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QUÈ FAREM?
PORTADA: El riu Estós amb el Pic de Bardamida al fons, foto de Montserrat Jordà

13 de desembre de 2015. CAMINS DE
PAU I DE GUERRA.- Els camins son
llibres tancats on rauen històries immerses
en l'oblit, fins que la tisora i el podall
recuperen el traç antic i al mateix moment
la memòria dels milers de passos de la
història aflora als ulls de l'espectador
inquiet, que gràcies a les senyals,
interpreta el desenvolupament de les
passes del temps i les transformacions del
territori. Aquest ha estat el mèrit de l'esforç
del nostre consoci Eleuteri Martinez, que,
compromès amb el paisatge i l'historia, ha
redescobert l'antic camí de Pinell de Brai a
Gandesa, obligada ruta per al
desenvolupament econòmic dels segles
anteriors a la carretera i que serà el principi
de la nostra excursió. Però deixarem
aquest camí per començar a pujar cap a la
serra pel suggerent i oblidat camí de la Vall
Closa, on un redescobert monument
recorda el sacrifici i l'esforç de les Brigades
Internacionals, únic monument erigit
durant la contesa civil. El descens el farem
pel camí de la Basseta de Roquetes, un
sender preciós que ens ofereix
panoràmiques i racons que ens faran delir.
En definitiva, us proposem un recorregut
que enalteix el nostre territori, que ens
connecta amb el passat i que ens ofereix la
bellesa de les nostres serres.
La ruta és una mica llarga, son 13'5 qms i
630 ms de desnivell acumulat, si bé no és
molt dura, si en canvi és un poc més llarga
del que habitualment programem, però
comptem que serà una matinal.
Sortida: A les 8:00 del Passeig del Pont, si
algú vol anar directament a Pinell, cal que
estigui davant de l'ajuntament a les 8:30.
Sigueu puntuals.

24 de gener de 2016.- El Port més
assolellat: El Toscar-La Cova dels
Adells-Les Rases de Maraco-Les
Clotes.- Sovint parlem del Port o dels
Ports, com si fos un paisatge únic,
monolític i monocolor. Res més lluny de la
realitat, el Port té mil cares, tantes com
vessants, barrancs i cingles el conformen.
Caminant pels Ports, tens la sensació de
que el paisatge sempre és canviant i
sorprenent, i a cada passa entres en una
raconada especial o s'obre una
panoràmica diferent. Amb aquesta
excursió entrem a una cara del Port molt
més mediterrània, solana i esquerpa. Una
paret que rep els embats del mar i del sol,
que li han conformat un caràcter propi. Així
sortim de la urbanització del Toscar, tot
buscant aquest racó especial de La Cova
dels Adells i seguir pujant decidits el coster
per obrir la panoràmica al desert alpí de
Les Rases de Maraco, llarga llomada que
munta-i-baixa fins al recòndit refugi de Les
Clotes. D'allí el coll de Carabassa ens
ofereix un descens ràpid i lluminós fins al
Toscar. Aquesta ruta que ha estat
dissenyada per la Mercè Tost, ens ofereix
al llarg dels seus 12 quilòmetres, un
exemple clar d'aquests paisatges
canviants que el Port ens ofereix
contínuament, la bellesa de l'entorn i les
extenses panoràmiques ens faran oblidar
l'esforç de la pujada i aquests 700 metres
de desnivell que ens faran esforçar. No cal
dir que el fred més gener amb els seus cels
nets, serà el còmplice necessari per gaudir
dels colors intensos i les dilatades vistes.
No us la perdeu.

Sortida: A les 8:00 del matí del Passeig del Pont.
Caldrà prendre esmorzar, dinar i aigua i recordeu
que cal portar roba d'abric. Sigueu puntuals.

14 de Febrer de 2016.- Mar i muntanya: el Camí
de Ronda a Torredembarra i la Pedrera del
Mèdol.- Gràcies al nostre amic i consoci Joan
Aguilar, ens podrem permetre el luxe de fer una
excepcional i curiosa excursió on conjugarem el
mar, la muntanya baixa mediterrània i l'ancestral
història de la dominació romana. Tot un goig per a
sibarites, banyat en aroma de mar, però gaudint de
detalls i curiositats poc conegudes que fan
d'aquesta excursió un rosari de sorpreses de tot
tipus. El Joan, molt bon coneixedor de l'entorn, ens
farà de guia i ens destacarà les curiositats i
particularitats de la ruta. Podrem descobrir indrets
amb molta història, com ara el Castell dels Icart de
Torredembarra, o el curiosos Gravats del Pujol
Rodó i com no la Pedrera Romana del Mèdol, d'on
varen sortir els carreus que van bastir el famós
Pont del Diable. Després de totes aquestes
emocions, entrem a la Punta de La Mora i quedem
en mans de la costa mediterrània que ara ja ens
acompanyarà fins al final de l'excursió, oferint-nos
una costa trencada per roquissers i cales que
donen forma a un perfil coster de gran bellesa, amb
les curiositats pròpies d'aquest tipus de platja, a la
que el fred i la solitud pròpia d'aquesta època,
ofereix un encant únic de serenor i bellesa, que
possiblement acompanyin els habituals
anticiclons, amb les seves aigües quietes i
calmades i les llums nítides i resplendents. En
definitiva serà una jornada especial, que al llarg

dels seus 19 quilòmetres ens oferirà tot tipus de
sorpreses en un entorn gens habitual per als
nostres socis.
Sortida: A les 8:00 del Passeig del Pont. Cal
prendre esmorzar, dinar i aigua. El banyador
queda a lliure elecció. ;)
Primera quinzena de març, tècniques de rescat
amb gossos. Jornada teòrica i pràctica.- De la
mà del nostre consoci i amic Jordi Vidal, bomber de
la Generalitat i muntanyenc expert, ens ve aquesta
atractiva proposta que ens ofereix l'oportunitat de
formar-nos en seguretat i aprendre a col·laborar en
cas de rescat. En principi es tractaria de fer un
parell d'hores de teoria i presentació del projecte
per part dels especialistes del cos de bombers, tot
assabentant-nos de com funcionen i després
faríem unes demostracions pràctiques de
l'actuació amb gossos, en el rescat de persones
perdudes o accidentades. Una jornada que pot ser
molt interessant i ens obrirà nous coneixements, al
mateix temps que aprenem com podem actuar. De
seguida que sigui possible, posarem data, horari
temàtic i continguts d'aquest interessant seminari i
us el farem saber, estem segur que serà del vostre
interès.
20 de Març de 2016.- Camí recuperat de Flix a La
Fatarella al seu pas per Ascó.- L'ajuntament
d'Ascó s'ha proposat de recuperat la xarxa de
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camins bàsica que antuvi comunicava tot el terme.
Un dels més importants era el camí que unia Flix i
La Fatarella, que travessava bona part del terme
d'Ascó. El resultat ha estat una bella ruta, de
magnífic disseny, que posa en evidència la vàlua i el
saber fer dels “enginyers” d'abans. Un camí
empedrat, que volta rere volta, agafa alçària tot
buscant l'altiplà de La Fatarella, des d'on seguirem
el rosari d'aerogeneradors per assolir la Punta de
l'Home, vèrtex geodèsic que domina aquests
contorns, per després baixar per un vertiginós
senderó que ens aboca a la vall i al riu, oferint-nos
imatges impagables de la Ribera d'Ebre i també
dels cordals i serrats que clouen la Cubeta de Móra.

Una exquisidesa que ens ofereix en exclusiva la
nostra consòcia i amiga Nati Biarnés, que ens farà
de guia i acompanyant en aquest viatge que
enrama el passat més respectuós amb el medi
ambient, amb el present més agressiu de les
energies renovables o no tant renovables.
Gaudirem amb l'emoció d'imaginar el paisatge
d'abans i valorar els canvis que la pressió i l'ambició
humana poden provocar en l'entorn natural. Una
manera de celebrar la imminent primavera, que si el
temps no segueix boig, ja despuntarà en verdor als
arbres i en colors a les flors.
Sortida: A les 8:30 del Passeig del Pont, cal portar
esmorzar i aigua.

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.

LA JUNTA US DESITJA UN FELIÇ ANY 2016
I MOLTES MUNTANYES I MOLTS CAMINS PER UN MILLOR FUTUR

L’AGRUPACIÓ INFORMA

Ja tenim actives les llicències federatives que ara s'anomenen CARNETS
FEDERATIUS per qüestions legals. Tots els que vulgueu obtenir-la podeu fer-ho
encomanant-la per telèfon als números 977 400 720 (en horari laboral) o al 977 401
989 la resta d'hores, pregunteu per la Montserrat o el Lluís. Recordeu que la vigència
de la que tenim en curs del 2015, caduca el dia 31 de desembre i per tant a partir del dia
1/1/2016 ja no tindreu cobertura a no ser que ja la tingueu demanada. Podeu consultar
la taula de preus i de cobertures, així com les avantatges, anant a la pàgina de la fecc:
https://www.feec.cat/feec/carnet-federatiu/

Troba les 7 diferències.

PASSATEMPS

Altres vegades ja hem fet robes tècniques per als nostres
socis de La Picossa, sota la característica principal de que
el cost per al soci sigui el mateix de sortida de fàbrica.
Aquesta vegada hem dissenyat i elaborat un model de gran
qualitat, junt amb els professionals d'apunt que cobreixi un
gran ventall de necessitats, creant així una peça de roba
tècnica polivalent que ens pugui fer servei durant la major
part de l'any. Com ja és habitual, el cost per al soci és
exactament el mateix cost de sortida de fàbrica, no
pretenem fer negoci, volem ser útils als nostres socis, per
això aquestes samarretes només podran ser adquirides
pels socis.
apunt és una empresa dedicada a la confecció de roba
tècnica esportiva de contrastada qualitat, que radica a
Móra d'Ebre, en la que confien nombrosos equips de
competició tant de Curses per Muntanya com de Ciclisme.
CARACTERÍSTIQUES:
El teixit.- Hem escollit un gramatge una mica més tupid
que l'habitual a l'estiu per aconseguir més aillament, però
d'alta transpirabilitat. La fibra porta un tractament
antibacterià per evitar les males olors i ens protegeix dels
raigos UV. Es suau i molt elàstic i adaptable per assegurar
comoditat i confort. La qualitat de la filatura ens garanteix
durabilitat i resistència al pas del temps i a l'ús cotidià.
El disseny.- S'ha pensat en tot el que pot fer més
agradable i més polivalent la peça. L'esquena és una mica
més llarga, perquè no ens deixi els ronyons a l'aire. La
forma no és entallada per si volem posar una camiseta
sota, de primera capa. Sota les aixelles, una rejilla
assegura un plus de transpirabilitat. Els punys son sense
goma per permetre d'arromangar-se si fa calor. Una cremallera de 16 cm i un coll de roba
flexible i adaptable permeten de tancar o obrir a voluntat la part alta en funció de la temperatura
corporal. Les costures son planes i minimitzades per evitar fregaments desagradables. El color
s'ha pensat en funció de una certa discreció i en tons ecològics, més d'acord amb el tarannà
excursionista.
En definitiva.- Es tracta d'una peça de roba tècnica de gran polivalència, que podrem gaudir la
major part de l'any, a l'estiu per aquelles matinades més fresques o en cotes de més altitud. A la
tardor o per la primavera pot ser la peça bàsica que combinarem amb d'altres complementàries
en cas de necessitat. I a l'hivern, serà la nostra primera capa imprescindible, la que ens
assegura que la pell està seca i ens dona l'escalfor i el confort que el nostre cos necessita.
CONDICIONS DE COMPRA: El preu és de 42 euros per unitat i només poden ser adquirides
per socis de la Associació Excursionista La Picossa. No hi ha límit d'unitats, es poden comprar
les que es vulguin. A la botiga de moda LA PASSAREL·LA, al carrer Sant Antoni de Móra
d'Ebre, hi hauran 5 talles de mostra a partir del dilluns dia 14, perquè us les pugueu provar i
decidir la que us queda millor. Fins el dia 16 de gener en tindreu les mostres per a poder-vos-les
emprovar i fer la vostra comanda. Cal pagar-les per avançat en el moment de fer la comanda,
cada cinc encàrrecs es farà una comanda a apunt que ens serviran en pocs dies, així no caldrà
que espereu gaires dies des del moment de la vostra petició.

EQUIPAMENT OFICIAL

SAMARRETA POLIVALENT DE MÀNIGA
LLARGA DE LA PICOSSA

FORMACIÓ FEEC

Des de la junta de l'associació, sempre hem tingut molt interès en la formació dels nostres socis
en l'àmbit de la muntanya i en les seves diverses disciplines. Si bé tots som practicants
habituals dels esports de muntanya, no tenim l'entitat i els coneixements suficients per poderlos transmetre amb garanties a tots vosaltres, tot i que sempre estem disposats a ajudar en la
mesura que ens es possible. Per això ens fa especial il·lusió que alguns socis decideixin de
formar-se, perquè creiem que la formació és el principi bàsic de la seguretat i una forma ràpida
d'adquirir els coneixements suficients per poder gaudir amb llibertat i seguretat de les nostres
excursions. Els nostres consocis Jordi, Pascual i Carles, son ara excursionistes que saben com
reaccionar i com desenvolupar-se en el medi natural, amb confiança i amb seguretat, de ben
segur unes hores i uns diners molt ben esmerçats.
FORMAR-SE PER GAUDIR DE LA MUNTANYA, per Jordi Alfonso
Aquest mes de Novembre, a Cornudella del Montsant, tres membres de la Picossa vam
participar i assistir al curs de “jornades tècniques d'iniciació a l'excursionisme”, organitzat
per l'Associació d'excursionistes de Cornudella de Montsant, amb tutoria de la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya, que amb un total de 35 hores teòrico-practiques,
impartit per l'instructor Quico Iborra, tècnic esportiu en excursionisme de la FEEC.
L'objectiu del curs consistia amb dotar als alumnes d'uns coneixements i d'unes capacitats que
li permetessin realitzar amb seguretat i total autonomia excursions d'un dia, en terreny de baixa
i mitja muntanya, sense neu, i sempre que les tècniques i els materials de progressió i seguretat
no fossin els propis de l'escalada.
Les sessions teòriques es van dur a terme al l'Ajuntament de Cornudella de Montsant i les
sessions pràctiques es van realitzar entre el Parc Natural de Montsant i les Muntanyes de
Prades.
Els apartats i temes que vam tocar van ser variats i molt interessants, equipament i material
bàsic, cartografia, orientació amb mapa, brúixola i mitjans naturals, orientació amb GPS,
farmaciola, alimentació, meteorologia, coneixement del medi, condicionament físic i psicològic,
tècniques de progressió i seguretat, planificació i realització d'una activitat com podria ser la
sortida mensual de l'entitat... entre altres, que van anar pareixent i sorgint, totes molt
interessants.
L'última jornada de pràctiques va coincidir amb la sortida mensual de l'Associació de
Cornudella, que ens van regalar amb una increïble ruta pel Parc Natural.
Ens emportem molts coneixements, rutes, excursions...però sobretot el bon rollo que es va
crear i la gent que vam conèixer mentre fèiem el curs. Voldríem donar les gràcies a l'Associació
de Cornudella i en especial a la seva presidenta, Glòria Espasa Roig, per la seva atenció i com
no al nostre instructor Quico, un màquina de muntanya i millor persona!!!. Merci.
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QUÈ S’HA FET?
9 d'Agost- Ball d'Estós, descoberta d'un Paratge Natural Pirinenc.- 15
assistents
Amb 18 quilòmetres i 900 metres de desnivell, aquesta ha estat una de les
excursions més llargues que La Picossa ha programat. Però tanmateix, la
bona marxa del grup i la varietat del recorregut va permetre fluïdesa i va
facilitar que el recorregut es completes sense incidències remarcables i en
un temps raonable. El dia es va aixecar una mica núvol i fresquívol, cosa
que vam agrair els que veníem de les calorades de La Ribera, però ben
aviat es van anar obrint els núvols i retirant les boires, deixant un cel
esplendorós i nítid que afavoria el paisatge i alegrava el camí. La ruta
recorre les dos vessants de la Vall; mentre l'obaga ens oferia la part més
boscana i rica en aigua, la més solana ens oferia una vegetació més
escadussera i un paisatge més alpí. A mig camí vam poder gaudir d'una
beguda fresca i una estoneta relaxant a la terrassa del refugi d'Estós, una
parada a redós d'una munió de cims que sobrepassen els 3000 metres,
gaudint de l'escalforeta del sol . Un cap de setmana a Benàs ben complert,
amb sopar de germanor i passeig per la població pirinenca amb més solera
pirineista del país. Tot un plaer.

20 de Setembre- Caiacs, seguint l'Ebre Català, de Móra a Miravet.- 39 assistents
4ª etapa d'aquest Ebre Català, que any rere any, va descobrint-ne els seus secrets i
oferint-nos els seus paisatges. Aquest tram ve a ser el tram rei del riu, la zona de més valor
biològic i paisatgístic de tot el riu català. I no ens va decebre, a cada racó de riu podíem
gaudir de la companyia d'agrons, corbs marins, bernats pescaires, martinets, blauets i
demés especies d'ocells que habiten el riu. Acompanyats d'un dia esplèndid i d'una
lluminositat extraordinària que propiciava lo Cerç i que tot sigui dit, també va ajudar a fer
més ràpid el descens amb la seva empenta. Com a nota curiosa, destacarem la major
afluència de personal estranger, gràcies a l'aportació del nostre company i soci Ronald.
En el rànquing dels esforçats que volen ser els qui completin el total de l'Ebre Català,
encara hi tenim a 7 socis, doncs tres s'han despenjat en aquest tram. Encoratgem-los
doncs a continuar treballant per completar l'objectiu. Finalment, un cop carregats els
caiacs als remolcs, la major part dels assistents vam anar a la plaça de l'Arenal de
Miravet, on asseguts a la terrassa del bar i davant d'un refresc i unes patates chips, vam
acabar la jornada tot xerrant de tot i de tothom, en franca companyonia.
10, 11 i 12 d'octubre.- 39 Aplec dels Països Catalans.- 2 assistents (982 assistents
en total)
UNA LLÀSTIMA!!!!, és una vertadera llàstima que només dos socis hagin aprofitat
aquesta oportunitat única de gaudir d'una acampada festiva i clarament catalanista i
muntanyenca. Una oportunitat per conèixer altres terres dels Països Catalans i sobretot
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una oportunitat
única de gaudir del
saber fer i de
l'excepcional
c a p a c i t a t
organitzativa de
C e n t r e
Excursionista
Pedreguer i una
oportunitat única de
fer amistats i
coneixences
d'altres llocs de on
es parla la nostra
llengua. Actes
culturals, teatre
d'humor, concerts,
passejades,
excursions,
escalades, barrancs
i moltes altres
activitats per a tots
els gustos, es
solapaven per tal
d'aconseguir que
ningú es quedés
sense saber que fer, la major part gratuïtes i les que no tant sols es pagava
el transport. Activitats de tot el dia, de matí o de tarda, sopars a preu mòdic
de germanor en local tancat i per la nit més activitats per entretenir al
personal assistent. Només ens podem treure el barret i reconèixer la
capacitat organitzativa d'aquest modest club que ha aconseguit organitzar
tres vegades aquest esdeveniment tant complexa i cada vegada millorant
l'anterior.
25 d'octubre– 51é Camí de Muntanya de la Regió IVª, a Farena.- 13
assistents
No cal dir que quan es parla de les Muntanyes de Prades, es parla d'un actiu
excursionista de primer ordre, amb possibilitat de fer centenars
d'excursions i per boscos i paratges increïbles. Així doncs, aquesta edició
de la festa del muntanyisme per excel·lència ja prometia molt, però a més
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8 de Novembre – 6na Cursa del Camí de Sirga.- 218 participants

er Pepi Descarrega

els Amics de les Muntanyes de Prades, club organitzador de l'event, era un altre factor
d'èxit, ja que aquest club està avesat a organitzar marxes i curses de gran format
exitosos. I no van decebre gens a la concurrència, la ruta es va dissenyar per un
recorregut clàssic i de gran bellesa, però passant per trams de camins recuperats per a
l'ocasió, trams de gran bellesa on es veien els antics marges i el sòl empedrat que
donaven fe de la seva antiguitat. En quant al transcurs de la jornada, vam tenir un dia
assolellat i esplèndid amb alguns núvols per fer bonic, a l'arribada ens van rebre amb una
mica d'esmorzar amb cafè calent i unes pastes, a meitat de l'excursió, parada per a un
esmorzar de motxilla més contundent on l'organització oferia fruita i begudes fresques i al
finalitzar la caminada, ens van rebre amb un vermut força complert i més begudes
fresques. Tot un plaer que junt amb la bona companyia, el bon ambient i el magnífic
recorregut, va completar una jornada de campionat i referma una vegada més que és molt
interessant assistir a aquestes jornades festives.

Un dia assolellat i sec, amb temperatures suaus, va acollir l'esdeveniment. Els canvis han
resultat positius, la data ha propiciat que les temperatures més suaus animin a més
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corredors a inscriure's, un format més simple i d'un sol dia ha resultat menys
esgotador i no ha diversificat recursos humans ja prou escassos, el canvi de
ruta (per altra banda ja habitual) excita la curiositat dels participants. Tot
això i més, han fet que les inscripcions hagin assolit una magnífica cota, tot
s'ha de dir que en bona part per la bona resposta dels inscrits a la Marxa que
han aconseguit d'arrodonir un resultat, que d'altra manera, hagués resultat
discret. Cal felicitar a l'organització tant per la renovació organitzativa com
pels nombrosos trams de camí que s'han condicionat de nou i que sumen a
la ja extensa xarxa de senders que creua el nostre terme. Segurament hi ha
moltes coses que s'han de polir i retocar, però la genial paella d'arròs que
ens va cuinar el Victor, passarà als anals de les curses de muntanya i de
segur la somiaran tots aquells que van marxar abans de que estigues
apunt. El repartiment de premis i de trofeus als classificats de les diferents
categories, va tancar finalment la jornada, una jornada exitosa que
esperem que sigui la continuïtat d'una cursa que es va afermant entre les
millors del circuit de les Terres de l'Ebre.
15 de novembre. Tornem a Cardó, vells camins, noves descobertes.19 assistents
Ha estat un retorn a Cardó espectacular, vam sortir de Móra voltats d'una
atapeïda boira que presagiava un dia trist i fred, però arribant a Cardó, el cel
s'obre i ens mostra el seu color més amable, mentre als nostres peus la

boira forma un mar uniforme que ens acompanyarà tota l'excursió, oferint-nos unes
imatges espectaculars. La ruta, un disseny del consoci Josep Mª Escoda, prometia una
descoberta per viaranys gairebé inexistents, pels cingles laberíntics que clouen la Vall de
Cardó. Aparcats a La Pellissa, comencem a caminar tot buscant un sender escadusser
que s'enfila per dins el bosc tot buscant la Font del Sant Àngel, que un cop sobrepassada
ens remunta fins trobar el Portell de Cosp, des d'on ens enfilarem enllaçant lleixes de roca
per un paisatge digne del Port, tot buscant arribar a la Punta de les Ortigues, on
esmorzarem i des d'on podem albirar una panoràmica espectacular de Cardó i de tot el
que ens envolta. Després de la foto de rigor, comencem el descens seguint un sender poc
precís que planeja per l'altiplà i finalment baixa dreturer cal a La Font del Teix, que mig
emergeix entre la boira. Tot seguit tornem pel Portell de Cosp i el Camí dels Frares, tot
passant per l'ermita del Sant Àngel, fins a La Pellissa, on ens esperava un Vermut de
Celebració per commemorar l'èxit assolit amb l'organització, ara fa un any, del Camí de
Muntanya. Un èxit que es fa palès dia rere dia, amb un augment espectacular de
excursionistes que escullen Cardó i el Camí de les Ermites, com a indret on passar una
jornada muntanyenca.

Excel·lent ruta per
aquesta vall
pirinenca d'Estós,
que va complir amb
les expectatives.

La ja tradicional
piragüada, que
com sempre va ser
un divertiment
excepcional.

El 51é Camí de
Muntanya, va
transcòrrer per les
Muntanyes de
Prades, tot seguint
un recorregut de
gran bellesa
paisatgística.

Un impressionant
recorregut,
acinglerat i
esquerp, va
propiciar la
celebració de
l'aniversari del 50é
Cami de Muntanya.

