setzé
catorzé
any|núm.
any|núm.
55|abril
50|agost
2016 2014

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

www.lapicossa.org
www.lapicossa.org

QUÈ FAREM?
PORTADA: La cova dels Adells, al Port de Tortosa, una curiositat geològica excepcional. Foto: Montserrat Jordà

17 d’abril, diumenge. RUTES
NOVES AL NOSTRE TERME.- Ja és
hora de conèixer nous racons i nous
camins del nostre terme, els
companys de la Cursa del Camí de
Sirga, han rehabilitat i condicionat
quilòmetres de senders i corriols, que
travessen raconades que ja fa anys
que estaven oblidades, ara gràcies a
aquesta feina pacient i sacrificada,
podem tornar a caminar per averanys
que gairebé son una descoberta.
Senders que ens donen noves
perspectives de La Picossa, de la
Penyarroja o del Pic d'Aguilar i que en
aquesta excursió descobrirem en part.
Una ruta matinal, que calculem ens
prendrà entre 3 i 4 hores de passejada
sense gaires complicacions, pensada
per a gaudir tant del paisatge com de
la bona companyia.

CÍVIC LA MAGDALENA, podrem
gaudir i emocionar-nos amb:
LA MUNTANYA I LA SEGURETAT,
ON ESTÀ EL LÍMIT? A través d'un
colpidor document, ple de
dramatisme, entrarem de ple en
aquest dilema que sempre persegueix
a l'alpinista, seguir endavant a pesar
de les condicions o fer una retirada a
temps. La força del desig i la força
física, poden contrarestar les
adversitats en muntanya?, qui viu i qui
es mor i perquè?. Les imatges d'una
presentació audiovisual, donaran pas
a un col·loqui-debat que persegueix
afrontar amb seguretat i plena
consciència la pràctica dels esports de
muntanya, de forma responsable i a
assumir el risc de les nostres
aventures. El que podem assegurar
és que a ningú deixarà indiferent.

Sortida: A les 9:00 de Sant Jeroni, cal
ser puntuals. A l'arribada de l'excursió
tindrem ocasió de celebrar el ja
tradicional
VERMUT DE L'EXCURSIONISTA
Una selecció de productes de la
nostra terra, que acompanyats de
beguda fresca i bona gana, faran les
delícies de tots els caminadors, alhora
que fem celebració del 15
ANIVERSARI de la nostra entitat.
I per la tarda, a les 18:30, al CENTRE

15 de maig. -CASTELLFOLLIT,
l'encant dels boscos de les
Muntanyes de Prades. Quan es parla
d'espais naturals a les Comarques
Meridionals de Catalunya, les
Muntanyes de Prades i els seus

esplèndids boscos son a les primeres
posicions. Si bé tenim molts i molt importants
actius naturals al sud de Catalunya, cap
assoleix la magnificència d'aquests boscos
de pineda d'arbres altíssims i gran varietat
vegetal, no en va, van ser de les primeres
zones a ser protegides per l'antiga ICONA.
Per aquesta excursió, sortirem de
Castellfollit, antic centre de gestió d'ICONA i
travessarem el curiós bosc d'interpretació del
bolet, on trobem imatges dels bolets més
comuns a la zona, emmarcats en un collage
de troncs del boscam. Seguint aquests
boscos en franca pujada assolirem la Mola de
Quatre Termes, un excepcional mirador de
dilatades panoràmiques i després anirem a
buscar una antiga sendera, recentment
recuperada, de carboners, que tot travessant
la boscúria, ens retornarà al punt de partida.
Allí tenim un espai de lleure amb taules, lloc
ideal on podem dinar de motxilla i per a
aquells que ho prefereixin, a la zona podran
trobar restaurants on poder dinar. L'excursió
no ofereix cap problema tècnic.
Sortida: A les 8:00 del matí del Passeig del
Pont.

19 de juny. -CABACÉS, el Montsant més
proper i amb més encant.- Cabacés, fuig del
Montsant més espectacular i es dilueix en
l'encant de les valls més amables i belles, que
combinen les roques més esquerpes amb les
vallades més pregones i riques del massís.
Una combinació espectacular per als sentits,
un plaer intents per al caminant i una
descoberta dels molt variats paisatges que
ens pot oferir aquest racó de muntanya.
Aquesta ruta ens portarà a pujar per Coves
Altes i tot enfilant-nos de cara a la Serra,
arribarem a Mas de Serrador, albirant la vall
de Margalef, per tornar després baixant el
camí que ens durà a la magnífica ermita de La
Foia, racó idíl·lic com n'hi ha pocs i pas previ
abans d'arribar a la poc coneguda ermita
rupestre de Sant Roc, capçal del poble i
mirador excepcional, i acabarem al mateix
poble de Cabacés. Una excursió matinal molt
complerta i poc habitual, que fuig dels noms i
s'introdueix de ple en l'encant del paisatge.
No us la perdeu.
Sortida: A les 8:00 del Passeig del Pont.
16 de juliol.- Ascensió nocturna a La
Picossa, la nostra festa social.- Com no
podia ser d'altre, celebrarem el nostre
“aquelarre picossero” aprofitant la lluna plena
de juliol i ascendint al nostre cim “Tòtem i
Emblema”, per saludar a la lluna plena que
banyarà el paisatge als nostres peus. Un
divertiment i una ocasió de fer una saludable
catarsi estival aprofitant la fresca nocturna.
Una festa pensada per al gaudi i l'esbarjo dels
nostres socis, que anualment ascendim el
nostre cim per renovar la nostra amistat. Com
ja és habitual, acabarem l'excursió amb un
sopar a la fresca amb pa i tomaca i embotits,
meló i síndria, i beguda fresca per a tothom.
Inscripcions: Per a poder fer previsions per
la quantitat de menjar i de beguda, us

demanem que us apunteu a
la sortida. Ho podeu fer
trucant als números 977 401
989 i 977 400 720 (pregunteu
per Montserrat o Lluís).
També ho podeu fer al correu
lapicossa@gmail.com. El
preu per als socis és de 5
euros i per als no socis de 7
euros.

RECOMANACIONS

Sortida: A les 21:00 de
l’Ermita de Sant Jeroni.
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.

Dues novetats seran aviat ben presents per a tots vosaltres. En primer lloc, l'Eloi
Balsells ja porta força temps treballant en renovar la pàgina web de l'associació i ara ja
està força avançada i ben aviat en podrem gaudir. És tracta d'una pàgina web més
moderna i àgil, que faciliti la renovació de continguts i la faci més activa i atractiva. No
podem oblidar que la pàgina web és el “Camp Base” del la nostra projecció digital en el
món informàtic. Des d'aquí, donem les gràcies al soci Joan Vaqué que fins avui ha
estat ha estat pioner, ànima i màquina de la nostrada pàgina web. L'altra novetat, és la
Fitxa d'Activitat, que pretén respondre a una necessitat legal, però que també vol ser
una eina d'informació més detallada per als nostres socis, que faciliti la comprensió i el
detall del tipus d'excursió o activitat previst. En aquesta revista en trobareu informació
molt més detallada.
I ja en un altra ordre de qüestions, ens fem ressò d'algunes veus de socis que ens han
comentat que han trobat algun camí “tancat” amb cintes de plàstic, suposadament
pels guardes forestals. No en tenim constància oficial i no sabem res de la legislació al
respecte, però pensem que com a entitat excursionista que informa a propis i a
forasters de les rutes i possibilitats excursionistes de la zona, seria desitjable que se'ns
facilités informació sobre aquestes accions, al cap i a la fi els camins son de lliure
accés per a tothom. Tanmateix, pensem que perseguir a excursionistes amb excuses
de nius d'àguiles o altres espècies, és força absurd. Que jo recordi, fa molts anys que
l'àguila Cuabarrada i els excursionistes compartim espai a la zona de La Picossa i les
àguiles segueixen niant allí. Potser l'autoritat competent faria més bé en controlar als
motoristes que transiten camins prohibits, als caçadors que no respecten la normativa
o a posicionar-se contra instal·lacions i estructures que son clarament invasores dels
espais més verges i naturals.

L’AGRUPACIÓ INFORMA

Un any més i ja en van quinze!, la Setmana Cultural de Móra d'Ebre marca l'aniversari
de la nostra entitat que l'any 2001 va començar la seva activitat de nou, reprenent el
nom d'una entitat que va néixer el 1929 i va ser la primera entitat excursionista de La
Ribera d'Ebre. En aquesta revista en trobareu un resum de la recerca històrica dels
primers mesos d'aquesta associació emmarcada dins el Centre Cultural Democràtic.
Els actes que hem preparat per a aquest aniversari, s'inclouen dins la Setmana
Cultural i han estat pensats per vosaltres, els socis, amb la intenció de que en gaudiu.
Us hi esperem.

FITXA D’ACTIVITATS

FITXA D’ACTIVITATS, eina d’informació
Cada dia la legislació ens complica la nostra afició i la pràctica de les activitats de les
associacions sense ànim de lucre. Tanmateix, en aquest cas, l'obligació de fer
aquesta fitxa, que no deixa de ser res més que un pla d'emergència, ens ha permès de
posar en pràctica una vella idea destinada a donar als nostres socis una informació
clara i precisa de les característiques de l'activitat programada, Fem doncs una mica
d'explicació de la informació que hi podeu trobar i de com interpretar-la.
1- A la capçalera, hi trobareu la informació referent a l'entitat, amb la pàgina web i els
telèfons que us poden informar o contactar per a qualsevol cosa referent a
l'organització.
2- Seguidament tindreu la casella on es clarifica el tipus d'activitat (Excursionisme,
btt, audiovisual, etc...), el títol de l'activitat i la data, el lloc de trobada i l'hora, els preus
en cas de que hi hagi una despesa, altres dades que poden complementar la
informació i si cal portar menjar.
3- Ara entrem en l'apartat de les característiques de l'activitat. El que trobarem primer
és el nom de la persona que coneix la ruta i ens pot respondre algunes preguntes amb
més detall i el telèfon de contacte. També tindrem un petit mapa i un quadrant on
podrem assabentar-nos de detalls com el sistema de transport, la llicència necessària
si s'escau, el desnivell total i la distància recorregudes, i la dificultat general. Referent
a la dificultat, en un requadre adjacent, podrem llegir el detall del tipus de dificultat,
tenint en compte que sempre partim d'una dificultat mínima.
4- Ara ja entrem a una detallada descripció de les característiques de la ruta, on es
precisa el tipus de recorregut, els detalls paisatgístics, algunes curiositats de la ruta o
activitat i una idea general del que pot ser l'activitat programada. Seguidament unes
recomanacions per a l'equip necessari per poder participar i si cal confirmar o no
l'assistència a l'activitat programada.
5- A la part final hi trobem recomanacions que fan referència tant a la nostra seguretat
com al nostre comportament durant l'activitat. Son recomanacions que normalment
no varien, però que hem de tenir ben presents, ja que son la base sobre la que es
sustenta la seguretat del grup i el bon desenvolupament de la jornada.
Aquesta fitxa que avui veieu reproduïda, correspon a l'excursió del març, però a partir
d'ara, intentarem crear sempre una fitxa similar per a cada activitat de la Picossa,
aquesta fitxa es penjarà a la pàgina web i s'enviarà via email a tots els socis. També
procurarem fer-la extensiva a d'altres medis com ara és la cartellera d`activitats de
l'ajuntament, el facebook i també en tindrem un full imprès en el punt de trobada de
cada activitat. Es tracta de tenir-vos ben informats i que pugueu valorar
encertadament l'interès que us motiva a participar en qualsevol de les activitats
programades.

UNA MICA D’HISTÒRIA
Gràcies a l'Arxiu Comarcal de La Ribera d'Ebre, i a l'ajuda i la bona tasca del
nostre amic i consoci Ferran Roca Campos, que ha investigat en la col·lecció
de La Riuada, de la primera època,( va néixer el 1926), hem pogut reconstruir
la història de la formació de l'Agrupació Excursionista La Picossa. Aquí us en
presentem un resum.
EL NAIXEMENT DE LA PRIMERA ENTITAT EXCURSIONISTA DE MÓRA
D'EBRE,
Corria el més de novembre de l'any 1929, en plena dictadura de Primo de
Rivera, quan la revista LA RIUADA nro. 58, és feia ressò d'una nova entitat dins
el si del Centre Instructiu Democràtic: “Com a conseqüència de les activitats
despertades suara amb la campanya pro-excursionisme, el divendres 22 del
passat, va tenir lloc una reunió preliminar de socis del C.I.D. amb el fi de formar
una secció excursionista annexa a l'esmentada societat...”.
Producte d'aquesta reunió, l'esmentada revista quinzenal del 15 de desembre
del 1929 (nro 59), palesava que “La directiva del C.I.D. ha aprovat la demanda
de constitució d'una agrupació excursionista, afiliada a dita entitat, que havien
presentat un estol de socis...”. Tots aquests treballs ens porten a la constitució
el 12 de gener de 1930 de la nova entitat, que s'anuncia en un petit article del
nro. 61 de La Riuada (30 de gener de 1930), que comença amb aquest
enunciat: “LA PICOSSA.- Heus ací el nom que s'ha donat a l'Agrupació
Excursionista, constituïda darrerament a redós del C.I.D.... ...la Directiva que ha
de regir-la, la qual està integrada pels següents elements: President, M. Rouret i
Callol; Vice-president, Miquel Rojals i Escrivà; Secretari primer, Pere Margalef i
Móra; Secretari segon, Joan Pinyol i Soler; Tresorer, Manuel Coll i Bosch;
Vocals, Joan Descarrega, Francesc Pasqual i Víctor Minguillón...”.

Ja constituïda l'entitat, comencen la seva activitat excursionista, i al nro. 62 del 15 de febrer de
1930, podem llegir una notícia on s'informa que “Aquesta novella secció del C.I.D. farà la seva
sortida inaugural el dia 9 de març (diumenge), anant a Sant Jeroni i visitant La Picossa, la
muntanya senyora i majora del nostre terme...”.
Ja ha caigut la dictadura, i amb la recessió del absolutisme es respiren aires nous i La Riuada
ho reflexa clarament. A la nro. 64 del 7 d'abril de 1930, trobem un llarg article del vicepresident Miquel Rojals i Escrivà, ponderant les avantatges per la salut i per a l'esperit de
l'excursionisme i convocant a tot els interessats a afegir-se a la nova entitat. A la mateixa
revista, trobem una curta ressenya on se'ns informa que “Tot just constituïda, l'Agrupació
Excursionista La Picossa ha portat a cap ja dues sortides; la primera a Sant Jeroni i La
Picossa, la muntanya senyora i majora del nostre terme i la segona a Flix, visitant les fàbriques
de l'Electroquímica...”.
Una vida que va ser curta, a raó de la voràgine política d'estos temps, però encara trobem un
article datat al maig del 1930, on es fa referència a l'assistència al IV APLEC
EXCURSIONISTA DE LES COMARQUES TARRAGONINES, al Monestir de Poblet, una
detallada descripció on podem llegir "Sortirem doncs, a les sis del matí, en direcció a Poblet i
durant el viatge, que transcorregué feliçment, la caravana que formàvem cridava
poderosament l'atenció dels pobles i vianants que carretera enllà trobàvem. A Montblanch,
començàrem a notar l'afluència d'excursionistes...”. Com ja sabem, va durar poc, és té
constància d'una reunió el 22 de març del 1931, on ja es buscaven persones per formar una
nova junta, ja que la junta fundadora estava repartida en diferents càrrecs polítics i havien
abandonat la gestió de l'entitat.
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PRECAUCIÓ I SUPERVIVÈNCIA

Molt sovint, la causa del retard en l'ajuda i/o el rescat d'un accidentat, no és altre que el
desconeixement dels equips de socors de la situació exacte del indret on poden trobar
a la víctima. La inexactitud en la localització, la falta de cartografia o el desconeixement
del terreny i els accessos, son uns altres components que poden dificultar les tasques
de socors.
Molts de vosaltres sortiu a caminar o a entrenar per la muntanya sols, son activitats
curtes en el temps, a les que no donem importància per quotidianes. També duem a
terme excursions o rutes a les que no s'ha apuntat ningú i afrontem en solitud, val a dir
que gaudint d'aquest estat de comunió intensa amb la natura i amb l'aventura. Però, si
passa algun incident, per petit que sigui, qui sap on som?, per on començaran els
equips de rescat a buscar-nos? Quan temps trigaran a rescatar-nos?, molt sovint la
diferència entre un ensurt i un problema important és el temps, la importància del temps
es va fer palesa a la Jornada de Rescats amb Gossos, quan ens van insistir que la
supervivència està directament relacionada amb la rapidesa del rescat.
Així doncs recomanem dues coses bàsiques que poden reduir significativament un
hipotètic rescat i que no tenen cap tipus de complicació ni son laborioses:
Deixar una nota o un avís especificant la ruta o l'activitat que tens prevista.
Encara que en el transcurs de l'excursió facis algun canvi, sempre es tindrà
un punt d'inici i una zona de cerca força delimitada.
Descarrega al teu mòbil l'aplicació ALPIFY, una eina excepcional que
permet estar sempre localitzable amb un 100% de fiabilitat. Aquesta
aplicació, connecta directament amb el 112 o el centre d'emergència més
proper, tot fent un track del recorregut que estàs fent i en cas d'accident, o en
cas de denúncia de desaparició, poden saber les coordenades exactes de
l'últim punt que el teu mòbil ha senyalitzat. S'ha demostrat que aquesta
aplicació redueix el rescat a poc més de 30' des de l'avís. Descarrega-te'l a
http://www.alpify.com/ca/aplicacio/
Prenent aquestes precaucions, no deixaràs de fruir de l'aventura i segurament el teu
entorn familiar, estarà més tranquil.

PASSATEMPS
Aquesta vegada l'Eloi mos ho ha posat més fàcil, però no dona peixet i t'hi hauràs de
fixar molt bé per trobar les 7 diferències!

QUÈ S’HA FET?
13 de desembre de 2015. CAMINS DE PAU I DE GUERRA.- 22 assistents
Magnífica feina la del nostre amic i consoci Eleuteri Martinez. Magnífica la feina
feta en la recuperació i condicionament del Camí Vell de Gandesa, que unia
aquesta població amb El Pinell de Brai, però també excepcional i de gran
bellesa aquesta original ruta que ens endinsa en un espai oblidat com és la Vall
Closa, assoleix la serra i ens ofereix unes esplèndides panoràmiques, que
desgraciadament en aquesta ocasió no vam poder contemplar a causa de la
densa boira que no ens va abandonar fins el terç final de l'excursió. La natural
admiració per la varietat i bellesa del paisatge, va venir acompanyada de la
genial companyia d'una persona experta en la Contesa Civil, que ens va
emocionar amb les seves explicacions, que van ajudar-nos a comprendre
molts dels aspectes de la Batalla de l'Ebre, que en aquesta zona va ser
excepcionalment furient i sanguinària. Podríem doncs dir que va ser molt més
que una excursió, va ser també una lliçó d'història i una lliçó de vida, que junt
amb la magnífica companyia va fer d'aquesta sortida una gran experiència que
en bona part podem agrair a la gent de Pinell que ens va acompanyar. Per
acabar, una part dels caminants vam congraciar-nos amb les bones costums,
tot fent un deliciós vermut a un bar del poble. Una jornada redona!.
24 de gener de 2016.- El Port més assolellat: El Toscar - La Cova dels
Adells - Les Rases de Maraco - Les Clotes.- 21 assistents. En una variada
jornada, on vam començar assolellat, vam seguir per boires esfilagarsades
precioses i vam acabar a cel ras, tot ben assaonat de bona fresca de gener, es
va desenvolupar aquest original recorregut dissenyat per la Mercè Tost, que

QUÈ S’HA FET?
tenia com a principal actiu la sorprenent i bellíssima Cova del Adells. Una ruta que es
desgranava incansable per uns sorprenents canvis de paisatge, que defineixen perfectament
la diversitat paisatgística dels Ports. A Les Rases de Maraco, van venir a rebre'ns els habituals
vents que fan de la zona un espai sense arbres ni gairebé matolls, i a les Clotes, on vam dinar,
la boira s'hi va ajeure envoltant-nos del seu fred mantell i omplint la clotada d'aquest ambient
de misteri. En aquesta ocasió ens van acompanyar uns simpatitzants de Torredembarra que
no son socis, però que van voler aprofitar l'ocasió de conèixer una zona tant excepcional i poc
visitada.

er Pepi Descarrega

14 de Febrer de 2016.- Mar i muntanya: el Camí de Ronda a Torredembarra i la Pedrera
del Mèdol.- 16 assistents .Un fort aplaudiment per a l'amic i consoci Joan Aguilar que ens va
preparar aquest menú especial “mar i muntanya” de sabors ben variats i assaonat de bells
perfums de l'època romana. Ben sovint una ruta, un camí o una excursió esdevenen molt més
que l'acció esportiva de caminar. La munió de sensacions que ens omple quan podem
contemplar la història, el paisatge i els diferents espais que la natura en la seva diversitat ens
ofereix contínuament aquesta ruta. Si bé que és cert que trobem un munt d'atzagaiades en
forma d'infraestructures humanes modernes, però tanmateix, no poden ocultar ni
desmerèixer tot el que poden abastir els nostres ulls, o fins i tot els nostres cors. Jo crec que
tots els que aquest dia vam seguir la ruta, en guardarem un record indeleble. És ben cert la
bona companyia i el bon humor i van ajudar, però això ja és la tònica habitual de les excursions

QUÈ S’HA FET?

picosseres i no ens sorprèn tant
com aquestes belles rutes que els
nostres socis ens proposen. Just
a l'arribada, i quan ja entràvem a
Torredembarra, uns núvols rúfols i
pesants ens perseguien
amenaçadors. La prudència i el
bon rotllo imperant ens
aconsellen de parar en un bar a
fer un beure i acabar la jornada, i
clar, a la sortida el núvol ja ens
havia atrapat i vam acabar la
jornada més o menys mullats.
13 de març, tècniques de rescat
amb gossos. Jornada teòrica i
pràctica.- 47 assistents
Val a dir que la resposta dels
nostres socis va ser més aviat
minsa, tant sols van respondre 17
socis a aquesta crida que per altra
banda era una ocasió única de
veure en acció a aquest animals
entrenats per al que sembla
impossible, trobar algú a qui ni es
veu ni se sent. No podíem dir no al
nostre amic i consoci Jordi Vidal
quan ens va fer la proposta, i creieu que va valer la pena. Ell i la Montserrat
Mestre, junt amb els seus gossos Robb i Izar, ens van fer una classe magistral
tot descobrint-nos les possibilitats i la implicació d'aquests animals
excepcionals. Una classe magistral que no va deixar enrere uns quants
consells molt vàlids i importants a tenir en compte quan sortim a la muntanya i
uns quants vídeos de casos recents de recerca i salvament van il·lustrar
sobradament la part teòrica. Seguidament, en l'espai de darrera de l'Aubadera,
vam poder seguir amb atenció com els gossos emprenien la recerca d'una
persona a la que no coneixien ni havien vist mai i que era fora de l'abast de la
vista. En pocs minuts i en unes condicions força difícils, tant el Robb com Izar
van trobar la seva “víctima voluntària”. De tot cor, hem d'agrair l'esforç al Jordi
Vidal i la Montserrat Mestre (tenir en compte que la Montserrat va tenir que

desplaçar-se des de l'Alt Camp) i l'oportunitat que ens van donar de conèixer aquesta
magnífica i humanitària tasca.
20 de Març de 2016.- Camí recuperat de Flix a La Fatarella al seu pas per Ascó.- 12
assistents
Poca assistència per a aquesta excursió que reunia força actius molt positius: proximitat,
facilitat, novetat, no calia matinar... en fi tots els condicionants que fan còmoda una excursió. I
sí, una llàstima perquè va valer la pena, el camí ral que unia Flix i la Fatarella, té tots els
atractius dels camins antics, de bella factura, empedrats i marjats, ferms i inalterables al pas
dels segles. Cal felicitar a l'ajuntament d'Ascó i als que han treballat la recuperació d'aquest
camí, com ara el nostre amic i consoci Jordi Hernàndez, tot un encert que enriqueix el nostre
patrimoni i dignifica i homenatja als nostres besavis que van fer cuidar aquestes “autopistes”
d'antuvi. Dalt la Serra de La Fatarella, tot seguint aquest bonic itinerari que la nostra amiga i
consòcia Nati Biarnés ens havia dissenyat, seguim les pistes que avui menen als
aerogeneradors, fins que arribem a les envistes del piló geodèsic que marca la Punta de
l'Home, punt més alt i confluència dels quatre termes, on esmorzem i fem les fotografies de
rigor. Tot seguit baixem per un sender mig desdibuixat i que ràpidament ens aboca a la vall de
l'Ebre. Fins ara ens ha perseguit la boira, que ens amaga el paisatge, però a partir d'aquest
moment la boira s'aixeca, el sol comença a escalfar i el paisatge es dilata i ens trobem amb
tota la vall de l'Ebre als nostres peus, és el moment de jugar a endevinar pobles i llocs, a
discutir i mirar mapes i a gaudir d'aquest espectacle únic. La bona marxa va fer que abans de
la una del migdia ja fóssim als cotxes, a temps d'anar a fer un vermut i gaudir d'un repòs ben
guanyat. Queda fer palès el nostre agraïment a la Nati Biarnés, que va ser la nostra guia i la
promotora d'aquesta bonica excursió.

El nostre consoci
Eleuteri Martinez,
ens va dur per
senders i corriols
perduts en la
història del temps.
Tot un plaer.

Sincerament una
ruta excepcional,
una excursió fora
de serie que reunia
tot un munt
d'incentius. Bellesa
en estat pur.

El Joan Aguilar ens
va dissenyar un
recorregut
excepcional,
paisatge i història
es conjuntaven amb
senders de gran
bellesa natural.

Un circuit intimista
que trepitja quatre
termes municipals,
camins ancestrals i
panoràmiques que
abasten tot el món
conegut.

