entitats petites com la nostra. De moment
en clara desobediència, estem expectants
amb l'esperança de que un canvi de gobierno
ens faciliti el futur com entitat.
Seguirem treballant perquè estimem el que
fem i d'una o d'altra manera, la nostra entitat
continuarà aglutinant i donant suport a les
vostres aventures.

L’AGRUPACIÓ INFORMA

Quan fa catorze anys, un grup d'il·luminats
va parir aquesta boja idea de donar forma a
un grup excursionista, la idea ja era de
facilitar als socis el coneixement de la
muntanya i l'entorn natural, de forma que els
permetés de moure's amb seguretat, de
forma autònoma, per totes les rutes que
aquests poguessin imaginar. Evidentment no
és així per a la immensa majoria de socis, ja
que bona part seguiu amb més o menys
fidelitat les rutes que programa la junta i això
ens agrada, ja que aquesta mitjana de socis
que mes rere mes segueix les excursions
programades i en participa, son la motivació
que necessita la junta per seguir treballant,
per tirar endavant l'entitat. Ara, allò que ens
enorgulleix, son aquells socis que en el si de
l'entitat aprenen a volar sols, com ara la Nati
Biarnés i l'Eloi Galindo que ja han aconseguit
l'Aneto, sostre del Pirineu, aquest any
passat i aquest any el Posets, segon cim del
Pirineu, que han assolit juntament amb la
sòcia Roser Usach. Socis que amb la seva
voluntat i valentia afronten aquests
importants reptes amb una voluntat de futur
que ja els planteja nous reptes i que fan
preveure molts èxits a aquesta cordada.

PASSATEMPS

Troba les 7 diferències.
Aquesta vegada és més fàcil, accepta el repte de l'Eloi i a veure si ets capaç de trobar les 7
diferències, segur que t'en sortiràs.

El nostre consoci i col·laborador Pere López, ens apropa a una excursió senzilla però
singular, plena d'encant i sabor d'aventura, emmarcada en un espai molt poc conegut
i solitari que de ben segur omplirà els nostres sentits i ens farà gaudir de valent.
Data: 12-07-2015.
Participants (4): Montse León, Joan Gassol, Tatiana Stupina i Pere López.
El Congost d'Entremón és un pas natural excavat al riu Cinca, té una llargada d'un
quilòmetre i mig, i va del pantà de Mediano a el de El Grado. Per aquest perillós
congost, antuvi, baixaven els troncs
els Navateros, o sigui els raiers.
Pels perills tan grans que passaven
els raiers, es van construir unes
quantes ermites, segons les creences
populars, per tal de que els sants o
santes invocats tinguessin cura dels
raiers.
Entrada al Congost d'Entremón.

Castell de Samitier i ermita de Sant Emeterio
i Sant Celedonio.

Una de les que vigilen el congost des
de les alçades i que es pot contemplar
des de l'inici del recorregut, és el
Castell de Samitier del segle XI, i que
consta del propi castell en runes i de
l'ermita de Sant Emeterio i Sant
Celedonio, actualment reconstruïda.
Per arribar al principi de la ruta,
pujarem per Barbastre, una vegada
superat el poble de Ligüerre de Cinca,
el qual deixem a ma dreta, trobem un
llarg pont, just a la sortida d'aquest
trobarem una entrada amb uns
panells, aquí deixem el cotxe.
Per fer el congost comencem a
caminar carretera amunt uns
cinquanta metres fins trobar un pal
indicador que ens indica que som al
GR 1.

Començament del camí

És un bonic camí a estones excavat a
la roca i en certs moments amb
passos estrets i amb força precipici.
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A mitat del camí es troben
els passos més
compromesos, un d'ells
equipat amb unes
passarel·les i grapes a la
paret per agafar-se, però
en cap moment fa falta cap
equipament especial per
superar-los.
Pas estret excavat a la roca i amb força pati.

El camí continua fins la
presa de Mediano.
Sempre està marcat amb
senyals de GR i al final
s'han de fer uns tres-cents
metres de carretera i creuar
tres túnels que actualment
tenen llum que s'encén
automàticament per uns
detectors de moviments.
El recorregut passa entre
espadats de més de trescents metres d'alçada i és
eminentment ornitològic, ja
que es poden veure
diferents aus, entre elles el
Trencalòs.
L'anada la fem en 01:50
hores fent moltes parades, i
la tornada amb 01:30
hores.

Pas equipat amb unes passarel·les i
grapes a la paret.

Presa del pantà del Mediano.

És un recorregut molt distret, totalment recomanable i molt espectacular.

Components de l’excursió al Congost d’Entremón.

disseny gràfic / pàgines web / impremta digital
Tel. 977 404 145
C/ farinera, 6
43791 Ascó

info@optim.gr
www.optim.gr

QUÈ S’HA FET?
14 de desembre de 2014.- Bisbal de Falset, Montsant recòndit.- 22 assistents. Hi
ha algunes zones de Montsant, que ofuscades per zones veïnes, resten oblidades de
la major part del món excursionista. Això propicia que aquests espais siguin indrets de
solitud, només per a gourmets de la muntanya disposats a gaudir d'espais de gran
bellesa en completa solitud, gairebé com fets a propòsit. Aquesta és una de les rutes
recomanades del Parc Natural de Montsant. Amb un dia bastant ennuvolat però no
gaire fred, emprenem caminada des del mateix poble de La Bisbal, tot pujant cap a la
punta de l'Ereta, pel camí esmorzem i seguim pujant fins al fil de la serra que resseguim
per l'antic camí de Margalef a Cabacés per baixar després pel fantàstic Barranc de Coll
Baixos i arribant tot seguit al riu Montsant i a la Bisbal, ens condueix cap a la Cova dels
Casament i per la Punta de l'Ereta ens retorna a la Bisbal. Un recorregut de singular
bellesa que tots els assistents vam gaudir abastament. Un cop acabada l'excursió,
bona part dels caminants vam anar a visitar la Cova de Santa Llúcia, a dos minuts del
poble, espai d'interpretació de la Guerra Civil, ja que en aquell temps va ser hospital de
sang, i un lloc que corprèn per la seva grandiositat i la seva història.
25 de gener de 2015.- Camins salvatges per la
Serra de Llaveria.- 27 assistents Viaranys incerts,
senders mig perduts, camins ancestrals, tot això és
la Serra de Llaveria i aquesta ruta li fa justícia,
esquerpa i sorruda, s'esmuny per antics camps de
conreu i per costers pedregosos, per ensenyar-nos
els secrets més recòndits d'una de les zones més
oblidades de la Serra. És tractava d'una excursió
aventurera i complicada, on calia cercar els camins,
que d'altra banda eren molt poc marcats. També
s'havia de superar el Grauet, un pujador equipat
amb cadenes de pas angost i molt dret. I els fets van
demostrar que era així, un cop superat el grauet la

ruta entrava en la seva part més incerta i complicada, això va provocar una marrada que portava el grup
cap al poble de Llaveria. Sortosament els que dirigien l'excursió se'n van adonar a temps i van retornar
tot buscant la ruta prevista. Tanmateix una part del grup decideix anar amb la Mercè pel Pas de Cabres i
la resta segueixen el track original que els porta al Portell de Llaveria tal i com estava previst, aquest
segon grup encara passarà per un tram de camí molt confús i que gestionen amb una eficiència total.
En definitiva el temps va acompanyar i la ruta es va confirmar com s'havia previst: difícil. Finalment tots
es van retrobar al Mas de Cosme i van fer el darrer tram junts.
15 de febrer de 2015.- Grimpant pels cingles de Montsant.- 24 assistents El mal temps va marcar
l'excursió però no va poder impedir que la gaudíssim tots els assistents. La boira s'havia ajocat sobre la
serra de Montsant i el fred imperava de valent. Tot i així vam començar a caminar puntualment i tant sols
la part de la Cova de les Falles, ja que la boira i la humitat ho desaconsellaven. La resta de l'excursió es
va desenvolupar tal com estava prevista i tot i que alguns dels assistents no s'havien enfrontat mai a
passos tant verticals i aeris, els van atacar amb valentia. Primer el Grau dels Barrots, un pujador aeri i
imaginatiu, que combinat amb la ruta de sota cingle i el Balcó del Priorat, és un plaer pels sentits i la
sensació d'aventura és enorme. Després d'esmorzar assolim la Serra Major i fem la fotografia de grup
envoltats de boira. Al Montsant la boira és molt perillosa ja que els camins estan poc marcats i son de
llisera i cal estar molt atent a les fites per no perdre el camí, si et perds a Montsant, seu damunt d'una
pedra i espera a que escampi o a que et vinguin a buscar. Després seguim fins a la Serra Major fins que
baixem al racó i la Cova del Codolar, on finalment la boira queda per sobre nostre. Tot seguit anem a
trobar la feixa del cingle que ens portarà a l'embut on comença el Grau del Carbassal, un grau penjat
damunt del buit, amb un equipament escadusser i que posa a prova els nervis i el valor dels
excursionistes. Després ja només queda un llarg camí que ens retorna a la Morera, principi i final de la
nostra excursió. Des d'aquestes pàgines volem felicitar a tots els assistents pel seu comportament
modèlic i la paciència en els passos difícils on es van tenir que fer llargues esperes, i sobretot felicitar a
aquelles persones no habituades a l'altura i als abismes, pel seu valor i confiança en els companys.

QUÈ S’HA FET?

22 de març de 2015.- GR 92, el Camí de Ronda, un passeig per la costa.- 20
assistents Un dia esplèndid i una ruta molt llarga amb trams molt exigents provocats
pels munta i baixa de les caletes, però per sobre de tot, de gran bellesa i una manera de
fer muntanya a ran de mar, on no trobem cap cim i en canvi convivim amb els vaixells i
una panoràmica marina excepcional que no té res que envejar a la Costa Brava.
Finalment, a l'haver
cotxes de sobres, es
decideix per majoria de
fer la “manxa” i deixarne un parell a lloc
d'arribada per estalviarnos de tenir que esperar
al tren. A l'Ametlla i
trobem la resta de
l'equip i comencem a
caminar tot travessant
aquest bonic poble i
enfilem el GR92 que ja
no deixarem de petja, a
excepció d'un tram després de les Cales del Perellò, on un malparit d'un dels xalets va
desviar les marques obligant-nos a fer una marrada que ens allunyava de la costa, un
fet denunciable ja que els camins de ronda son de lliure circulació pública per llei.
Després d'aquesta marrada i ja altre cop sobre el camí, trobem una àrea de lleure
equipada amb taules de fusta on parem a dinar i després uns es banyen els peus,
d'altres fan la migdiada i d'altres senzillament la fan petar una mica. Després seguim
caminant i aviat trobem un xiringuito obert on prenem un cafè, força dolent per cert,
però tot i així és millor que res i s'agraeix. Represa la marxa, ja no queda gaire tram de
camí i el port de l'Ampolla s'albira cada cop més prop. Arribats a l'Ampolla, amb ajuda
del Maps trobem ràpidament l'estació i mentre els conductors van a buscar els cotxes,
la resta es relaxen tot prenent un refresc mentre esperen.
ABRIL - ACTIVITATS SETMANA CULTURAL I ANIVERSARI de l'Ass. Exc. LA
PICOSSA
19 d'abril. Camins de la terra, camins de la història.- 38 assistents Sorprenent i
curiosa ruta que recupera viaranys i senders que fa molts anys eren rutes
imprescindibles per comunicar els pobles del nostre entorn, centenars de camins que
creuaven la nostra comarca i formaven una xarxa per on circulava la riquesa del nostre
país, camins de bast, carrerades, camins carreters que ens unien als nostres pobles
veïns. En aquesta excursió la ruta transcorre per aquests camins que unien Móra
d'Ebre amb La Fatarella tot passant per l'ermita de Sant Bertomeu de Camposines. El
Coll de Padelles, la Vall de Lladres, la Font de Grunes, noms que escriuen la història
dels segles i que en aquesta ruta esgraonen un bell rosari de bellesa oblidada. Tot un
tomb per camins oblidats, algun dels quals s'ha recuperat recentment, i que estant
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essent investigats pels socis
Josep Gironés i Josep Mª
Escoda que hi ha col·laborat
especialment en aquesta
zona. Una ruta poc coneguda i
una excursió especial,
acompanyada de les
anècdotes i apunts històrics
del soci i escriptor Josep
Girones.
A la una del migdia, es va
cloure l'excursió amb el ja
tradicional VERMUT DE
L ' E X C U R S I O N I S TA , a
l'ermita, on es va poder gaudir
d'abundant beguda fresca i
diferents viandes per picar.

A les 19:00, a la SALA DEL
CENTRE CÍVIC LA
MAGDALENA: CARDÓ,
espai per la historia. Una
espectacular presentació de
fotografies antigues i actuals,
va donar peu a que VICENS
AYAN, guia turístic oficial i
g e r e n t d e TA R V I T U R ,
desenvolupés una magnífica
explicació, en la que vam
poder viure i reviure els
avatars de l'historia mística
d'aquesta Vall sagrada i beneïda pels Déus. En una esplendorosa dissertació ens va donar una lliçó
magistral d'història i d'humanitat que va emocionar als assistents i va obrir un feix de llum sobre el
recorregut d'aquesta part de la nostra història, alhora que feia un al·legat en favor de la preservació i
adequació d'aquesta joia natural i històrica per al gaudi i coneixement de les generacions futures de la
nostra nació. Per a tots aquells que hem treballat i estudiat aquest entorn va ser tota una descoberta,
per als que no s'havien aproximat mai a l'espai, va ser tota una experiència i un viatge al nostre passat.

er Pepi Descarrega

28 D'Abril, presentació web i mapa. Finalment, després de diferents vicissituds, l'ajuntament va fer la
presentació oficial de dos projectes en els que ha intervingut de manera decisiva la nostra entitat. L'un,
era la presentació del mapa excursionista de Móra d'Ebre, un mapa que fa anys que treballa en bona
part José Luís Ordovas, però que ha rebut moltes col·laboracions de diferents membres de La Picossa
i que entre tots han conformat un treball molt acurat i perfeccionista, que l'editorial PIOLET s'ha
encarregat de plasmar sobre paper, amb el resultat d'un plànol actualitzat i molt seriós que detalla
minuciosament tot el nostre terme i bona part dels termes veïns.
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L'altra projecte en el que també hem col·laborat com entitat, és en la presentació d'un
lloc web i una app per mòbils, en la que es proposen dues excursions pel nostre terme,
guiades a través de mòbil i GPS, amb un novedòs sistema que permet que l'excursió
sigui auto-guiada, amb explicacions detallades i gran profusió d'imatges, alhora que
ens dona informació pràctica del municipi. Es la pàgina de NATURA LOCAL, un treball
acurat que aglutina municipis de tot Catalunya i que cada dia va creixent més. Una
pàgina web que ens permet trobar les millors excursions dels diferent pobles i seguirles amb total seguretat, només amb l'ajuda d'un mòbil intel·ligent. Podreu consultar la
pàgina o descarregar l'app a http://www.naturalocal.net/
17 de maig. Ruta del Camí de Muntanya al Port: Mola Castellona i el Forat de
l'Aire.- 15 assistents.
Aquesta exigent ruta que va ser el 50é Camí de Muntanya de la 5a Regió, va convocar
poca gent, a pesar de ser una ruta de gran bellesa que descobria racons impensables
en la part més solana del Port. Potser la calor intensa va ser un dels condicionants, però
el fort desnivell i la duresa de la ruta evidenciaven la força i la salvatgia d'aquesta zona
del Port, acinglerada, de frondoses boscúries i roquissers imponents, de cascades
verdes i platejades i de panoràmiques que porten l'horitzó del mar. En definitiva una
variada excursió que no va deixar a ningú indiferent, La mà magistral de la Mercè Tost
va guiar a tot el personal per aquells racons que no es podien perdre, com la cascada
de La Caramella, fins assolir el cim de la inexpugnable Mola Castellona, on la
panoràmica es dilata, un púlpit des d'on predica la mirada tot contemplant el Baix Ebre i
el Delta. El retorn, que passa pel singular forat de l'aire, s'enroca, matusser i esquerp,
per un pendent laberíntic i descompost que fins fa ben poc era pràcticament impossible
i que a hores d'ara es pot fer amb certa facilitat gràcies a l'esforç dels organitzadors del
50é Camí de Muntanya d'aquests andurrials. Va ser, en definitiva, una dura excursió
que tots els assistents van valorar molt positivament, a excepció d'una noia que
possiblement no tenia ni idea d'on la ficaven, però hem de dir que gràcies al
companyerisme i l'altruisme dels membres de La Picossa, aquesta noia va poder fer la
cigarreta ben a gust a l'arribar a la casa Carvalho, inici i final de l'excursió.

15 de juny. Farena, la Mola de
Roquerol i la de Quatre
Termes, els púlpits de la Vall
del Brugent.- 13 assistents Les
Muntanyes de Prades sempre
son un reclam important per a
tots els que estimem la
muntanya, tanmateix, en
aquesta ocasió l'assistència va
ser més aviat minsa, una
llàstima, perquè la ruta va ser
excepcionalment bonica i molt
representativa de la bellesa
natural d'aquests indrets i sense cap dificultat en absolut. Ja només el viatge pel riu Brugent i el bonic
poble de Farena, valen l'esforç d'apropar-se a aquesta fondalada rodejada de pins i cingles imponents.
El camí s'enfila per bells racons i boscos imponents, tot buscant aquelles masies que perviuen en runes
i que ens recorden l'esplendor de segles passats. Vàrem esmorzar a redós d'una balma encinglerada,
que ens oferia unes vistes imponents de les vallades i un cop assolida la Mola de Quatre Termes, el
Gres Roig i el blau intents del cel, emmarquen un paratge natural d'excepcional bellesa, la mà de
l'home ha conviscut permanentment en perfecta simbiosi amb el paisatge i això ha fet que servi l'encant
de la salvatgia i l'encant dels paratges naturals amables i mediterranis. La ruta de retorn, tot i ser una
mica confusa, ens ofereix diferents perspectives de l'entorn i de l'aprofitament per la mà de l'home, una
feina que no desmereix gens ni mica el paisatge. Arribats altre cop a Farena, la gent es dispersa i busca
algun lloc on fer un mos, però això sí, tots i tothom afirmem haver gaudit de valent de la ruta.
18 de juliol. Nocturna a La Picossa.- 26 assistents Ni fet a mida!, l'única nit fresqueta de l'estiu va ser
aquesta!, un oportú xàfec va fer baixar les temperatures i com sempre La Picossa triomfa i el temps
s'adapta a les nostres necessitats. Aquesta va ser una ascensió una mica especial, per variar vam
pujar per la ruta habitual de la Cresta de La Creu però la baixada, la vam fer pel recòndit barranc de
Fraus. La ruta es va desenvolupar en clar ambient amistós, sense preses, però amb un temps rècord
que la bona fresca va propiciar i un cop assolit el cim, fem les fotos de grup de rigor i emprenem el
descens per aquesta llarga llomada que ens ofereix magnífiques vistes sobre la cubeta de Móra on la
llum del dia ja ha estat substituïda per les llums artificials de les llar, donant un aspecte fantasmagòric a
tot el conjunt. Entrats al barranc de
Fraus, la vegetació i la fosca ens
transporten a un món màgic colpit pel
silenci i finalment s'obre la vall i tornem a
ser a l'espai de l'ermita on havíem de fer
el sopar, però la fresca imperant i la
inestabilitat del temps ens aconsellen
de fer un canvi de plans, tot aprofitant
l'amable invitació de la Tere i la Pepi
Anguera que ens ofereixen d'acabar
aquesta magnífica nit al mas que tenen
al camí de Sant Jeroni, un final perfecte
per a una jornada perfecte.

L'excursió del
terme ens va
permetre de trobar
racons oblidats de
la nostra petita
pàtria.

Excursió dura i
calorosa per un
port esquerp, que
va posar a prova la
resistència i
tenacitat de més
d'un.

Les muntanyes de
Prades, ens van
obrir el seu cor de
paisatge i bellesa
en una excursió
inoblidable.

La nocturna a La
Picossa, una
vegada més, ens va
permetre gaudir de
bona companyia i
del ritual renovat de
la nit.

