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17 de Desembre de 2017.-  CAMÍ DE 
CANYERETS, L'ART DE PEDRA EN SEC.
L'art de la pedra en sec constitueix un estil de 
construcció amb arrels millenàries, molt senzill 
però eficaç, utilitzant només la pedra sense cap 
tipus d'element d'unió per crear tot tipus de 
construccions: cabanes, cisternes, marges, 
aixoplucs, sínies… Al terme d'Ascó, hi podem 
observar gran quantitat d'aquestes estructures 
de pedra en sec amb quilòmetres i quilòmetres 
de marges de pedra que ressegueixen les 
corbes de nivell i faciliten el conreu de la terra a 
les terrasses.
L'excursió per l'antic camí dels Canyerets us 
permetrà gaudir de moltes d'aquestes 
estructures. A la finca dels Canyerets, la 
Fundació El Solà de la Fatarella hi realitzà la 
restauració d'un conjunt format per tres 
cabanes, una cisterna i els marges de la finca. 
Es tracta doncs d'una excursió intimista que ens 
permetrà gaudir d'una de les rutes recuperades 

per l'ajuntament d'Ascó, que ofereix com actiu 
principal les construccions de pedra en sec, 
però sense oblidar els actius paisatgístics i les 
panoràmiques que acompanyen sempre les 
grans rutes.
Es una excursió curta i poc exigent, a més molt 
prop de casa, ideal per aquests dies que tots 
tenim moltes i moltes coses a fer. Calculem 
unes tres hores màxim de camí.
Dia, lloc i hora de sortida.- del Passeig del 
Pont a les 8:45.

21 de gener de 2018.- Camins vells de Cardó, 
camins nous d'avui. Quan parlem de Cardó, 
no som capaços d'abastar la gran quantitat de 
metres de camins que encara estan perduts i 
que sabem que existeixen per les referències 
històriques que tenim. Així doncs, aquests 
camins que avui presentem, tant sols son una 
petita part d'aquest patrimoni que voldríem 
recuperar totalment. Es tracta de l'accés a 
l'ermita de Santa Agnès des de La Lluminosa, a 
la que feia més de 20 anys que no es podia 
arribar, i la recuperació del camí que unia Santa 
Agnès amb Sant Roc, un camí de bella factura, 
amb un recorregut preciós, que també havia 
quedat impracticable, camins que al llarg 
d'aquest any 2017 s'han investigat i recuperat 
en la part que ha estat possible. 
El recorregut de l'excursió serà: Sortida de la 
Pellissa, Ermita de Sant Josep, Ermita de 
Sant Roc, Ermita de Santa Agnès, Cova 

Lluminosa, Roca Foradada, Els Martells, barranc de 
La Columna, Cova dels Porcs, Ermita de Sant Onofre, 
Balneari i La Pellissa. Es tracta d'una ruta molt 
complerta que ens portarà pels punts més emblemàtics i 
valorats de la Vall de Cardó i que podrem completar 
gracies als camins que s'han desbrossat aquest any 
2017. Es dona la circumstància que el dia 21 es celebra 
l'onomàstica de Santa Agnès, un al·licient afegit a 
aquesta inauguració. Des d'aquesta ermita podrem 
gaudir d'una esplèndida panoràmica de tot el conjunt 
eremític del Desert Carmelità de Cardó, possiblement és 
la que té millors vistes de tota la vall, a redós del sol i amb 
els seus banc de pedra, aquest és el lloc on tenim previst 
esmorzar. En funció de com es desenvolupi l'excursió, es 
podrà variar el recorregut, o si algú va just d'horari 
abandonar-la a l'ermita de Sant Roc.
A l'acabar l'excursió, a l'era de La Pallissa, hi tindrem 
preparada beguda fresca i embotits per fer un  pica-
pica i celebrar aquesta inauguració. 
Sortida: A les 8:30 del Passeig del Pont. Si algú vol 
anar directament a Cardó tenim previst començar a 
caminar a les 9:00 i sortim des de La Pallissa.

18 de febrer de 2018.- De Pinell de Brai fins al riu Ebre, 
un recorregut per la història.
Aquesta és una altra proposta del nostre consoci Eleuteri 
Martinez, home de Pinell de Brai, gran coneixedor del 
país i que ha recuperat molts camins perduts pel terme, 
les seves propostes d'excursions sempre han estat 
excel·lents rutes que han satisfet a tots els que les han 
fet. En aquesta ocasió, ens proposa de seguir l'antic camí 
de Les Murtes, un camí que ens apropa al riu Ebre, tot 
pujant a La Talaia, punt àlgid de la serralada que separa 
Miravet i el Pinell de Brai, i on les restes d'aquesta torre 
de vigilància i de senyalització, son el testimoni mut d'una 
altra època. Després seguint la carena, ens arribarem a 
la Mola del Broi, l'altra punta cimera que completa 
aquesta serra i que ens dona una perspectiva totalment 
diferent a la del seu cim germà. La baixada serà per Los 
Comellarets, tot buscant el camí principal que ens durà a 
l'històric Mas dels Brois, segons diuen alguns la casa 
més antiga de Pinell de Brai i el nostre consoci Eleuteri, 

s'ha compromès a explicar-nos la història d'aquesta 
masia. Ja tant sols queda d'acabar de baixar fins el poble 
per donar per acabada l'excursió. No cal dir que és del tot 
recomanable, és una excursió matinal, per a la que es 
calculen unes quatre hores de camí, i preveiem que la 
farem en unes cinc hores aproximadament.
Sortida: Del Passeig del Pont a les 8:15, si algú va 
directe al Pinell de Brai, l'hora de sortida serà  a les 
9:00 de l'ajuntament.

18 de març de 2018.- El Molló Puntaire, el cim perdut 
vora el mar.
El Molló Puntaire és un cim emblemàtic, poc conegut, 
perdut enmig del no-res de les muntanyes de Vandellós, 
un cim amb molt de caràcter i amb personalitat pròpia que 
tan mira a mar com mira a muntanya, en definitiva un 
indret amb la màgia d'aquesta terra seca que ens acull.
Ens arribarem amb els cotxes fins al despoblat de 
Castelló, el poble abandonat on es fa el pessebre vivent 
de Vandellós, lloc on aparcarem i punt de sortida de la 
nostra excursió. Començarem a caminar per assolir el 
Coll de La Creu i tot seguint el camí arribar-nos a la 
Portella del Xato, on un senderó ens portarà al cim del 
Molló Puntaire, el nostre objectiu i punt geodèsic, per la 
tornada seguirem el senderó que ens portarà fins a un PR 
que tot travessant diversos collets ens ajuntarà amb el 
GR192 que tot seguint-lo ens portarà al Coll de La Creu i 
al despoblat de Castelló. Es un recorregut que ens obrirà 
les portes d'unes muntanyes que per nosaltres son força 
desconegudes, les muntanyes de Vandellós, i que 
sabem i som conscients de que hi ha molts camins i 
racons que son preciosos i val la pena de conèixer, cal 
reconèixer i agrair als companys del poble que han 
treballat i arranjat molts camins per la zona, tal i com vam 
poder comprovar en la celebració d'un Camí de 
Muntanya que es va celebrar allí fa cinc anys. L'excursió 
serà matinal, però és llarga i preveiem que pugui acabar 
cap a les dues o dues i mitja.
Sortida: Del Passeig del Pont a les 8:00 del 
matí.estigueu interessats en participar-hi.
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4MOLT IMPORTANT: Totes 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.

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’A
GR

UP
AC

IÓ
 IN

FO
RM

AQuan comença un nou any, ve amb ell l'adveniment de la llum, el dia s'allarga i les 
hores de sol augmenten facilitant-nos l'oportunitat de tornar a fer les nostres activitats 
a la muntanya sense la pressió dels horaris. Es doncs un temps d'optimisme i de 
reprendre projectes per planificar aventures i exploracions, buscar nous estadis on 
gaudir de la natura i qui sap si començar amb activitats noves o aprendre tècniques 
que ens facin gaudir amb més seguretat de les nostres sortides. Sempre serem 
partidaris de que us formeu, aprendre us pot salvar d'una mala estona i aquest any pot 
ser un bon moment per decidir-se, quan tens coneixements guanyes en seguretat i 
gaudeixes més abastament de la teva activitat.
Per a La Picossa, aquest serà el dissetè any que ens movem pel món muntanyenc, 
segurament un any complicat ple d'incògnites, però també ple de promeses, un llibre 
de 365 fulles que omplirem d'il·lusió i de projectes. Aquest any, com ja havíem 
anunciat, l'excursió nocturna la passarem al mes d'agost i l'excursió del Pirineu la 
posarem al juliol, entenem que així facilitarem l'assistència i serà més còmode per 
tothom. Volem també insistir que estem oberts a les vostres suggerencies, sempre 
son benvingudes les idees i ens ajuden a renovar i refrescar la nostra tasca.
I parlant de tasca, anem seguint amb aquesta feina de recuperació dels camins de 
Cardó, aquest any 2017 amb la descoberta i condicionament del camí de La 
Lluminosa a Santa Agnès i a Sant Roc, que estrenareu aquest mes de gener, i per 
aquest 2018 ja tenim en projecte un parell de trams mes per posar en marxa, des de 
que hem arranjat els camins de Cardó, l'afluència de visitants no s'atura. Això dignifica 
aquesta vall i potser obrirà els ulls de l'administració i finalment s'hi farà algun tipus de 
protecció que permeti de conservar-la intacte.
A l'escriure aquestes ratlles, ens assabentem del traspàs d'un home dedicat a la 
muntanya i un lluitador incansable per actualitzar l'excursionisme, era membre de la 
junta directiva de la FEEC i també va ser soci de La Picossa, la malaltia se l'ha endut. 
Serveixin aquestes ratlles de sentit homenatge a Lluís SIMÓ, que sempre viurà en el 
nostre record.
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es poden renovar els carnets federatius. Ja 
disposem de les taules de preus i cobertures 
que podeu consultar a la nostra web i a la de la 
federació a https://www.feec.cat/feec/carnet-
federatiu/.

Ja sabeu que es recomanable per als que aneu 
habitualment per la muntanya, de tenir la 
llicència i més tal com s’estan posant les coses 
avui dia, però heu de tenir en compte que no es 
renova automàticament i cal que el demaneu.

Les condicions generals son pràcticament les 
mateixes que les d'aquest any, tant pel que fa a 
les cobertures com pel que fa a les categories i 
es mantenen les condicions de primes i capitals, 
que s'augmenten considerablement en relació a 
l'any passat. Pel que fa a les millores generals, hi 
ha hagut un mínim augment del preu del carnet 
federatiu respecte l'any passat, que anirà entre els 50 cèntims i 1 euro anuals en funció de la 
modalitat escollida. Es manté el número d'atenció telefònica gratuït a Espanya (900 120 180) i 
la tarifa familiar pels carnets federatius dels menors amb caràcter anual. Atenció telefònica en 
català.

Des d'ara mateix ja podeu demanar el vostre Carnet Federatiu, cal que es poseu en contacte 
amb la Montserrat i demanar la de la categoria que voleu tenir i si necessiteu algun aclariment o 
informació complementaria ella us la facilitarà. Per tal de poder gaudir de cobertura tots els dies 
de l'any, és important de que la renoveu ara i així la tindreu activa des del dia 1 de gener, no 
espereu a necessitar-la perquè sempre tarden uns dies a arribar i podria ser que no la 
tinguéssiu físicament el dia que la necessitéssiu. També us recomanem que us descarregueu 
la APP FEEC, és gratuïta i té la mateixa validesa que la targeta, és una manera de tenir sempre 
a mà el Carnet Federatiu a part d'altres prestacions que aquesta app ofereix, vinculades al món 
de la muntanya. Us la podeu descarregar a https://www.feec.cat/feec/carnet-federatiu/ .

CARDÓ

CARDÓ, UNA TERRA CARREGADA D'HISTORIA

La Vall de Cardó està carregada de historia, des de temps immemorials ha estat 
habitada i cada època ha deixat la seva empremta i el seu caràcter, configurant així 
aquest caràcter místic i particular que fa d'aquest racó un indret aïllat que destaca 
enmig de la resta del país. 

Alguns detalls fan que els 
tes t imon is  d 'aques t 
passat es facin evidents i 
s e n y a l i n  a l g ú  e n 
particular. En aquest cas 
trobem un any, 1882, 
gravat a la pedra per un 
mestre que va fer el 
marge de la Font de 
l'Avellaner. Era l'època 
de màxim esplendor del 
Balneari de Cardó, quan 
es van fer la major part de 
construccions per al 
gaudi dels estadants que 
sovintejaven el balneari.

A la foto gran podeu veure l'any gravat a la pedra fa un segle i mig i la foto petita us 
situa al lloc, la Font del Prior. Si un dia passeu per allí, pareu un moment, resseguiu 
amb els dits els números cisellats a la pedra i potser sentireu el pàlpit d'aquell mestre 
que fa 136 anys el va gravar.

https://www.feec.cat/feec/carnet-federatiu/
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A EL GORG NEGRE: AMAGATALL DE BRUIXES I DONES D'AIGUA 

El Gorg Negre de la riera de Gualba és un dels indrets més llegendaris del 
Montseny. Diuen que les seves aigües es comuniquen amb Mallorca i que hi brollen 
per una font dita del Montseny. La llegenda també hi situa l'amagatall de les 
llegendàries dones d'aigua i l'indret on les bruixes celebraven els seus aquelarres. 
Es tracta d'un indret captivador. La tardor i la primavera, quan la riera baixa grossa, 
són les èpoques més aconsellables per a acostar-s'hi. 

L'INICI: 
Des de la plaça del poble de Gualba seguim el 
carrer senyalitzat al Parc mediambiental del 
RACC i a Riells. Transcorreguts 500 m. seguim 
en direcció a Riells (per pista en bon estat). Al 
cap de 3,1 km. arribem a una ample collada 
conreada, la Vessana, on hi ha el trencall de 
Can Prat (no aparqueu el cotxe a la zona que 
indica prohibició d'aparcar). 

L'EXCURSIÓ: 
Anem a Can Prat, entre conreus, i de cara a la 
muntanya de Morou. En el revolt que hi ha tot 
just abans d'arribar a la casa neixen dues pistes 
precàries: a l'esquerra prenem la que puja 
suaument. Faldegem cap a ponent la solella de 
la muntanya, on podem veure com es recupera 
l'alzinar de l'incendi del 1994. El trajecte és 
planer i còmode, en cerca de la vall de la riera 
de Gualba. 
Al cap de 20 min. Arribarem al Suro Gros, que 
creix damunt d'un bloc granític. Des d'aquí tenim una bona vista de la vall, la 
Depressió Prelitoral i el Montnegre. Aviat descobrim la riera lliscant entre les roques. 
La pista avança una estona més i mor en arribar a l'aigua, al peu d'un esquei 
espectacular. 
Seguim per un corriol força fressat que s'esmuny entre les bardisses, travessa la 

riera i s'enfila rostos amunt, obrint-se pas 
entre l'espessor del bosc que rebrota i els 
troncs que a vegades barren el pas. Al 
capdamunt de la pujada descobrim, dins 
l'alzinar, les ruïnes del Polvorí, un antic 
magatzem de pólvora (40 min). El voregem 
per l'esquerra i a continuació, després d'uns 
metres més de pujada, desemboquem en un 
camí travesser, més ample i fressat, que 
seguim a la dreta, fins a un edifici proper, una 
petita i insospitada central hidroelèctrica 
construïda al peu de la riera. 
El Gorg Negre queda aigües avall de la central. Travessem 
la riera per davant de la presa i prenem, immediatament, 
un corriol que trenca a la dreta i que voreja la riba per dins 
d'un alzinar exuberant i selvàtic. 
A la sortida del bosc arribem al pla de les Bruixes, un 
crestall rocallós abocat a la vall i presidit per una creu de 
ferro. En aquest punt les aigües es llancen damunt del 
Gorg Negre. Per a baixar-hi cal desgrimpar aquesta cresta, 
que no presenta cap mena de dificultat. És de tota manera, 
un descens una mica exposat, però si no us atanseu al 
gorg, no és perillós. 
RETORN AL PUNT D'INICI: És pel mateix itinerari de 
l'anada. Podeu baixar-vos el trac d'aquesta ruta a 
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/el-gorg-negre-
camins-de-lalba-11473259

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

disseny gràfic /  / pàgines web impremta digital

info@optim.gr
www.optim.gr
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A 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

Mosca i Pedra (A1/V-6a+) 30m

1a ascensió: el 27 i 28/3/2010 Roger i S. 
Orobitg.

Estat: Desequipada.

Material recomanat: 15 cintes exprés, 
joc de tascons, camalots 0,4 al 2, Aliens: 
groc-verd-blau, ganxo i cordinos per 
ponts de roca.

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». (35 minuts)
Orientació: Sud-Oest. Al mapa es correspon amb el número 3.
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?6 d'agost, excursió al Pirineu: 
C A M I N S  D ' E N G I N Y E R I A  A 
CANFRANC. 10 assistents El temps 
es presentava insegur i rúfol, fred i 
pluja van amenaçar tot el dissabte i pel 
diumenge es preveia més pluges pel 
migdia i la tarda, per tant teníem una 
finestra de mal temps i calia aprofitar-
la. Per tant de bon matí ja teníem els 
tretze assistents a l'excursió, dels 
quals deu van començar a caminar 
mentre que els altres tres es van 
dedicar a fer turisme. La nit abans, 
a l g u n s  v a m  p o d e r  a s s i s t i r  a 
l'espectacle audiovisual sobre les 
parets de l'estació de Canfranc, on 
se'ns oferia una aproximació a la 
gestació, història i final d'aquesta 
magnífica edificació de tant efímera 
ex i s tènc ia .  A i x í  de  bon  ma t í , 
començaven a caminar pel Camí dels 
Enginyers d'Estivielles, tot travessant 
un bosc magnífic de muntanya on 
predomina el faig i d'altres especies de 
baixa muntanya. El camí va pujant en suaus ziga-zagues que van permetent gaudir tant del 
paisatge com dels canvis de la vegetació. Alguns cartells explicatius ens informen de les 
construccions dels enginyers que troben pel camí i de les seves funcions. El temps sembla que 
aguanta tot i que fa fresca i els núvols no paren de córrer, dona bo de caminar i gaudir de 
l'espectacle natural. Tanmateix una errada en la interpretació de la ruta, els desvia del camí 
previst i els porta cap a un cim anomenat de Borreguil, al que no arriben per no allargar-se en el 
temps i donat que ja s'havia superat molt el desnivell previst. Després d'esmorzar, s'emprèn la 
baixada pel mateix camí, fins trobar una drecera que permet de travessar el barranc 
d'Estivielles i anar a trobar el camí de Secras que era el que estava previst per a fer el descens i 
completar així el circuit. En definitiva, va resultar una magnífica excursió de la que tothom va 
baixar molt satisfet i content d'haver-la pogut gaudir i amb ganes de seguir explorant la zona, 
cosa que des d'aquestes pàgines encoratgem a fer.
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Aquests excursionistes van una mica perduts i ja van dos cops que fan 
aquesta ruta però no els hi ha sortit totalment igual i han quedat set diferències.
 A veure si saps trobar-les!

Autor: Eloi Balsells
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? 17 de setembre, Piragüada Picossera, Benifallet-Xerta.- 21 assistents Un dia perfecte i amb 
bona temperatura, va propiciar una plàcida remada per aquest tram del riu que ja es prou tranquil 
de per si. Després de les habituals lliçons per refrescar les tècniques de remar, es va sortir 
puntualment. Com ja es tradicional, es va entrar a la desembocadura del riu Canaletes per gaudir 
d'aquest espai tant bucòlic i passejar entre la vegetació de ribera que fistoneja aquest indret. 
Tanmateix l'atractiu principal és el pas per les rescloses de l'Assut, un divertiment que per si sol ja 
justifica la baixada del riu per aquest tram. Es completa així el setè tram de l'Ebre Català, que s'ha 
quedat amb aquesta edició sense pretendents al premi. Tanmateix i en funció de l'interès que 
pugueu tenir els socis es probable que abandonem la ruta després de Tortosa, ja que cada cop 
queda més lluny i l'interès del riu disminueix considerablement.

8 d'octubre, el Cabrafeixet, l'esperó més 
altiu de la Serra del Boix. 8 assistents Bon 
sol i la temperatura suau i agradable com d'un 
dia de primavera. Un dia perfecte per aquesta 
excursió a un emblemàtic cim de la Serra del 
Boix, el Cabrafeixet. Tanmateix, aquesta ruta 
oferia d'altres atractius com ara les pintures 
rupestres, els magnífics racons de les 
barrancades i les excel·lents panoràmiques 
que ofereix el recorregut per la seva cresta. I 
com a colofó, l'ascensió del tram final al cim, 
una bonica trepada que omple de satisfacció 
al caminant. El grup reduït i una bona sintonia entre els participants, van aconseguir que aquesta 
excursió matinal acabes resultant una excursió perfecte, de les que fan país i creen afició.

22 d'octubre, Cursa del Camí de Sirga.- 213 inscrits. Val a dir que una organització excel·lent i 
un dia perfecte van ser els trets més característics d'aquesta edició d'una cursa que ja comença a 
tenir prou solera per ser coneguda dins el Circuit de les Terres de l'Ebre. Probablement si no hi 
hagués coincidència amb d'altres esdeveniments esportius que aquest any s'acumulaven en les 
mateixes dates, la llista d'inscripcions hauria estat molt més plena, però ja ve essent una tònica 
habitual l'acumulació d'actes en una mateixa data i potser sigui millor així. La nostra entitat va 
col·laborar com sempre en els controls de pas dels corredors, que aquesta vegada estaven 
coord inats  pe l  nos t re 
company Eloi Galindo i un 
cop acabada la nostra feina 
ens vam unir a la festa que 
s'estava duent a terme a 
l'ermita de Sant Jeroni, on 
hi havia molt ambient i on 
s'estava preparant un dinar 
molt potent a base de 
c l o t x e s ,  m e n t r e 
s'entregaven els guardons 
als corredors premiats. Una 
j o r n a d a  q u e  t a n t  e l s 
p a r t i c i p a n t s  c o m  e l s 
col·laboradors vam gaudir 
de valent.

29 d'octubre, 53é Dia del Camí de 
Muntanya. 600 assistents, 12 de La 
Picossa La xifra es queda curta, en 
realitat quan es va arribar a 600 es va 
deixar de contar perquè s'havia 
sobrepassat la previsió d'inscripcions, 
per tant no sabem la quantitat real 
d'assistents, el que sí sabem, és que 
aquesta ha estat l'edició del Camí de 
Muntanya més multitudinària que s'ha 
fet mai. Tanta quantitat de gent, 
requeria una organització excel·lent i 
els amics del Centre Excursionista de 
Tarragona no van decebre. El 
recorregut de l'excursió  transcorria 
per paratges magnífics i els camins 
r e c u p e r a t s  p e r  a  l ' o c a s i ó , 

espectaculars. La ruta constava de dues opcions per a tots els gustos, una de mes llarga per a bons caminadors i 
una de més curta per a gent més tranquil·la. De bon matí, només arribar ens oferien un petit esmorzar de 
benvinguda, a l'hora d'esmorzar hi havia un punt on ens oferien aigua o refresc i a l'arribada unes grans fideuades i 
diversos plats per a fer un dinar complert. Al mateix temps una banda musical amenitzava l'estona incitant al 
personal a ballar i a fer gresca.

 Sempre hem dit que el Dia del Camí de Muntanya és una festa major i en aquesta ocasió es va demostrar la 
veracitat d'aquesta afirmació, va ser una festassa amb un ambient fantàstic i una participació excepcional. Tot un 
èxit en tots els sentits.

12 de novembre, Tardor al Maestrat: La Rambla 
de Sellumbres. 4 assistents Resulta difícil de 
trobar paraules per definir aquesta excursió. El dia 
va ser excel·lent i lluminós, la naturalesa estava 
exultant i  l 'escenari  esplèndid, magníf ic, 
impressionant. Es una llàstima la poca participació, 
potser deguda a la poca notorietat del lloc, però es 
tracta d'un indret que difícilment tornarem a visitar. 
La primera part de l'excursió transcorre per antics 
camps de conreu amb bonics marges de pedra en 
sec i alguna cabana de la mateixa factura, fins 
arribar sobre el cingle, des d'on podem contemplar 
el meandre del Sellumbres i admirar l'esclat dels 
colors de la tardor que destaquen entre la pinassa i el calcari. Esmorzar i un camí fistonejat de roques amb formes 
curioses ens davalla fins la llera del barranc que recorrem tot admirant les formes dels roquissers i els arbres 
encesos de colors de la tardor. Un altre camí, tant espectacular com el primer ens puja tot fen ziga-zagues als 
conreus i al poble. L'excursió l'acabem amb un potent dinar a l'hostal del poble, on el plat fort va ser un estofat per 
llepar-se els dits.

Del 6 al 10 de desembre, 41 Aplec dels Països Catalans. Malauradament cap soci de La Picossa va assistir a 
cap dels actes d'aquest esdeveniment tant singular, almenys que en tinguem constància. La coincidència amb 
d'altres actes possiblement, o potser la falta d'interès, sigui el que sigui no ha despertat la curiositat ni la voluntat de 
cap dels nostres consocis. Potser en un una altra edició serà diferent.
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d'aquest espai tant bucòlic i passejar entre la vegetació de ribera que fistoneja aquest indret. 
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per tant no sabem la quantitat real 
d'assistents, el que sí sabem, és que 
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va ser excel·lent i lluminós, la naturalesa estava 
exultant i  l 'escenari  esplèndid, magníf ic, 
impressionant. Es una llàstima la poca participació, 
potser deguda a la poca notorietat del lloc, però es 
tracta d'un indret que difícilment tornarem a visitar. 
La primera part de l'excursió transcorre per antics 
camps de conreu amb bonics marges de pedra en 
sec i alguna cabana de la mateixa factura, fins 
arribar sobre el cingle, des d'on podem contemplar 
el meandre del Sellumbres i admirar l'esclat dels 
colors de la tardor que destaquen entre la pinassa i el calcari. Esmorzar i un camí fistonejat de roques amb formes 
curioses ens davalla fins la llera del barranc que recorrem tot admirant les formes dels roquissers i els arbres 
encesos de colors de la tardor. Un altre camí, tant espectacular com el primer ens puja tot fen ziga-zagues als 
conreus i al poble. L'excursió l'acabem amb un potent dinar a l'hostal del poble, on el plat fort va ser un estofat per 
llepar-se els dits.
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cap dels actes d'aquest esdeveniment tant singular, almenys que en tinguem constància. La coincidència amb 
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A la balconada que 
s'aboca sobre la 
Rambla de 
Sellumbres.

El grup al camí 
d'Estivielles de 
Canfranc.

Prop del cim del 
Cabrafeixet, una 
magnífica talaia.


