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Desapareixeran
n

excursionistest
E Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),
en el seu número 3.838 del 7 de març d'enguany,
acaba de publicar el decret 56/2003 en què es regulen
les activitats fisicoesportives en el medi natural.

Aquest decret ens afecta directament a totes les enti
tats i als excursionistes en general, ja que incideix direc
tament en les activitats fisicoesportives que es fan amb
finalitats recreatives i no formen part de competicions
organitzades per les federacions (Art. 1.2 apartat a).

En aquest cas, les competicions de la FEEC no que
den afectades, però totes les altres activitats de les

entitats excursionistes si, Formen part d'aquestes acti

vitats, segons l'annex I del decret:
descens en barrancs i engorjats, escalada, espeleo

logia, vies ferrades, alpinisme, esquí de muntanya,
excursionisme d'alta muntanya, bicicleta de muntanya,
curses d'orientació, raquetes de neu, surf de neu.

El decret obliga, en el que afecta a les entitats excur

sionistes a:

• Contractes d'assegurances de responsabilitat civil.
• El control de l'activitat l'ha d'assumir personal tèc

nic superior amb formació de:

a) Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física
i de l'Esport

b) Diplomatura de mestre - especialitat edu

cació física

c) Tècnic superior d'esport
• La realització de les activitats ha d'estar dirigida per

personal tècnic amb titulació.

Finalment el decret ens obsequia amb els articles 14,
15, 16, i 17, corresponents a la inspecció, les infrac
cions i al règim sancionador per a les entitats.

No emeto ara judici sobre el decret, tan sols vull dir

que les entitats afectades haurien d'haver estat con

sultades abans, per poder tenir en compte les nostres

observacions.
A més del decret, hem de afegir que, a partir de l'any

2002, les entitats sense afany de lucre, tenim l'obliga
ció de presentar la declaració de l'Impost de
Societats. També des de fa temps, els treballs dels
socis col-laboradors s'han d'inscriure en el règim de la

Seguretat Social. Afegim si voleu la Llei d'Arren
daments Urbans de fa uns anys, que comportà l'en
cariment dels lloguers. Tot això fa que a moltes de les
entitats excursionistes els afecti molt i puguin arribar,
fins i tot, a la seva desaparició.

Actualment hi ha 336 entitats federades, amb uns

53.000 socis dels quals només 13.000 amb llicència.
La mitjana és alarmant, 157 socis/entitat; 38 socis
federats/entitat. Es pot veure que per a algunes no hi

haurà possibilitat de supervivència.
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Quina pot ser la solució?

Nosaltres optem per la concentració de sinergies i

esforços. La Unió Excursionista de Catalunya (UEC),
ha emprés el camí per assolir una suma de sinèrgies
internes. Una coordinació, una professionalització de

les seves estructures administratives i esportives, que
fan que les seves onze entitats actuals -respectant la
seva personalitat jurídica i la seva autonomia per les
activitats directes-, constitueixin una agrupació amb
unitat d'acció davant les administracions públiques i

les empreses privades. Tot dins el marc legal de la Llei
de l'Esport del 31 de juliol del 2000, que contempla la

figura de les agrupacions esportives.
Aquesta unió d'esforços ens permetrà reduir despe

ses, possibilitat de millors i substancioses esponsorit
zacions, millors i menys costosos serveis als socis,
oferta de serveis de qualitat, professionalització de la

gestió, cursos d'escola de muntanya, tenir unes esco

les pròpies o concertades per la formació de monitors
i fins i tot, de tècnics de l'esport, assessoria jurídica
per les entitats de l'agrupació, una secció de premsa i

relacions exteriors per donar a conèixer les activitats

de totes les entitats de l'agrupació, fer millor captació
de socis i també tenir un millor pes específic dins dels

mitjans de comunicació i en la societat civil catalana.
Des de la revista Excursionisme, que és un fidel

exponent per la seva qualitat dels beneficis que com

porta una unió efectiva, fem una invitació formal i con

videm a altres entitats excursionistes de Catalunya, a

estudiar la possibilitat d'unir-se a aquesta Agrupació.
Tot respectant la idiosincràsia de cada entitat i la seva

autonomia interna, però unint-se en un projecte comú,
que permet superar totes les dificultats esmentades en

l'inici i sobretot poder donar un millor servei de quali
tat a tots els socis.

No es vol una fusió, una absorció, no es pretén fer
una OPA, sinó una unió dins l'agrupació i que sigui en

benefici de tots.

La Junta Directiva de la UEC, resta a la disposició de
totes aquelles entitats excursionistes que creguin que

pot ser beneficiós per a elles i per als seus socis

aquesta Unió per parlar, negociar, aclarir dubtes i bus
car solucions conjuntes en cada cas. Estem oberts a

noves idees i suggeriments.

Ramon Prieto i Gusi
President de la

Unió Excursionista de Catalunya



D'Aragó només ens en separa allò que ens hi uneix: la

història, el comerç, l'aigua ... Us proposem avui d'escur

çar, amb la curiositat de l'excursionista, la distància que
la proximitat amb aquestes terres ens interposa.

Avui, doncs, parlem d'Aragó. No ressenyarem, però,
cap dels agrests paratges pirinencs a prepirinencs.
Tampoc donarem notícia de les planes estèpiques de la
vall de l'Ebre. Els camins i les parets que ens ocuparan
recorren a s'alcen a la tercera unitat del relleu aragonès:
la Serralada Ibèrica.

La Serralada Ibèrica aragonesa s'estén, de manera

força discontínua, de nord-oest a sud-est. Es tracta d'un

conjunt de serres separades per diverses depressions.
La nostra proposta es restringeix a una part del sector

central: les comarques del Campo de Daroca i de
Calamocha. La primera, a la província de Saragossa; la

segona, a la de Terol. Podem distingir-hi diverses uni
tats: les serres -de Santa Cruz, Menera, d'Herrera, de

Cucalón, Pelarda, de Lidón ... -; les valls -del Jiloca, del
Pancrudo i de I'H�erva- i les planes a campos: Campo
Romanos, Campo de Bella i Campo de Used. Els itine
raris descrits circumden la llacuna de Gallocanta, cubeta
endorreica situada al Campo de Bella, ressegueixen els

lloms d'algunes de les serres del Jiloca a bé exploren
amb bicicleta indrets del Campo Romanos; mentre que
les vies ressenyades, de roca calcària, ens desafien en

diferents sectors de les Hoces del Piedra.

El que més abunda aquí és paisatge. De terra inten
sament roja -artigada, conreada, pasturada-, de terra

blanca aromàtica -farigola, romaní, espígol. D'amplis
secans a de petits conreus d'horta. De matollars i

d'erms, però també de savinoses, de carrascars, de rou

redes -de roure de fulla petita a de roure reboll- i de

pinedes de pinastre. I també de pedra -romana i romàni
ca-, de carreus renaixentistes i de maons mudèjars. De

pobles atemporals de pedra i tova. Sigui com sigui, de

pujols suaus que conformen extensions molt obertes,
inabastables per a dos únics ulls. Tant és així que, bé
per la voluntat d'assimilar un espai que aquí es manifes
ta desbordant, bé per la necessitat de protegir-se de
tanta desmesura, en aquestes terres -i, en general, a les

províncies de Terol i de Saragossa- han cobrat una

excepcional importància els peirones, a pedrons en

català, traducció que no obstant hem de matisar, ja que
la gran tradició i l'arrelament en la cultura popular allu-

nyen aquestes construccions de les que sempre hem
vist a Catalunya.

Un paisatge que s'ha deixat aprehendre per mitjà
dels sons d'un lèxic propi, pervivència d'un substrat ara

gonès que, tot i mantenir-se viu, no deixa de perdre
terreny. Aquí de la rosella no en diuen amapola sinó

ababol; el roure de fulla petita no és el quejigo sinó el

rebollo; el roure reboll no el coneixen per me/ojo sinó

per marojo, un papirroyo és exactament igual que un pit
roig, les sangartesas us deixaran la cua entre els dits
mentre que una mostela esdevé no una comadreja sinó
una paniquesa i peirón no queda recollit al diccionari de

la RAE.

Les poblacions de la contrada -amb excepcions
havien format fins al segle XIX una unitat política, la
Comunidad de Aldeas de Daroca, que va desaparèixer
amb la formació de les actuals províncies. Des d'alesho
res aquestes comarques han caigut en un cercle viciós
de pèrdua i d'envelliment de la població, de manca d'in
versió en infraestructures -molt greu en autovies i en vies
fèrries- i en serveis com la sanitat i els estudis superiors.

Diversos factors han convergit en aquest estat de
coses: la manca d'una burgesia emprenedora capaç de
crear un teixit empresarial actiu i revitalitzador; la manca

d'uns representants polítics que sabessin negociar amb
el poder central i, per últim, una política territorial estatal

poc oportuna -no oblidem que el fantasma del despobla
ment afecta una gran part de l'Estat-, amb projectes que
sovint ignoren el parer dels tècnics. Exemples ben
recents d'això els trobem en el Pla Hidrològic Nacional i

en el projecte i execució de l'AVE.
En aquest paisatge humà més aviat desolador ja fa

un temps van començar a alçar-se veus que reclamen
intervencions per sortir d'aquesta dinàmica, tot recor

dant periòdicament que "Teruel existe". José Delgado,
portaveu d'aquesta coordinadora ciutadana en el Jiloca,
ens en fa cinc cèntims. Altres veus han escollit la via

política per denunciar aquesta situació i mirar de can

viar-la. És el cas de José Antonio Labordeta, únic dipu
tat de Chunta Aragonesista a Madrid, amb qui hem

pogut conversar extensament. A ells, als autors que han

descrit els itineraris -Emilio Benedicta, Chabier de Jaime
i José Moreno- i a tots aquells que han col-laborat en

aquest número, el nostre agraïment.

RIm Generalitat de Catalunya
W Departament de Cultura

Secretaria General de l'Esport
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Ó EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
ASSOCIACiÓ CATALANA D'ALPINISME I ESQuí

CREU DE SANT JORDI 1983

Gran \fía de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a • Telèfon 93 454 32 47 - 08011 Barcelona
www.unioexcursionista.com • e-mail: unexca@terra.es

Membre e la Federació d'Ateneus de Catalunya, Federació Catalana de Càmping i Caravàning,
Consell Nacional de Joventut de Catalunya, Federació Catalana d'Entitats Corals i entitat fundadora

de la Unió de l'Esport per a tothom de Catalunya.

BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a

Telèfon 93 454 58 55 _ Fax 93 453 11 65
08011 Barcelona

Internet: www.uecbarcelona.org
e-mail: junta@uecbarcelona.org

secretaria@uecbarcelona.org

SANTS
Jocs Florals, 51-53

Telèfon 93 332 54 94 _ Fax 93 331 1012
08014 Barcelona.

Internet: http//:personaI1.iddeo.es/uecsants
e-mail: uecsants@retemail.es

OLESA
Vall d'Aran, 2 _ Ap. Correus 177

Telèfon 93 778 29 52
08640 Olesa

e-mail: uec_olesa@terra.es

HORTA
Pintor Mir, 16 Tenda 1

Telèfon/Fax 93 358 37 40
08031 Barcelona

Internet: www.uechorta.com

MATARÓ
Nou, 29

Telèfon 93 796 14 30
08301 Mataró

Internet: www.geocites.com/uecmataro/
e-mail: uecmataro@eresmas.com

GRÀCIA
SantaÀgata, 30

Telèfon 93 217 56 50
08012 Barcelona

Internet: www.uecgracia.org
e-mail: uecgracia@mixmail.com

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Cinema Bel, 13 _ Ap. Correus 49

Telèfon 93 377 94 52
08940 Cornellà de LI.

e-mail: ueccornella@terra.es

BAGÀ
Raval,18

08695 Bagà
TORTOSA

Argentina, 8
Telèfon 977 44 32 71

43500 Tortosa
internet: www.geocites.com/uectortosa

e-mail: uectortosa@yahoo.com
El PRAT DE LLOBREGAT

Plaça Blanes, 7
Telèfon 93 379 45 99

08820 El Prat de Llobregat
internet: www.gueb.de/uecprat

e-mail: uecprat@terra.es
VAll DEL TENES

Barcelona, 25
Telèfon 93 841 64 50
08186 Lliçà d'Amunt

e-mail: uecvalltenes@terra.es

Entitats membres de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

Refugis: 'LES CLOTES _ El port de Tortosa GRÀCIA _ Vall d'Airoto _ Lliure

MAS DEL TRONC _ Serra de Rubió
-Obert de nou- Pere Subirana - Tel. 616 134 771

CINQUANTENARI _ Baborte _ Vall ferrera
Lliure

LA MOLINA _ (Xalet i refugi)
Joan i Júlia - Tel. 972 89 20 09

REBOST _ Bagà
Anna i Marc - Tel. 608 736714 - 937591234

CARO _ Alfara de Carles, els Ports
Mari i Mario - Tel. mòbil617 80 8816-

977267128

Terrenys d'acampada:
CARO _ Alfara de Carles, els Ports

MATARÓ _ Vall de Gerber _ Lliure

GARRAF _ Caseta de bany
UEC de Sants - Tel. 93 332 54 94

Rocòdroms:
UEC DE SANTS, HORTA� MATARÓ,
TORTOSA I VALL DEL TENES

NORMES DE PUBLICACIÓ
Les persones que vulguin cot-teborer amb el seus tre

balls a opinions a la revista Excursionisme han de tenir

present els següents aspectes formals:

Els escrits cal que siguin escrits en català. No han
de sobrepassar els 4 fulls (12.000 caràcters). S'han
de lliurar amb disquet informàtic o bé mecanogra
fiats. Els articles aniran encapçalats pel títol i fir

mats pels seus autors. S "hauran d'adjuntar de 4 a

12 fotografies ennumerades (preferiblement en dia

positiva), les quals hauran d'anar acompanyades
amb el text de peu de fotografia. La resta de mate

rial gràfic (croquis, mapes, etc.) lliurat caldrà que
també vagi ennumerat i amb el seu corresponent
text de peu.

COM ENVIAR ELS ARTICLES A L'EXCURSIONISME?

Demaneu el full per registrar els vostres articles a les
secretaries de les vostres respectives entitats i només
us restarà enviar-ho a:

Correu postal:
Consell de redacció de la revista Excursionisme
Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 576 1 r 2a
08011 Barcelona

Correu electrònic:
A/E: excursionisme_uec@yahoo.es
Públicitat:publi_excursionisme_uec@yahoo.es

Per a més informació truqueu els dilluns de 5 a 7 de la tarda

al Tel. 93 454 32 47
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que integraria la nostra província en

una de les majors xarxes transeuro

pees del transport, des de Llevant

cap al nord d'Espanya i França.
I això no és tot. Tenim la menor

oferta universitària: dues llicenciatu

res, dues enginyeries tècniques i

tres diplomatures per a una pobla
ció universitària que no arriba als

1 .500 alumnes, dels quals un 20%

emigra fora de la província quan

acaba els estudis.

Des del primer acte reivindicatiu

-cinc minuts de silenci 1'1 de des

embre de 1999- se n'han celebrat

molts més per intentar donar a

conèixer a la resta del país en quina
situació es troba la nostra província:
es va fer una concentració a la capi
tal de la província el 6 de febrer del

2000 a la qual van assistir 30.000

persones, es recolliren 107.000 fir

mes -d'una població de 136.000

habitants- reclamant que s'inclo

gués la província en els Pres

supostos Generals i que aquesta
fos objecte de mesures legislatives
concretes, es va fer una aturada

general de 24 hores a la província
-cosa que succeïa per primer cop a

la història- amb una posterior con-

per José Delgado

"Teruel existe". Rere aquesta
frase aparentment tan simple, hi ha

un moviment ciutadà espontani,
independent i plural que té per

objectiu lluitar per un futur millor per

a la nostra província i reclamar a les

administracions públiques una

major atenció inversora tant en

infraestructures com en serveis.

La coordinadora ciutadana Teruel

Existe naix com el fruit de la unió de

tres plataformes ciutadanes que
venien lluitant separadament: la pla
taforma pro ferrocarril, la plataforma
pro salut mental, i la plataforma pro

transport sanitari d'urgència. En

qualsevol cas, no fou sinó la per

cepció col·lectiva, generalitzada en

els habitants d'aquesta província,
que "si continuem així, la província
es mor", la que donà l'empenta
definitiva per la posta en marxa d'a

quest peculiar moviment ciutadà.

La situació anguniosa de la pro

víncia de Terol, amb una superfície
equivalent a la meitat de Bèlgica, es

pot entreveure clarament amb unes

simples dades estadístiques que

posen els pèls de punta: té una

densitat de 9,3 habitants por Km2,
durant el segle XX ha perdut el 40%

de la població passant dels 251.000

habitants de principis de segle als

136.000 actuals i, a més, d'a

quests, un 30% tenen més de 60

anys. A més, únicament hi ha dos

hospitals en tota la província, un

d'ells a la capital i l'altre a Alcañiz -

aquest últim no disposa d'unitat de

vigilància intensiva UVI- i en el

moment del naixement de la coordi

nadora -l'any 1999- no hi havia a la

província cap UVI mòbil. Avui en

tenim tres: situades a la capital, a

Alcañiz i al Jiloca.

Per si això no fos prou, disposem
de tan sols trenta-set quilòmetres
d'autovia inaugurada l'any 2000 i no

hi ha connexió ferroviària directa

amb Madrid. Aquest darrer és un

lamentable tret distintiu de la provín
cia de Terol, on a més els trens que
s'atreveixen a circular per les nos

tres deteriorades vies no poden fer

ho a més de 60 km/h pel risc de

patir algun dels freqüents descarri

laments, com ja ha passat més d'un

cop. Pel que fa al tren d'alta veloci

tat, ens queda l'esperança que el

ministeri de Foment reconsideri el

traçat de l'AVE Madrid-Llevant i el

faci passar per Terol, de manera
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centració i manifestació a la capital
a la qual assistiren aproximadament
40.000 persones; s'han rebut les
visites de Sa Altesa Reial el príncep
Felip de Borbó, així com de Ses

Majestats els Reis d'Espanya; i, per
si tot això no fas prou, Teruel Existe

ha portat les reivindicacions fins a

Brussel-les, davant del Parlament

Europeu, per donar a conèixer la

desesperada situació de la provín
cia a tots els eurodiputats.

Una de les raons per les quals
Terol es troba en aquesta situació, a

part de l'oblit i la deixadesa patits
per part de les diferents administra

cions, és l'exclusió en el repartiment
dels Fons Europeus de l'Objectiu 1

utilitzant com a criteri el Producte
Interior Brut (PIB) per habitant.
Probablement no serveix de res

lamentar-se d'aquesta situació, i per
això precisament hem exposat que
injust, al nostre entendre, resulta el
criteri de la renda per càpita per a la
distribució dels Fons Estructurals de
la Unió Europea. Segons aquests
criteris hi ha províncies, suposa
dament pobres com Múrcia, que
haurà rebut 40.669 milions de pes
setes anuals des de l'any 2000 fins
al 2006, A Coruña, amb 36.230
milioris en el mateix període, a

València amb 33.060 milions de

pessetes.
Les conseqüències d'excloure

Terol de l'Objectiu 1 dels Fons de la

Compensació Interterritorial del

Govern espanyol, que utilitza el
mateix criteri. Igualment han dismi

nuït les ajudes estatals a les empre
ses per instal·lar-se a la província i

com a agreujant, al mateix temps
s'han mantingut aquestes ajudes en

les províncies limítrofs com Castelló

i València, a resultes de la qual cosa

s'ha produït una fuga de recursos

materials i humans des de la nostra

província cap a les altres que sí que
formen part de l'Objectiu 1 de la
Unió Europea. N'hi ha prou amb un

senzill exemple: l'extracció d'argila
genera 200 llocs de treball i un

moviment econòmic de 120 milions

d'euros a la província de Terol, però
aquesta mateixa argila a la província
de Castelló, inclosa en l'Objectiu 1,
genera 21 .700 llocs de treball i un

moviment econòmic de 2.704

milions d'euros.

La situació general que fins aquí
s'ha exposat es pot traslladar a

pràcticament totes les comarques

que formen la província amb petits
matisos. El despoblament, junta
ment amb la falta de teixit industrial,
és una de les xacres més impor
tants de la comarca del Jiloca.

Calamocha, situada entre Terol i

Saragossa al peu de la N-234,
registra un important trànsit de vehi

cles pesats que la converteixen en

una de las vies més perilloses de tot

l'Estat. A la nostra comarca també
Unió Europea en base al criteri del hi ha mancances en sanitat. Qual
PIB per habitant ha suposat també sevol que s'hagi de sotmetre a una

la seva exclusió del Fons de prova clínica -una simple radiogra-

fia- a acudir a la consulta d'un

especialista s'ha de desplaçar a

Terol (80 km) a a Saragossa (110
km), i fins l'any 2001, no hi va haver

cap UVI mòbil per donar servei a la

població de la comarca en cas de

necessitat.

Les comunicacions entre els

nuclis rurals de la comarca són més

pròpies del segle XIX que del XXI, en

què ens trobem. I parlar de l'accés
a les noves tecnologies, com inter

net, en alguns pobles segueix
essent tan impensable com fer arri
bar un paisà a la Lluna.

Aquesta província i les seves

comarques tenen molta pau i tran

quil·litat, però en algunes ocasions
semblen missatgers d'un futur poc

esperançador per a tots nosaltres, i

semblen anunciar-nos la mort de la

nostra província, i això és el que
hem d'evitar lluitant entre tots.•

José Delgada és portaveu
de Teruel Existe al Jiloca
Traducció de Bernat Ros
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Entrevista a José Antonio Labordeta

"Entre Aragó i Catalunya hi ha un

enfrontament que va contra tota

la tradició històrica"
text d'Hèctor Verdú

fotografies de Manel Miarnau

... l'aragonès té un sentiment depressiu molt profund. El terri

tori és dolent, el clima és dolent, tots som pobres, Saragossa
és una ciutat lletja. Digues-li a algú d'aquí que la ciutat és llet

ja i ningú no se sentirà ofès. Ningú et respondrà: "Però què
dius! Si Saragossa té unes avingudes fantàstiques, un riu com

l'Ebre, palaus renaixentistes, l'Aljafería, el Pilar, la Seo". No,
això mai. Digues-li que la ciutat és lletja i et respondrà: "És que

tens raó". Existeix una espècie de sentiment depressiu molt

gran a Aragó.
Deu ser pel clima [l'afirmació no és gratuïta, perquè el

dia és fred i hi ha una boira humida de mil dimonis que

es clava al moll de l'os].
Crec que sí. El clima, el paisatge i també la distància. Aragó és

un territori on hi ha molta distància d'un poble a un altre. Tot

plegat crea una forma particular de ser. A això hi hem d'afegir
que parlem d'un territori molt llarg, que va des dels Pirineus fins

al centre de València i que recorre una bona part de la frontera

amb Castella. Tot això genera un maremàgnum ideològic i cul

tural molt gran. Fins ara no hi ha hagut la possibilitat d'agluti
nar-ho tot, i és que de fet és molt difícil. Estem davant d'un

territori amb una capital molt gran i molt poca població a la

resta. Entre tot forma un conjunt difícil d'estructurar. Jo sempre

dic que Aragó és fonamentalment un territori molt èpic i poc

líric. Hi ha molta èpica de paisatges i posicions ideològiques i

polítiques. Sempre es va pel cantó èpic i molt poc pel líric.

I d'aquest caràcter se'n pot treure alguna cosa bona?

No es pot aprofitar?
Crec que s'aprofita fonamentalment per viure, o millor dit, per
anar sobrevivint. Els aragonesos hem sobreviscut malgrat tot

i crec que és gràcies a aquest caràcter que tenim, perquè és

molt dur sobreviure aquí. És un territori on la vida ha estat

l1lfSL01'i1isme

dura. No ha estat mai un territori amb possibilitats, les possi
bilitats s'han hagut d'empènyer endavant amb un gran esforç.

I més enllà del caràcter, hi ha algun altre tret aglutinador?
L'aglutinador més gran que té Aragó és fonamentalment el fet

qUE? el territori ha'tingut les mateixes fronteres des de sempre.

Això ha fet que tothom sabés fins on arribava Aragó i qui eren

els veins. Hi ha poblets molt petits a Terol, prop del límit amb

Castella, que saben perfectament que ells són a Aragó i uns

quilòmetres més enllà hi ha Castella. Des del segle )0./ la gent
ha sabut sempre quines eren les fronteres d'Aragó, i qui eren i

qui no eren els aragonesOs. Això crec que ha fet que la gent
s'aglutinés molt i se sentís molt unida al territori, malgrat els

seus inconvenients, que fa que molts hagin de marxar fora a

buscar feina. Però aquesta constitució fronterera del territori ha

estat una de les coses que l'han salvat davant d'altres territoris

més desmembrats com Castella i Lleó o Castella-la Manxa.

Hi ha algun altre element?

Una cosaque crec que hi ha influït molt és el dret, molt mar

cat i. amb una personalitat enorme. Durant la Reconquesta, a

mesura que el regne d'Aragó va anar ocupant espais els

anava dotant amb furs, uns furs exemplars que donen una

enorme personalitat. Jo crec que una de les personalitats més

importants que Aragó té és el Dret Civil, i això, malgrat les for

ces i els intents que hi ha hagut per diluir-ne la presència. De

manera que s'ha acabat convertint en una de les coses que

més aglutina culturalment els aragonesos. I això que molta

gent no se n'adona, que a Aragó tenim un Dret Civil diferent

del castellà, de l'espanyol o del d'altres zones.



En quins aspectes convindria incidir de cara al futur?

Bé, un dels qrans dèficits d'Aragó històricament ha estat la

falta d'una burgesia emprenedora. En un moment determinat
va semblar que sí que hi era i va crear la gran indústria sucre

ra aragonesa de la zona del Jiloca i de l'Ebre. Aquesta indús
tria es va arruïnar a partir.del moment en què les grans multi

nacionals es van endur la remolatxa a Andalusia, i a partir
d'aquest moment la burgesia va deixar de tenir personalitat a

Aragó. Avui en dia no hi ha una burgesia culta i emprenedora
i es troba.a faltar, Crec que aquest haestat un del problemes
greus que ha tingut Aragó, la desaparició o la inexistència

d'aquesta burgesia, que seria aquella classe mitjana capaç
de posar en marxa el territori. Aragó ha estat més en mans

de camperols, obrers i terratinents, cosa que ha fet que no

tingués empenta urbanística ni industrial. Després també ha

tingut mala sort, perquè en un moment determinat hi havia
nuclis com Sabiñánigo, on va començar tota la indústria de

l'alumini, però on aviat van descobrir que el quilovat val el
mateix on es produeix que on es porta, i la indústria se'n va

nar tota a Huelva

erquè aquí no va

trobar ningú que
li donés suport.
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Però bé deu tenir algun potencial, aquesta terra

Jo sóc optimista, no pessimista, i crec que serà molt impor
tant el fet que a Madrid i els principals nuclis de desenvolu

pament d'Espanya el terreny està caríssim i, com va dir Mario

Gaviria, les dues grans riqueses d'Aragó són precisament
l'espai i també l'aigua. Això de l'espai a mi em va semblar una

boutade del Mario, molt amic de les frases espectaculars,
però és clar, ara el terreny és tan car en llocs com Barcelona
o Madrid, que quan s'ha de muntar un gran complex indus
trial els empresaris vénen a Saragossa. Això encara ho

potenciarà més l'arribada de l'AVE. Però també és cert que hi
ha el problema de com s'estructura el territori.

Imagino que deuen fer falta infraestructures

Aragó és un territori molt complicat, molt muntanyós i amb

molts problemes d'estructuració. A Suïssa és molt fàcil tenir
hi bons serveis, però a Aragó és molt difícil. Quan nosaltres
ens plantegem el problema de les transferències de la

Sanitat, el que diem és que no és igual transferir la Sanitat a

Madrid o bé a Catalunya, on la població està més agrupada,
que fer-ho a Aragó, on els nuclis de població estan molt lluny
i mal comunicats. Anar de Cantavieja a Terol és una bogeria i

per això vam demanar que hi hagués una sèrie de serveis,
com ambulàncies o UVI mòbils. És a dir, que encara que hi

hagués menys gent, s'havien de fer unes transferències més

costoses. Per això el gran repte d'Aragó és que les infraes
tructures vials i ferroviàries estiguin suficientment desenvolu

pades per evitar que la gent hagi de venir a viure a

Saragossa. Ara ja s'estan obrint hospitals comarcals, la uni

versitat s'està descentralitzant i crec que això pot estabilitzar

la població, perquè també penso que un altre problema
d'Aragó és la manca de població.

El turisme o les noves tecnologies poden ser una sorti

da per a aquests llocs?

El turisme és fonamental. Penso que hi ha una zona a Araqó
que ha de tirar endavant amb el turisme i és Terol. Cap a llevant,
Terol té tota la població de la costa valenciana que pot atraure.

Un fabricant de pernils de Terol m'explicava que on venen el

pernil és fonamentalment a València, no pas a Saragossa. A

València hi ha molta.més població ia més hi ha una població
que tradicionalment ha mantingut uns vincles culturals estrets

amb la Sierra. Hi ha gent que hi passa les vacances, que hi té

contacte. Per això jo crec que allí hi ha una zona important que
és la que ha d'anar cap al turisme: tota la zona sud de Terol. A

part d'això també hi ha els Pirineus, que per la sevapròpia
estructura tenen ja una sortida cap al turisme. Iliavors, la resta

d'Aragó crec que allò que ha de fer és sortir de les pròpies
arrels, de la seva força. Per exemple, els Monegres és un terri

tori que probablement d'aquí a pocs anys es transformarà, i si
es transforma, s'hauran d'adaptar l'agricultura i la ramaderia. És
una zona on hi ha hagut grans problemes. Vall Companys hi
volia instal-lar un gran complex porcí, però no va poder perquè
no hi havia mà d'obra i l'havia de portar de Saragossa. I això

que hi tens una gran producció de panís i alfals, i és una zona

menys contaminada pel porc que altres comarques.

¿El procés de comarcalització que ha iniciat la

Diputació General d'Aragó creu que pot ajudar a la ver

tebració del territori?
A mi, per una banda em fa por que caigui en' mans del cacic.
La gent de la Chunta Aragonesista és molt partidària de la
comarcalització i jo, com que sóc molt obedient, accepto que
és bo per al territori. A mi em fa por perquè crec que es pot
caure en el caciquisme. D'altra banda, també crec que la
comarcalització pot generar millors condicions de vida per a

la gent de la zona. En qualsevol cas, aquí hi ha comarques
que ja tenien una tradició històrica i que no s'han inventat pas

ara, com les comarques de la Jacetania o l'Alto Gállego. El

problema, però, és com s'utilitzaran administrativament, com

es repartiran els diners, qui manarà al govern per a repartir ...

A mi, aquestes coses em fan una mica de por perquè jo no

em refio de l'honradesa. Jo, vistes les coses, veig que els

partits són partits i partidaris dels seus partidaris.



Quina podria ser l'estratègia? Si no es pot muntar una

indústria perquè no hi ha població i no hi ha població
perquè no hi ha teixit industrial, és una mica el peix que

es mossega la cua

És complicat. El que s'ha de fer és crear unes bones infraes

tructures de comunicació que comuniquin el nord i el sud, des

de la frontera fins al sud de Terol i València, i que comuniquin
l'est i l'oest. I a partir d'aqLií, començar a crear, no diria "desa

rrollo" perquè és una paraula molt franquista, però sí nuclis de

població que pugui quedar-se a viure-hi. És a dir, començar a

crear indústries que permetin a la gent quedar-se on viu. AI

cap i a la fi és el que passa en alguns països d'Europa. Jo he

estat a Suècia i la gent viu al camp, però ve a treballar a la

fàbrica als matins i torna al camp, amb la qual cosa el poble no

mor, sinó que té una vida. Allà; a més, també treballen la terra.

I jo crec que aquest és el gran problema d'Aragó.

I en aquest context, la immigració és una solució o bé

una fugida endavant?

Crec que la immigració és una solució. El dubte és fins quin
punt els immigrants es quedaran a viure en aquests llocs. O fins

a quin punt la població és capaç d'assumir-los. No és igualla
immigració d'un determinat moment d'aragonesos a Catalunya
o d'andalusos a Aragó o a Catalunya, els fills de la qual es que
daven i se sentien aragonesos o catalans, que la immigració
marroquí o equatoriana, en què no sé fins a quin punt els fills se

sentiran aragonesos. Això també és un problema.

Parlant amb els responsables de la campanya "Teruel

existe" per fer aquest número d'Excursionisme, ens

han manifestat que les seves principals reivindicacions

són les infraestructures -el tren i I'autovia-. Sobta que,
sent tant precària la situació de Terol, hagin passat ja
tres o quatre anys de campanya i encara no s'hagi
mogut res.

Ells saben qui escullen. Porten molts anys escollint la matei
xa gent, que continua sense fer res per ells. Curiosament,
durant molts anys el president de la comunitat autònoma ha
esta terolenc i tampoc no ha fet res per la província. L'actual

vicepresident del Govern autonòmic, el senyor Biel també és
de la zona. I en aquests moments, el president d'Endesa i de
la caixa d'estalvis és Manuel Pizarro, que és de Terol i estima

molt la seva terra. Però no sé si és tan difícil convèncer Aznar

que acabi l'autovia. Aznar la va prometre per a12004, però el

2004 no s'acabarà. Aznar també va prometre que els trens

arribarien el 2004, però el2004 no arribaran. És un descrèdit

absolut. Per tant, crec que els terolencs, en lloc de sortir tant

amb això de "Teruel existe", el que haurien de fer és triar

voluntats polítiques diferents. A mi em sembla que tenen uns

representants al Congrés que no s'han assabentat que hi ha
un territori que es diu Terol. És a dir, que tenen uns polítics
absolutament inútils que no s'han preocupat mai per la seva

terra. Però ells els han votat! El que han de fer és deixar de
votar-los i votar un altre tipus de gent, que tingui un compro
mís amb la seva terra, que es discuteixin, que lluitin i que

s'esgargamellin al Congrés i on sigui. Però quan sigui l'hora,
ells tornaran a votar els mateixos diputats.

ursbnisme

¿Com pot influir l'ampliació de la Unió Europea en el

desenvolupament d'aquestes infraestructures i de l'e

conomia aragonesa?
Malament, però jo diria que no només li anirà malament a

Aragó, sinó a tot Espanya. Una de les poques vegades que
he estat a Brussel·les va ser en una reunió en què es debatia

l'ampliació de la Unió çuropea. Llavors tothom deia que molt

bé mentre els països rics augmentessin l'aportació econòmi

ca. Però, com s'ha vist, França i Alemanya ja han dit que ells

no augmenten res i, per tant, els mateixos diners que ara es

reparteixen entre Î 5 països, s'hauran de repartir entre 25,
amb l'inconvenient que, d'aquests deu PéÙSOS nous, la majo
ria té un producte interior brut baixíssim i uns problemes gra
víssims amb l'agricultura i les intraestructures, Penso que ens

afectarà moltíssim a tots, no només als aragonesos sinó a tot

Espanya i a tots els països mediterranis.

Catalunya i Aragó han estat territoris que han anat his

tòricament junts i vostè comenta que ara hi ha una certa

animadversió. On creu que és l'arrel del problema?
M'ho he preguntat molts cops i al final he arribat a la conclusió

que seria comparable a la relació entre el germà ric i el germà
pobre. És curiós que hi ha una enorme quantitat d'emigració
aragonesa a Catalunya, cosa que podria haver significat una

millor comprensió de Catalunya i, no obstant, tinc la impressió
que ha estat al revés, que ha generat més incomprensió,
encara. I això pot ser perquè molta gent senti que Catalunya
és el germà ric i nosaltres som els pobres. Llavors hi, ha un

enfrontament que té lloc fins i tot contra la pròpia tradició his

tòrica, que és la de dos pobles que han estat units, que han

anat junts en les guerres de la Mediterrània. Tot plegat genera
una mena de ressentiment que després es manifesta en la

mania a l'idioma de l'altre i sobretot al seu nivell de vida.



Però, en canvi, els interessos d'Aragó i Catalunya, com

vostè sap per la seva tasca al Congrés dels Diputats,
convergeixen freqüentment
Sí, de vegades m'emprenyo amb els de CiU, perquè em

voten en contra i no puc entendre per què, perquè potser el

que jo vull és que millorin les carreteres aragoneses que fan

frontera amb Catalunya. Jo estic al Grup Mixt arnb'en (Joan)
Saura (ICV) i la veritat és que votem moltes coses de forma

conjunta. De tota manera, he de dir que jo també tinc fama

de procatalà i no sóc objectiu. Però crec que és veritat, que

aquest ressentiment és per una mala explicació de què és

Catalunya i de què és Aragó. I de vegades, també s'ha de dir,
hi ha una espècie de prepotència catalana cap a la zona més

pobra, en aquest cas Aragó. Caldria equilibrar, d'una banda

el coneixement dels dos territoris i, de l'altra, detalls als quals
gent d'algunes zones determinades és molt sensible, com

aquesta forma d'actuar que de vegades tenen els paisos més

forts, no diria imperialista, sinó absorbent amb els altres. Per

exemple, aquí a Aragó ens sap molt greu que les zones de

Fraga, Tamarit de Llitera o Mequinensa apareguin com a

zones catalanes, encara que siguin zones de parla catalana.

També ha fet molt mal el contenciós que la diòcesi de Lleida

manté amb la de Barbastre-Montsó per l'art romànic. Caldria

tenir més tacte amb aquestes coses, que de vegades moles

ten molt, no necessàriament a la gent de Tamarit,
Mequinensa o Fraga, sinó a la gent d'altres territoris.

Vostè va protagonitzar les dues sèries del programa El

país en la mochila. Quina experiència en va extreure?

La primera cosa que em va ensenyar és que Espanya es molt

diversa, diferent i que la unitat d'estil que ens havien ensenyat
era una gran mentida. Crec que Espanya és -sempre ho dic

una opció federal. La lògica d'Espanya, de la Península

Ibèrica, és una gran federació de territoris, amb Portugal,
Andorra i Gibraltar. Des del meu punt de vista, Espanya és

una gran federació de territoris que ha anat creixent. La his

tòria d'Espanya no té res a veure amb la de França o la

d'Anglaterra. És una història d'empentes endavant, aturades

i ciutadans que recullen aquesta herència i continuen enda

vant. I així avança la història d'Espanya, amb la qual cosa es

van creant diferents cultures. És curiós, per exemple, com a

pocs quilòmetres d'una frontera hi ha un tipus de cultura molt

aliena a la de l'altre costat. Això t'ho trobes a molts llocs

d'Espanya. Una altra cosa que aprens i que fa força llàstima

és que hi ha una gran riquesa humana que s'està perdent
perquè avui en dia estem caient en una uniformització cultu

ral a tot Espanya. Això és una mica dur. Davant de la gran
diferència històrica entre els diferents territoris, ara els mitjans
de comunicació i altres factors estan igualant el territori. No

és que em sembli malament, perquè possiblement el dia de

demà hi haurà molta gent que podrà viure en pobles petits
perquè tindrà la tecnologia a les golfes de casa i no haurà

d'anar a la ciutat.

No deixa de ser una llàstima, però
La llàstima és que a Espanya estem arribant molt tard a la

recuperació o a la salvació de tota aquesta herència cultural i

ho estem deixant perdre. Vull dir que en aquests moments hi

ha molta gent de vuitanta o noranta anys que podrien haver

deixat un llegat cultural enorme i que, desgraciadament, s'es

tà perdent per la desídia cultural que. tenim en aquest país
-em refereixo a tot Espanya-. Aquest fet és, si més no, dolo

rós, sobretot quan arribes als llocs i t'adones que, si hi

haguessis arribat només deu anys abans, t'hauries trobat una

riquesa cultural increïble, impressionant. Potser no hauríem

de tenir nostàlgia d'aquesta cultura que s'està perdent, però
almenys l'hauríem de tenir recollida. Perquè a més hi ha

hagut un problema: els que han recollit la història l'han falsifi

cat sempre molt. O ha estat l'Església o ha estat el PCE, però
sempre l'han interpretat de forma esbiaixada.

Creu que progra
mes com El país en

la mochila són un

bon instrument per a

la cohesió del país?
A mi em sembla que sí. Si per alguna cosa estic aqraït a

aquest programa és per la gratitud de la gent a qui he ensen

yat una Espanya que desconeixien, una Espanya que

demostra que els problemes que veus com a teus, de sobte

surt un home d'Extremadura que et diu que té els mateixos

problemes i augmentats un cent per cent. A més serveix per
desmitificar zones.

Segurament aquesta és l'essència de l'excursionisme.

Penso que en l'excursionisme s'ha d'anar a parlar amb la

gent que t'ensenya coses. I encara que, per als que anem

corrent d'una banda a l'altra, les autopistes són còmodes, es

troben a faltar aquelles carreteres d'abans, que passaven

pels pobles i et permetien parar-te a comprar les coques d'a

nís característiques o el que fos. De passada feies un tomb

per la plaça i parlaves amb la gent del poble i amb la fornera,
que et contava coses. Tot això s'ha perdut molt. Avui dia es

viatja més ràpid, però també es perd el contacte amb la gent.
Jo a la gent li demanaria que vagin pels llocs, que mirin els

productes bons que es venen a cada banda i que entrin a les

botigues
amb l'ex

cusa de

comprar,
encara

que no

comprin,
però que

hi entrin i

parlin amb

la gent. No

només

s'han de

veure les

esglésies,
també
s'ha de veure al personal, que és qui te cura de

l'església, del cementiri, és qui dóna vida a tot

allò. Per això crec que parlar amb la gent és fona

mental. Així tens un coneixement molt més pro
fund que si passes amb el cotxe corrent.



La llacuna de Gallocanta
La zona de la llacuna de Gallocanta

és, pels ambients tan diversos i ori

ginals que acull, l'enclavament de

major interès natural de la comarca

del Jiloca. Així, té unes característi
ques geològiques d'allò més singu
lars, una flora de gran personalitat i

ha esdevingut una de les principals
zones humides europees a causa

de la importància que té per a les
aus aquàtiques, com a zona de

nidificació i, sobretot, com a refugi
d'espècies hivernants. A aquest fet

hi hem d'afegir el valor de

l'oscií-lacíó del nivell de la llacuna
com a indicador climàtic global per
la seva relació amb les anomalies
del clima a l'oceà Pacífic.

10 excurstenísme
,

A continuació us proposem un iti
nerari per l'interior del Refugi de
Fauna Silvestre que mostra bona

part de la diversitat d'ambients de la
llacuna. Per gaudir de l'impressio
nant patrimoni natural de Gallocanta
cal realitzar el recorregut de manera

tranquil· la, preferentment a peu.
Però, d'altra banda, les distàncies a

recórrer són considerables i les con

dicions climàtiques, en ocasions,
són difícils per al passeig. Per

aquesta raó, suggerim als més

engrescats realitzar-los caminant o,
si és possible, amb bicicleta, perquè
el traçat és planer i els camins bons.

Però, de manera més còmoda,
també s'hi pot anar amb cotxe tot

aturant-nos per fer petites excur

sions. Per això, no indiquem cap
temporització de cap mena.

En primer terme, és recomanable
visitar el Centre d'Interpretació de la
Llacuna de Gallocanta, al qual s'ac
cedeix per la carretera que connec

ta Tornos i Bello. Les persones que
ens atenen ofereixen explicacions
adequades que permeten aprofitar
l'estada, mostren una primera
panoràmica de la llacuna i informen
sobre la situació de l'aiguamoll,'

Text i fotografies de chabier de Jaime Lorén

Es tracta d'una extensa conca

endorreica, és a dir, tancada per
muntanyes, de manera que l'aigua
d'escorrentia no té sortida al mar,

sinó que s'acumula a la depressió
central formant una llacuna. Les
seves aigües són salabroses i p�e
senten al fons una gran varietat

d'ambients ecològics en funció de la

profunditat, la il·luminació i la salinitat.

A l'entorn de l'extensa làmina d'ai

gües lliures apareixen àmplies plat
ges de llims, envoltades de saladars i

prats halòfils. Diversos rierols abo

quen les seves aigües a la llacuna i,
fins i tot, hi ha diverses deus que
proporcionen aigües dolces on crei

xen canyissars. La major part dels

terrenys de la conca de Gallocanta
estan destinats a conreus de cereals.
En menor mesura també hi trobem
carrascars i rouredes de roure de
fulla petita i roure reboll' -aquests
darrers a les zones més fresques
mantenint l'estructura de baixa mun

tanya dels promontoris que ocupen
la cubeta. Per últim, les pastures de

plantes herbàcies i matoll obert, vin

culats majoritàriament a zones on

emergeixen substrats calcaris i on

s'estableixen els camps erms.

'''Rebollares y marojales" a l'original en castellà.



aspecte bàsic tenint en compte la

intensa fluctuació de la seva comu

nitat biològica.
L'itinerari s'inicia al mateix Centre

d'Interpretació de Bello, on es pren

la carretera cap a Tornos. A dos

quilòmetres, trobem una construe

ció a la vora de la qual podem apar
car el vehicle. En aquest punt, s'ob

serva l'acumulació de sediments

mitjançant terrasses lacustres en les

nombroses graveres parcialment
abandonades. AI fons d'aquestes,
aprofitant la proximitat de la humitat

edàfica, hi creixen jonqueres i algu
na xopera, on cap al capvespre no

és estrany observar alguna guineu,
teixó o conill.

A l'altre costat de la carretera,
veiem un camí entre conreus que
davalla decidit cap als Lagunazos,
per on caminarem uns cinc minuts.

Arribem a una zona de prats halòfils

on hi ha un senzill observatori elevat

des del qual podem admirar una de

les zones de major interès. Des d'a

lià i cap a l'est es troba El Avetoro,
zona on, en aflorar aigua subterrà

nia, creix un canyissar extens -amb

jonc marítim abundant- que resulta

molt atraient per a la fauna. Cap al

nord-est, es veu un altre bassal, El

Pollo, també de gran interès ecolò

gic. Això fa que, per garantir-ne la

conservació, s'hi restringeixi l'accés

als visitants.

Altre cop a la carretera, cap al sud,
darrere dels munts d'arena i grava,
es divisa una suau depressió de

terres molt fosques que correspo

nen a La Lagunica, aiguamoll que
fou dessecat als anys setanta per
ser conreat. S'hi van obrir diversos

canals de drenatge que vessen les

seves aigües a El Navajo, petita
massa d'aigua coberta de vegetació
palustre. Tota aquesta zona resulta

ésser molt atractiva per a les grues,

que hi descansen en nombrosos

estols de centenars d'exemplars.
El poble de Tornos se situa entre

dos turons a la riba de l'Acequia
Madre, que ve des de Castejón i

arriba fins a Los Lagunazos. En un

turó proper hi ha un castell en runes

que amaga una tràgica llegenda
medieval i des d'on es disposa
d'una immillorable panoràmica de la

zona sud de la conca endorreica.

La manifestació artística més pròpia
d'aquest poble són els pedrons".
Aquestes construccions d'aspecte
monolític són típiques de gairebé
tots els pobles aragonesos. Es

construïen a les entrades i tenien

una funció d'orientació, a més d'un

important caràcter religiós. A Tornos

encara en queden set dempeus. El

de la Plaza està dedicat a Sant

Anton i s'hi beneeixen els animals.

És del segle XVII i està

declarat d'interès artístic

per la seva elegància.
Hem de seguir l'antic

camí de Bello que surt dels

afores del poble. A l'es

querra queda l'ermita de la

Virgen de los Olmos i un

tossal amb pins, amb una

bona vista a Los Laguna
zos. Continuem a la dreta,

segons el cartell indicador,

per un camí que passa

entre camps de cereals,
paral·lel a un braçal.
Arribem a un desviament i

prenem el camí de l'es

querra, en direcció a una

xopera i una caseta. Som a la

Fuente del Cañizar. Aquí caldrà dei

xar el vehicle al costat dels xops per

començar un passeig fins a l'obser

vatori de fusta. Entre les canyes de

l'aiguamoll, hi abunden els canyis
sars i, en hores de calor, les xurres

hi baixen a beure des dels turons

veïns.

El camí de l'esquerra té, a una

banda, camps de cereals i, a l'altra,
pastures salabroses -amb predomi
ni de Puccinellia pungens- que ens

portarà, després d'un breu passeig
d'uns sis minuts, a un observatori

semblant a l'anterior. Des de la pla
taforma, es poden contemplar Los

Lagunazos, una de les zones amb la

banda perifèrica de vegetació més

ben conservada. La part sud és la

de major altitud -on s'acumulen els

sediments transportats pel cerç- i,
per tant, també la primera a asse

car-se. Quan el nivell de l'aigua és

alt, els suaus monticles són envol

tats d'aigua i esdevenen petites illes.

Llavors la superficialitat del freàtic és

tal que els prats i les jonqueres estan

entollats o molt humits. Entre les

cirialeres de les illes es formen nom

broses colònies de xatracs, fuma

rells, cames-llargues i gavines, men

tre que en les pastures són

abundants les fredelugues. Quan els

anys són secs, es redueixen les

zones inundades i guanyen terreny
els saladars i els prats salabrosos.

És una zona per observar limícoles

en els passos migratoris i, sobretot,

"Perones" a l'original
en castellà, adoptant
la denominació local,
diferent de l'habitual
castellana "padrón".
Cal assenyalar que els

pedrons en aquesta zona

d'Aragó tenen una

tradició diferent
a la de Catalunya
(vegeu també l'Editorial).
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un dels millors descansadors per a

les grues. Per aquest motiu, s'insis
teix en no sobrepassar la zona de

I'observatori.

Després de retornar a la Fuente

del Cañizar, seguirem pel camí que

passa entre conreus de cereals fins

al Balsón de Tobeñas, un altre punt
interessant d'observació de la llacu
na amb tota la seva intensitat, ja

Saces, amb un agradable berena
dor amb una font, envoltat de petits
horts -amb murs, tanques i prats
que ofereixen un contrast amb el

secà de l'entorn. Aquí hi ha el jaci
ment celtibèric d'El Castellar, format

per les restes d'una fortificació i

d'un poblat, on podem conèixer la
forma de vida i l'aprofitament de

l'espai d'aquests avantpassats.
Si seguim el

camí, ens con

dueix a Ber
rueco, poble en

cisador situat en
I

, un vessant de

quarsita coronat

amb un castell. A

les antigues
escales s'ha ins
tal·lat el Centre

d'Interpretació
Arqueològica,
amb les mostres

extretes de les

excavacions, diversos plafons i

altres mitjans audiovisuals (no està
obert regularment, però, si se

sol-licita, algun veí del poble el mos

tra als viatgers). S'aconsella pujar al

castell, seguint la senyalització, a

través d'un vessant de quarsita per
obtenir la millor panoràmica de la lla
cuna. AI castell, trobarem una taula

interpretativa i una bona visió dels

carrascars i les seves sèries regres
sives (estepa i timoneda) de la serra.

Situant-nos altre cop a l'esmentat
desviament cap a la Fuente de los

Saces, si prenem el camí recte de

que l'acció erosiva de l'onatge ha
format petits penya-segats. Si el

nivell de massa d'aigua és alt és un

lloc apropiat per estudiar la vegeta
ció aquàtica i el zooplàncton. AI

Balsón, quan s'omple, hi abunden
els xarxets i altres ànecs hivernants,
al mateix temps que tota la zona es

converteix en un bon descansador
de grues i una excel· lent zona d'ob

servació d'avifauna estepària.
Si continuem el camí, trobem una

cruïlla a l'alçada d'una paridora en

runes. El camí de la dreta ens porta
ria a la xopera de la Fuente de los
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l'esquerra, passarem al costat

d'una paridora desteulada i traves

sarem un rierol temporal.
Quan s'arriba a un grup de xops i

a un munt de pedres cal deixar el

vehicle. Som a la Cerrada Larga.
Baixarem caminant pel corriol que
surt a l'esquerra, que arriba al can

yissar. Podrem observar ànecs i

grues a l'hivern i fotges, becs d'ale
na i cames-llargues a l'estiu.

Prosseguint el camí, travessarem

un regueró i continuarem pel des
viament de l'esquerra. Cap a la lla

cuna, queda el paratge de Las
Suertes que forma el pic de l'Hacha

que separa el Lagunazo de Gallo
canta i presenta una àmplia platja
on solen abundar les limícoles. El

camí surt a la carretera que ens por
tarà al poble de Gallocanta. Des de
les eres es té una bona perspectiva
de la zona nord de la llacuna.

Aquí es troba l'Alberg Rural

Ornitològic Allucant, edifici de nova

construcció que integra els mate

rials tradicionals amb l'arquitectura
actual. Trobarem un ambient agra
dable en el qual la gent de la zona

comparteix vivències amb els aficio
nats a la natura, els usuaris més
habituals. No podem deixar de visi
tar el Museo de las Aves que per
met observar de ben a prop moles

espècies habituals de la llacuna.•

Chabier de Jaime és
autor de diverses guies

naturalístiques de la zona

Traducció de Ruth Lladó
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Com a presentació d'aquesta
zona d'escalada podem dir que és
un lloc on ens podem permetre
anar tranquils, sense els maldecaps
d'altres llocs on s'ha de fer cua per
accedir a segons quines vies. Els

més fanàtics tenen vies per provar
els seus límits o superar-los, i els

més fluixos en tenim per anar-ne

aprenent.
La característica més destacada

d'aquesta zona és la gran quantitat
de vies per sota de 6b, cosa que
permet l'accés a l'escalada a

aquells que en volen aprendre o
.

simplement volen passar l'estona,
La zona també disposa d'instat
lacions de ràpel per a aprenents i

experts, i ancoratges per a tirolines.

L'escalada en aquesta escola és

sobre roca calcària. Hi trobarem
vies on predominen els forats i

altres en què predominen els can

tells roms i les regletes. Pel que fa a

l'equipament, totes les vies dispo
sen de cadena amb mosquetó
inviolable i punts d'assegurança
amb parabolts de 10 mm i xapes
marca Fixe Uno. Una altra cosa és
la separació entre els punts d'asse

gurança, però jo diria que cada via
té el nombre de xapes correcte.

L'orientació dels sectors permet
l'escalada durant tot l'any, i encara

que el clima en aquesta terra és
fred, el fet normal, fins i tot a l'hi

vern, són els dies assolellats, de

manera que si a un sector Ii toca

l'ombra, a l'altre li toca el sol i a l'in
revés. Així, a ple estiu, només
creuant la llera del riu, estarem a

l'ombra.

Els sectors més freqüentats són
els de la paret de la Sabina i de la
Cova Negra, que alhora són els que
tenen un nombre més gran de vies.
L'accés a tots els sectors és fàcil,
excepte el del Zapato del Cura on

tenim cinc minuts de lleuger
ascens, però també és el sector

que rep sol tot el dia, cosa que el fa
ideal per a l'hivern.

A part de les activitats d'escala

da, també podem dedicar tot el

temps que vulguem a fer senderis

me, observar ocells o anar amb

bicicleta. La zona té grans possibi
litats, a més de l'atractiu afegit de la
llacuna de Gallocanta.

Les parets
de

de

losFTai les
text i fotografies de José Moreno Camacho

Daniel Moreno
en acrobàcia aerea 7b+ _
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José Moreno és president
del Club de Montaña Daroca.

Traducció de Bernat Ros



Paret Zapato del Cura

Paret de la Sabina

Paret del Gran Techo. Cava negra

1. Corsarios de la roca. 6c/7a

2. Vampiro fustrado. &b7c
3. Culto a la piedra. 5c/6a

4. Hombre-lobo enamorado. 5b

5. Dos comandantes. 5c

6. La dama del unicornio. 6b

7. Viajera de las nubes. 6b

8. Cautivo del sol. 6a

9. Oso goloso. 6c/7a

1 D. Edad de piedra. 5c

11. Elena. 6c/7a

12. Vientos de inspiración. 7a1b

13. Fungaret ovular. 4c 14. Icelti. 4c

15. Caballero altanero. 5c 16. Craso error.

6a 17. Insula Barataria. 6a 18. El atolladero.

5c 18b. Vino dulce. 4c 19. El buitre Leonardo.

5b 20. El maño cobarde. 6b
21. De noche se enciende. 6c
22. Aerofagia. 6c 23. Perra vida. 6c

24. Cuando el viento sopla. 6b 25. La flauta

mágica. 6c 26. Los miserables. 6c

26b. Con el culo al aire. 6b 27. Las 500. 6b

28. Siempre p'arriba. 4b 29. Hermes. 6c

30. Los capadocios. 6a

31. Goyo Cogollo. 6a
32. Laura.6a
33. Carmelita no se quita. 6c
34. La reina de los mares. 7b
35. Tente mientras cobre. 7b
36. Termina Aitor. 7a

37. Er Manué. 6c
38. Cuando la cuerda se acabe. 6a
39. Átame. 6a
39b. La monda. 6a
40. Erebus. 6b
4Db. La enfermera no se altera. 6b
4 Î . Estructura. 6b
42. Fantasía animada. 5c
43. Mona Lisa 5c
44. Necrópolis. 4c39
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cl!a vall del Pancrudo i les serres de

Fonfría són una de les zones més atrac

tives de la província de Terol i, malgrat
tot, resten desconegudes per la major
part dels amants del món rural. Al llarg
d'aquest petit article marcarem una ruta

que ens permetrà contemplar dos dels

elements arquitectònics més originals
de la zona: els peirones' -o pedrons- i les

torres mudèjars.
Els pedrons són unes figures arquitec

tòniques de petites dimensions, en

forma de pilar o columna, alçades en

pedra o maó, generalment arrebossades

amb calç o guix. Estan elevats sobre una

base d'un o diversos graons, i rematats

,en la part superior amb una o diverses

capelles on es guarda una imatge del sant

a l'advocació del qual ha estat erigit.
Els pedrons tenen dues funcions. En

primer lloc serveixen de fites en el pai
satge per tal d'ordenar i jerarquitzar les

extenses planícies del món rural, ator

gant nom als carrers o les partides on

estan situats. D'altra banda, són un dels

elements més representatius de la reli

giositat popular dels nostres pobles i de

les devocions que marcaven la vida dià

ria dels nostres avantpassats. Els orígens
d'aquestes construccions són molt

antics; en la seva forma actualles podem
trobar ja des dels primers anys de la

Reconquesta. Pel fet de tractar-se d'u

nes edificacions molt petites i d'utilitzar

materials pobres, han estat reformats i

reconstruïts contínuament, mantenint

així una tradició que segueix vigent
avui dia.

Les torres mudèjars, en canvi, formen

part d'una arquitectura molt més com

plexa i monumental. A l'Aragó s'han

conservat nombrosos edificis mudèjars
construïts entre els segles XIII i XVII.

La convivència entre les diferents reli

gions i cultures donà lloc a una arqui
tectura en la qual es conjuguen els ele

ments i gustos cristians i musulmans. És,
per tant, un art híbrid, producte de la

fascinació que els nous dirigents cris

tians sentiren per les produccions dels

mudèjars. Modernament anomenem

mudèjars els "meros" que van viure en

els territoris "reconquerits" pels cris

tians. Sabem que, a l'Aragó, es dedicaren

preferentment, a l'agricultura, la maço

neria, la fusteria o la ceràmica, oficis en

els quals destacaren. Vivien en barris

especials anomenats "moreries" situats

als extraradis de les poblacions.
Iniciarem la nostra ruta a Calamocha,

la vila més poblada d'aquesta comarca.

A uns quatre quilòmetres en direcció a

Saragossa ens trobem amb una bonica

errnita barroca dedicada a la Virgen del

'Els pedrons en aquestes terres s'anomenen peiro

nes, en lloc de la forma comuna castellana, padrón

Rosario, i al seu costat un pedró, alçat al

marge esquerre de la carretera. És un

robust prisma quadrat, de formes molt

tosques, però que mostra perfectament
l'esquema clàssic dels pedrons: grada i

base d'una peça que l'adapta al nivell del

terra, tronc amb una petita fornícula

quadrada per a l'almoiner i una rajoleta
en la qual es pot llegir: "Limosna para la

Virgen del Rosario", un edicle amb una

ampla capella sense imatge (com molts

altres a la comarca, producte de robato

ris) i un cimaci piramidal que el coro

na. Val la pena detenir-se una mica i

recórrer el bell paratge format per la

confluència dels rius Pancrudo i Jiloca,
amb extensos prats (molts d' ells conre

ats) i un preciós pont romà.

Remuntant el riu Pancrudo arriba

rem a Lechago, encara que prèviament
haurem deixat a mà dreta el pedró del

Santo Cristo, al qual s'acudeix en pro
cessó tots els Divendres Sant. Un cop al

poble podem contemplar el bonic

pedró de la Virgen del Pilar, alçat ínte

grament amb obra de carreus al centre

de la plaça que porta el seu nom. Fou

reconstruït l'any 1999 por l'Asociación

Amigos de Lechago, i cada 11 d'octu

bre, vigília de la seva advocació, s'encén

una foguera vora la seva grada en

homenatge a la Mare de Déu. Passada la

localitat, canú de Ferreruela, es troba el

pedró de laVirgen de los Dolores, a uns

600 metres del casc urbà, amb una apa

rença tan tosca com bella.

De retorn al poble podem parar a la

petita torre de Lechago, una barreja
d'estils barroc i mudèjar, molt al gust
dels nostres avantpassats, que no dubta

ren a diluir els esquemes originaris del

món musulmà amb l'art contrarefor

mista imposat pel Concili de Trento, En

els seus orígens, aquesta torre deuria

tenir un o dos cossos més d'altura, però
s'enrunà a la segona meitat del segle
XIX i, davant de la falta de diners per a

la seva reconstrucció, es va decidir reta

llar-ne l'altura.

Si tornem al riu Pancrudo podrem
prendre la carretera que ens conduirà a

Navarrete del Rio. Al centre del poble,
enmig d'una rambla, podem contem

plar un pedró dedicat a la Purísima

Concepción, construït amb obra de

carreus per un bon picapedrer coneixe

dor del seu ofici. Si ens desplacem fins
al cementiri, tot just passar-lo a mà

esquerra, trobarem un tosc pedró dedi

cat a Santa Margarita, però amb una

curiosa llegenda en una rajoleta de

ceràmica: "Todo el mundo en general, a

voces reina escogida, dice que sois concebida,
sin pecado original".

La joia arquitectónica de Navarrete

és, sens dubte, la torre de l'església de

l'Asunción. Es tracta d'un campanar
mixt, amb un primer cos rectangular i

sobre seu un altre d'octogonal amb

contraforts als cantons. Aquesta torre, la

datació de la qual és, de moment, una

incògnita, és un exemple de la profun
da renovació ornamental efectuada en

l'etapa final del mudèjar, barrejada amb

elements cristians que van adquirir gran

desenvolupament. Aporta com a nove

tat destacada la distribució de l'orna

meritació, amb uns motius ressaltant

sobre amplis requadres enfondits. Un

empostissat amb petites torretes a les

cantonades serveix de transició a la part
octogonal del campanar. És aquí on l'a

fany de renovació de la decoració és

més patent, i hí abunda I' ornamentació
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sobre un petit turó, el pedró del

Cabezuelo. Assoleix els 4 metres d'altu

ra i és molt estret, fet que dóna al seu

perfil corbat una gran esveltesa i la

impressió de partir-se en qualsevol
moment. La seva raresa radica en l'edi

cle, que és doble, un baldaquí sobre un

altre una mica més petit i oberts ambdós

als quatre costats pels seus arcs; és molt

possible que el superior fas per a un

llum portàtil, formant grup amb els

anomenats "pedró far", dels quals ens

n'han arribat escassos exemplars.
A uns tres quilòmetres hem de des

viar-nos a mà esquerra i encaminar-nos

cap a Cutanda, una famosa vila on

Alfonso I, pels volts del segle XII, derro

tà els musulmans i obrí les portes a la

conquesta cristiana de tota la vall de

l'Ebre. Tot just creuar el poble, al costat

de l'ermita gòtica de Sanjuan, trobarem
un recent i bonic pedró d'estil

mudèjar construït l'any
2002, mostra del profund
arrelament que tenen

aquestes petites
però entranyables
construccions. Si

parem al poble, val

la pena visitar les res

tes del castell, d' ori

gen musulmà, i

una curiosa font

de pedra ubicada a

la rambla, de clar estil

renaixentista (per l'es

quema constructiu).
En arribar a Olalla és

obligatòria la visita a la

torre mudèjar, situada al

punt més alt del poble.
Fou feta construir l'any

1584 per
l' arquebis
be D.

Andrés

Santos, que
donava un

distribuïda en petites franges que ocupa
totes les superficies. Aquesta torre de
Navarrete fou respectada quan, a finals
del segle XVII, fou construïda l'església
actual.

De Navarrete partirem
aigües amunt del riu

Pancrudo, camí de Cutanda,
deixant a mà dreta, aïllat

termini de

dos anys

, per a fer-

h a

N S'ignora Sl

es va com-

plir el mandat en

aquests termes.

S'alçava als
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peus de l'anterior església, avui desapa
reguda. El primer cos és quadrat, i esta

va dividit en dues plantes. La superior va

servir de cor i la inferior de sotacor.

Ambdues estan cobertes amb volta de

creueria estrellada. A l'exterior d'aquest
primer cos trobem, a la part superior, el

motiu decoratiu predominant: els rom

bes. Sobre aquest cos quadrat s'alcen els

restants, ja octogonals. En el segon cos

els llenços de rombes són substituïts per
unes obertures acabades de forma semi

circular, similars als de l'arquitectura
civil de l'època.També canvia la decora

ció dels contraforts, d'amplada decrei

xent, en els quals es veuen rectangles
enfondits. La seva elevada situació la fa

visible a distància. Quan al segle XVIII

s'alçà la nova església d'Olalla a la part
baixa de la població, l'antiga torre quedà
exempta, a manera de campanar.

Des d'Olalla podem dirigir-nos cap a

les serres més altes de Fonfria, seguint la

carretera, a bé desviar-nos cap al san

tuari de Pelarda i contemplar, en una

petita rambla, un dels bonics boscos
autòctons de la comarca. Valla pena

perdre el dia per aquestes serres i

descobrir els seus racons, tant els creats

per l'home com els que encara persis
teixen, en el seu estat primitiu, obra
de la naturalesa.

Emilio Benedicto és membre
del consell de redacció de la

revista Xiloca, que edita

el Centro de Estudios de Ji/oca.

Traducció de Janca



a an
Mudayyan, expressió àrab que demostra la tolerància reli

giosa que hi havia a tota la península en l'època medieval,
iniciada pels àrabs quan l'ocuparen el segle VIII. Significa:
-'�aquell a qui ha estat permès de quedar-s'hi", fent referència

als musulmans que seguien vivint en territoris conquerits
pels regnes cristians mantenint la seva religió, la seva llengua
i la seva organització social. D'aquest terme, mudayyan, en

deriva mudèjar, que fa referència a aquella població, tot i que
és un terme modern, ja que en aquella època es feia servir el

de moro. Les altes esferes cristianes apreciaven l'art islàmic

i per això, en la construcció de les noves esglésies, feien ser

vir manobres, paletes i mestres d'obres mudèjars. Amb ells

neix, doncs, l'art mudèjar que és hereu de la tradició artísti

ca àrab, tant pels materials com per les tècniques, però din

tre d'una societat cristiana.

Hem de començar amb aquesta dissertació artística, per

què una de les coses que més crida l'atenció del viatger en

visitar Terol és l'impacte visual de les torres campanars dels

segles XIII i XIV on, en un dia assolellat destaca amb força el

contrast del vermell del maó amb la brillantor de les ceràmi

ques de color. Aquesta explosió diürna de color de la deco
ració mudèjar destaca amb la transparència etèria dels

mosaics quan és la lluna plena que s'hi emmiralla. En el cas

de Terol, aquest art aporta dues particularitats: la utilització

de ceràmica vidrada en la decoració arquitectònica i les fór

mules estructurals i ornamentals de la tradició almohade del

nord d'Àfrica.

Els testimonis materials més antics que tenim de la pro

ducció ceràmica són les peces incorporades en les seves

torres, concretament les de la torre campanar de l'església
de Santa Maria de Mediavilla, actual catedral de Terol, cons

truïda entre 1257 i 1258. Són peces especialment fabrica

des per ser incorporades a la decoració arquitectònica, com

ara tubs, discs i rombes de ceràmica vidrada monocroma

en verd a partir d'òxid de coure i morades d'òxid de manga
nès amb una capa de vernís. Així, maó i ceràmica es conju
guen de forma indissoluble en estructures que semblen etè

ries i sense pes com si fossin tapissos penjats on la llum i el

color brillen, ara sí ara no, com petits àtoms que proporcio
nen un aspecte mòbil i canviant a la superfície arquitectòni
ca. Des d'un punt de vista constructiu el maó és el rei, però
l'acompanyen el ferro, la fusta, el guix i la ceràmica vidrada.

La torre de la catedral de Terol és l'origen d'una sèrie de

torres mudèjars d'aquella ciutat. Aquestes construccions es

caracteritzen per una excepcional mostra d'economia fun

cional, ja que no solament serveixen de torre campanar sinó

que s'integren en el context defensiu de la ciutat amb els

arcs de porta que permeten tancar els carrers. Les torres es

divideixen en tres parts i en destaquen la decoració a base
d'arcs de mig punt entrellaçats i els frisos ceràmics. D'entre

totes, ressalta per la seva similitud amb la de la catedral, la

per Jaume de Ramon i Vidal

torre de l'església de San Pedra, documentada cap a11319.

La torre de San Martín, construïda entre 1315 i 1316 i

dibuixada pel romàntic Francesc Xavier Parcerisa en el llibre

Recuerdos y bellezas de España (1839), i la d'El Salvador,
de la segona a tercera dècada del segle XIV presenten un

sistema decoratiu diferent de les anteriors, encara que man

tenen una unitat global, com és la planta quadrada, l'arc

interior que dóna pas al traçat dels carrers, la ceràmica

vidrada, etc. Aquesta decoració original està basada en la

disposició dels maons en zig-zags ressaltats d'acord amb la

tradició almohade sevillana. Altres motius són els llaços de

quatre octogonals formant estrelles de vuit puntes combina

des amb creus, així com el sistema d'arcs mixtilinis senzills.

També destaquen els nous colors ceràmics, com el blanc

col·locat en forma de franges, amb petites peces en fletxa a

espiga, alternat amb el verd, que serveixen per emmarcar

els diferents espais decoratius. En general, les peces cerà

miques són de format més petit i entre elles destaquen les

combinacions de tauler d'escacs, rombes sobre quadrats a

les estrelles de vuit puntes combinades amb creus.

Ens agradaria esplaiar-nos molt més, però amb recança,
deixem aquí aquesta explicació. Malgrat tot, esperem que

aquest petit resum historicoartístic hagi captivat l'interès i la

curiositat del lector perquè, en els seus desplaçaments, tot

excursionejant per la zona, dediqui un temps a descobrir,
aprofundir i gaudir de l'espectacle visual de l'ornamentació de

l'art mudèjar, estil arquitectònic i demostració històrica i pal
pable en el paisatge, del caràcter tan propi d'aquesta regió.
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Cutanda
i Sierra
Pe/arda

¡
Text i fotografies de Manel Miarnau
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LHuerva s'obre pas, a la seva

capçalera, entre les serres d'Oriche
i de Cucalón, al vessant nord, i

Sierra Pelarda -O de Fonfría- al sud.

Cal dir, però, que devegades apa
reixen totes elles agrupades sota el

nom de serra de Cucalón. Des de

la carena de Sierra Pelarda s'estén,
cap al sud, tot un pujolar, solcat per
innombrables rambles i barrancs,
que mor a la vall del Pancrudo.

Ocupant la falda d'un puig destacat

d'aquest conjunt, s'alça la vila de

Cutanda, custodiada per les restes

del Castillo, un pany de paret que
es fa omnipresent en el paisatge.

Us proposem un itinerari circular

des de Cutanda. Ens endinsarem per

pollancredes, savinoses, rebolledes i

pinedes; carenejarem per Sierra

Pelarda; visitarem el santuari del

mateix nom, on podrem fer nit i, per

fi, trepitjarem l'escenari de la famosa

batalla de Cutanda. Quan tancarem

el cercle haurem visitat els pobles de

Valverde, Collados i Nueros.

El Castillo ha vist canviar el seul
paper en l'últim rrü-leni qui sap les

vegades. Aixecat en el període
andalusí, devastat el 1120 per les

tropes d'Alfons I durant la batalla de

Cutanda i reedificat immediatament

com a fortificació fronterera. Recon

vertit, a començaments del segle
XIV, com a palau senyorial per a ús

exclusiu de l'arquebisbe de

Saragossa, de qui depenia la vila -

Cutanda no va pertànyer mai a la

Comunidad de Aldeas de Daroca-,
retornat a les funcions militars durant

les guerres carlines i, per fi, enderro

cat pels propis vilatans el 1869. Del

castell estant podrem gaudir d'una

visió única de la contrada. Ben bé, a

tocar, crida l'atenció El Mojón, una

formació de conglomerat i argila
sobre la qual s'alça una creu de savi

na -des dels 80 només en resta el

pal vertical-, erigida el 1884. Ens

recorda que aquí, gràcies a Sant

Roc -des d'aleshores patró de la

vila-, no va arribar el còlera.

La rambla del Sabinar

Baixarem, per la Calle de la

Iglesia, cap al barranc de la

Cerradilla. L'església parroquial de

Nuestra Señora de la Asunción, del

segle XVII, conserva sobre la porta,
gravat en pedra, l'escut de l'arque
bisbat de Saragossa. Arribats a la

rambla, un camí enfila per l'altra

banda cap a la font vella, que data
del 1568. Nosaltres, però, ens diri

gim cap a l'esquerra, seguint el

curs de la rambla, ara per la llera,
adés per un camí paral·lel.
Aquestes aigües, si bé, semblen

inofensives, van ser capaces, el

1950, d'endur-se el pont per on

passa la carretera, al peu del

Mojón, i d'engolir l'horta del poble.
Als 20 o 25 minuts, ben a prop de
les parets rocoses de La Muela,
tombarem cap a la dreta per

remuntar la rambla del Sabinar, ben
marcada per una filera de pollan
cres.



En els diversos trams de ribera

del nostre itinerari podrem veure

exemplars característics de pollan
cre. Tenen el tronc buit i nombroses

branques verticals que surten a un

mateix nivell. Són el fruit d'una acti

vitat tradicional: I'escamonda o

esporgada, que consisteix en tallar

el tronc principal per fer que creixin
amb força les branques secundà

ries. D'aquesta manera s'aconse

gueixen bigues per a la construcció.
De les branques esporgades crei

xeran noves bigues, i així successi

vament. De mentre, el tronc conti

nua engruixint i, al cap del temps,
es descompon i es buida. Les cavi

tats que es formen al seu interior

ofereixen refugi a gran varietat d'es

pècies animals. Aquests pollancres
esporgats es coneixen aquí amb el

nom de chopos cabeceros.

AI cap de poc trobem un camí

que travessa la llera. El seguim cap
a l'esquerra, avançant paral·lela
ment a la rambla. Aviat es desvia en

direcció al Cabezo Montero, cap a

l'esquerra. El rellotge marca uns 30-

35 minuts de camí. Continuem,
fidels al curs de la rambla, que es va

eixamplant. A banda i banda veu

rem alguna paridora. AI cap d'una

hora de marxa efectiva un camí

creuarà el riu. A la nostra dreta dis

tingirem unes superfícies calcàries

blanques- que destaquen enmig de

les tonalitats rogenques que fins ara

hem trobat. A pocs metres davant

nostre s'inicia una massa boscosa:

el savinar d'Olalla.

El savinar d'Dialia

Hi penetrarem seguint el curs de

la rambla. Es tracta d'un savinar de

savina furífera. Les savines, d'apa
rença arbòria, ocupen els vessants

d'aquests turons i arriben fins al

torrent on es barregen amb els

pollancres esporgats que el flan

quegen. És difícil distingir camins

clars entre el bosc. AI cap d'uns 15-

20 minuts d'entrar-hi trobarem, a

mà esquerra, una clariana herbosa.

Aquí abandonarem la rambla del

Sabinar i pujarem pels vessants del

barranc de Cenizales seguint una

filera de pollancres en direcció
nord-oest.

El savinar d'Olalla, en origen un

bosc mixt amb roures i alzines, era

una devesa, això és, un terreny
comunal de pastura. Dels roures i

de les alzines se'n feia llenya i s'ob

tenia així un pastiu a l'ombra de les

savines, protegit de la dessecació.

Actualment queden tres savinars a

la comarca: el savinar d'Olalla, que

és el més septentrional, el del Villa

rejo i el de Rubielos de la Cérida. En

èpoques glacials devien formar part
d'una mateixa massa boscosa que
arribaria fins als nuclis d'Albarrasí.

No hi ha camí evident però avan

cem sempre seguint el curs del riu.

Trobem algun abeurador. Arribem

de seguida al límit superior del

bosc. Si fa no fa, una hora i quaran

ta minuts de marxa. Més enllà, en

terrenys més planers, les savines

són esparses i s'alternen amb

camps de conreu. AI capdamunt
del bosc veurem una construcció

de pedra. Sense travessar un estret

canal que la voreja, ens endinsem,
entre pollancres, per un camí a la

dreta. Pugem uns petits turons gri
sos. A l'esquerra, entre camps,
veiem les runes de l'ermita de San

Bartolomé. Arribem a un corral i, a

l'altre extrem, prenem un camí que

baixa a l'esquerra seguint una

torrentera. Abans d'arribar als

camps fem un petit flanqueig per
trobar una pista que ve de la dreta,
una mica per sobre. La seguirem en

direcció a l'ermita. Portem aproxi
madament dues hores de camí.

Valverde i Collados

Seguim la pista i trobarem una

cruïlla amb un camí que ve de l'es

querra i que se'n va cap a Collados

tot vorejant el turó del Puntal.

Nosaltres proposem de seguir recte

per passar, abans, per Valverde.

Continuem entre savines esparses
i camps de conreu de terra rogen
ca. El camí, poc després, comença
a baixar. Passem pel costat d'un

abeurador i d'una font; més enda

vant trobem una bassa. Arribem

sense pèrdua a Valverde. Traves

sem la carretera que ve de

Collados i enfilem un carrer que fa

pujada. Passem pel davant de l'es

glésia de Nuestra Señora de la

Asunción, del segle XVIII. Portem

aproximadament dues hores i vint
i-cinc minuts.

Sortim del poble pel camí que
baixa des del pedró de davant l'es

glésia. Travessem un riu, el barranc

de l'Hortal. Deixarem un camí a

l'esquerra. A uns 10 minuts del

poble, tombem a mà esquerra per
una altra pista. En aquest punt, a

l'altra banda de l'Hortal, hi ha una

petita elevació. El nostre camí avan

ça entre dues rengleres d'alzines
amb una aparença entre arbustiva i

arbòria. Als 5-6 minuts mor en una

altra pista que prendrem cap a la

dreta. Una mica més endavant surt

cap al nord la pista de Lagueruela.
Nosaltres mantenim la direcció,
sempre entre camps de conreu i

savines esparses. Veiem Sierra

Pelarda al nostre davant. A la part
superior creix la pineda de repobla
ció. A la part inferior, el roure reboll

-el marojo- forma una rebolleda -un

marojal- que contorneja la serra.

Arribarem a la carretera de Valverde

a Collados, a uns 200 m del poble.
Entrem a Collados a les 3 hores 20

minuts de camí i prosseguim per la

carretera fins a trobar, a mà esque
rra, la plaça. Aquí podrem agafar
aigua de la font.
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Sierra Pelarda:

els boscos i el santuari

Per I' altre extrem de la plaça
podem fer via cap a l'església. Té

un porxo molt acollidor i un curiós

campanar remodelat. Sortim del

poble per un camí que trobarem al

darrere. Travessem el barranc de

l'Hortal i de seguida deixem un

corral a mà dreta. El camí flanqueja
la serra sempre a l'alçada del límit

inferior de la rebolleda. Travessem el

barranc del Regadío i als 15-20

minuts de deixar el poble veurem el

barranc de la Junquera als nostres

peus. En aquest punt hi ha una

construcció en runes. Ens dirigirem
cap al fons del torrent i enfilarem per

l'altra banda fins al limit inferior de la

pineda. Pugem en la direcció del

torrent pel mig del bosc. No hi ha

camí clar, però la vegetació ho per

met. Als 40 minuts trobarem una

pista que seguirem cap a la dreta,
sempre en la direcció del torrent.

Quan, poc més enllà, anem a parar
a una altra pista de més categoria,
continuarem en la mateixa direcció.

Als 50 minuts arribem a la pista
carenera. El nostre itinerari continua

cap a la dreta i en 10 minuts més

arribarem al Marojal (1 .485 m). Una
hora de camí des de Collados; 4

hores 20 minuts des de Cutanda.

Als nostres peus descobrim la vall
de I'Huerva, amb el poble de Bea.

La plana és un mosaic de rajoles
verdes i roges. AI davant, la serra

d'Oriche, blanca, calcària, molt
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seca i amb escassa vegetació. AI

fons de tot, cap al nord-oest, s'alça
el Moncayo que enllaça amb Oriche

per tot un seguit de serres.

Amb mitja hora més arribarem al

cim Pelarda (1.510). el punt més alt

de la serra. Hi ha una antena i unes

plaques solars. Poc més endavant

se'ns uneix una altra pista per la

dreta. En aquest punt podem deixar

la pista i baixar per la muntanya cap
al sud -si es fosc pot ser convenient

continuar fins al Puerto de Fonfría

(1.470 m)-. Arribarem a la carretera

que ve del port, a l'alçada del quilò
metre 14. Haurem de baixar uns

100 metres més fins a trobar, a mà

esquerra, una pista que s'endinsa

en el bosc (40-45 minuts des del

Marojal). Si hem decidit de seguir la

pista carenera, arribarem al port
després de passar al costat d'una

torre de guaita. Seguint la carretera

durant uns 13 minuts arribarem al

punt d'on surt la pista abans

esmentada. Ja a la pista deixarem

de seguida, a mà dreta, un trencall

que baixa. Continuem, si fa no fa,
conservant l'alçada. Als 30 minuts

la nostra pista mor en una altra que

baixa cap a la dreta. Seguim avall -

si hi ha llum podrem veure el san

tuari enmig dels camps- i al cap

d'uns 5 minuts arribem a una altra

pista planera que seguim cap a la

nostra dreta. Trobarèm de seguida
una nova cnnlla amb un rètol indica

dor: a mà dreta, la carretera que
baixa del port, a mà esquerra, i a

uns 5-10 minuts, el santuari de

Pelarda. Un pedró i una taula infor

mativa ens donen la benvinguda.
Des de Cutanda, haurem emprat
unes 6 hores.

El santuari és dedicat a la Virgen
de Pelarda. El nom és un préstec de

l'indret on, segons diu la llegenda,
un camperol va trobar la imatge
quan la seva arada hi va ensopegar.
Fos com fos, la documentació testi

monia que ja el 1398 una cofraria

integrada pels pobles de la contra

da s'encarregava d'organitzar les

romeries anuals. En aquestes festes

se celebraven dinars populars i els

pobles representaven els seus dan

ces, petites obres de teatre popular
que avui es conserven fragmentà
riament. La memòria més recent

parla de concursos de barra arago-

-

nesa i de les actuacions del Tío

Caramba, "El Gaitero de Cutanda",

interpretant el seu popular xotis.

Actualment hi ha una romeria els

dies de Pasqua de Pentecosta i el

diumenge posterior al 8 de setem

bre.

Seguint el camí que baixa en dia

gonal cap al riu de Pelarda troba

rem, cap a la dreta, al mateix llit del

riu i entre una, abundant vegetació,
la font. Els planells propers a l'ermi

ta poden ser un bon lloc per fer nit.

Nueros i Cutanda

Continuem per la mateixa pista,
que ara baixa per un llom entre el riu

de Pelarda -a I'esquerra- i un altre

torrent -a la dreta-. En uns 50

minuts arribarem a la confluència

dels dos rius en La Riera. Pros

seguim ara per un ample camí de

ribera amb magnífics exemplars de

pollancre esporgat. Quan portem
una hora i vint-i-cinc minuts veurem

dalt de tot a l'esquerra algunes
cases abandonades de Nueras. Hi

pugem en 10 minuts per un camí.

Cal dir que al poble no hi ha font.

Veurem, però, la curiosa figura, reta

llada, de l'església parroquial de

Nuestra Señora de las Nieves

-segle XIX-. Sortim per la carretera i

prenem tot seguit un camí pedregós
que baixa cap al riu.

Travessem La Riera i prosseguim
per la pista que tenim just davant. A

la primera cruïlla triarem la pista de

l'esquerra. Uns deu minuts més

tard se'ns ajunta per l'esquerra la

de Godos i poc després travessem

la de Barrachina a Olalla. Serem a

Cutanda en uns tres quarts d'hora

més -unes 2 hores i 45 minuts des

del santuari-. En total hauran estat

unes 8 hores i 45 minuts, sense

comptar-hi les parades. Entrant al

poble, en una petita vall que s'estén

entre dos turons amb prou feines

perceptibles, és on la tradició popu
lar diu que va tenir lloc la batalla de

Cutanda. L'indret és conegut com

La Celada a Campo de la Matanza.

Alfons I el Bataller, amb l'ajut de

Guillem IX de Poitiers, duc

d'Aquitània, derrotà els almoràvits,
manats per Ibrahim ibn Yusuf ibn

Tasfin, governador de Sevilla. Corria

el dia 17 de juny de 1120.•



Especialitzada en:

li\. "'ONTCAU tel. 93 4512658ÁV.
carrer Urgell, 120

LLIBRERIA 08011 BARCELONA

mapes d'arreu del món

guies d'escalada i d'esquí de muntanya
llibres de muntanya i esquí

llibres de viatge

AI servei del muntanyenc, de l'esquiador i de l'espeleòleg

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA •••
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Travessera de Gràcia

Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 219 14 16

08025 Barcelona

Iluchesports@eresmas.com

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

vess Nt N6Rb
esports de muntanya ##

-:

###### .A.
## 'V"

CIIsaac Para, �###Metro Comellá

� _;

• �#####
"

##
\. rf'� ! #### VESSANT\\ �

: NORD\. e, 1 ###
PlaçaEnñcPratdelaRlba9, \" , � • ###
Comelláde UobregatOB940

�.¡¡
#,

Barcelona '''t 1 ..;
Metro, estación Renfe Cornellá lO

_.;
<P"' ,

Ten. 93.3n.6B.19 t#"vessantnord@terra.es
3 mlnUles centre comercial IEroskD

TRAil-RUNNING
TREKKING

AlTA MUNTANYA
ESCAlADA ROCA I GEl

EKCURSIONISME
EQUIPS PROFESSIONAlS



�
Pedalejada

deD a y: e e aaA n e fil f ID
Text i [otografies de José Moreno Camacho

Dades d'interès:

• Fitxa tècnica:
- Distància: 28 Km aprox.
- Desnivell: 221 metres

- Temps: 2,30 a 3,30 hores
- Dificultat: mitjana, entre Báguena i

Anento tenim uns quilòmetres de puja
da lleugera però continuada, gairebé un

fals pla, i entre Anento i El Pinar tenim

un parell de pujades fortes. Els camins

són bons i les cruïlles no presenten gai
res dificultats.

amb l'església, on podem contemplar
un retaule molt interessant. En definiti

va, tot l'entorn d'Anento mereix una

visita.

• Què podem visitar?
- A San Martín hi tenim el Museu delVi

• Serveis que trobem durant el recorregut
- Villanueva de Jiloca: bar a la plaça
- San Martín del Río: bar i botiga d'ul-

tramarins
- Báguena: bar, botiga i farmàcia
- Anento: bar

També podem trobar aigua a les fonts

dels pobles, a Arguilay i a Aguallueve, on

la trobarem en abundància.

i la magnífica torre mudèjar de l'esglé- .

sia. A la granja d'estruços hi podem Daroca ..
� "--

'\ •
comprar embotits d'estruç fets alli II .:11 � Nombrevilla

mateix. �\\"
- A Báguena podem admirar la torre l

'. ..
mudèjar de l'església. '

Villanueva iI:.deJiloca ,
, ",. Anento

¿ .:.

Sant Martín ..
•

•

•�II
del Río" • •

'.

Ii.
/ .........•

Báguena El Arguilay

- A Anento, podem fer la visita a

I'Aguallueve a peu a amb bicicleta. La

possibilitat de fer un tomb per aquest
entorn natural no és una cosa que

puguem deixar escapar. També haurem
de visitar el castell i els seus voltants,

24 exeursjenisrne
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L'itinerari que us proposem recorre

una part de la comarca de Daroca uti

litzant el mitjà de transport que consi

dero més idoni: la bicicleta. L'itinerari

és fàcil de seguir i amb molts atractius:

un paisatge ple d'agradables racons a

la riba del riu Jiloca; la visita als pobles
que ens trobem durant el recorregut,
que ens permetrà conèixer gent ama

ble, una cultura urbanística molt parti
cular, o el mudèjar del Jiloca, amb les

torres de San Martín del Río i Baguena
com a millors exemples.

També podrem visitar el museu del

vi, a San Martín, i Anento, una visita

obligada, amb un passeig pels seus

carrers i la volta per Aguallueve, la

bassa dels ànecs, i la seva església.
De l'horta passarem a la pineda,

canviarem el paisatge amable i humit

de la riba del riu pel més àrid de les

vinyes, els pins i els camps erms de

Romanos les pedreres de

Nombrevilla.



Itinerari
• Km O: situarem la sorti

da a la plaça de Santiago
de Daroca, el punt de

trobada dels ciclistes locals.

Baixarem al Calle Mayor en

direcció sud.Totjust passada la

Puerta Baja, girarem a l'esque-
rra per l'avinguda de Madrid. A

la següent cruïlla, tombarem

altre cop a I' esquerra, en direc

ció a Terol.Al primer revolt, sor-

tirem de la carretera per la dreta, i continua

rem per un canú que veurem entre dues cases.

• Km 0,6: situats al canú, només hem de dei

xar-nos portar. No hi ha cruïlles ni desvia

cions, anirem seguint el canú senyalitzat. A les

proximitats de la primera cruïlla, trobarem

una plantació de palmeres a l'esquerra .

• Km 3: som a la Rambla de San Julián. Girem

a la dreta i a uns cent metres tro

barem un pont sobre e! riu. Sense

creuar-lo,

agafarem
el canú de

l'esquerra,
que ressegueix
e! curs del riu

durant un bon tros.

• Km 3,7: e! canú s'acaba i hem de travessar

uns canlps sembrats. Normalment hi trobarem

marques de bicicleta durant 200 metres. És
habitual passar per aquest camp, però haurem

de procurar trepitjar-lo e! núnim possible. Un

cop creuat el camp, el canú continua per la

vora del riu, tot i que en alguns trams està poc

marcat.

• Km 4,8: travessarem una peti
ta rambla. Continuarem per la

vora de! riu després de passar

pel costat d'una casa.

• Km 5,1: arribem a Villanueva de

Jiloca, creuem la carretera i continuem fins a

San Martín.

• Km 6,1: rambla de San Martín

::;o:r'� lL.., I�Inuar en la ) I

mateixa direcció.
• Km 6,7: som a San Martín. El primer edifici

que trobem a la dreta és e! Museu del Vi, les

finestres i el sòcols de! qual són de color blau.

Un cartell ens indica que hem arribat al

poble. Anirem en direcció a l'esquerra sense

creuar el riu. De seguida passarem pe! costat

d'una granja d'estruços. En aquest moment, el

carni se separa de! riu i gira cap a I' esquerra.
Trobarem una cruïlla i continuarem cap a la

dreta. El canú passa per la vora de la carretera,

però no arriba a tocar-la. Nosaltres continua-

rem direcció a Báguena.
• Km 10,2: un cop a Báguena, continuarem en

la mateixa direcció pel carrer central de! poble
fins a la Plaza de la Iglesia. Just abans d'entrar

a la plaça, girarem a l'esquerra per un carrer

ampli, que de seguida ens portarà a la Rambla

de Anento. Durant uns quatre quilòmetres
vindrà una lleugera pujada.

• Km 13,4: desviament d'Arguilay. Segons el

temps i les forces de què disposem, valdrà la

pena fer una visita a aquest racó. Hi trobarem

aigua en abundància, ombra i unes taules per

berenar. L'aigua brolla d'uns talls de calcari.

Si decidim continuar fins a Anento, deixarem

a la dreta el canú d'Arguilay i continuarem

per la pujada. Ara la rambla s'estreny i les

nogueres, pollancres i desmais ens acompan

yaran fins a aquesta localitat.
• Km 15,5: tot just quan

arribem a Anento, vora el

frontó, trobem Lilla font.

En aquest poble, podem
fer una visita a l'església, al

petit museu etnogràfic, al

castell a a l'Aguallueve.
Aquesta és una localitat

petita però molt dinànúca

i amb un entorn molt ben

conservat gràcies a la

collaboració entre els veïns i l'ajuntament.
Així com anem arribant a Anento, tenim a la

dreta la pista de frontó; una mica més enda

vant a I'esquerra, un alberg, i uns 50 metres

més endavant, també a l'esquerra tindrem la

desviació per on continua e! nostre canú. La

pista transcorre per una rambla que podem
trobar arenosa i feixuga. Però el pitjor tram de!

recorregut el trobem al final de la rambla, a un

quilòmetre aproxirnadament.
• Km 16,5: al pujar la primera rampa conti

nuarem a la dreta. El

canú continua pujant
i a uns 100 metres,

gira a l'esquerra. Entrem

a la pineda d'Anento.Ara la e!

canú serpenteja i planeja durant

uns quilòmetres.
Km 18,8: sortim de la

pineda, continuem a

la dreta i, al cap de

poc, a uns 50 metres, a l'es

querra. Començarem e! des

cens cap a Nombrevilla i

Daroca. Compte durant els

propers 500 metres! Trobem

un fort descens que convida a

deixar anar e!s frens i a llen

çar-nos pendent avall per:

superar la pujada que ve a

continuació, però travessar el

rierol pot ser perillós, hi pot haver algun sole

o sorra acumulada per la pluja. Per això és

convenient que baixi algú i comprovi que no

hi ha risc.

• Km 21: un cop a Nombrevilla, continuarem

fins a Daroca per la carretera. Tot just passat el

polígon industrial ens desviarem a l'esquerra i,
abans de! pont, arribarem a Daroca pe! canú.

Només ens caldrà travessar la carretera gene

ral per entrar a la ciutat. Amb això haurà fina

litzat la nostra passejada.

�
{�

Polígon

José Moreno Camacho

és president del Club de Montaña Daroca

Traducció de Susanna Salazar García

excursjenísme 25
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El

Aquest itinerari ofereix una senzilla

passejada a través de les muntan

yes de la Sierra Menera, concreta

ment, pels vessants compresos
entre dos cims singulars: la mítica

muntanya de San Ginés i el cim

Atalaya. Durant el recorregut
podrem gaudir d'una esplèndida
massa de roure reboll', amb la

màgia dels densos boscos freds

plens de fullaraca del nord-est de la

península, així com de la via del
ferrocarril que duia el mineral de

ferro d'Ojos Negros fins a la indús
tria siderúrgica del port de Sagunt,
que actualment està abandonada i

silenciosa.

La ruta dura 1 h 50'. Les èpoques
• més aconsellables per fer-la són la

primavera i la tardor, així com les

hores menys caloroses de I' estiu, i

especialment després d'haver plogut.
Sortirem del mateix poble de Villar

del Salz. Prendrem la carretera en

direcció a Ródenas fins gairebé el

quilòmetre tres. Caldrà creuar la via

per un pont, deixant a un costat un

dipòsit d'aigua i la zona recreativa

de Boca del Soto. La carretera

penetra en un barranc, solcat per
un rierol al fons, format per vessants

on creixen frondosos carrascars i

emergeixen agrestes penyes.
Als 30' agafarem un camí a mà

esquerra que segueix el curs d'un
rierol. Passarem pel costat d'un

pedró i ens endinsarem en una peti
ta vall de vessants suaus amb hor
tets. És una zona productiva: un

bosquet de xops, gatells i salzes, una

del

Text i fotografies de

chabier de Jaime Lorén

orla espinosa d'esbarzers i aranyo
ners, així com uns fèrtils horts, amb

les seves corresponents sèquies i

ribassos.

La majoria d'aquests horts -de

terra molt fosca- són cultivats per

gent gran activa tot i estar jubilada,
que conrea hortalisses de qualitat i

en dóna als seus fills que han emi

grat a la ciutat.

Les roques que afloren durant el

recorregut provenen de sediments

dipositats durant l'ordovicià (fa uns

480 milions d'anys) en terrenys que
llavors formaven la plataforma conti
nental pròxima a un profund oceà ja
desaparegut. En aquests ambients
litorals es van anar dipositant barres
de sorra, alhora que al fons prospe
rava una rica comunitat bentònica
de la qual en deriven les actuals res

tes fòssils de la zona. Posterior

ment, durant més de 400 milions

d'anys, aquestes roques van ser

cobertes per altres materials sedi

mentaris, van experimentar proces
sos de metamorfisme, i finalment
van donar lloc a roques més com

pactes i dures: quarsites i pissarres.
A les dues lleres, dels al·luvions

aportats pel rierol en sobresurten

pissarres de tonalitats torrades i

verdes, amb franges de sauló ver

dós intercalades. Ambdós mate-

'El roure reboll és marojo en el text original en castellà. Per tant, els bosc, marojal en el text original, seria rebolleda.
No obstant en la traducció al català hem optat per respectar el nom original en castellà al títol com a part del nom deilloc. exc urs ienísrne 27
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rials van patir plegaments i actual

ment apareixen en estrats inclinats.

Hem creuat un pont. i seguint el

curs del rierol, arribem a una zona

de troncs de xops morts.

El camí s'endinsa en una zona de

mates de carrasca (Quercus ilex).
És un dens matollar que s'estén al

vessant de solana de la muntanya
de la nostra esquerra, amb exem

plars més desenvolupats cap al peu
de la carena, de sòl més ric i amb

major disponibilitat d'aigua.

Entre el carrascar també hi

podem trobar exemplars de roure

reboll (Quercus pyrenaica) i roure de

fulla petita (Quercus faginea), roures

marcescents indicadors d'ambients

menys secs. Hi abunden els via

ranys per a I'extracció de llenya i les

clarianes que aquesta activitat

genera en el carrascar, on al cap

dels anys s'hi produeix una "cicatrit

zació" amb el creixement d'arbusts

adaptats a aquests ambients més

assolellats, com ara 'el ginebró
(Juniperus communis), la boixerola

(Arctostaphyllos uve-ursîï i l'estepa
de muntanya (Cistus laurifolius).

Als fons de la vall hi ha camps de

conreu, i en anar avançant trobarem

terrenys de pastura amb un dens

herbei format per milfulles (Achillea
Sp.) i serpoll (Thymus pulegioides),
així com un alt herbam de gramínies
que creen un fenc alt i clar.

Podem veure monticles de terra

acumulats pels talps, les furgades
deixades pels porcs senglars en la

seva recerca nocturna d'arrels i

tubercles subterranis, a caus de

conills oberts en aquest substrat

solt. Aquí acudeixen els petits caça
dors del bosc: el teixó, la geneta a el

gamarús, i fins i tot, ocasionalment,
algun esparver d'espatlles negres.

El camí es desdibuixa en remuntar

envoltat de farigola i estepes que
envaeixen el prat des dels marges del

bosc. Aquí trobarem uns magnífics
exemplars de savina de muntanya

(Juniperus savina) que s'estenen

sobre el terra. Aquesta és l'única zona

de la comarca del Jiloca on trobem'

aquest arbust reptant, que aconse

gueix viure aquí a una altura excepcio
nalment baixa (1 .100 m sobre el nivell

del mar) per a aquesta espècie.
Creuarem el rierol diverses vega

des. A la primavera i a la tardor sol

portar aigua, mentre que la resta de

mesos, l'escàs cabal s'amaga sota el

sòl. Tot i així, solen quedar tolls i bas

ses on subsisteixen les verdes algues
(Spirogyra) i la fauna aquàtica, entre

la qual cal destacar la reineta (Hylo
arboreal. un amfibi amb singulars
hàbits arborícoles.

Després de sortir a un prat, el

camí creua un rierol al llit del qual ja
s'acumulen blocs polièdrics de

quarsita. Per l'esquerra anirem

pujant a través d'una zona d'estepa
on cada cop s'intercalen més

exemplars de roure de fulla petita.
Cap al sud podrem contemplar un

magnífic bosc de roures que s'estén

fins al peu de la muntanya i per un

pendís obac limitat per les crestes de

sauló i conglomerats del triàsic d'a

questes muntanyes (Cerro de la

Solana, Callejón Ancho) del poble de

Ródenas. Són una bona mostra de

la pedra rogenca que s'estén pels
vessants del massís de San Ginés

Sierra Menera, un conjunt de gran
interès científic i cultural a causa de

l'entorn paisatgístic que configuren
aquests materials després del mode-



lat, i que ha merescut la consideració
de Punt d'Interès Geològic.

Aquesta massa de roureda està

constituïda pel roure de fulla petita i,
en menor mesura, pel roure reboll.

Aquestes denses i ombrívoles roure

des ,en el seu origen, degueren tenir

una estructura arbòria i van generar
sòls.amb terra de tons torrats.

Des de fa dècades alguns grans
mamífers han tornat a instaHar-se en

aquestes joves clapes forestals. Els

cérvols, provinents dels Montes

Universales, estan consolidant-hi una

població de gran interès, punt de

partida per a la recolonització de les

muntanyes de l'oest de la comarca.

Molt més discret resulta el cabirol.

Aquest ungulat en expansió es

beneficia de la tímida recuperació
del bosc. A l'empara d'aquests cèr
vids es dóna una discontínua pre
sència d'exemplars solitaris de llop
ibèric. Aparentment, es tracta de

mascles joves que marxen erràtics

per nous territoris sense arribar a

instal·lar-s'hi definitivament.

El corriol deixa a l'esquerra un

vessant de solana on aflora la quar
sita. Aquesta roca és molt resistent
a l'erosió, i per això constitueix els

relleus més destacats d'aquesta
part de la Serralada Ibèrica.

Després d'una breu pujada, en

10' arribarem a un coll. El nou ves

sant s'obre a la vall del Jiloca, amb

una bona panoràmica de la Peña
Palomera i de San Ginés. A la dreta

queda l'Alto de la Carnicería

(1.454m). A les esquerdes entre els

blocs de quarsita s'hi arreceren

plantes interessants. Sorprèn l'es

plet de falgueres i altres espècies
vegetals singulars com els barretets

o la clavellina de pastor.
A la baixada trobarem una desvia

ció. Hem d'agafar el camí de l'es

querra, que en 3' ens durà a una

pista un xic deteriorada. Creuarem
una roureda de roure reboll i de fulla

petita, més vigorosa a mesura que
perdem alçada:

Continuarem una forta baixada

per la pista, i trobarem àmplies cla

pes de boixerola que cobreixen gran

part del sotabosc de la roureda. No

és gens estrany tampoc trobar-nos

piles de plantes arrencades i cober

tes amb plàstics, a punt per comer

cialitzar-ne els principis actius.
AI cap de 10' trobarem una nova

desviació i tirarem cap a l'esquerra.
Deixarem una paridora a l'esquerra i

en baixar arribarem a un rierol al

fons d'un barranc.
A l'altra banda del barranc veurem

un dels racons més bonics de l'iti

nerari: gres i conglomerats de sílex

de tons rogencs recoberts per un

dens carrascar. Aquests materials ja
són del triàsic, estan formats per
sorres i palets de ribera provinents
de la destrucció de les muntanyes
de quarsita paleozoica, acumulades

per rius primitius. Aquí se'ls anome

na rodenos. També en trobarem al

Paisatge Protegit de la Pineda

d'Albarracín.
AI cap de 16' arribarem a la via

del tren miner. Des d'aquí, seguint
un camí de l'altre costat de la via

que coincideix amb el GR-24 podrí
em arribar al poble de Villar de Salz.

Ens sembla que val la pena recórrer
un trosset de la via fèrria abandona

da, com a homenatge a l'esforç
dels miners que en condicions

duríssimes arrencaven i carregaven
el mineral de ferro, amb l'elaboració

i comercialització del qual es van

enriquir altres gents i altres terres.

Seguirem la via en direcció nord (a
la nostra esquerra) sense cap risc de
trobar-nos amb el tren, perquè l'últim

ja fa gairebé quinze anys que hi va

passar. AI cap de 20' ja veurem el

poble i agafarem un camí de l'esque
rra que va paral·lel a la via. El magnífic
cim Atalaya ens quedarà al davant, i

un xic més al fons s'endevinen les

grans piles d'escòria de les mines.
La via creua per sobre la carretera

que va de Villar a Ródenas. L'aga
farem cap a la dreta i en 8' arribarem
a Villar del Salz. A la vila destaquen
diverses cases pairals, l'església i la

Casa Lugar, amb una arquitectura
inusual a la comarca, i als afores (de
camí cap a Peracense) un preciós
pedró de pedra rodeno .•

Chabier de Jaime és autor de diver

ses guies naturalístiques de la zona.

Traducció de Maria Penyarroja.
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Les incursions de cabrera a Terol

Claustre del

'Sánchez Sanz, María Elisa.
De algunos viajeros que pasaron

a dijeron pasar por Teruel y su provincia.
Primeras Jornadas de

Literatura Excursionista.
ABE de la UEC, Barcelona, 1988 i 2003

Panoràmica del castell de Morella

Fins al 1876, en què es fundà l'Associació

Catalanista d'Excursions Científiques, els

vocables incursió a excursió havien estat

utilitzats com a sinònims de correria en la

terminologia militar. Això no va passar

desapercebut a Josep Fiter, membre de la

Societat X d'intencions paramilitars
secretes. Per això, en l'Enciclopèdia
Moderna Catalana, volum II, editada per

Josep Gallach a Barcelona a tombants del

segle XX, Fiter introdueix una segona

accepció: "Excursió: Viatge d'estudi,

d'esbargiment, de contemplació".
Però poc que haurien estat divulgades
aquelles terres del sud-est d'Aragó' al

Diario de Barcelona de 1 838 si no

haguessin estat l'escenari de les

incursions i batalles singulars de les

guerres carlines que va protagonitzar
Ramon Cabrera i Griñó, (Tortosa,1806 -

Wentwort, Surrey, Anglaterra,1887).
Sobre aquesta qüestió, la nostra

aportació a la LX Assemblea Intercomarcal

d'Estudiosos de Morella, l'octubre de

1996, va ser la possible interpretació de

com el Diario de Barcelona va informar als

seus lectors dels fets ocorreguts durant

l'any 1838 a Morella i al Maestrat,

procurant d'esbrinar, com ho feien els

barcelonins, el punt just dels comunicats,

sempre tendenciosos, un cop nets de la

curiosa retòrica militar de l'època.
L'abril de 1835 Ramon Cabrera

substituí a Manuel Carnicer com a cap de

les forces carlines d'Aragó i del País

Valencià (Maestrat, Ports, el Baix Ebre,

per Jaume Ramon i Morros

Matarranya, Baix Aragó i Castelló de la

Plana). El relleu va donar un gran impuls a

la guerra per l'extraordinària mobilitat i

radicalitat que va aportar el nou general,
sobretot després que

els liberals afusellaren la seva mare, Maria

Griñó, a la Suda de Tortosa el 16 de febrer

de 1836 com a represàlia per

l'afusellament de dos alcalde liberals

comès pels carlins quan el govern va

amenaçar de mort els alcaldes que

ajudessin les tropes revoltades. El fet, que

tingué gran repercussió a

Europa, va fer encara, més violenta

la guerra al Maestrat.

El 1837, després del combat del Pla de

Pou i dels afusellaments de Burjassot, el

general Cabrera restablí la situació al

Maestrat reconquerint Cantavieja, que

fortificà de nou, i Sant Mateu. El 29 de

juny protegí el pas de l'Ebre de l'expedició
reial i comandant l'avantguarda carlista

acampà a les envistes de Madrid, on

demanà, endebades, que la capital fos

assaltada.

De retorn, separat de la frustrada
'

expedició reial a Madrid, Cabrera va

decidir tornar ràpidament des de

Guadalajara al Maestrat. Després d'auxiliar

el general Sanz, que es trobava encerclat

_ a les muntanyes de Conca, va ser derrotat

a Arcos de la Cantera, on va perdre més

d'un miler d'homes. Per la serra

d'Albarrassí va anar a refugiar-se a

Cantavieja, -plaça fortificada, on tenia la

foneria de canons- per refer les seves

forces. És per això que a partir d'aquest
moment el trobem guerrejant pel Baix

Aragó i el nord de València. Amb Morella

encerclada, la nit del 25 al 26 de gener de

1838, enmig d'una tempesta de neu,

Cabrera cansat del setge, va optar pel
suggeriment d'un dels seus voluntaris i,
gràcies a l'audaç cop de mà del tinent Pau

Alió, de Falset, que també havia estat

seminarista, s'apoderà per sorpresa de la

capital del Maestrat.

Posteriorment també va fer fracassar

l'intent de recobrar aquesta plaça forta. El

29 de juliol de 1838, el general Oráa, inicià

el setge amb 22 batallons, 12 esquadrons,
25 peces d'artilleria i altres forces, molt

superiors en artillería, per la qual cosa

s'hagueren d'eixamplar el camins. La gent
de Cabrera actuava fora de la ciutat

dificultant els subministraments.
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A primers d'agost el general va ser derrotat en

atacar els campaments de la divisió Borzo
entre la Pedrera i la serra de Sant Isidre,
davant de Morella. En la batalla, segons va

explicar el general Borzo, només feren vuit

presoners, tot i que, en un principi foren molts

més, inclòs un cap i diversos oficials que no

pogueren escapar de l'enuig dels soldats del

4t de Cavalleria que els mataren a tots "en el

calor de la refriega". Entre el botí destacava el

cavall i la capa blanca de Ramon Cabrera,
que s'havia fet escàpol, ja que tenia el costum

d'anar vestit de soldat.

Finalment els governamentals aconseguiren
d'obrir un ampli esvoranc a les muralles de

Morella, però, tot i el tribut de sang que

pagaren, no els fou pas possible d'entrar-hi, ja
que mentre assetjaven la ciutat foren

encerclats per les forces de Cabrera que

prèviament havien sortit de la ciutat. L'Estat

Major liberal en dóna la culpa a la manca de

subministraments.

Després d'haver fracassat, l'agost de 1838, el

setge de Morella per part de l'exercit liberal

comandat pel general Marcelino Oráa, el

domini del Maestrat i del Baix Aragó per les

Signatura:

Data: .........

forces de Cabrera va quedar consolidat el

mes d'octubre amb la desfeta total de la

divisió del general Pardiñas als afores de

Maella, batalla en la qual, amb el mateix "ardor
de la refriega" tampoc no es va fer cap

presoner de cavalleria, els presoners, uns

2.500 foren concentrats al dipòsit del Forcall

on anaren afusellant-los com a represàlia pels
assassinats de carlistes civils per la Guardia
Nacional de València, Saragossa i Múrcia,
cosa que hagueren de parar els Capitans
Generals respectius. Les penalitats i

desgràcies dels presoners del Forcall, com tot

camp de concentració, mereixen un estudi

més aprofundit.
Nomenat comte de Morella i tinent general
després de la victòria de Maella (octubre de

1838) obtinguda contra el general Ramon

Pardiñas, Cabrera organitzà un petit estat amb

capital a Morella, que fou el centre de l'activitat
carlista amb serveis a Cantavieja, Mirambell i

Beseit. En aquell temps arribà al punt culminant

del seu poder: ocupava la província de Terol,
gairebé tota la de Castelló, part de les de

Tarragona, Saragossa, València, Conca i

Guadalajara i alguns sectors d'Alacant, Múrcia i

Albacete.•
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Podeu fer-nos arribar la subscripció per correu postal,
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de la Unió Excursionista de Catalunva.
Gran Via de les Corts Catalanes, 576,1 r 2a - 08011 Barcelona. Telèfon 93 454 32 47,
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Situació.
Actualment les terres del Jiloca i

Gallocanta formen part de les comarques
de Campo de Daroca i Calamocha,
situades a l'oest d'Aragó, als contraforts
orientals del Sistema Ibèric. La comarca

de Campo de Daroca pertany a la

província de Saragossa mentre que la de
Calamocha pertany a Terol, però
antigament constituïen una unitat

política coneguda com a Comunidad
Histórica de Daroca. La vila de Daroca,
que durant segles actuà com a capital
social, política i econòmica d'aquestes
terres, és un dels principals conjunts
històrics d'Aragó i manté un magnífic
patrimoni urbanístic i monumental. La

regió, amb una superfície de 3.317 Km',
engloba, entre pobles i pedanies, un total
de 102 nuclis urbans amb una població
de només 23.830 habitants (cens de

1995).

Relleu
La regió travessada de nord a sud pel riu

Jiloca se situa entre les branques oriental
i occidental del Sistema Ibèric i

comprèn, entre altres, les serres de

Menera, Atea, Santa Cruz, Cucalón,
Oriche, Modorra, Herrera, Peco i Lidón.

D'aquestes serres neixen tres grans rius:

I'Huerva,I'Aguasvivas i el Martín, que
desemboquen a l'Ebre. El riu Jiloca
constitueix l'element geogràfic més

important,ja que reuneix poblacions,
agricultura i una important indústria

agroalimentària, i té afluents amb cabals

importants, com el riu Pancrudo. A la
zona nord, hi trobem el riu Piedra,
d'impressionant bellesa paisatgística, i els
més petits Ortiz i Perejiles, que formen

part de la conca del riu Jalón.

Un dels elements més significatius de la
zona és la llacuna de Gallocanta, situada a

1.000 m de altitud, a cavall de les

províncies de Terol i Saragossa.Aquesta
llacuna està situada en el fons d'una
extensa conca endorreica, aïllada i

independent, originada per l'enfonsament
tectònic d'un sector del Sistema Ibèric.
El nivell de les seves aigües salines fluctua

periòdicament en cicles de diversos anys.
A més de la llacuna de Gallocanta, hi ha
la de la Zaida, que només s'inunda els

anys més plujosos, i la de Guialguerrero,
amb un nivell d'aigua estable.

Natura

Aquesta regió destaca per la importància
del seu patrimoni històric, artístic i

cultural, però també per la gran riquesa i

varietat del seu medi natural. Rius,
llacunes, boscos, estepes i nombroses

espècies de gran valor ecològic per la
seva singularitat a raresa formen part del

patrimoni natural d'aquestes terres. No

obstant, l'enclavament de major valor

ecològic és la llacuna de Gallocanta. És
una de les zones humides més importants
de la Península Ibérica i d'Europa per les
comunitats biològiques que hi habiten,
tant vegetals com animals, especialment
en èpoques de migració d'aus, entre les

quals destaca la grua, amb un cens de fins
a 60.000 exemplars. Aquest espai natural

sempre ha estat font de conflictes entre

agricultors, administració i ecologistes,
per culpa principalment de l'extracció

d'aigua per a l'agricultura. En l'actualitat

la llacuna està declarada com a Refugi de
Fauna Silvestre (Decret 69/1995, del 4

d'abril, de la Diputació General d'Aragó),
Zona d'Especial Protecció per a les Aus -

ZEPA- (Directiva 79/409/CEE) i està

inclosa en la Llista de zones humides

d'Importància Internacional (Conveni
Ramsar).

Clima
La climatologia és de tipus continental

mediterrània amb precipitacions escasses i

temperatures molt baixes durant l'hivern.
Presenta una gran variació de

temperatures entre el dia i la nit i entre

les estacions, amb una mitjana de cinc

mesos anuals amb rise de gelades. Les

precipitacions, molt influenciades per

l'estacionalitat, ronden els 450 mm

anuals.

Accessos i comunicacions
Per carretera:

Aquestes terres constitueixen des d'antic

una via de comunicació de la vall de
l'Ebre amb Castella i el Llevant. Des
de Barcelona i Lleida agafarem la N-U

a l'autopista A2 fins a Saragossa i tot

seguit prendrem la N-330 que uneix

Saragossa amb Terol. Una possible
variant des de Lleida és arribar fins a

Fraga i alli agafar la N-211 fins a

Caminreal. Des de Tarragona agafarem la
N-420 fins a Alcañiz i en aquest punt
prendremla N-211.
Amb tren:

Fins a Saragossa i alli cal connectar amb

la Iínia Canfranc-Saragossa-Terol
València.

Amb autobús:
De Saragossa a Daroca, Agreda
Automovil SA, 976 55 45 88.
De Saragossa a Daroca i Calamocha,
Autobuses Teruel Zaragoza SA

(ATEZASA), 976275133.

Allotjaments
Albergs:
Alberg AlIucant, Gallocanta, 976 80 31

37, allucant@arsys.es,
www.gallocanta.com
Alberg de joventut de Daroca, 976 80 12

68,976 80 03 12 (ajuntament de Daroca)
i 976 80 01 29 (reserves) obert tot l'any
(grup mínim 10 persones).
Alberg municipal d'Anento, 976 80 59 20

Centre de vacances Barbacán, Barrachina,
978 73 28 72 i 629 56 33 97

Cases rurals:
Casatur (Associació de cases de turisme

rural), 9768009 69,
casatur@ecoturismoaragon.com,
www.ecoturismoaragon.com. Les cases

de turisme rural agrupades en l'associació

Casatur de la zona són les següents:
Casa Fina,Anento, 976805904;
Casa Médicas,Atea, 654140378;
Casa Peribañez, Báguena, 978 73 16 72;

Casa Los Murillos, Bañón, 978 86 24 18;
Casa Rio, Bello, 978 73 41 36;
Casa Amparo, Blancas, 978 86 32 56;
Casa Joaquina, Cam.inreal, 978 86 23 20;
Casa Los Abuelos,Caminreal, 978 86 2195;
Casa Baron Ezpeleta, Daroca, 976 80 08 05;
Casa Marta y José, Fombuena, 976808014;
Casa El Acebo, Fonfria, 978 72 50 45;
Casa La Laguna, Gallocanta, 976803138;
Casa Maribel, Herrera de los Navarros,
976 1430 67; Casa Nicolâs-Felisa,
Herrera de los Navarros, 976 1431 35;
Casa Digna, Las Cuerlas, 976 80 30 43;
Casa La Alcoholera, Manchones, 976 80
04 57; Casa Adela, Odón, 97873 68 75;
Casa Ma Carmen, Odón, 978 73 68 34;
Casa Ana, Olalla, 978 73 51 00; Casa

Marco, San Martín del Rio, 978733404;
Casa Aranda,Torralba de los Frailes,
976 80 93 93; Casa Matilde, Torralba de
los Frailes, 976 80 94 45; Casa Sara, Torre

los Negros, 978 73 29 54; Casa El

Molino, Torre los Negros, 978 73 29 33;
Casa Carmen, Used, 976809285; Casa
La Pocha, Used, 976 80 90 28; Casa

Montse, Used, 976 80 94 87; Casa

Cristina,Villar de los Navarros, 976·142812.
Altres cases rurals:
Casa Bernad, Cutanda, 978 73 50 04;
Teresa Ballestín, Gallocanta, 976 80 30 80;
El Granero, Huesca del Comun,
978 81 05 67, Tomás Vicente, Santed,
976 80 93 61; Casa Caridad, Tornos,
978 73 41 60; Casa Caferino, Tornos,
978734337

Hostals i hotels:
Trobareu à mplia oferta a Calamocha,
Daroca i Monreal del Campo.

Altres serveis

Informació turística:

Oficina de turisme de Daroca,
976 80 01 29, darocaturismo@dpz.es,
www.daroca.info
Oficina de turisme de Calamocha,
9787305 15

Oficina de turisme de Monreal del

Campo, 9788630 01(oberta només a

l'estiu)

En aquestes oficines trobareu informació

de diferents rutes turístiques per conèixer

l'art mudèjar, l'art gòtic i els castells i

fortificacions d'aquestes terres.

Guies turístics:

Daroguia, associació comarcal de guies
turístics de Daroca, 976 80 07 25

Grulla Guía, Gallocanta 976 80 30 26 i

60031 51 20
Asociación de guias de la laguna de

Gallocanta, Bello, 978 73 40 29

Serveis turístics:

Centre d'interpretació de la llacuna de

Gallocanta, en la carretera entre Bella i

Tornos, 978 72 50 04

Museus:
Museo de los Corporales, Daroca,
976800732
Museo de la Pastelería, Daroca,
976800782
Museo de Aves de Gallocanta,
976803026 i 600 31 51 20
Museo Monográfico del Azafrán,
Monreal del Campo, 978 86 32 36

Museo del Vino , San Martín del Río,
978733404 i 607 37 41 35

Museo Arqueológico Comarcal, Daroca,
976800129
Museo Agrícola "Cantin-Luna",Tornos,
978734327

Casa-Museo Antropológico, Fuentes del

Jiloca, 976 89 10 01

Sala de exposición del Hombre y la

Naturaleza, Berrueco

Museo Religioso,Villar de los Navarros,
976 1428 30
Museo, Blancas, Casa Amparo
Molino de viento, Ojos Negros,
978865257
Mercats (fires:
Saló Nacional del Pernil- SANJA
a Calamocha (maig)
Festa medieval i representació de

l'arribada del Cid a Poyo del Cid (maig)
Fira medieval a Daroca (juliol)
Fira d'artesania-ARTEMON a Monreal

del Campo (juliol)
Festival internacional de música antiga a

Daroca (agost)



notícies i" aeti\li,ta,ts
Aprovat el PRUG d'Aigüestortes

El Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya va publicar el passat 1 9 de
febrer el decret del Pla Rector d'Ús i

Gestió (PRUG) del Parc Nacional

d'Aigüestortes i Estany de Sant

Maurici, aprovat dues setmanes

abans. El projecte inicial del pla va ser

acollit amb recel pel món excursionista

i, segons la Federació d'Entitats

Excursionistes de Catalunya (FEEC).
malgrat les modificacions que s'hi van

introduir després de sotmetre el

projecte a informació pública, no s'han
fet ressò de les queixes dels

muntanyencs.

En un principi, el PRUG, que va sortir
a informació pública ara fa un any, va

provocar un fort malestar en el món
excursionista a causa de les grans
restriccions que proposava. Així, el pla
dissenyat pel departament de Medi

Ambient preveia notables limitacions

pel que fa a la pràctica d'activitats com

el senderisme, l'alpinisme, l'escalada,
l'esquí de muntanya i les caminades

amb raquetes de neu, així com l'ús de
les bicicletes tot terreny. Igualment el

projecte limitava les pemoctacions en

bivacs, acampades i els refugis i

prohibia les competicions i el descens

de barrancs.

Arran d'aquesta situació, la FEEC va

presentar diverses al·legacions al pla
que, finalment no van ser escoltades.

Si bé, tal com havia demanat la FEEC en

les seves al·legacions, en la normativa

aprovada es manifesta que s'ha de

prestar una especial atenció a

"l'excursionisme practicat tradicionalment

en el parc i respectuós amb el valor

ecològic", el passat 7 de març la
federació publicava a la seva web

(http://VvVWV.feec.org/Noticies/832. html
que "en cap punt trobem que els

muntanyencs tinguem cap avantatge o

facilitat per practicar el nostre esport ni

tan sols que ens drferencif deis visitants
ocasionals o turistes".

La FEEC considera que amb el PRUG

d'Aigüestortes "més aviat es posen
dificultats a les nostres activitats" i

posa com a exemple "la prohibició
total de pemoctar al parc fora deis

refugis", quan, argumenta, la pràctica
del bivac és "permesa amb lògiques
condicions a tots els parcs de l'Estat

espanyol i de tot Europa",

La federació excursionista es queixa
que el mes de juny de l'any passat, va

presentar oficialment nombroses

al·legacions al projecte, entenent que

SEGONA MARXA A PEU CONTRA EL TÚNEL DE BRACONS
El passat 15 i 16 de febrer, es van celebrar tot una sèrie d'ac

tes a favor de les Valls d'en Bas i el Fornés, i contra l'eix Vic

Olot i el túnel de Bracons. El dissabte dia 15 hi va haver la

concentració a Sant Esteve d'en Bas i, aillarg del dia, es van

la proposta presentada a informació

pública perjudicava seriosament els
interessos del col·lectiu muntanyenc, i

proposava la revisió i modificació

d'alguns punts i fins l'últim moment va

insistir per tal que fossin admeses.

No obstant, lamenta, "a la reunió del

patronat per aprovar la normativa

abans que el decret fos definitivament

aprovat pel Govem de la Generalitat,
no es varen acceptar cap de les
nostres propostes" i, en canvi, "a la

mateixa reunió es va donar llum verda
a la possible ampliació de les

estacions d'esquí, activitat que com

tothom sap és molt menys agressiva
pel medi natural que dormir al ras o

amb una petita tenda".

Davant d'aquesta situació, la mateixa
Federació va engegar una campanya

per tal que tothom qui ho volgués
pogués adherir-se a la proposta
d'al·legacions presentades per la
FEEC des de la Secretaria de la
Federació han estat comptabilitzades
1.548 adhesions.

desenvolupar activitats reivindicatives, en contra de la guerra,

jocs per mainada, fallers, etc.

Com a acte principal, l'endemà diumenge, es va dur à terme

la II Marxa a Peu Catalunya sota el lema "Camina per la Vall
d'en Bas contra el túnel de Bracons", La concentració va ser

a la casa de colònies Mas
Rourell de .loanetes. A la
caminada s'hi van apuntar
unes dues mil persones de

perfils diversos; excursionis

tes, ecologistes, pagesos i
turistes.
Per un paisatge meravellós,
entre prades, deveses,
masies i l'ermita de Sant

Marc, es va recórrer el que
serà la zona de sortida de la
boca est del túnel, i que
amb la seva construcció
deixarà aquest espai total
ment transformat.
Un dinar ben organitzat,
amb música i cornuncats
diversos, va cloure una

esplèndida jornada, marca

da però pel malestar i la

incomprensió que significa
Unes dues mil persones van participar en la segona marxa contra el túnel de Bracons. Foto: Jordi Zapata
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aquesta obra gegantina per una gran part de la població
d'Osona i la Garrotxa. - Jordi Zapata

CANVI DE GUARDES AL REFUGI DE CARO 0{:
El refugi de Caro, als Ports de Beseit, ha canviat de guar
des, després que hi renunciessin ara fa dos mesos

l'Assumpta i el Lluís, que havien gestionat la instal·lació
durant els últims anys i a qui la Unió Excursionista de

Catalunya vol expressar el seu profund agraïment per la

professionalitat amb la qual han gestionat el refugi durant
tot aquest temps. Els nous responsables del refugi són la
Mari i el Maria, amb qui podeu contactar a través dels
telèfon 977 26 71 28 i del mòbil617 808 816.

HOMENATGE A CéSAR AUGUST TORRAS

LAjuntament de Barcelona havia de dedicar un carrer a la
memòria de qui va ser mestre d'excursionistes, Cèsar

August Torras. El vial s'havia d'obrir a la falda de

Vallvidrera, gairebé paral·lel a l'inici de la drecera però
actualment ha desaparegut del mapa de la ciutat, tot i que
encara no del nomenclàtor. Eilloc va ser l'escenari escollit

pel Centre Excursionista de Catalunya per recordar el

passat 1 de març de 2003 per recordar la seva trajectò
ria excursionística.

Lhomenatge, organitzat conjuntament amb el districte de

Sarrià-Sant Gervasi i els Blaus de Sarrià, consistí en el
descobriment d'una tarja. Lacte començà amb la cami

nada d'un parell de centenars d'excursionistes des de la
seu de l'Ajuntament de Sarrià fins ailloc on s'hauria iniciat

el carrer. Obrí els parlaments Jaume Ciurana i Llevadot,
president del Consell del Districte. Després Joaquim
Cabeza i Valls del CEC i membre de l'ABE de la UEC

exposà la vida de l'homenatjat, ressaltant la magna obra

de les guies del Pirineu català, punt de referència de molts

estudiosos, just després de celebrar, l'any passat, el cen

tenari de l'aparició del primer volum i els 150 anys del nai

xement de l'autor. La tercera intervenció, en nom de la

tarnâia, anà a càrrec de la seva neta Eulàlia Torras i

Armangué. Per part del Centre Excursionista els Blaus va

parlar Antoni Mañé i Sàbat i pel Centre Excursionista de

Catalunya, el seu president, Enric Nasas i Sisquella. Va
cloure els parlaments Carles Martin, regidor del Districte.
Un selecte i abundant refrigeri presidit pel "Blauet", el

gegantó dels joves excursionistes de Sarrià, fou el colofó

d'aquest acte col·lectiu en què veiérem representats,
apart dels organitzadors, entre altres: l'Agrupació
Excursionista Pedraforca, l'Associació Excursionista

d'Etnografia i Folklore, el Foment Excursionista de
Barcelona i la Unió Excursionista de Catalunya. - Jaume
Ramon

mot en castellà que fa referència a

indrets on abunden els ermots, a dit en

d'altres paraules, a llocs erms on la

terra no és apte pel conreu. En els llocs

més frescs de les serres que envolten

Gallocanta hi ha els marojales o, en

català, rouredes de roure reboll [Quer
cus pyrenaica] i, també les rebol/edas

o, en català, rouredes de roure valencià

a de fulla petita [Quercus faginea]. De

totes formes, la comunitat més present
tant pels voltants de la llacuna, com de

la comarca del Jiloca, en general, és el

carrascal a carrascar, en català. El

carrascar és una agrupació d'alzines

carrasques (o carrascos), espècie que

té per nom científic [Quercus l/ex subs

bal/ota].

La vegetació de Gallocanta
i les terres deI]iloca per Ramon Boter de Palau

En aquest monogràfic de la revista

parlem de Gallocanta i d'un àmbit terri

torial molt més ampli: la comarca del

Jiloca, solcada pel riu homònim.

Gallocanta és una llacuna situada al

'fons d'una conca endorreica; és a dir

una cubeta on les aigües no tenen sor

tida directa al mar ni a través de cap
altre riu. Aquest context geogràfic
forma un paisatge vegetal molt singular,
amb un seguit de comunitats vegetals i

ambients propis de llocs inundats. La

comarca del riu Jiloca, afluent del Jalón

i, per extensió, del riu Ebre, és de clima

mediterrani, però amb tendència a con

tinental, amb una vegetació ben pròpia
d'aquest entorn climàtic. Ara no volem

parlar de les especificitats de la vegeta
ció d'un lloc i l'altre, simplement aprofi
tarem l'avinentesa d'explicar el signifi
cat d� determinats conceptes relatius a

la vegetació que apareixen en alguns
dels articles d'aquest monogràfic.

Genèricament en aiguamolls, basses

a llacunes hi trobem vegetació palustre
a vegetació aquàtica, entre la qual dis

tingim: la que sura en la superfície de

l'aigua (ex. les llentilles d'aigua); la que
té les arrels submergides, però la plan
ta sura (ex. la boga); a aquelles plantes
que viuen en sòls temporalment inun

dats (ex. el canyís).
A Gallocanta, a banda de la vegetació

aquàtica, hi trobem prats halòfils i hidrò

fils. Els prats, formats per plantes herbà

cies a manera de catifa, quan són halò

fils significa que arrelen en sòls salins i,
per tant estan formats per gramínies i

plantes molt ben adaptades als subs

trats salats. I quan parlem de prats
hidròfils seran prats caracteritzats per

tenir una vegetació molt ben adaptada a

sòls permanentment inundats d'aigua.
Un cop a fora de l'aigua i de les

zones inundables de la llacuna de

Gallocanta hi trobem les parameras,

amb la col'loboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample

exc urs .i:o !I1Iísme 35
31 ...



CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

FEDERACI£rN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO

ASAMBLEA y
MARCHA NACIONAL
DE VETERANOS

BODAS DE ORO: 1929 -1979

MONTAÑEROS DE ARAGON

L'única Marxa de Veterans d'Espanya celebrada fins ara en terres aragoneses va ser l'any 1979,
amb motiu de les noces d'or de Montañeros de Aragón, d'Osca. Tenia per objectiu

l'antic cenobi de San Juan de la Peña, bressol de la nacionalitat aragonesa, cosa que va

permetre als nostres veterans del Regiment Pirinenc núm. 1 de la Generalitat de Catalunya,
recordar proeses juvenils per aquelles serralades mentre gaudien de la gentil acollida

de I'Escuela Militar de Alta Montaña de Jaca, lloc escollit per molts membres de la SAME

per realitzar el servei militar tot mantenint-se en forma.

36 excursíonisme
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Punta
de las Olas

(3.002 m)
per la vall d'Añisdo

.

et sobrarb
Horari: 4 h el primer dia i unes

10 h el segon
Desnivell: 800 m el primer dia i
uns 1.300 m el segon
Dificultat: no presenta una gran

dificultat tècnica. Fins ben entrat el

juliol caldrà piolet i grampons a la

part alta del recorregut. Itinerari
molt llarg.
Època:priferiblement l'estiu i la tardor

:Shrra. Guara I , Esc.
. "Ed. Alpina.

Cartografia: Ordesa, Esc. 1:40.000,
Ed. Alpina
Accés: a 9 Km d'Ainsa en direcció a

Bielsa trobem, a la sortida

d'Escalona, el trencall cap a la
carretera aifaltada que va a Fanlo.
Estreta però espectacular. A 12 Km,
ben indicat, hi ha l'entrada a

Añisclo, on cal deixar el cotxe.

El Huevo
(¡.031 m)

Serra de Guar."
Accés: cinc quilòmetres abans
iIl"anibar a Osea per la N-240.
prenem el trencallJl mà dreta en

direcció Loporzano i a l'embassament
.de Vadiello. Co ¡""em per carretera

aifaltada fins a l'embassament, on

aparquem.



Descripció: el primer dia es tracta de gaudir
de la irnpressionant vall del riu Vellos,
coneguda com el Cañón de Añisclo. Tot just
entrar trobem l'ermita troglodita de San

Urbez. De mica en mica, seguint el carni

ample i evident que va per l'esquerra del riu,
remuntem la vall mentre s'estreny i va

quedant encaixonada entre parets cada cop
més altes.A les 2h 30 min trobem el pla de la

Ripereta, bon lloc per parar a dinar o a

descansar. Aquí comença la part més estreta

del canó.Al cap d'una hora el camí guanya
altura i la vall s'eixampla.A unes 4 h de

l'inici, a la confluència per l'esquerra de la
vall de Fuen Blanca, apareix un pla allargassat
amb wu cabaneta on podem fer bivac o

plantar la tenda (la cabana està en bon estat

però també força bruta), 1.700 ITL

I_� ::_-- _

Descripció: ascensió tècnicament modesta,
però amb el compromís d'un emplaçament
allunyat i salvatge per seguir la petja d'un dels

més grans pirineistes de tots els temps. La

primera ascensió fou efectuada per la cordada

Arlaud, Espouy, Monégier l'any 1927.

L'ascensió pot iniciar-se al refugi, però tenint

en compte l'important desnivell pot conside
rar-se la possibilitat de fer bivac a la sortida
del bosc, allà on el camí flanqueja a l' esquerra

per introduir-se al barranc de Llardana, cap
als 2.200 m. Per arribar-m de sota el refugi
es creua el pont del riu Anyescruces i es

remunta el camí del marge esquerre, deixant
a la dreta la cruilla cap a Millares. Més enda

vant el carni s'enfila dret pel bosc del Clot,
fins que a la sortida planeja una cinquantena
de metres per vorejar el darrer estrep prove
nint de les Espades. Ben bé 1h 30 min.

Descripció: allímit occidental de la serra de

Guara, el riu Guatezalema forma un engorjat
espectacular amb agulles capricioses i parets
de conglomerat d'aires montserratins. Aquí
s'hi va construir el pantà de Vadiello, on

comença l'itinerari circular per descobrir

aquest racó carregat de misticisme i espiri
tualitat, on trobem tres ermites i un mones

tir. Si només volem fer l'ascensió, es pot
arribar amb cotxe fins al monestir però ens

perdrem l' essència de l'indret.

Travessem la presa i remuntem la pista durant
30 min. fins que trobem un trencall a l'es

querra que indica Ermitas; és per on torna

rem. Seguim recte 30 min. més fins a trobar
la pista que puja. del poble d'Aguas. Agafem
la bifurcació a l'esquerra per encarar la mura

lla rocosa d'El Pito. El cami baixa una mica i

travessa un barranc. Cinquanta metres més

Segon dia: seguim. vall amunt (marques del

GR11),ja sense vegetació. Grades rocalloses

donen lloc a petites cascades. Collado

d'Añisclo a 2.460 m, amb vistes sobre Pineta.

D'aquí veiem l'itinerari que contorneja, fent

wu gran "essa" , la paret vertical que baixa

del nostre cim. Entre paret i paret queda un

estret pas al bell mig d'una enorme tartera. És
la part més feixuga de l'ascensió. Situats al
vessant sud de la Punta de las Olas enllacem

amb l'itinerari més popular que ve d'Ordesa

sense dificultat fins al cim a 3.002 m,4h.
Vistes sobre Ordesa, Pineta i Aiiisclo. Girant
la vista cap enrere, descobrim dues piràmides
evidents, són els pics de Baudrimont, els
tresmils més oblidats del Pirineu. Poden
assolir-se els dos en 1h 30 min en anada i

tornada (F). Per no tornar pel mateix lloc,

anem a buscar el

Collado superior
de Góriz, cosa

que ens obliga a

fer una gran
volta però no m

ha més opcions.
Del coll (2.329
m) baixem

Atansament i atac: remuntem el torrent, de

primer pel marge esquerre, fins que es torna

incòmode, llavors canviem de marge i pel
bell mig continuem, sempre en fort pen-
dent, fins a l'ampli plateau de la gelera de

Llardana. Unes dues hores en bones condi

cions. L'atac és inconfusible i sense proble
mes de rimaia. El corredor té un pendent
mitjà d'uns 45°. Amb forta innivació, la sor

tida defensada per la cornisa es pot vorejar campi'l
per l'esquerra (60°). Cap al final del primer
terç, un curt sortint rocallós pot presentar
complicacions si el trobem descobert de neu

(IVO).
Descens: a la sortida del corredor guanyem
el cim per la cresta i baixem per la via nor

mal al NO, fins que unes canals o pales a

l' esquerra permeten tornar a la gelera. Amb
molta neu és un xic delicat, si no, fàcil.

.'

enllà una fita marca l'inici del corriol que
puja al cim arrodonit d'El Huevo. Guanya
alçada entre garriga fins a arribar a un pla
enlairat sobre la vall. Avancem dintre un bosc

d'alzines en direcció al cim. Hem d'estar

atents a un prim trencall a l' esquerra que
puja i s' enlaira sobre el bosc per assolir la

roca conglomerada. El corriol s'atansa al buit

just sobre el monestir de Sm Cosme i San
Damián. És un pas aeri i vertiginós però
sense dificultat real. Una carena allargassada
ens deixa al punt culminant d'El Huevo a

1.031 m. Segurament veurem voltors, espe
cialment a la primavera, i serà fàcil observar
nius en una agulla separada per uns escassos

metres del nostre cim. Les vistes a 360° són

espectaculars, en especial sobre el pantà i cap
al Tozal de Guara. Baixem per on hem pujat
i, un cop a la pista, la seguim cap avall, pas
sant per la bonica ermita del Socorro, que

domina la vall, després per la capella de San
Urbez i finalment pel monestir, ben conser

vat però tancat, ja que és propietat privada.
Baixant del monestir cap al pantà trobem a

uns 150 m un trencall a l' esquerra que baixa
al fons de la vall i canvia de vessant. A l'altre
costat trobem una petita edificació oberta
anomenada la Cruz Cubierta. A continuació
enllacem amb la pista del principi i retornem

a la presa.

Pasqual Ganiga



Del món editorial i en relació a la comarca del Jiloca, destaquem
dos motors: l'editorial Prames i el Centro de Estudios delJiloca.
L'editorial Prames està plenament activa i treu guies contínuament.

Tot i que és relativament jove, ha publicat molts volums, ja que

compta amb el suport de la federació i el govern aragonesos. Un

exemple oposat al que tenim a casa nostra són les topoguies dels
senders de gran recorregut.
Per la seva banda, el Centro de Estudios del Jiloca és una entitat

que, amb els seus quinze anys de vida, ha estat d'una vitalitat molt
destacable. La seva labor abraça l'espectre cultural en el sentit ampli,
però aquí ens restringirern a comentar la faceta editorial, que pot
ser és una de les més notables. D'entrada publica la revista semestral

Guies' naturalistes

Xiloca, que és d'enfocament multidisciplinar; en canvi, els Cuadernos
del Baile de San Roque és una revista especialitzada en etnologia. A

part de les publicacions periòdiques, també desenvolupen una sèrie

de monografies. Per exemple, un llibre ben bonic que pot acom

panyar-nos en alguna volta és el de Los Peirones ert las comarcas del

ji/oca y Campo de Daroca del 2002, entre els molts que ens poden
resultar d'interès per documentar la visita d'aquestes terres.

Des d'aquí hem volgut ressenyar els m.illors exemples del que s'ha

publicat sobre la zona que centra aquest número. Ho fem agru

pant-les en dues grans àrees temàtiques.

Guía de la naturaleza
de Gallocanta
diversos autors

Prames i Asociación para el Desarrollo Rural

Integral de las Tierras del jiloca y Callocanta,
desembre de 2001

240x170mm, 167 pàg., il-lustrai tot color

Gallocanta, el Jiloca y
la Sierra de Cucalón.
17 excursiones naturalistas
Chabier de jaime Lorén

Parajes Naturales de Aragón, 5

Prames, novembre de 2001

240x150mm, 261 pàg., illustrat tot color

Paisajes naturales
de la provicia de Teruel
Guía del medio natural

J L. Peña, L. A. Longares, M. Espinalt
Conoeer Teruel, Guías temáticas

Institute de Estudios Turolenses, 2000

220x120n-¡rn, 240 pàg., il-lustrat tot color

En les fitxes que us presentem, Guía de la naturaleza de Gallocanta i

Gallocanta, el jiloca y la Sierra de Cucalón són dues excellents guies
per conèixer la riquesa natural d'aquesta comarca i, especialment,
de la llacuna de Gallocanta. Elllibre de Chabier de Jaime Lorén ja
tenia una versió anterior en la mateixa editorial (Por la Laguna de

Callocanta Sierras delji/oca) que també ens pot servir. La "Guía de la
naturaleza de Gallocanta" és obra d'un equip molt complet que
tracta la llacuna en els aspectes faunístics, i també d'ambients i de

context geomorfològic. Està feta amb gust i coneixement, i acaba
amb la recomanació de vuit itineraris. La guia Callocanta, elji/oca y
la Sierra de Cucalón estructura les explicacions a partir de les excur

sions que abasten un àmbit més ampli: el de tota la comarca. És el

cinquè volum d'una sèrie que s'iniciava amb una mena de catàleg
dels 29 paratges naturals en el conjunt d'Aragó titulat com la

mateixa collecció que originà, Parajes Naturales de Aragón. Però

aquest és un llibre que sols apunta unes idees molt generals, per
a.ixò no l'incloem en les fitxes.
Per contra, sí que valla pena esmentar la guia Paisajes naturales de la

provicia de Ten/el que, simplement amb la bonica illustració, ja ens

invita a descobrir molts altres racons de la província de Terol. A

continuació, el text explicatiu ens introdueix bé en aquests paisat
ges d'una riquesa que no sempre hem sabut valorar. La muntanya es

presenta en un punt d'aridesa mediterrània que permet al relleu ser

molt expressiu.

Guies excursionistes ----------------------

Por los caminos del Jiloca
y Gallocanta
Diversos autors.

Por los caminos de Aragón, 5

Prames, 1996

230x170mm, 207 pàg.,
iilustrat tot color;
g/Aia i 4 mapes 1:40000

La xarxa senderista en aquestes terres té traçats el GR-24 i els PR

Z-18, 19 i 20 i els PR TE-4, 15 i 16 que queden recollits al mapa i

guia Por los caminos deljiloca y Callocanta. Però a més, per la part nord

de la comarca passa el GR-90, que recull la corresponent guia,
també editada per Prames, que en una segona fase s'ocupa del

Sistema Ibèric de Saragossa.
Eillibre Por los caminos delji/oca y Gallocanta i els seus mapes són els

de referència per a fer tota mena d'excursions per aquestes terres. La

cartografia cobreix tota la regió amb quatre fulls, a escala 1:40 000.

El problema és que està esgotat i pot costar de trobar.

BTT Laguna de Gallocanta,
Monasterio de Piedra,
Sierras del Huerva y Jiloca
23 itinerarios por las
comarcas de Daroca y
Calamocha

josé Moreno

Prames, novembre de 1995

210x150mm, 135 pàg., illustrai
blanc i negre, i mapa

Pels que vulguin aprofitar el viatge per fer alguna escaladeta en un

indret poc habitual per a nosaltres poden buscar idees a Escalando por

Zaragoza (paredes del suroeste) de Felipe Guinda. Amb bicicleta, tro

bemla guia BTT Laguna de Callocanta, Monasterio de Piedra, Sierras

del Huerva }' ji/oca que, si bé és una edició força senzilla d'una pri
mera etapa editorial, pot resultar-nos una eina pràctica i de consul

ta ràpida.



Si amb aquesta zona no en teniu prou i voleu conèixer altres

zones terolenques, us proposem dues publicacions més:

ALTO MAESTRAZGO
TUROLENSE

Guia Excursionista i Tùristica

Mapa topogràfic 1/50. 000

Editorial Alpina, Cranollers, 1995

El Maestrat és un topònim d'origen històric dels

temps dels Templers i Sanjoanistes, a cavall entre Terol

i Castelló de la Plana. Morella, la capital, es va popula
ritzar i donar a conèixer durant les guerres carlines

(1838). La guia, que va acom

panyada d'un mapa topogràfic
amb coloració altimètrica, dis

posa, a més de les notes geo

gràfiques, d'excursions a peu i

amb bicicleta, itineraris cul

turals (GR-8, PR-6, PR-7),
espeleologia, turisme rural i

els serveis que es poden tro-

bar a les poblacions de la

zona cartografiada.

Jaume Ramon i Morros

� Webs de motxilla

BECEITE - VILLEL
Maestrazgo - Gudar - Javalambre

Prames, Saragossa, 1990

210 x 150 mm, 190 pàgs, color, mapes.

El volum es una descripció del

sender de gran recorregut
número, que recorre la part
oriental de la província de

Terol que uneix les pobla
cions de la Franja amb les

del Maestrat aragonès.
Molt interessant per les

descripcions historico

artístiques de les pobla
cions, geografia, histò

na i costums

populars, el coneixe

ment de les quals
ens permetrà pro

gramar, gaudir i

descobrir uns itineraris inte

ressantíssims.

fR.M

GALLOCANTA, JILOCA, DAROCA I CALAMOCHA pe� Maria Penyarro]a

Per fer una escapada sense anar gaire lluny i poder fer-hi

gairebé de tot, res com les comarques de Daroca i

Calamocha, a Terol. A la llacuna de Gallocanta s'hi poden
observar aus hivernants o en migració, al llarg del riu
Jiloca hi trobem diversos edificis i monuments històrics, i

les dues comarques compten amb interessants possibili
tats per fer-hi escalada, rutes a peu o en BD.

A la web oficial de la comarca del camp de Daroca,
• •• • • • ••• •• " en català,

hi trobarem dades sobre com arribar-hi i què s'hi pot
veure, llistats d'allotjaments, monuments i llocs d'interès,
oficines de turisme, restaurants. És a dir, informació molt
útil per planificar-hi una visita. La website IQ.&IriaD

•
- • • • està dedicada a les comarques de Daroca

i Calamocha. Inclou un mapa del curs del riu Jiloca, des

cripció d'accessos, medi natural, economia, història, art,
etnografia, turisme i agenda de la zona. Una altra adreça
dedicada a la comarca de Daroca és • -

Pel que fa a la llacuna de Gallocanta, declarada Zona

d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), on abunda l'a

gró roig, grues i camallargs, entre altres espècies,
• • va bé per

documentar-se sobre aquest espai natural protegit i reco

pilar dades per planificar-hi una visita. La plana oficial
d'un hostal pensat per als ornitòlegs, .lij.&.�iltilr;r;J:m
inclou una webcam de la llacuna, galeria de fotos amb

portafolis de diferents fotògrafs, ressenyes de rutes a peu

a l'entorn de Gallocanta, descripció de les característi

ques medioambientals de la llacuna, i enllaços pertinents
i ben seleccionats. La fitxa tècnica del Ministeri de Medi

Ambient sobre la llacuna de Gallocanta la trobarem a

••qibidœœm.MS1••�_on també hi
ha el conveni RAMSAR sobre protecció de zones humi

des d'arreu del món.

l!ailJllllSDII trobarem un mapa esquemàtic, i la ressenya en

català del GR-24, una ruta marcada de 80 km per
Calatayud, Daroca i Gallocanta, que comença a

l'Aldehuela de Liestos i acaba a Peracense, passant per
llocs d'especial bellesa i importància geològica, faunísti

ca, botànica ilo històrica de la zona. També en català,

¡mm.m inclou la ressenya de senders i excursions a

peu des del poble de Báguena, alguns coincidint amb el

GR-24, i altres de descoberta de la zona de Gallocanta i
Daroca en cotxe, amb il·lustracions. I a

vmDl[œmnmElŒ!mlZ1lmœiImRdl!lI!•• trobarem
indicacions per fer dues rutes de menys de 30km amb
sortida i arribada al poble de Calamocha, per fer a peu a

amb bicicleta de muntanya. Les Hoces del Río Piedra
són un lloc ideal per admirar les seves curioses forma

cions rocoses, recórrer la llera del riu, o fer-hi escalada,
tot descrit i il·lustrat a

En definitiva, tal com assegura la coordinadora ciutada

na, Terol existeix ( - és la seva plana
oficial), i bé es mereix una visita.
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