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18 d’agost.- Ascensió a La Picossa. La 
Nocturna Picossera.- Un clàssic és això, 
un acte que es repeteix any rere any. Però la 
nostra ascensió nocturna a La Picossa, 
depassa el mer fet d’un acte repetitiu, per 
convertir-se en un acte social, on la fresca 
d’una nit d’estiu i la bona companyia, es 
conjumina per fer que un bon grup de 
Picosseros, passin una bona estona tot 
xerrant i contemplant aquest magnífic cel 
estrellat que ens ofereix la lluna plena de 
juliol. Una bona excusa per acabar amb un 
sopar a la fresca, amb el tradicional pa amb 
tomaca i els embotits pertinents, amb una 
bona beguda fresca i també amb l’habitual 
síndria i meló ben fresquets, que acaben 
tancant un àpat de luxe. 
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.
Sortida: A les 21:00 de l’Ermita de Sant 
Jeroni.
 
16 de setembre, Piragüada Picossera, 
Xerta - Tortosa. Aquest és un tram del riu 
que transcorre pacífic entre ribes curulles de 
bosc de ribera. Un tram tranquil i relaxant 
que té la cirereta d’entrar a la capital del Baix 
Ebre. Tortosa ens rebrà amb el seu aspecte 
més antic, el Castell de la Suda vigilant des 
de la capçada i ara també, la catedral que ja 
es visible des del riu. Un retorn al passat en 
el que rememorarem quan aquest riu era 
navegable i les seves aigües transportaven 
gent i mercaderies entre el pobles de  les 

ribes del riu. Un tram imprescindible per als 
que estimem el nostre riu.
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. Allí mateix hi 
ha força espai per poder aparcar els 
vehicles. 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. Espavileu a reservar el vostre 
caiac, el dijous dia 13 tancarem les places de 
reserva i les inscripcions.

7 d'octubre. Els Avencots i l'Avenc de La 
Febró.- Una proposta molt engrescadora 
del nostre company Pere López, bon 
coneixedor de la zona, que ens portarà a fer 
un circuit espectacular amb visita inclosa a 
aquestes fal les que gaudeixen d'un 
microclima i una vegetació particulars. Els 
Avencots, son poc coneguts i els seu 
aspecte laberíntic i l'espectacularitat dels 
seus racons, ja justifiquen de per si 
l'excursió. Però a més, entrarem al més 

conegut Avenc de La Febró, una cicatriu del paisatge 
plena de sorpreses que ja vam visitar fa 15 anys. La 
ruta comença al refugi de La Mussara i passant pel 
coll de l'Agustenc ens porta als Avencots, després a 
l'Avenc de La Febró per retornar al refugi. Es una ruta 
circular de 8'5Km i 240m de desnivell, que calculem 
fer en unes cinc hores, ja que l'exploració dels avencs 
és una mica entretinguda.
Sortida: A les 8:00 del matí del Passeig del Pont.

4 de novembre. 9na Cursa del Camí de Sirga.-  
Un any més torna aquest esdeveniment que 
organitzen els nostres companys de PICOSSA 
TRAIL amb molt d'esforç. I una vegada més nosaltres 
com a entitat col·laborem amb l'organització en tot el 
que faci falta. Aquesta vegada, com en anys 
anteriors, ens farem càrrec dels controls de pas, el 
nostre company i consoci Eloi Galindo, és 
l'encarregat de distribuir el personal en els diferents 

controls i facilitar-nos la tasca. Com sempre us 
demanem que us apunteu per tal de fer de controls i 
si no us be de gust, us podeu apuntar a fer la cursa o 
la caminada, que d'aquesta manera també es 
col·labora a fer que aquesta festassa sigui més 
potent encara.

11 de novembre. Ascensió al Caro, la culminació 
d’un projecte.  El nostre company i consoci Pere 
Lòpez, junt amb la seva parella Tatiana, ha 
aconseguit de complir un somni: fer l’ascenció dels 
cims principals de les províncies espanyoles i de les 
comarques catalanes. Tant sols li queda un, el Mont 
Caro, que comparteix l’honor de ser un cim provincial 
i comarcal. Amb aquest cim no sols tanca un projecte, 
també vol que sigui el símbol que homenatja a tots 
els companys d’aquestes caminades. Es per això 
que ens convida als picosseros a participar amb ells 
de l’última ascensió d’aquest repte. L’excursió sortirà 
del Restaurant del Port per pujar cap al Coll de 
Pallers des d’on seguirem el camí carener fins al cim 
del Mont Caro de 1447m. La baixada la farem pel 
vertiginós Tub, un viarany que salva el cingle tot dret i 
ens deixa davant mateix del punt de sortida.
Sortida: Del Passeig del Pont a les 9:00. Volem 
estar a l’aparcament del Restaurant el Port a les 
10:00 del matí per començar a caminar.

18 de novembre. 54é Dia del Camí de Muntanya. 
Aquest any el Camí de Muntanya es celebrarà a 
Tivissa, ben prop de casa. L’organitzen els amics 
d’Extrem Team Tivissa i transcorrerà per senders que 
han estat recuperats i que s’han repassat i 
reacondicionat per l’ocasió. No tenim gairebé 
informació de les rutes previstes ni dels desnivells 
que puguin assolir, però si que ens han assegurat 
que hi haurà dues rutes previstes, una curta 
d’aproximadament 6Km, que passarà per Sant Blai, i 
una de més llarga, que pujarà a La Tossa, les 
Cabreres i Sant Blai, i a la que es calculen 12Km amb 
desnivells més importants. Tots els recorreguts 
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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.

finalitzaran a Tivissa, estaran senyalitzats i hi 
haurà personal de suport repartit estratègicament. 
La sortida serà simultània per les dues rutes i es 
farà del poble de Tivissa. A l’arribada s’oferirà als 
caminadors un refrigeri i es donarà per finalitzada 
l ’ e x c u r s i ó .  C a l d r à  a p u n t a r - s e  a 
http://inscripcions.feec.cat/, la inscripció es 
gratuïta per als federats.

Sortida: Del Passeig del Pont a les 8:15, cal 
arribar d’hora per confirmar l’assistència. Si algú 
vol anar directament a Tivissa, l’hora de sortida de 
la caminada és a les 9:00 però cal arribar abans 
per confirmar l’assistència.
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AQuan l'agost s'acaba sembla que l'estiu queda enrere, però no és del tot cert, les bones 
temperatures continuen i fins i tot és més agradable de caminar per la suavitat de les temperatures. 
Es doncs tems de reactivar-nos, de començar nous projectes i tancar els que han quedat pendents 
a l'estiu. Els nostres amics i socis de La Picossa han gaudit de valent fent realitat les seves 
il·lusions, cims del Pirineu, curses per muntanya, rutes circulars de varis dies, escalades,... tots 
projectes que al ser duts a terme omplen de satisfacció a qui els assoleix i a nosaltres com a entitat, 
ens omple d'orgull i alegria. Ara amb l'entrada de l'hivern els projectes poden canviar i la logística 
també, però el que no canvia és l'esperit de superació i la voluntat d'aconseguir un repte. Per a la 
resta de socis, entrem en els mesos de l'any més espectaculars, la tardor és sense dubte la més 
bella de les estacions i l'hivern vesteix els nostres paisatges de fred i de bellesa, per tant les nostres 
sortides s'adapten a les condicions naturals i podrem gaudir de tot l'esplendor del paisatge. 
Des de la FEEC s'està promovent una recollida de signatures per tramitar una ILP (iniciativa 
legislativa popular). La UFEC i les federacions esportives catalanes promouen una Iniciativa 
Legislativa Popular per reformar l'actual Llei de l'esport que data del 31 de juliol de l'any 2000 
(decret llei 1/2000).
Volem una llei que ens representi, que promogui els nostres valors i que tingui per objectiu 
impulsar l'esport català. Una nova Llei de l'esport que millori la pràctica esportiva i el sistema de 
gestió de l'esport. Adaptada a la realitat i les necessitats del segle XXI. Aquests son els 10 punts 
que pretén millorar la Nova Llei de l'Esport:
-Igualtat efectiva de l'esport femení (art.3g)
-Tolerància zero a la violència i a la discriminació (art.3)
-Potenciació de l'esport per a persones amb discapacitat (art.64.1)
-Més i millor promoció de l'esport base (art.64.1)
-Millora de la tecnificació dels nostres esportistes (art.64.1)
-Conciliació entre la pràctica esportiva i els estudis (art.26.3)
-Més projecció internacional (art.64.1) 
-Nou model de finançament (art.63)
-Sector més transparent, participatiu i eficient. (art.11)
-Un nou sistema avançat, modern i europeu.
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Descripció: Sortim de l'aparcament i travessem un curt túnel per seguir una sendera que va 
rodejant l'estany a poca alçada de l'aigua. Al final de l'estany, travessem uns rierols i després 
d'uns indicadors, el camí s'enfila cap a la dreta per assolir un coll on hi trobem la petita cabana de 
Botornàs (2338m.). Ja veiem l'Ibon de Botornàs, que curiosament no té sortida visible, i al fons i 
elevat veiem el refugi del Cap de Llauset de moderna construcció, a on ens porta la nostra ruta. 
Rodegem l'estany i pugem cap al refugi tot seguint el riuet primer pel marge dret per passar 
després a l'esquerra. Arribem al refugi i a l'estany de Cap de Llauset que rodegem per la dreta 
per començar una curta pujada cap al Coll dels Ibons (2521m). Arribats al coll se'ns obre un 
ampli panorama, amb una preciosa vall als nostres peus on s'allotgen els estanys d'Angliòs. 
Baixarem per pendent pedregós, rodejant els estanys per la dreta fins arribar al prat herbós que 
acull els tres estanys d'Angliós. Val la pena d'arribar-se fins al característic refugi de fusta, des 
d'on tindrem la millor vista de l'estany Gran (2215m). Per retornar al punt d'inici, continuem pel 
GR-11 cap a la dreta, seguint els indicadors que porten a l'estany de Llauset. El camí s'enfila per 
forta pujada fins el Coll d'Angliós (2433m.), des d'aquí tenim una panoràmica fantàstica tant 
sobre els estanys d'Angliós com de l'estany i la Vall de Llauset. Una estreta sendera força 
pendent, ens porta cap a l'embassament que veiem al fons, fins que arribem al curt túnel que 
havíem passat a la sortida i al punt d'inici d'aquesta excursió.

Recomanacions: No oblidem que estem en terreny d'alta muntanya i cal anar ben equipat, amb 
botes adequades i roba d'abric per si fa falta. Cal portar aigua però hem de tenir present que en 
trobarem força sovint pel camí. Al ser per sobre dels 2000m., no hi ha arbres ni ombres, per tant 
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Ruta de 10 quilòmetres de llarg i un desnivell acumulat de 550 metres, que transcorre 
per aquesta part del Parc Natural del Posets-Maladeta. Tot el recorregut està 
perfectament senyalitzat amb les marques del GR-11 i una variant del mateix. Per fer 
tota la ruta hem de comptar que tardarem entre 5 i 6 hores i es pot qualificar de 
dificultat moderada, ja que tot el seu recorregut transcorre per alta muntanya, amb 
forts desnivells i terreny molt pedregós. Molt recomanable fer-la a l'estiu i a 
començament de la tardor, abans no caiguin les primeres neus.

Aproximació:  Del poble d'Aneto (Noguera Ribagorçana), surt un camí asfaltat apte 
per a cotxes, que va prenent alçada en amples llaçades. Arribats a un túnel que es 
bifurca, agafarem el ramal de l'esquerra que ens porta fins un altre túnel de 1,5Km de 
llarg que ens deixa a la zona d'aparcament de l'embassament de Llauset. Estem a 
2192m d'alçada i al fons del nostre horitzó i podem veure la Tuca de Las Culebras i el 
Valibierna, pics que superen els 3000m.



Descripció: Sortim de l'aparcament i travessem un curt túnel per seguir una sendera que va 
rodejant l'estany a poca alçada de l'aigua. Al final de l'estany, travessem uns rierols i després 
d'uns indicadors, el camí s'enfila cap a la dreta per assolir un coll on hi trobem la petita cabana de 
Botornàs (2338m.). Ja veiem l'Ibon de Botornàs, que curiosament no té sortida visible, i al fons i 
elevat veiem el refugi del Cap de Llauset de moderna construcció, a on ens porta la nostra ruta. 
Rodegem l'estany i pugem cap al refugi tot seguint el riuet primer pel marge dret per passar 
després a l'esquerra. Arribem al refugi i a l'estany de Cap de Llauset que rodegem per la dreta 
per començar una curta pujada cap al Coll dels Ibons (2521m). Arribats al coll se'ns obre un 
ampli panorama, amb una preciosa vall als nostres peus on s'allotgen els estanys d'Angliòs. 
Baixarem per pendent pedregós, rodejant els estanys per la dreta fins arribar al prat herbós que 
acull els tres estanys d'Angliós. Val la pena d'arribar-se fins al característic refugi de fusta, des 
d'on tindrem la millor vista de l'estany Gran (2215m). Per retornar al punt d'inici, continuem pel 
GR-11 cap a la dreta, seguint els indicadors que porten a l'estany de Llauset. El camí s'enfila per 
forta pujada fins el Coll d'Angliós (2433m.), des d'aquí tenim una panoràmica fantàstica tant 
sobre els estanys d'Angliós com de l'estany i la Vall de Llauset. Una estreta sendera força 
pendent, ens porta cap a l'embassament que veiem al fons, fins que arribem al curt túnel que 
havíem passat a la sortida i al punt d'inici d'aquesta excursió.

Recomanacions: No oblidem que estem en terreny d'alta muntanya i cal anar ben equipat, amb 
botes adequades i roba d'abric per si fa falta. Cal portar aigua però hem de tenir present que en 
trobarem força sovint pel camí. Al ser per sobre dels 2000m., no hi ha arbres ni ombres, per tant 

LL
AU

SE
T 

I A
NG

LI
ÓS

Ruta de 10 quilòmetres de llarg i un desnivell acumulat de 550 metres, que transcorre 
per aquesta part del Parc Natural del Posets-Maladeta. Tot el recorregut està 
perfectament senyalitzat amb les marques del GR-11 i una variant del mateix. Per fer 
tota la ruta hem de comptar que tardarem entre 5 i 6 hores i es pot qualificar de 
dificultat moderada, ja que tot el seu recorregut transcorre per alta muntanya, amb 
forts desnivells i terreny molt pedregós. Molt recomanable fer-la a l'estiu i a 
començament de la tardor, abans no caiguin les primeres neus.

Aproximació:  Del poble d'Aneto (Noguera Ribagorçana), surt un camí asfaltat apte 
per a cotxes, que va prenent alçada en amples llaçades. Arribats a un túnel que es 
bifurca, agafarem el ramal de l'esquerra que ens porta fins un altre túnel de 1,5Km de 
llarg que ens deixa a la zona d'aparcament de l'embassament de Llauset. Estem a 
2192m d'alçada i al fons del nostre horitzó i podem veure la Tuca de Las Culebras i el 
Valibierna, pics que superen els 3000m.



LL
AU

SE
T 

I A
NG

LI
ÓS

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

disseny gràfic /  / pàgines web impremta digital

info@optim.gr
www.optim.gr

és imprescindible anar protegit del sol. Les boires sobtades i els canvis de temps 
imprevistos son freqüents en aquestes contrades, per tant cal estar previngut. 
Alguns passos una mica complicats o mes relliscosos estan equipats amb cables 
que ofereixen una seguretat total. El refugi de Cap de Llauset, és un refugi guardat, 
consultar període d'obertura. Per als usuaris de GPS, pot ser molt interessant de 
baixar-vos el track de la ruta, us deixo aquesta adreça https://ca.wikiloc.com/rutes-
senderisme/embalse-de-llauset-ibon-de-botornas-ibon-de-cap-de-llauset-ibones-
de-cap-de-anglios-ibones-d-7403266.

D’on podreu treure el track i trobareu molta informació i fotografies de tota la ruta.
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El repte dels “100 Cims” es va iniciar l’1 de juliol de 2006 amb l’objectiu de conèixer les 
diferents contrades del nostre país mitjançant l’excursionisme.

Aquest repte no és únicament per a les persones més ben preparades, sinó que tothom hi 
té cabuda, ja que en el catàleg hi ha cims de tota mena, des dels de baixa muntanya fins als 
3.000 del Pirineu. L’objectiu de l’activitat dels “100 Cims” és conèixer el país, tot fent 
excursionisme i no és cap competició.

Actualment, el catàleg dels “100 Cims” està format per 308 cims, representatius i 
característics de la geografia catalana. Dels cims del catàleg, cadascú pot escollir els cent 
cims que li siguin més atractius i que li permetin superar el repte. El repte consisteix en fer-
ne 100 i si es vol seguir afegint cims és perquè el federat té interès en la descoberta i no té 
un afany col•leccionista. S’escull un cim, es cerca informació, es planteja un itinerari i es fa 
l’excursió per gaudir-ne, però sense cap neguit per completar una llista.

A més de ser una proposta, el llistat representa el consens de les persones que formem part 
del Comitè. Som conscients que hi ha cims que no són al llistat i que poden ser importants 
(per diversos motius) per algú o per alguna entitat, però el Comitè ha valorat altres fets en 
t r iar  e ls c ims: que s iguin 
panoràmics ,  amb in te rès 
excursionista i amb importància 
geogràfica.

Considerem que quants més 
cims hi hagin serà més fàcil 
assolir el repte i els federats 
podran tenir més diversitat 
d’objectius. Com qualsevol 
actuació humana, la llista dels 
“100 Cims” no és perfecta, però 
és una eina per conèixer el 
territori i les nostres muntanyes, 
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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.

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
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S i una proposta per a tots els federats. Els deu anys d’activitat i gairebé 1.800 participants fan 

pensar que l’activitat ha estat ben acollida.

El llistat, vigent des de l’1 de gener de 2013 amb els 308 cims actuals, és el resultat d’intentar 
cobrir tot el territori de Catalunya perquè totes les comarques hi estiguin representades i que 
les comarques que tenen més zona de muntanya tinguin més cims al llistat. Al mes de maig 
es celebra la Trobada dels “100 Cims”, on es fa un reconeixement als federats que han 
completat el repte dels “100 Cims” durant l’any anterior. Per tant, per completar el repte cal 
haver assolit els cims, però els fulls de validació han de ser a la FEEC abans del 31 de 
desembre de cada any.

A la trobada dels “100 Cims” també es fa un reconeixement als federats que han assolit 200 o 
300 dels cims del llistat, així com un reconeixement a les entitats que han superat les 2.000 
ascensions. Hi ha entitats que organitzen sortides col•lectives de “100 Cims”, i algunes des 
de fa anys; per aquest motiu, el Comitè considera que s’ha de valorar la divulgació de 
l’activitat dels “100 Cims” entre els seus socis.

Finalment, l’aspecte cultural de l’activitat dels “100 Cims” es concreta en el concurs fotogràfic 
“Fotocims” i en el concurs literari. Així, els federats, independentment de la seva participació 
en l’activitat dels “100 Cims” ens donen una visió estètica i viscuda dels cims que conformen 
el llistat.

A la pàgina de la web de la FEEC https://www.feec.cat/activitats/100-cims/  hi trobarem tota 
la informació referent a la normativa, catàleg de cims, llistats de federats i cims assolits, actes 
programats,... També podeu entrar al grup de Facebook “100cims”.

A la nostra entitat ja tenim un soci que ha aconseguit els 100 cims, de fet en porta uns quants 
més a hores d’ara, es tracta del Joan Aguilar, qui després d’aconseguir els 50 cims de La 
Ribera, es va embrancar a fer els 100 cims de la FEEC. Actualment el nostre company Pere 
López ja porta una vuitantena de cims validats i va camí d’acabar la llista ben aviat, Es dona la 
circumstància que en Pere i la seva companya Tatiana, ha aconseguit fer els Cims 
Provincials espanyols i també els Cims Comarcals de Catalunya. Ells defensen que aquesta 
és una magnífica manera de conèixer món que sovint et porta a indrets impensables i poc 
concorreguts.
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Aquest és un antic dibuix de l'Alba Balsells, que l'Eloi ha 
aprofitat per copiar. Però se li han colat 7 diferències, seràs 
capaç de trobar-les?

Autor: Eloi Balsells
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14 d'abril – Inauguració ampliació del rocòdrom LO PORTALET.2.- Una festa 
molt simpàtica i amb molta afluència de gent de totes les mides, acompanyada de 
refrescos i de coses per picar. Durant tota la tarda, grans i menuts van poder provar 
les fantàstiques rutes que aquestes parets fan possibles. La remodelació ha donat un 
caràcter més divertit i informal a les instal·lacions, alhora que s'ha ampliat la 
superfície escalable. La posterior incorporació d'un aparell d'aire condicionat a 
acabat de donar aquest punt de de comoditat que fa més agradable de forçar l'agilitat 
i la musculatura encara que a fora les temperatures apretin de valent.

15 d'abril – La Cubeta de Móra des del Balcó de Ximet.- 14 assistents. Un dia 
esplèndid i una temperatura suau van acompanyar als excursionistes que van 
emprendre aquesta caminada que s'endinsava en els racons més recòndits del 
terme de Móra d'Ebre. La bellesa del traçat dissenyat pel nostre company Eloi 
Galindo, transcorria per valls i crestes, combinant racons molt bells amb 
panoràmiques extenses que van aconseguir omplir de satisfacció a tots els 
participants. Al ser un grup poc nombrós, els temps es van escurçar fent que tot plegat 
s'acabés gairebé una hora abans del previst.
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Aquest és un antic dibuix de l'Alba Balsells, que l'Eloi ha 
aprofitat per copiar. Però se li han colat 7 diferències, seràs 
capaç de trobar-les?

Autor: Eloi Balsells
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14 d'abril – Inauguració ampliació del rocòdrom LO PORTALET.2.- Una festa 
molt simpàtica i amb molta afluència de gent de totes les mides, acompanyada de 
refrescos i de coses per picar. Durant tota la tarda, grans i menuts van poder provar 
les fantàstiques rutes que aquestes parets fan possibles. La remodelació ha donat un 
caràcter més divertit i informal a les instal·lacions, alhora que s'ha ampliat la 
superfície escalable. La posterior incorporació d'un aparell d'aire condicionat a 
acabat de donar aquest punt de de comoditat que fa més agradable de forçar l'agilitat 
i la musculatura encara que a fora les temperatures apretin de valent.

15 d'abril – La Cubeta de Móra des del Balcó de Ximet.- 14 assistents. Un dia 
esplèndid i una temperatura suau van acompanyar als excursionistes que van 
emprendre aquesta caminada que s'endinsava en els racons més recòndits del 
terme de Móra d'Ebre. La bellesa del traçat dissenyat pel nostre company Eloi 
Galindo, transcorria per valls i crestes, combinant racons molt bells amb 
panoràmiques extenses que van aconseguir omplir de satisfacció a tots els 
participants. Al ser un grup poc nombrós, els temps es van escurçar fent que tot plegat 
s'acabés gairebé una hora abans del previst.
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? 15 d'abril – Vermut de 
l'Excursionista.- 14 
assistents. Com ja és 
habitual,  a l 'acabar 
l'excursió del Balcó de 
Ximet, els participants 
van poder gaudir d'un 
fantàstic VERMUT DE 
L'EXCURSIONISTA, 
amb diferents viandes i 
beguda fresca per a 
tothom. Es la forma en 
que tradicionalment 
celebrem l'aniversari de 
la nostra entitat, un acte que en plena natura, ens permet tenir uns moments de relax i 
de conversa amb els nostres amics i consocis, i renovar el nostre compromís amb 
l'associació i amb el territori.

20 de maig.- La muntanya que mira al riu. Costers de Garcia.- 18 assistents  
Un dia una mica tèrbol va acollir aquesta excursió que vam compartir amb amics de 
Gracia que ens van voler acompanyar. Una ruta intimista per aquests viaranys abans 
perduts i avui recuperats, que antuvi van ser importants nexes de connexió entre 
conreus i el poble de Garcia. Amb l'ermita com a punt central, avui aquestes rutes ens 
ofereixen generoses vistes sobre el riu Ebre i racons singulars d'aquesta vegetació que 
any rere anys recupera les terres de conreu abandonades. En definitiva una excursió 
molt maca que ens re congracia amb el terreny que ens envolta i ens situa en el l'espai 
que ens pertoca dins la nostra terra.

17 de juny.- Puigcavaller des de Bot.- 
27 assistents. Una gran assistència a 
aquest  excepcional  recorregut , 
dissenyat pel Josep Mª Escoda i que 
segurament acabarà essent un clàssic 
entre els recorreguts d'aventura per 
aquests averanys. La ruta gaudeix de 
tots els ingredients d'una excursió 
excepcional, la primera part puja fins a 
Puigcavaller i passa per indrets 
p r e c i o s o s  a m b  r a c o n a d e s 
espectaculars sense cap més dificultat 
que el desnivell que s'ha de salvar. La 
baixada des de Puigcavaller, es aèria, 

panoràmica i molt aventurera amb trams on mana més la intuïció que el sentit comú, amb petites 
desgrimpades i barrancades pregones habituals d'aquests terrenys tant ferrenys. Del que no hi ha 
dubte és de la bellesa de l'excursió que tots els assistents van elogiar, si bé algú també va comentar la 
duresa de la ruta. Per als que no la vau poder fer, us la recomanem molt fermament, teniu el track al 
wikiloc de La Picossa i només us recomanem que aneu ben calçats i ben proveïts d'aigua.

15 de juliol.- Pobles de Mig Aran.- 19 assistents. Les previsions anunciaven temps inestable, però 
tanmateix el dia va ser esplèndid, un dia assolellat però amb núvols prims que mitigaven la calor i que 
van propiciar una temperatura agradable que va acompanyar als excursionistes durant tot el matí. La 
caminada no va decebre i si be potser l'excursió va ser una mica dura pels desnivells acumulats, també 
es cert que la bellesa del paisatge i les impressionants vistes van aconseguir de fer oblidar l'esforç. La 
Mina Victòria, que era el complement de l'excursió, no es va poder visitar a causa del temps limitat que 
es tenia per acabar la ruta, deixant així oberta la possibilitat de fer un segon viatge i gaudir-ne 
abastament. Tanmateix es va poder fruir del magnífic bosc de muntanya, l'espectacle natural i del 
remoreig dels rierols que sovint creuaven el camí. Aquest camí passava per davant de les diferents 
boques de la mina, totes senyalitzades amb el nom del filó i la llargada de la galeria. Amb això ja ens 
podíem fer una idea de la duresa d'aquestes explotacions mineres de muntanya. En definitiva tots els 
assistents van gaudir molt de l'excursió i dels paratges per on transcorria.



QU
È 

S’
HA

 F
ET

? 15 d'abril – Vermut de 
l'Excursionista.- 14 
assistents. Com ja és 
habitual,  a l 'acabar 
l'excursió del Balcó de 
Ximet, els participants 
van poder gaudir d'un 
fantàstic VERMUT DE 
L'EXCURSIONISTA, 
amb diferents viandes i 
beguda fresca per a 
tothom. Es la forma en 
que tradicionalment 
celebrem l'aniversari de 
la nostra entitat, un acte que en plena natura, ens permet tenir uns moments de relax i 
de conversa amb els nostres amics i consocis, i renovar el nostre compromís amb 
l'associació i amb el territori.

20 de maig.- La muntanya que mira al riu. Costers de Garcia.- 18 assistents  
Un dia una mica tèrbol va acollir aquesta excursió que vam compartir amb amics de 
Gracia que ens van voler acompanyar. Una ruta intimista per aquests viaranys abans 
perduts i avui recuperats, que antuvi van ser importants nexes de connexió entre 
conreus i el poble de Garcia. Amb l'ermita com a punt central, avui aquestes rutes ens 
ofereixen generoses vistes sobre el riu Ebre i racons singulars d'aquesta vegetació que 
any rere anys recupera les terres de conreu abandonades. En definitiva una excursió 
molt maca que ens re congracia amb el terreny que ens envolta i ens situa en el l'espai 
que ens pertoca dins la nostra terra.

17 de juny.- Puigcavaller des de Bot.- 
27 assistents. Una gran assistència a 
aquest  excepcional  recorregut , 
dissenyat pel Josep Mª Escoda i que 
segurament acabarà essent un clàssic 
entre els recorreguts d'aventura per 
aquests averanys. La ruta gaudeix de 
tots els ingredients d'una excursió 
excepcional, la primera part puja fins a 
Puigcavaller i passa per indrets 
p r e c i o s o s  a m b  r a c o n a d e s 
espectaculars sense cap més dificultat 
que el desnivell que s'ha de salvar. La 
baixada des de Puigcavaller, es aèria, 

panoràmica i molt aventurera amb trams on mana més la intuïció que el sentit comú, amb petites 
desgrimpades i barrancades pregones habituals d'aquests terrenys tant ferrenys. Del que no hi ha 
dubte és de la bellesa de l'excursió que tots els assistents van elogiar, si bé algú també va comentar la 
duresa de la ruta. Per als que no la vau poder fer, us la recomanem molt fermament, teniu el track al 
wikiloc de La Picossa i només us recomanem que aneu ben calçats i ben proveïts d'aigua.

15 de juliol.- Pobles de Mig Aran.- 19 assistents. Les previsions anunciaven temps inestable, però 
tanmateix el dia va ser esplèndid, un dia assolellat però amb núvols prims que mitigaven la calor i que 
van propiciar una temperatura agradable que va acompanyar als excursionistes durant tot el matí. La 
caminada no va decebre i si be potser l'excursió va ser una mica dura pels desnivells acumulats, també 
es cert que la bellesa del paisatge i les impressionants vistes van aconseguir de fer oblidar l'esforç. La 
Mina Victòria, que era el complement de l'excursió, no es va poder visitar a causa del temps limitat que 
es tenia per acabar la ruta, deixant així oberta la possibilitat de fer un segon viatge i gaudir-ne 
abastament. Tanmateix es va poder fruir del magnífic bosc de muntanya, l'espectacle natural i del 
remoreig dels rierols que sovint creuaven el camí. Aquest camí passava per davant de les diferents 
boques de la mina, totes senyalitzades amb el nom del filó i la llargada de la galeria. Amb això ja ens 
podíem fer una idea de la duresa d'aquestes explotacions mineres de muntanya. En definitiva tots els 
assistents van gaudir molt de l'excursió i dels paratges per on transcorria.



Davant de les 
Basses de Josa a 
l'excursió dels 
pobles de Mij Arán.

Molts caminadors 
van assolir el cim 
de Puigcavaller.

Dalt al Balcó de 
Ximet en la 
tradicional excursió 
del terme.

Arribada a l'ermita 
de Sta. Magdalena 
de Garcia.


