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QUÈ FAREM?
PORTADA: Ermita de Santa Agnés de Cardó
FOTO: Lluís Balsells.

segona etapa de les instal·lacions.
HORA: A les 5:00 de la tarda. Hi haurà música
ambient i berenar pels assistents.

8 d'abril – Per la Serra de Pàndols, des de
Pinell de Brai.Un altre proposta del nostre consoci Eleuteri
Martínez, de Pinell de Brai, com ja sabem totes
les excursions que ens ha proposat, han estat
molt maques, amb rutes de gran bellesa i molt
ben muntades, amb satisfacció total per part de
tots els participants.
En aquest cas ens proposa una ruta inèdita per
la Serra de Pàndols amb sortida del Pinell de
Brai, tot seguint el Camí de Gandesa pel GR171, cap a la Vall Closa Gran, passant pel
monòlit republicà, fins la Basseta del Corb, per
arribar després a la Cota 705 o Punta Alta, on
està ubicat el monument per La Pau,
commemoratiu de la Batalla de la Serra de
Pàndols i excel·lent mirador de tota la contrada.
Seguidament es baixarà a l'ermita de Santa
Magdalena, on està previst de dinar de motxilla.
La baixada la faran per la Vall Closa Petita i la
Serra dels Horts. Es tracta d'una ruta de
aproximadament 16 Km. I amb un desnivell
positiu de 500 m., és per aquesta causa que es
dinarà pel camí, per evitar tenir que anar amb
presses i poder gaudir abastament d'aquest
magnífic recorregut.
SORTIDA: A les 8:30 del matí, de la
Cooperativa de Pinell de Brai. Telèfon de
contacte: 685 805 448. Cal preveure esmorzar i
dinar de motxilla.
14 d'abril –
Inauguració
ampliació del
rocòdrom LO
PORTALET.2.Els companys
grimpadors, han fet
una remodelació
espectacular de les
instal·lacions del
rocòdrom, un canvi
que afecta tant al
color com al disseny
i la superfície escalable. Després de tantes
jornades de feina, ara ens volen oferir el resultat
de la seva tasca en una festa de portes obertes
que serà l'acte oficial d'inauguració d'aquesta

15 d'abril – La Cubeta de Móra des del Balcó
de Ximet.El Balcó de Ximet, és un dels punts més
emblemàtics del terme de Móra d'Ebre, la seva
situació privilegiada, li confereix unes extenses
panoràmiques sobre la Cubeta de Móra i els
seus contraforts i gaudeix al mateix temps d'una
sensació de serenor i solitud que fan d'aquest
indret un lloc únic i
amb un caràcter
especial.
Per aquesta
excursió, proposada
i dissenyada per
l'Eloi Galindo,
aprofitarem part dels
camins arranjats i
condicionats pels
amics de La Cursa
del Camí de Sirga.
Començarem a
caminar en la
confluència dels barrancs del Iaio i de Perles,
per pujar per senderes cap a l'Estret de
l'Esperançet, des d'on assolirem el Balcó de
Ximet per seguidament baixar al barranc del
Iaio per un sender preciós obert recentment. Un
cop a la llera del barranc, ja sols quedarà seguir
pel fondal fins arribar al punt de partida. Es
tracta d'una excursió matinal pensada per a
gaudir abastament del paisatge i de la
passejada.
Com ja és habitual a l'acabar l'excursió de l'abril,
es commemora l'aniversari de l'associació i la
Primavera Cultural amb un suculent i
refrescant...

VERMUT DE L'EXCURSIONISTA
Sortida: Del Passeig del Pont a les 8:30.
20 de maig.- La muntanya que mira al riu.
Costers de Garcia.Al terme de Garcia, també hi ha molta activitat
relacionada amb la duatló que organitzen, i
s'han netejat i condicionat moltes senderes i
camins que han permès descobrir la zona més
verge del terme. Una important xarxa de camins
que en aquesta ocasió aprofitarem per la nostra
excursió, que transcorre íntegrament pel segon
sector de l'última cursa. Una ruta que surt de
l'ermita de Santa Magdalena i tot baixant per la
llisera, va a buscar el camí de Crevetes per
enllaçar amb el camí de Les Comes i després

pujarà al Puigcavaller per la Serra de La Solsida i
retornarà per la Serra de Volendins, un recorregut
especial per sibarites que es desenvolupa per crestes i
barrancs força salvatges i de bellesa garantida i com a
colofó, l'espectacle visual de l'extensa panoràmica que
s'albira des del cim de Puigcavaller. I un cop retornats a
Bot, podrem fer el vermut a Lo Tren de Bot, que segur que
ens faran bon tracte.
Sortida: Del Passeig del Pont a les 7:30 del matí. La
intenció és començar a caminar a les 8:00.

saltar a Raiders per retornar després tot pujant a l'ermita.
Una ruta que transita totalment per senders arranjats per
la cursa i que discorren per zones boscanes, amb bones
panoràmiques i en una zona força desconeguda. Cal dir
que els que van córrer la duatlò, estan d'acord en que
aquest tram és el més maco i val la pena de seguir.
Sortida: Del Passeig del Pont a les 8:00.
17 de juny.-Puigcavaller des de Bot.Aquesta és una ruta que ens ha preparat el nostre
consoci Josep Mª Escoda, una ruta de la que no trobareu
referències, una ruta original i diferent que transcorre per
indrets poc trepitjats i menys coneguts pel món
excursionista. El nostre camí sortirà de l'estació de Bot i

15 de juliol.- Pobles de Mig Aran.Aquest és un recorregut intimista i ètnic, que recorre
mitjançant vells camins que comunicaven els pobles del
Mijaran, una bella zona que conserva aquest sabor dels
pobles d'alta muntanya i que permet gaudir d'aquests
antics casals i velles esglésies, que ens transporten a un
altre temps. Pobles com Begós, Vilamós, Arres de Sus i
de Jos o Benós son els testimonis d'aquest passat i per
acabar de fer un tast complert, ens arribarem fins la mina
Victoria punt des d'on iniciarem el retorn. Aquests
camins, sovint empedrats, passegen boscos, prats i ens
ofereixen espectaculars vistes sobre el massís de La
Maladeta i l'imponent pic d'Aneto i sobre la Vall d'Aran
que tindrem sota els nostres peus. Una ruta que
completa son 14Km. amb 900m. de desnivell positiu.

RECOMANACIONS

Sortida: A la N-230, després de Pont d'Arròs,
un cop passada la rotonda, trobarem un
parking gran a l'esquerra de la carretera. L'hora
de sortida és a les 8:00 del matí. Portar
esmorzar, l'excursió és matinal però acabarem
tard.
NOTA IMPORTANT: Apunteu-vos als telèfons
de contacte per tal de poder estar en contacte i
així facilitar l'avís en cas de que hi hagi alguna
variació en el programa previst.

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’AGRUPACIÓ INFORMA

Amb la celebració de La Primavera Cultural, la nostra entitat també celebra els setze anys
d'existència. Després d'un més de preparació, treballant la gestió i l'objectiu del que hauria de
ser l'Agrupació Excursionista La Picossa, el dia de Sant Jordi de l'any 2001, es donava a
conèixer a tothom la nostra entitat amb la publicació del número zero d'aquest butlletí, Lo Cerç.
Des de llavors, hem avançat enmig dels canvis que ha anat sofrint el nostre esport, intentant
adaptant-nos, però sempre amb la finalitat de donar un servei als socis i de facilitar-los en la
mesura de les nostres capacitats, la pràctica de l'excursionisme, el muntanyisme i en general
els esports de muntanya. Avui a Móra d'Ebre tenim una entitat que participa en curses de
muntanya amb un gran nivell i organitza una Cursa que ha potenciat als forans el coneixement
del nostre terme i de la nostra població. També tenim un col·lectiu d'escaladors, format per gent
potent i i emprenedora que han revolucionat el rocòdrom Lo Portalet i que a més estan formant
a un grup d'infants que aviat poden arribar a ser els cracks del futur. Ambdues entitats estan o
han estat vinculats amb La Picossa, també molts dels nostres socis practiquen l'alta muntanya i
afronten rutes molt tècniques i complicades de manera silenciosa, sense fer soroll, en lluita
amb les pròpies pors i cercant la pròpia satisfacció. I després tenim aquest col·lectiu més
nombrós, que som els que ens agrada gaudir del paisatge i que busquem tant la satisfacció de
l'esforç físic com la satisfacció de contemplar i conèixer el paratges que els nostres camins
travessen. A tots, a tots, volem ajudar i encoratjar perquè la muntanya segueixi essent la seva
satisfacció i el teatre on es desenvolupin els seus anhels i fer-ho de forma segura, i per això
seguirem treballant com a junta de l'entitat.
També des d'aquesta pàgina, ens volem fer ressò i felicitar a dues sòcies que han assolit
sengles guardons en l'esport que practiquen. Parlem de l'Heura Piñol que en l'àmbit de les
Curses per Muntanya ha aconseguit podi en l'anterior temporada i l'Emma Falgueres en el
handbol, on també han assolit aquesta fita, moltes felicitats a les dues.
Nosaltres, tots i totes, seguim gaudint de la nostra terra i dels paisatges, cadascú al nivell que
es proposi, posant com a fita el gaudir com més i millor ens plagui, perquè en definitiva del que
es tracta és de passar-ho bé. Que les muntanyes us siguin plaents i els camins us portin a
horitzons curulls de felicitat!.

ESPAIS NATURALS PROTEGITS

Actualment a Catalunya els
espais naturals protegits
ocupen més del 30% del territori
i gairebé tres quartes parts de
les àrees de muntanya. Els
espais del Pla d'Espais d'Interès
Natural (PEIN) són la xarxa
bàsica de protecció, i cadascun
d'ells te normes específiques de
protecció.
Una gran part dels espais del
PEIN estan inclosos a la Xarxa
Natura 2000, la xarxa europea
d'espais naturals protegits. A un
nivell superior de protecció i
gestió tenim els parcs naturals de Catalunya, que inclouen l'únic Parc Nacional, el
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Trobareu tota la informació i cartografia del conjunt d'espais naturals protegits al web del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Enllaços d'interès
-Document de bones pràctiques per a activitats excursionistes organitzades a la Xarxa de
P a r c s N a t u r a l s d e l a D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a h t t p s : / / w w w. f e e c . c a t / w p content/uploads/2013/03/FEEC-Document-Bones-Pra--ctiques-Xarxa-PN-Diba.pdf
-Xarxa Natura 2000 .............. http://natura2000.eea.europa.eu/#
-Parcs de Catalunya .............. http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/
-Espais protegits de Catalunya
http://mediambient.gencat.cat/ca/activitats_galeriabig/galeria_multimedia/espais-naturalsprotegits/
-Parcs Nacionals de l'Estat espanyol ............. http://parquesnacionales.ign.es/

Antigament també era coneguda
com la Cova Foradada. En la
fotografia antiga, datada l'any
1911, podem veure com era
originalment la cova, això devia ser
poc abans de que es construís els
marges de pedra en sec que
podem veure a la fotografia
moderna. En el mapa editat l'any
1920, ja hi consta que el camí
travessa la cova, per tant és de
suposar que en l'espai d'aquests
nou anys es va fer tota aquesta
obra.
Costa d'imaginar la feina d'aquest
mestres de la pedra, segons
sembla gent de Rasquera, que
sense cap dels avantatges moderns i en un lloc gairebé inaccessible, basteixen aquesta ingent
obra, tant perfecta i tant sòlida, tot a base de braços. No van fer falta arquitectes ni enginyers, ni
plànols ni càlculs de càrrega, el saber ancestral i el coneixement arrelat a l'herència, son
l'estratègia i la universitat d'aquests mestres que amb el seu saber van transformar el paisatge
domesticant-lo i adaptant-lo a les necessitats i usos de les persones.
En aquest cas, l'obra es fa per tal de permetre que els estadants del balneari puguin completar
les seves excursions i gaudir dels paisatges, de fet, podríem comparar tota la vall de Cardó amb
un parc temàtic treballat i condicionat per al gaudi dels clients del balneari. Hem de tenir en
compte que el balneari donava feina a molts veïns de Rasquera i per tant podem suposar que la
major part de construccions, es obra d'ells.

CARDÓ

LA COVA LLUMINOSA DE CARDÓ

ROCÒDROM LO PORTALET 2

Els anys no passen debades ni
tan sols per les instal·lacions
esportives, molts anys d'us i de
p r a c t i c a r b o u l d e r, h a v i e n
provocat que les parets grises
originals quedessin tacades i
brutes dels peus de gat i de la pols
de magnesi, i també moltes de les
preses s'havien quedat polides,
sobretot aquelles que
s'utilitzaven més sovint. Durant
aquests anys s'havien fet millores
puntuals, ampliació de superfície
escalable, lavabos i dutxa,
il·luminació i d'altres. La història
del rocòdrom, ha tingut com
sempre passa amb les entitats,
moments de més activitat i
moments de menys activitat, però
sempre la il·lusió i el desig de
millorar ha propiciat que el
rocòdrom vagi millorant i avanci
regularment. Ara, un grup molt
actiu i amb molta iniciativa, han
emprés la difícil tasca de fer un
canvi de soca-arrel amb una
renovació d'imatge que ha
suposat un canvi radical
d'aspecte, i l'han rebatejat com Lo
Portalet.2 i ens ho expliquen així:

“Aquest 2018, el ROCÒDRM LO PORTALET,
està pegant amb força, i es que les noves
incorporacions, han donat una energia extra a
l'espai i amb ganes i il·lusió, s'ha fet l'ampliació
tan desitjada, amb nous plafons, noves altures,
i el més important, noves preses, per deixar
córrer la imaginació i muntar blocs increïbles.
Aquest any novament comptem amb les petites
promeses, un dia a la setmana, amb una hora
on el rocòdrom es exclusivitat dels futurs
escaladors i escaladores de les nostres terres,
una hora d'escalada i jocs assegurats per als
més petits. Si voleu informació, passeu pel
rocòdrom de dilluns a dijous, de 18:00 a 20:00,
segur que trobareu algun fanàtic que us
informarà de tot el que faci falta!”.
Si teniu interès en practicar l'escalada, al
rocòdrom trobaràs molt més que una
instal·lació on fer múscul, també hi trobaràs
gent amb les mateixes inquietuds, bon ambient
i l'atmosfera necessària per progressar en
l'activitat.

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

info@optim.gr
www.optim.gr

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.

SECTOR DE LA FOTX
Roca de Móra, Roca Traïdora (V+/A1 – 30m)
1a ascensió: el 13/05/2009 per Joan, Guillem i Roger.
Estat: Desequipada.
Material recomanat: 12 cintes, joc de tascons, camalots del 0,5 al 4 i un parell de
claus, un pla i una 'u' per equipar la R0.
Situació: Es troba a la muralla de l'esquerra del salt de la Fotx. Per arribar a peu de
paret,
muntarem un ràpel des de qualsevol arbre generós. (15 minuts)
Orientació: Sud.
Descripció: Es comença muntant la R0 clavant un parell de claus (en principi
quedarà equipada la reunió). Es comença escalant una fissura sobre roca rogenca
que ens aboca al precipici en direcció a l'esquerra on haurem d'utilitzar els friends
grans per protegir-nos i progressar. Un cop superat el sostre, continuarem per la
fissura fins que ens desviarem a l'esquerra pel bell mig de la placa de roca dubtosa
fins arribar l'arbre on muntarem la reunió i assegurarem còmodament el company.
No s'ha alliberat ni encadenat.
Localització al mapa amb el número 4

PASSATEMPS
Aquesta vegada l'Eloi ens ho ha posat fàcil i ha deixat molt clares
les 7 diferències que hi han entre els dos dibuixos d'aquests barrufets
excursionistes, aprofita-ho i ja veuras com les trobes de seguit.
A veure si saps trobar-les!

QUÈ S’HA FET?
17 de Desembre de 2017.- CAMÍ DE CANYERETS, L'ART DE PEDRA EN SEC.
17 assistents. Aquesta excursió, venia apadrinada per la nostra consòcia Nati
Biarnès, ella la va mesurar i va arribar a la conclusió que era una sortida ideal per a La
Picossa i no podem fer res més que donar-li la raó. Va ser l'excursió perfecte en tots
els sentits, paisatge, història, bellesa de la ruta i fins i tot el temps va acompanyar, un
dia esplèndid que va permetre gaudir d'allò més a tots els assistents. Cal felicitar a
l'ajuntament d'Ascó per aquesta iniciativa de recuperar antics camins, que d'alguna
manera recuperen la dignitat del territori i ens fan coneixedors del terme i de les seves
joies. Als socis que no vàreu poder venir, us recomanem que si teniu ocasió feu
aquesta excursió i que la gaudiu amb tranquil·litat, disfrutant de cada racó, de les
construccions de pedra en sec i de les panoràmiques, segur que no en sortireu
decebuts. Es tracta d'un camí senyalitzat i interpretat fàcil de seguir.

er Pepi Descarrega

21 de gener de 2018.- Camins vells de Cardó, camins nous avui. 31 assistents.
Val a dir que Cardó sempre ens sorprèn i com més hi vas més t'enamora. Així alguns
socis picosseros han desenvolupat una verdadera dependència d'aquesta vall i no
paren de buscar camins i reacondicionar-los perquè tornin a ser practicables i
segueixin formant part de la xarxa de senders que bastia aquesta vall. Per tot això, un

QUÈ S’HA FET?
cop van ser arreglats i van ser practicables dos dels tres camins que permetien arribar
fins a l'ermita de Santa Agnès, es va programar aquesta excursió, precisament el dia de
la seva onomàstica. L'èxit d'assistència ja parla per si sol de l'interès que hi havia en
visitar aquesta bonica ermita que a més és la que té una millor panoràmica de totes les
ermites de Cardó. L'excursió va venir marcada pel fort vent que va impedir de
completar-la amb un recorregut per la cresta com s'havia previst i modificar el
recorregut per anar pel recer que procura la vall. Tot i així no va decebre a ningú i tots
van estar d'acord que l'excursió va ser excel·lent i a l'acabar es va oferir a tots els
assistents un bon vermut amb beguda i viandes per picar, que degut al fort vent es ca
fer dins de La Pellissa on al menys estàvem a recer.
18 de febrer de 2018.- De Pinell de Brai fins al riu Ebre, un recorregut per la
història. 24 assistents. Excepcional excursió la que segueix aquesta ruta
dissenyada pel nostre consoci Eleuteri Martinez, que va deixar ben satisfet a tots els
caminadors. El dia va ser una mica ventós, però això va propiciar que quedés un cel net
i clar que donava l'adequat escenari a aquesta excursió que gaudeix de tantes i
extenses panoràmiques, ja que una bona part del recorregut, va per cimals i crestes i la
nitidesa de l'aire va permetre gaudir moltíssim. Entre els excursionistes hi van haver
gent de Pinell de Brai i també algú d'Orta de Sant Joan.
Una vegada més cal felicitar a l'Eleuteri per l'encert i el saber fer que va demostrar tant
en el disseny del recorregut com en l'organització de la sortida. Les seves explicacions
van de les construccions antigues com ara el Mas dels Brois o l'Atalaia de Gaspar, o el
coneixement del terreny van acabar de completar aquesta jornada.
18 de març de 2018.- El Molló Puntaire, el cim perdut vora el mar. 11 assistents.
Les perspectives del temps no eren bones, en ple mes de març s'albirava un dia fred i
de fort vent que va fer repensar a alguns consocis que havien confirmat la seva
assistència. Degut a això, el grup va ser reduït, cosa que junt amb la fresca dominant va

propiciar que l'excursió es desenvolupes de manera ràpida i eficient. També s'ha de dir que les
excel·lents i dilatades vistes que es van poder veure a l'excursió, només es poden veure si fa un dia
com el que va fer. La ruta que es va seguir, era un disseny de la Mercè Tost, que junt amb el Genaro
Castelo van anar a explorar i acabar de polir.
L'excursió es va desenvolupar per aquest indret tant especial de la Serra de Vandellós, que combina
roquissers secs i erm amb raconades bellíssimes i humides, curulles de vegetació, espais
pràcticament salvatges que sorprenen i enamoren, espais que son el pàlpit de la terra i que formen part
del nostre cor. El transcórrer dels camins per les carenes i els cimals, facilita que el caminant pugui
gaudir de vistes molt dilatades tant a mar i especialment al Delta, com a muntanya. En definitiva, els
excursionistes van estar d'acord amb que la ruta era molt bonica, tot i que no la recomanen a l'estiu.
NOTA: Curiosament les tres excursions de l'any 2018, han estat marcades pel vent que ha estat el
meteor per excel·lència de l'any. Si be no és tant agradable de caminar amb vent, si que ens ajuda i
garanteix dies molt clars. Caldrà veure com continua la tendència.

A les cabanes de
pedra en sec del
Camí de
Canyerets.

El grup a l'ermita
de Santa Agnés.

El nombrós grup
prop de la Mola del
Broi.

De camí al Mollò
Puntaire, a recer
del fort vent.

