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QUÈ FAREM?
PORTADA: Un moment de l'espectacular excursió per la zona d'Agulles, a Montserrat.
FOTO: Montserrat Jordà.

6 d'agost, excursió al Pirineu: CAMINS
D'ENGINYERIA
CANFRANC – CAMÍ D'ESTIVIELLAS – FONT
DEL CENTENARIO – CAMÍ DE SECRAS –
CANFRANC. A principis del segle XX, el Borbó
de torn, Alfonso XIII, va tenir la dèria de fer una
via de tren que anés de França a Madrid sense
passar per Catalunya (la Catalanofòbia
habitual) i va fer obrir un túnel bestial i construir
l'estació de tren internacional més
mastodòntica del món, que va dissenyar el
famós de l'època: el senyor Eiffel.
Aquesta obra espectacular, va comportar una
transformació radical d'aquesta bonica vall del
Pirineu, a mercè d'unes obres d'enginyeria
destinades a garantir la seguretat de les
instal·lacions i l'aprofitament energètic. La
desaforada tala d'arbres que es va fer als
faldars de les muntanyes per nodrir les obres de
bigues de fusta, va afavorir els allaus a l'hivern i
va obligar a una reforestació innovadora, on les
espècies vegetals es van replantar en funció de
l'altimetria, i construir barreres anti-allaus. De
tot això ha quedat una història de prop de 50
anys de vida, una estació espectacular i uns
camins de gran bellesa.
LA RUTA DE L'EXCURSIÓ.- Es surt de
l'Església del Pilar, seguint el Paseo de Los
Ayerbe, per agafar tot seguit el Camino de
Estiviellas, un camí creat pels enginyers que
treballaven les defenses anti-allaus, i que puja
fent amples ziga-zagues per unes zones
boscanes de bellesa excepcional i al llarg de la
ruta podrem admirar les gegantines obres que
els enginyers van dissenyar per frenar les
allaus. Sortits ja al prat alpí, ens arribarem a la
Font del Centenari i si es vol, fins al Coll
d'Estiviellas, per retornar desfent camí, fins al
Camino de Secras, una zona de reforestació
amb arbres que ara ja son centenaris, i que per
disposició, singularitat i bellesa, podem
considerar-los més un jardí que un bosc.
L'Excursió és una ruta circular de 11Km i 614m
de desnivell positiu i és calcula una durada de 5

hores. Els camins son bons i ben trillats, les
amples ziga-zagues fan suau i còmoda la
pujada i la baixada. En algun tram el camí és
aeri però sense dificultat.
Val la pena completar l'excursió amb una visita
guiada a l'estació de Canfranc i donar un vol per
la zona, pistes d'esquí, zones d'esplai,
pobles,…
A Canfranc hi ha un càmping i l'oferta hotelera
és molt amplia i variada.
Dia, lloc i hora de sortida.- L'excursió és el dia
6 d'agost i l'hora de sortida serà a les 8:00 del
matí de davant de l'església del Pilar, al poble de
Canfranc Estación, aquesta església està
pràcticament al davant de l'estació.
17 de setembre, Piragüada Picossera,
Benifallet-Xerta. Seguim la nostra
peregrinació anual pel nostre estimat Riu Ebre,
ara per un dels trams considerats més bonics
del riu. Ara entrem en un tram del riu més obert
per on es fa més visible la mà humana, trobarem
la cimentera, conreus i els canals de reg que
abasteixen d'aigua els conreus del tram final de
l'Ebre. Però també trobarem la desembocadura
del riu Canaletes que vesa les seves aigües
vingudes del Port en aquest tram de riu. També
podrem veure la Roca Roja sobre la que un
assentament ibèric declama la impotència del
riu per als Ilercavons i finalment entre les parets
que clouen les ribes, arribarem a l'assut i la
resclosa que permet de travessar-lo. Un tram
que començarem a Benifallet tot passant per
una petita illa, seguirem riu avall fins trobar la
desembocadura del Canaletes, que
remuntarem un petit tram si el cabal ho permet.
Després seguirem riu avall, fins que arribarem a
l'assut, que travessarem per la resclosa si no hi
ha cap problema, per arribar seguidament a
Xerta on s'acaba l'excursió i si es vol, algú pot
prendre un bany.
Un tram de riu que té la llargada dels anteriors,
però que també es pot considerar especial per
les seves singularitats geològiques i curiositats

històriques. Un tram de riu imprescindible per als que
estimem i admirem la natura.
Hora de trobada a les 8:30 del matí, a l'antic Pas de
Barca, per distribuir el material, donar les instruccions
adients i punt del que sortirem riu avall. L'aparcament
dels vehicles s'haurà de fer al Passeig de l'Embarcador i
ja seguint el passeig, arribarem al Pas de Barca. Com
sempre, els amics d'Enblau portaran el pes de
l'organització, de la logística i s'encarregaran de la nostra
seguretat.
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 14 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.
8 d'octubre, el Cabrafeixet, l'esperó més altiu de la
Serra del Boix. Retornem a aquesta propera i
desconeguda serralada que sembla que tenim una mica
abandonada. Aquesta carena de muntanyes que es
desprèn de la Serra de Cardó i es dirigeix cap a mar, és
una espina dorsal que amaga racons i valls salvatges, de
gran bellesa, que han estat i son ben poc trepitjades per
la petja humana. Avui un grup de gent del Perelló, bons
coneixedors de la zona, estan treballant per fer-ne un
mapa i una guia que properament vindrà a donar
presència i importància a aquesta zona tant oblidada.
La nostra entitat, ja fa uns anys hi vam fer una
descoberta, tot fent una ascensió a aquests alterós
penyal seguint senders escadussers i aspres com és
aquesta mateixa serra. Ara tornarem a fer aquesta bella
excursió, sota la llum intensa de tardor, tot passant per
l'emblemàtic Abric de les Pintures Rupestres, potser
esmorzant a la cova Mallada, on van habitar els homes
que poblaven aquesta terra a la prehistòria, i finalment
afrontant aquesta esquerpa ascensió que ens regalarà,
després d'una curta grimpada, amb l'espectacularitat del
paisatge dominat per la serralada litoral i el mar. Un plaer
per als sentits i una magnífica experiència per a

l'excursionista.
Punt de trobada i hora de sortida:Sortirem a les 9:00
del Passeig del Pont. Com que l'excursió no és massa
llarga, no ens cal matinar tant. Serà una excursió matinal.
22 d'octubre, Cursa del Camí de Sirga. Torna una
cursa que ja comença a ser un emblema en el si de les
Terres de l'Ebre, per la duresa i per la varietat tècnica,
però sobretot pel paisatge, sí, sembla impossible però un
dels actius més ben valorats pels corredors és la bellesa
del recorregut i un altre dels actius més ben valorats és el
personal col·laborador de la Cursa i aquí entrem
nosaltres, els socis de La Picossa que participem amb el
nostre entusiasme i bona voluntat i que som un puntal
principal d'aquest esdeveniment que cada any atreu més
gent. Habitualment la nostra responsabilitat consisteix en
fer de control al llarg del recorregut i cuidar dels corredors
i facilitar-los al màxim la cursa, però també tenim la
responsabilitat de cuidar del seu estat físic. Total, una
feina que fins avui hem fet prou bé i que seguirem fen
molt bé, per això us demanem que reserveu aquesta data
a la vostra agenda, perquè tots sou necessaris. Quan el
grup organitzador ens ho faci avinent, posarem en
funcionament la maquinària dels nostres socis i
organitzarem els punts d'avituallament i els grups que
formaran els controls.
US NECESSITEM A TOTS, TOTS SOU NECESSARIS!
29 d'octubre, 53é Dia del Camí de Muntanya.
Pradell de la Teixeta-Melitxes-Camí de la TorrePradell de la Teixeta.
Sempre hem defensat la importància d'aquesta festa que
pren com a tema central ELS CAMINS, la raó de ser de
l'excursionisme de base, el de sempre, l'excursionisme
que ens empeny a conèixer món, espais naturals i també
a aventurar-nos en empreses més arriscades, sempre
vinculades al camí, sigui com a ruta d'aproximació, sigui
com a mitjà per descobrir nous espais o sigui com estadi
obert a les nostres ganes de córrer. Sense camins no
tindria raó de ser el món excursionista. Per tant
recomanem molt i molt l'assistència a aquesta festa, i
més aquest any, que els amics del Centre Excursionista
de Tarragona l'organitzen tant prop de casa nostra.
L'organització ha previst dos recorreguts, un de 8,5km,
serà el principal i qui estigui més en forma i vulgui gaudir
de més paisatge i desnivell, s'amplia a 12km, aquesta

opció és tancarà a partir de certa hora per poder gaudir
tots plegats del dinar de germanor. D'aquesta manera
tots podrem escollir aquell que s'adapti millor a les
nostres ganes de caminar.
Pradell de La Teixeta, és un espai poc trepitjat per la gran
munió d'excursionistes, tanmateix és un poble voltat de
muntanyes, de pregons barrancs i racons salvatges que
el fan objectiu ideal de les nostres excursions, per tant tot
un encert el de l'organització a l'escollir aquest indret per
celebrar el Dia del Camí de Muntanya. Els organitzadors
oferiran a l'acabar un Dinar de Germanor a tots els
assistents, l'hora prevista del final de l'excursió, és les
13:30.
Hora de sortida: Ens trobarem a les 7:15 al Passeig del
Pont. Com que el poble ofereix moltes dificultats
d'aparcament, caldrà omplir al màxim els cotxes i estar
abans de les 8:00 al Pradell, perquè els primers que
arribin aparquen segur.
12 de novembre, Tardor al Maestrat: La Rambla de
Sellumbres. Sí senyors!, més al sud dels Ports també hi
ha muntanyes!, i barrancs, i rius, i boscos!. Un cop feta
aquesta constatació, direm que es tracta de les
comarques del Maestrat, una terra de contrastos, amb
molts espais per descobrir, molts pobles per passejar i
moltes singularitats per sorprendre'ns. I aquí és on ens
duran les nostres passes, per descobrir un dels espais
més bells que a la tardor, aquesta terra ens pot oferir: La
Rambla de Sellumbres. Al seu pas pel petit poble del
Portell de Morella, aquesta barrancada passa enfonsada
entre cingles, formant un espectacular meandre. El poc
desnivell i l'amplitud de la llera, han procurat una
espectacular vegetació que rau protegida per les altes
parets i que quan arriba la tardor esclata en una simfonia
de colors espectacular, que combinen a la perfecció amb
els verds de la vegetació, els grisos de la roca i el blau del

cel. Un concert pels sentits que s'afegeix al ja de per si
espectacular paisatge. No es tracta d'una excursió com
les altres, és més la descoberta del contrast d'una terra,
que a cada passa ens té reservada una sorpresa, és
copsar la duresa d'una terra erma i seca que envolta
amorosament un paradís de vegetació, és descobrir que
la belles no és exclusiva de certs indrets de molta
anomenada. No cal dir que us la recomano molt, estic
segur que no us decebrà, és una excursió per a sibarites.
El recorregut és de 13 Km i amb un desnivell de 505 m.,
no és una excursió exigent ni difícil i els camins son bons i
transitables, per tant calculem que serem a dinar al
poble. Es preferible portar-se el dinar, hi un hotelrestaurant al poble i un bar.
Desplaçament. Com la passada excursió a Montserrat,
la nostra intenció és de llogar un autobús, en funció de
l'assistència prevista, per tant és molt IMPORTANT
APUNTAR-SE als telèfons habituals, per així poder
preveure les places. El viatge dura unes dues hores
(140Km) i aquesta és la manera més relaxada de fer-lo.
Hora i lloc de sortida: Sortirem a les 7:00 de l'Estació
d'Autobusos. Procureu ser puntuals.
Del 6 al 10 de desembre, 41 Aplec dels Països
Catalans, organitzen les entitats de Reus.
L'Aplec excursionista dels Països catalans ha esdevingut
la gran festa de l'excursionisme de tots els territoris de
parla catalana, excursionistes de les Illes, del País
Valencià, de la Franja de Ponent, de la Catalunya Nord i
fins i tot de l'Alguer. És, també, una trobada social i
cultural d'agermanament entre iguals, moguda per la
passió per la muntanya i els grans paisatges dels nostres
països i units per una mateixa parla.
A Reus, aquesta fal·lera es manifesta en forma i en
nombre: són cinc les entitats excursionistes en actiu a la
ciutat. L'Associació Excursionista Catalunya de Reus, el
Club Excursionista Reddis, la secció excursionista del
Centre de Lectura, la secció excursionista del Club
Natació Reus Ploms i la secció excursionista del Reus
Deportiu han unit esforços de nou per organitzar l'edició
quaranta-unena d'aquest esdeveniment.
Aquesta potent unió, que ja va demostrar les seves
possibilitats amb motiu de l'organització del propassat

RECOMANACIONS

52é Camí de Muntanya, estan treballant des de fa temps
per anar configurant un programa d'excursions d'alt
atractiu paisatgístic i esportiu, així com una agenda
cultural intensa que s'adigui amb la capitalitat cultural
que ostenta la ciutat aquest 2017. En total estan
programades 14 excursions, 4 vies ferrades, 6
recorreguts guiats amb visites programades per Reus i
4 visites culturals guiades en indrets concrets fora de
Reus. També estan previstos 5 actes lúdics com ara
concerts o un foc de camp. Totes aquestes activitats es
desenvolupen els dies de l'aplec i es repeteixen cada dia
per tal de que tothom pugui organitzar-se el seu
programa.
En el blog entitatsexcursionistesreus.cat , que es va
actualitzant dia a dia, trobareu tota la informació

necessària perquè programeu el vostre aplec:
excursions, visites i resta d'actes. Així mateix, podeu
resoldre dubtes mitjançant el formulari de contacte i, a
partir de la primera quinzena de setembre, podreu
començar a tramitar les vostres inscripcions. És una
oportunitat única i molt especial de poder gaudir d'una
organització excel·lent ben prop de casa, cal tenir en
compte que no és necessàriament obligatori assistir tots
els dies a l'aplec, pots escollir les jornades i les
excursions que desitgis, però això sí, cal apuntar-se.
Més endavant anirem formant un fòrum de tots els que
estigueu interessats en participar-hi.

4MOLT IMPORTANT: Totes aquestes activitats es desenvolupen en ambient muntanyenc potencialment
perillós, per tant es 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. En compliment
de la normativa vigent, es facilitarà l'assegurança federativa temporal, al preu de 5,00 euros a tots aquells
que no estiguin federats. Per a qualsevol consulta sobre les excursions i els actes programats 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.

L’AGRUPACIÓ INFORMA

La nostra voluntat a l'organitzar les sortides mensuals, ha estat de sempre, prioritzar la
descoberta del territori, visitant espais poc transitats i molt valorats en termes excursionistes,
sempre tenint molt present que l'excursió sigui assequible i que tingui l'al·licient indefugible de
la bellesa del recorregut. Estem rodejats d'espais sorprenents, de gran bellesa, que no son
moltes vegades, objectiu de munions de senderistes que massifiquen i treuen bellesa al
conjunt de la jornada.
Així doncs, totes les propostes venen donades per aquestes exigències i aquest any hem pogut
gaudir de la Cova del Moro d'Arnes rajant aigua, hem unit les ermites de Garcia, La Torre de
l'Espanyol i Vinebre, amb una ruta preciosa i plena d'actius culturals i excursionistes, hem fet un
recorregut clàssic per la muntanya de Montserrat, una experiència fantàstica, i ara entrarem a
l'estiu amb una ruta excepcional per la Vall de Canfranc, un lloc idoni per practicar muntanya a
tots els nivells i un lloc que no s'ha de deixar de visitar. I com a cirereta del pastís, una ruta per la
Rambla de Sellumbres, al Maestrat, concretament al Portell de Morella, en plena tardor. De ben
segur ningú s'espera trobar una vegetació i un racó tant bonic enmig de les seques terres del
Maestrat, us la recomano especialment.
Per aquesta ultima excursió, farem com en l'excursió de Montserrat i llogarem un autobús per
tal d'estalviar-nos un llarg viatge per carreteres complicades i així poder arribar frescos i
descansats al punt de sortida. Creiem que és una bona manera de fer excursions per llocs molt
allunyats i que d'altra manera es farien més complicades per a molts dels picosseros.
Aquest any també tenim uns altres esdeveniments que creiem prou importants per destacarlos a el nostre CERÇ, un és el ja habitual Dia del Camí de Muntanya, i l'altre és l'Aplec dels
Països Catalans, un esdeveniment que durant quatre dies desenvoluparà una gran quantitat
d'excursions i actes diversos que organitzen les entitats excursionistes de Reus. Totes les
activitats programades seran per les nostres contrades. Trobareu tota la informació disponible
en l'apartat “Que farem” d'aquest número de Lo Cerç.

Jordi Merino, soci i expresident del Centre Muntanyenc Sant Llorenç de Terrassa ha
estat president de la FEEC des de 2011. Llicenciat en història és vocal del Comitè
Olímpic de Catalunya, membre del Patronat de la Fundació de la UFEC, secretari de
l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport (ACDE) i instructor d'excursionisme per
l'ECAM. Enguany ha estat guardonat com a millor dirigent esportiu a Terrassa.
Una novetat significativa d'aquesta legislatura és la reestructuració d'alguns càrrecs i
departaments, amb la creació de dues àrees noves: la de lleure i la d'excursionisme.
El procés electoral va començar el 27 de maig a l'Assemblea General Extraordinària
celebrada a Bitem, un cop es va aprovar la convocatòria d'eleccions a la Junta
Directiva de la FEEC. El dimecres 7 de juny es va constituir la Comissió Gestora, en
substitució provisional de la Junta Directiva mentre durava aquest procés electoral. El
fet que la candidatura de Jordi Merino fos l'única presentada durant el termini establert
provoca la cancel·lació de l'acte de votacions previst pel proper 1 de juliol i dóna per
finalitzat el procés electoral amb la proclamació d'aquesta candidatura a membres de
Junta Directiva de la FEEC.
Parlem de nova junta, però pràcticament és el mateix equip que formava l'última junta.
Aquest equip va aconseguir donar un gir a la rutina de la nostra federació, renovant
càrrecs enquistats i sobretot treballant per tal d'aconseguir que la federació estigui al
servei del soci. També han aconseguit més
pes en les decisions que prenen els nostres
governs, en aquells temes que afecten a la
nostra activitat.
Ara és el moment d'afermar tots aquests
canvis i continuar treballant per consolidar el
projecte iniciat. Molta sort i força!.

ELECCIONS FEEC

La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ja té nova Junta
Directiva. La candidatura encapçalada per Jordi Merino i Urbano és la que formarà
aquesta junta els propers 4 anys.

SGIM

SERVEI GENERAL D'INFORMACIÓ DE MUNTANYA
El SGIM gestiona un fons documental totalment especialitzat en temes de muntanya
(alpinisme, escalada, excursionisme, exploració alpina), en els vessants esportius,
històrics o culturals, que classifica i conserva per a ser consultats per tots els que
estiguin interessats o preparin alguna expedició o treball. Quatre persones formen
l'equip humà que n'assegura la gestió ordinària.
BIBLIOTECA. Actualment la biblioteca del SGIM té un registre de prop de deu mil
títols. Estan classificats en setze grans grups, amb subdivisions pròpies, d'acord
amb el tema principal de què tracten.
CARTOTECA. Els mapes que conté la cartoteca són exclusivament d'utilitat
excursionista/alpinística; això vol dir d'escala prou gran per permetre un estudi
detallat. El fons actual és de més de tres mil fulls, i cobreixen les principals regions
muntanyoses del món.
HEMEROTECA. El fons de publicacions periòdiques del SGIM es pot xifrar en més
de cinc-cents capçaleres diferents. De les principals revistes i anuaris d'alpinisme de
tot el món, l'hemeroteca en posseeix la col·lecció completa i, si més no, gairebé
completa en d'altres casos; amb una especial significació pel fons de premsa
excursionista catalana.
FOTOTECA. Formada per fotografies de muntanyes de tot el món.
FILMOTECA. Majoritàriament format per filmacions corresponents a ascensions a
les muntanyes d'arreu del món.
DOCUMENTS. Potser el de més valor de tot el fons documental del SGIM, si
atenem la dificultat que comporta reunir-lo. Normalment es tracta de documentació
de circulació privada i sense estar comercialitzada. En aquest apartat comptem amb
la integració d'alguns arxius, tant oficials com privats, ja existents, que han passat a
formar part del fons documental del SGIM.
INDEX DE SUMARIS. Vol proporcionar, a tots els interessats en la consulta del
Fons Documental del SGIM, la possibilitat de conèixer els continguts dels anuaris
més importants que es publiquen al món, sobre alpinisme. Oferim una selecció dels
sumaris de les publicacions més interessants, atenent a diferents criteris (àmbit
geogràfic que tracten, tipus d'informació que contenen, país de publicació... ).

Els anuaris inclosos són els
publicats durant l'any,
independentment que l'activitat
que reflecteixen sigui del mateix
any o dos anys anteriors.
ALTRES ARXIUS. En aquest
apartat volem deixar constància
que qualsevol material editat que
tingui com a motiu la muntanya és
del total interès pel Servei, el qual
vetlla per arxivar-lo i conservar-lo.
Les consultes del fons documental
es poden fer a través de:
- Telèfon: 93 723 84 13
- Fax: 93 723 74 89
- Correu: Apartat postal 330. E-08200 Sabadell. - E-mail: sgim@drac.com
A més. hi ha un horari d'atenció directa al públic al local del SGIM, per la qual cosa cal concertar el
dia de visita amb antelació:
Servei General d'Informació de Muntanya.
Sant Vicenç de Jonqueres
Ctra. de Prats de Lluçanès, Km 2
Sabadell
NOTA IMPORTANT
El SGIM ens fa l'honor d'incloure en el seu arxiu la nostra revista “Lo Cerç”, però ens caldria
aconseguir els números que van del 0 al 49 per tal de que en poguessin tenir la col·lecció
complerta. Agrairíem moltíssim que si algun soci els tingues, els hi pogués cedir.
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VIES D’ESCALADA

El Roger, aventurer, escalador i soci de La Picossa, ens ressenya una altra de les
vies d'escalada que ell i/o amics seus han obert per la nostra comarca. Aquestes
ressenyes d'escalada es podran consultar a la nostra pàgina web, a mesura que és
vagin pujant.

RESSENYES DE VIES D'ESCALADA DE MÓRA D'EBRE
Sector barranc de la Fotx
La Pluja és Vida (V+ - 30m)
La ascensió: el 04/12/2016 per Victoria i Roger.
Estat: Desequipada. Trobarem un clau i la reunió es fa en
una olivera.
Material recomanat: 10 cintes, joc de tascons,
microfriends i camalots 0,4 al 1.
Situació: Des del mas del Fideuer anirem a buscar el nou
sender que des de l'inici del salt de la Fotx va a buscar el
crestall que baixa del pic de l'Àguila fins al riu. Abans
d'arribar a la cresta, ens desviarem a la dreta camp a
través tenint com a referència la paret de la via. Ens situarem a la part de dalt i en
direcció Est trobarem un baixador que haurem de desgrimpar per fer cap a peu de
paret, on trobem la via «Mosca i Pedra» i més a l'esquerra, entre els arbres i
arbusts, l'inici d'aquesta via. (35 minuts). Al mapa, és el lloc identificat amb el
número 2.
Orientació: Sud-oest.
Descripció: Comença per un diedre terròs en direcció i a l'altura d'un clau es va a
buscar les
plaques sòlides de la dreta i es continua recte amunt aprofitant la mena de
canelons, les gotes d'aigua i fissures que ha format el calcari, que amb un bon
assortit de tascons, microfriends i friends petits ens amanirem al gust fins fer reunió
en una olivera borda. S'han fet cadascun del passos en lliure i s'ha encadenat.
El perquè del nom de la via: Doncs sí, sense aigua no hi ha vida. De l'aigua
caiguda del cel en diem pluja, i això és el que ens vam trobar el dia que la vam obrir.
El primer va escalar amb la línia seca i el segon de cordada al poc de començar es
va veure immers en una cortina d'aigua.

PASSATEMPS
Aquest escalador tant polit, va fer aquesta via dues vegades. Però la segona no
s'en va sortirde fer-la totalment igual i en conseqüencia hi han set diferències. I
per cert, sabeu de quin club es?, doncs de La Picossa, A veure si saps perqué...
Autor: Eloi Balsells

Al final va resultar una tarda molt entretinguda i força divertida amb gent de totes les edats i
moltes ganes de passar-ho, bé. Caldrà doncs felicitar als companys escaladors per la perfecta
organització d'aquesta singular jornada.
9 d'Abril.- Un tomb a la parceleta: l'Excursió del Terme.- 21 assistents Les coses són com
són, semblava difícil de fer una ruta nova pels voltants de Penyarroja i La Picossa, però el
Josep Mª ho ha aconseguit. Si bé part del recorregut ja era conegut i suggeria una repetició, el
tram nou per on ens va portar fins arribar a Santa Madrona, tenia tot el caràcter d'una
descoberta, paisatge i panorama es combinaven amb la tortuosa i aèria sendera, convertint-la
en quelcom especial i únic. La resta de la ruta, encara que ja era coneguda, no deixa de ser una
ruta molt excursionista, amb bons paratges per recórrer i bons paisatges per gaudir. La jornada
va transcórrer en un dia força assolellat i una mica calorós, que no va condicionar la durada de
l'excursió, ja que vora les 13:00, tots els excursionistes arribaven al paratge de Sant Jeroni, on
ja hi havia taula parada i beguda fresca per tal de gaudir del ja tradicional
VERMUT DE L'EXCURSIONISTA

er Pepi Descarrega

on amb un refresc a la ma i alguna cosa de menjar, les converses es van anar animant,
convertint l'estada en un alegre i relaxat acte de companyonia i bon rotllo, que entre conversa i
conversa es va anar allargant fins gairebé les 15:00. Un cop acabat l'acte i recollit i net tot
l'espai ocupat, ens vam emplaçar a continuar els actes del nostre aniversari social, al Centre
Cívic La Magdalena, on a les 19:00 estàvem tots convocats a la Projecció audiovisual i taula
redona.- 32 assistents Hi ha noms que estan inscrits en els anals de l'alpinisme amb lletres
no escrites, persones que escapen a la nostra comprensió massa humana i viuen en un espai
entremig de la llegenda i la realitat.
Aquest és el cas de Reinold Messner,
de ben segur el revolucionari més
radical del món alpinístic, l'iniciador
de l'alpinisme modern i el creador del
compromís més extrem en les dures
condicions de les muntanyes més
difícils. Els espectadors, vam poder
veure, sentir i sofrir amb el patiment
de la primera gran aventura i també
gran tragèdia que va viure i colpir a
Messner en l'ascensió al Nanga
Parbat. Vam intentar comprendre fins

QUÈ S’HA FET?

8 d'Abril.- Open Bloc d'escalada al rocòdrom
lo Portalet i jornada de Portes Obertes.- Ja
des de primera hora el rocòdrom es va anar
omplint de gent curiosa o amb ganes de provar
alguns moviments sobre les preses de les
parets del rocòdrom, els primers en atrevir-se
van ser els més petits, que amb ajuda o sense,
van anar omplint la part més assequible de la
instal·lació. Però també els mes grans van voler
provar d'enfilar-se per les verticals i els
desploms d'aquest magnífic rocòdrom i ben
aviat es va anar omplint de gent, tant es així que al final no s'hi cabia. Per sort a fora hi havia
taula parada amb refrescos i menjar per anar picant.

QUÈ S’HA FET?
on arriba el compromís i on comença la inconsciència. Sentir la seva por i entendre com poder
vèncer-la, plorar amb el seu dolor i entendre als que el van criticar. El intercanvi d'opinions al final
de l'exposició audiovisual, va fer aflorar la perspectiva des de la que els assistents van viure i
veure el drama viscut pel protagonista. Així doncs, va ser un exercici de comprensió, de valoració
i enteniment, de les motivacions que molt per sota de les aparences, mouen la voluntat humana.
14 de Maig.- MONTSERRAT. La Muntanya sagrada, un recorregut per Les Agulles, els
fantasmes de pedra.- 18 assistents
Després de molts anys TORNEM A
MONTSERRAT, però anem a la Regió
de Les Agulles, el paradís dels
escaladors montserratins. Les agulles
de conglomerat que fistonegen aquest
espai entre el cel i la terra, son com
fantasmes de pedra que clamen a la
cel, un laberint de gris i verd que
s'escola escadusser per sota de
penyals amb noms tant suggerents
com La Cadireta, La Foradada, La Bola
de La Partió, el Lloro,... un joc sinuós
que combina paisatge, panoràmiques i aquest vel ascètic i misteriós que fan que aquestes
muntanyes no deixin indiferent a ningú, un joc en que tots podem intentar endevinar el perquè de
cada nom que reben aquests penitents de pedra. La ruta que ens suggereix la Mercè Tost, és una
ruta senzilla que en uns 7,5 quilòmetres de recorregut i 650 metres de desnivell, ens passeja per
aquest espai muntanyenc tant singular.
Lloc i hora de sortida.- Sortirem a les 6:00 del matí de l'estació d'autobusos. A causa del llarg
desplaçament, haurem de matinar més del que és normal. Si tenim prou assistència llogarem un
autobús, sinó, anirem amb els cotxes particulars. És per això que us demanem que us inscriviu
tots els interessats en l'excursió. Per si a algú l'interessés aprofitar el transport i anar a visitar
Montserrat sense fer la caminada, també està previst, no hi ha cap problema i el conductor de
l'autobús s'adaptaria a les necessitats de tots.
INSCRIPCIONS: Montserrat i Lluís als telèfons 977 400 720 (La Creu Blanca, hores laborals), al
977 401 989 (particular) i al 657 783 922 (Lluís). Als dos últims telèfons, abstenir-se a l'hora de la
migdiada.

18 de juny.- Camins de Sirga oblidats entre
Miravet i Benifallet.- 13 assistents Dia esplèndid
per anar d'excursió, ben assolellat, ja de bon matí
prometia que seria un dia calorós i així va ser. Aquest
va ser un dels condicionants que junt amb la llarga
jornada prevista, al final van sortir 26Km de
recorregut, i la dificultat no prevista d'un tram del camí
que amb forta pendent i poc desbrossat, va
aconseguir que gairebé tots els caminants, arribessin
al final de l'excursió, al pas de barca de Miravet, força
cansats i molt acalorats. S'agraeixen dues coses molt
importants que van ser definitives per al bon desenvolupament de l'excursió, l'una era el paisatge esplèndid i variat
d'aquesta ribera d'ufana de vegetació, senyorejada per la magnificència del riu Ebre que aportava un plus
fresquívol a l'ambient. L'altra va ser la bona pensada del promotor i guia de l'excursió, el Josep Mª Escoda, que a
mig camí, el dia abans va deixar un avituallament amb garrafes d'aigua i fruita, que van ser molt celebrats per tots
els caminants.
D'aquesta experiència se'n treuen algunes conclusions. Per començar aquesta és més una excursió de tardor o de
primavera en un temps on la calor ja no apreti tant i es puguin aprofitar millor la bellesa dels diferents paisatges, les
flors a la primavera o el colors de la tardor. Una altra conclusió és fer l'excursió en el sentit contrari, ja que d'esta
manera es fa el camí més difícil al començament i al tram final on ja estem més cansats, el camí és més planer i
fàcil. I la tercera conclusió, és que aquest s'ha d'investigar i avaluar millor la ruta en aquest tram del Pas de
Barrufemes més complicat, s'albiren algunes maneres d'esquivar o de suavitzar la ruta que podria facilitar el
recorregut total. Sigui com sigui, queda com un projecte de futur on fins hi tot podríem buscar la col·laboració dels
especialistes de Miravet.
8 de juliol.- La Nocturna Picossera.12 assistents Malauradament, quan
estaven a punt de sortir els
excursionistes es va posar a ploviscar.
La previsió meteorològica ja anunciava
pluges i com tots sabeu aquesta és una
festa que es desenvolupa en la seva
totalitat a l'aire lliure. Per tant, després
d'algunes deliberacions entre
responsables i participants, la prudència
i sobretot la incertesa de com
evolucionaria el temps, van aconsellar
de suspendre l'excursió i el sopar. Es va
parlar de fer un aplaçament, però el
calendari estava molt complert i no es va
poder trobar una data que anés bé a
tothom.
Aquesta tradicional excursió nocturna, també podria sofrir variacions en un futur proper. L'Angelina ens proposa
un canvi de dates i celebrar-la el mes d'agost, fins i tot potser dins els actes de festa major i passar la clàssica
excursió pel Pirineu, al mes de Juliol, ja que probablement és un mes menys complicat al no haver-hi tantes festes
majors pels pobles i també sigui més fàcil de trobar allotjament pels pobles del Pirineu propers. Es una proposta
que s'ha rebut amb força interès i que segurament posarem en programació aquest any vinent.

Part del grup al
Coll de Penyarroja
contemplant el
paisatge..

Foto de grup a La
Foradada, a la
Regió d'Agulles de
Montserrat.

Tot el grup
assistent a la dura
caminada del Camí
de Sirga, prop de
Benifallet.

