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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.
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UEC DE SANTS, HORTA, MATARÓ,
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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
Públicitatpubli_excursionisme_uec@yahoo.es

Per a més informació truqueu els dilluns de 5 a 7 de la tarda
al Tel. 934 543 247
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La UEC al Fòrum

A banda de les controvèrsies i diversitat d'opinions
que ha generat el Fòrum, vam creure que la UEC hi

havia de participar. Era una oportunitat. Les raons que
ens van implicar són bàsicament dues. En primer lloc,
en el Fòrum s'ha parlat del medi ambient i nosaltres, els

excursionistes, som els primers implicats a defensar-lo i

a gaudir-lo. La segona raó ha estat la difusió de la UEC
a fora, a Catalunya, al món. Sovint les nostres entitats
són excessivament introvertides i en el Fòrum s'han
creat moments per promoure-les.

La setmana del 22 al 28 d'agost hem disposat d'un

estant des del qual hem difós totes aquelles activitats

que porten a terme les entitats. No podia faltar la revista

Excursionisme, punt de referència de l'activitat que es

desenvolupa a la UEC i motiu d'atracció per a tots els

visitants. Altres objectes exposats han estat l'equip de la

Núria Balaguer, que el passat maig va assolir el cim de

l'Everest, la tenda d'en Ferran García que havia estat al

camp base de l'Annapurna, fotografies dels inicis de

l'alpinisme a la UEC i les maquetes d'esglésies
romàniques. Tots aquests objectes han estat símbols del
tarannà de les nostres entitats.

Altres activitats rellevants han estat els coneguts
Speakers Corners. La nostra entitat va organitzar dues

d'aquestes activitats: la primera, que detallarem més

endavant, consistia en el debat entre dues reconegudes
persones sobre el tema de la sostenibilitat en les zones

de muntanya, concretament a la Val d'Aran; i la segona
ha estat la presentació dels músics de la Cerdanya, tot

fent una recopilació de les tradicions i el folklore català.

El dia 22 d'agost tenia lloc l'Speakers Corner sobre la
sostenibilitat econòmica en les zones de muntanya, amb la

presència de Joan Garrigós, president de la FEDME, i

Carles Barrera, Magnífic Síndic de la Val d'Aran. La

pregunta central va ser: És possible trobar un equilibri entre
el desenvolupament econòmic del territori muntanyenc i el
manteniment i el respecte del medi ambient?

Segons el Síndic de la Val d'Aran, sempre que ha pogut,
ha preservat la muntanya i es pot dir que està ben

cuidada. El que és un fet real és el creixement de la

població que deriva en un creixement urbanístic
incontrolat que des de la Val no poden aturar perquè
depèn d'altres municipis. Per la seva part, la Val d'Aran

té les mans lligades. Sempre està a l'espera de les
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administracions. El Parc Nacional ha ignorat
completament el plantejament de la Val d'Aran. Els
Parcs haurien de comptar amb l'aportació dels

ciutadans que hi viuen, ja que l'entorn ha estat fins

aleshores cuidat per ells, els seus habitants.

D'altra banda, les figures imposades poden arribar a ser

contraproduents, i fins i tot poden generar conductes

negatives. La gestió del Parc Natural de la Val d'Aran

creada amb implicacions polítiques pot gestionar
qüestions bàsiques com la recollida de l'aigua i la cura

de la flora i la fauna d'aquest entorn tan preuat.

Per la seva banda el president de la Federació no té

gaires recursos legals per denunciar determinats

comportaments a fets clarament erronis, i és evident que
fa el que està al seu abast, però els recursos de què
disposa sovint no són suficients.

La Federació Espanyola aposta per l'equilibri entre la
conservació del medi ambient, i perquè el creixement de

la població de muntanya tingui un nivell adequat. Una

altra de les seves reivindicacions és la falta de

coherència de les normatives engendrades en

despatxos, lluny de la realitat, de l'entorn on s'han

d'aplicar, sense tenir en compte el parer dels propis
habitants.

Pel que fa als muntanyencs, estem en profunda
dialèctica: som ecologistes, hem tingut una cultura de

protecció de la natura, però les postures ecològiques
extremistes ens lapiden tot recordant-nos que la

muntanya és d'ús exclusiu per a científics a experts que
no malmetin el medi. No! Els muntanyencs hem de lluitar

contra aquesta visió de la muntanya. El que fa falta és

dialogar, crear una normativa conjunta: equilibri i diàleg.
És a dir, regularitzar, que no significa prohibir.

Hem de reivindicar el dret d'utilitzar aquests espais i no

podem admetre que una sèrie de postures radicals ens

envaeixin. Com molt bé conclou en Joan Garrigós, "si no

es així, ens quedarem sense estadi per practicar els
nostres esports".

Per concloure volem agrair a tots els participants la seva

col-laboració en aquesta gesta, perquè com dèiem al

començament, a banda de la nostra ideologia vers el

Fòrum, hi ha la UEC: motiu prou important per bellugar-se!

Bea Forés
Secretària del Consell

General de la UEC



Muntanyes oblidades,
muntanyes amenaçades
P er més que ens costi admetre-ho, és un fet que a

casa nostra hi ha un bon nombre de serres que han estat

molt temps ignorades i oblidades pel món excursionista.

Com sinó s'explica que fins fa no res no disposéssim de

cap mapa excursionista o d'una guia d'itineraris que ens

permetés recórrer la serra del Pradell, la de l'Argentera, la
Mola de Colldejou, la serra de Llaberia, el Montalt, el

Cabrafiga, els Dedalts de Vandellòs o les serres del Boix i

Cardó, amb la mateixa facilitat amb què recorrem Aigües
Tortes o la vall de Núria? Alguns pensaran que, és clar, no

hi ha punt de comparació, amb cims que mai arriben als
mil metres ... on vas a parar! Probablement sense ni tan

sols haver-se atansat una sola vegada a cap d'aquestes
serres tarragonines. D'altres pensaran que, amb tants

noms, un no sap ni per on començar. Potser aquest era

un dels problemes, perquè, com diu el geògraf tarragoní
Rafael López-Monné, "sense un nom que les agrupi
resulta molt difícil percebre el grup en la seva totalitat.

Sense noms no hi ha muntanyes".

El mestral és el nom que els pescadors tarragonins donen

al vent que bufa del nord-oest -és a dir, de terra cap a

mar- perquè en temps de navegació a vela només els

millors mariners, els mestres, s'atrevien a sortir a pescar
havent de retornar a port navegant a contravent. En

d'altres punts del país se l'anomena mistral i els pagesos
del camp de Tarragona l'anomenen serè. Sembla ser que,
no fa pas massa, en Josep Jordana Puigpinós, profund
coneixedor i divulgador d'aquelles serres, fou el primer a

referir-se al conjunt amb el nom del vent que baixant per
la vall de l'Ebre bufa, sovint amb molta força, i s'obre pas

per sobre de totes elles abans d'arribar al mar. Més

recentment ha estat l'obra escrita d'un altre enamorat

d'aquestes contrades, el doctor Antoni Cabré Puig qui -a

través de la seva guia Per les Serres del Mestral

publicada en dos volums per l'editorial Cossetània, l'any
2000- sembla haver consolidat la denominació de serres

del Mestral per a tot el conjunt.

Resolt el problema del nom ara resulta que,

paradoxalment, el vent que amb el seu nom unificador

venia a resoldre una part de l'oblit, ha esdevingut la font

de la major amenaça que mai hagin sofert aquestes
muntanyes: la implantació indiscriminada de parcs eòlics.

Aquestes serres -per culpa de la seva històrica

"invisibilitat"- han estat malmeses per nombroses línies i

torres d'alta tensió que de Vandellòs o d'Ascó porten
l'energia arreu, per les pistes que per instal·lar-Ies es

traçaren indiscriminadament, i cal dir-ho també, pels
grans incendis. Més recentment ho han estat per la

implantació del parc d'aerogeneradors més gran de

Catalunya al capdamunt de les serres del Pradell i de

l'Argentera i d'un altre al coll d'Alba, sobre el Perelló, a

tocar de la serra del Boix. Això ja no té remei. Ara el

problema és tota la munió de futurs parcs que per tal

d'aprofitar el mestral s'ha projectat instal·lar en moltes

carenes d'aquestes i d'algunes serres veïnes i que farien

que els parcs actuals només fossin un escàs vint per cent

del total. Alguns hi veuen el paradigma de la modernitat i

de l'ecologisme, "l'energia neta" que no fa fum. D'altres,
una gran oportunitat de negoci. A la zona el debat fa anys

que va començar i a cada poble s'alcen plataformes en

defensa del seu entorn més immediat. És, de fet, un

problema de massa concentració de quelcom que poca

gent vol en una zona ja prou castigada des de fa temps
pel greuge comparatiu històric. Algú creu que el que s'ha

projectat es podria acabar instal·lant a l'Empordà? És, en

el fons, el problema de sentir-se menyspreat des de l'oblit

i des del desconeixement. És sentir el menyspreu envers

uns valors paisatgístics indubtables que només la gent
d'aquelles terres i dels excursionistes que ens hi acostem

arribem a valorar en tota la seva dimensió i que són al

mateix temps la major riquesa d'aquelles comarques.

Les guies i mapes per recórrer aquelles serres ja
existeixen. Aneu-hi, coneixeu-les, i de ben segur acabareu

estimant-les. Si un dia us apropeu al peu d'un sol

aerogenerador i el mireu de ben a prop potser us

semblarà que, a més de net i d'estètic, té també quelcom
de tètric i de sinistre i començarà a inquietar-vos
seriosament el futur d'unes muntanyes que, potser, hem

tardat massa a descobrir.

Fe d'errades

L'autor de les fotografies del reportatge "Cartografia montserratina" publicat a les pàgines 18 a 23 del darrer número és

Ramon Pascual.
A la ressenya d'escalada de la Roca Dreta de les Valls publicada a la pàgina 37 del darrer número, en lloc de dir Via K.T.R
hauria de dir Via K.R.T.
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Quines són les serres del Mestral?

E I nom de Serres del Mestral ha

fet fortuna a l'hora de dotar de certa uni

tat a tot un conjunt de serres i cims

més o menys aïllats, Ara bé, quan hem

de dir quines són i establir-ne els límits

apareix un petit escull, i és que se sap

on comencen però no on acaben.

M'explicaré: és clar que a l'est limiten

amb les planes del Baix Camp i al nord

amb la línia definida per la carretera N-

240 que va de Reus a Mora d'Ebre pas

sant pel coll de la Teixeta i Falset. Pel

que fa al límit de ponent és on hi ha dis

paritat de criteris. Antoni Cabré -autor

de les dues guies excursionistes dedi

cades a les serres del Mestral publica
des per Cossetània- no dubta a inclou

re-hi en el segon volum les serres de

Cardó i del Boix, unides a la resta de

serres per l'unificador vent mestral a les

ràfegues del qual estan sotmeses, però
clarament separades d'elles per l'ampla
depressió de les planes del Burgar al

llarg de l'eix Rasquera - el Perelló.

En canvi, en el seu llibre A peu per les

comarques de Tarragona. Vol I (Arola
Editors) l'autor Rafael López-Monné
dedica tot un apartat a descriure l'am

plíssim ventall de serres tarragonines i fa

una clara distinció entre el que en sentit

estricte són les serres del Mestral -per

ceptibles sobre un mapa com una unitat

quasi contínua de valls i serres que
acaba a l'oest amb la serra de Tivissa i

les planes del Burgar- i el que anomena

les serres de l'Ebre, on inclou la unitat

Cardó-Boix. En aquest llibre trobem, en

capítols separats, les següents pinzella
des precises i aclaridores de les grans
unitats de les serres de Cardó i del

Mestral:

"Vora Tortosa s'aixeca la carena de

muntanyes que separa el riu de les pla
nes del Burgar. AI sud, el coll d'Alba

dóna nom a una primera part que conti

nua en direcció nord fins a ser conegu
da per la gent del Perelló com la serra

de Cabrafeixet (que en els mapes apa
reix com serra del Boix). El cordó de

muntanyes culmina al nord amb el cim

de Xàquera o Creu de Santos, fregant
els mil metres, dins el que es coneix

com a serra de Cardó. En realitat, es
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"Tocant la mar a la vora del coll de

Balaguer es troben les muntanyes de

Vandellòs. Dos hospitals medievals van

ser edificats a banda i banda, el de la

font del Perelló i el que donà origen a

l'Hospitalet de l'Infant. Tenien com a

missió ajudar els viatgers que travessa

ven aquests territoris, que durant segles
van guanyar-se la fama d'inhòspits i

perillosos, sota la contundent presència
de la tossa de l'Alzina. Cap a l'interior

treu el cap la moleta de Genesies, un

formidable castell natural que protegeix
un antic poblat, probablement iber.

Sense discontinuïtat, crestes, moles i

barrancs donen pas a les muntanyes de

Tivissa, que modelen un territori intricat i "No gaire lluny de la Muntanya Blanca

pot parlar d'una única serra, allargassa
da, molt compacta i de gran bellesa,

que s'estén des de Tortosa a Rasquera.
Però la toponímia confirma que no és

percebuda com una unitat. Probable

ment això n'ha dificultat la seva adequa
da valoració i protecció."

complex que sorprèn a cada raconada."

"Seguint l'arc de muntanyes que rodeja
el Camp apareixen el Montalt i la serra

de Llaberia, amb impressionants cingle
res de calcària blanca resseguint l'acci

dentat contorn. Amagat a l'interior hi ha

Llaberia. El llogaret que dóna nom a la

serra és ple d'elements amb un gran

poder per evocar altres temps no gaire
llunyans, quan sols s'hi podia arribar per
camins de ferradura. En un racó als

peus de la serra es troba el poble de

Pratdip, rodejat de roca i muntanya, a la

vegada a prop i molt lluny dels atabalats

territoris de la plana. Un veritable món

interior que a l'escriptor Joan Perucho li

va inspirar una fantàstica història de

dips i vampirs.

A tocar de la serra de Llaberia, però
separada pel coll del Guix, s'aixeca la

mola de Colldejou. Des de Reus o

Tarragona la seva silueta molar és

inconfusible. La mola ha estat un indret

especialment apreciat pels pastors.
Durant segles han pujat els seus ramats

per aprofitar les pastures més tendres i

verdes de la seva testa. Sota l'espadat
que enfaixa completament la muntanya,
hi creixen generosos alzinars que en

altres temps van ser intensament aprofi
tats per fer carbó."

"Del costat de la mola arrenca, més

baixa, la serra de Pradell i de

l'Argentera, voltant el Camp për anar a

trobar el coll de la Teixeta, el pas princi
pal cap a el Priorat, on arriben les mun

tanyes que envolten Falset i la serra de

Puigcerver. El mateix vent que pentina
les crestes i neteja el cel ha portat a

bastir sobre del Pradell un dens bosc de

molins que ha canviat completament la

seva fesomia."

"Aquest pot arribar a ser també el futur de

la Muntanya Blanca, situada al peu de la

serra de Llaberia, mirant el mar per sobre

de les teulades de Mont-roig del Camp. A

més de delicioses vistes aquesta poc

coneguda serra és plena d'encants,

plena d'aquella confitura que es guarda
en els pots petits."

s'aixeca la piramidal figura de la muntan

ya de Santa Bàrbara on fou bastit el cas

tell monestir d'Escornalbou. Romans,
musulmans, cristians, frares agustins i

franciscans, guerrillers antiborbònics, sol

dats francesos, cònsols britànics i burge
sos romàntics han passat, amb millor o

pitjor sort, per aquest indret. I és que
Escornalbou és ple de la història que han

viscut les muntanyes i les planes del

Camp de Tarragona, les quals s'estenen

plàcidament als seus peus."
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o
a historia evolutiva del gèneret,,�s acosta al veritable llegat

genètic que representa aquesta espècie tan

present a les comarques tarragonines. Sens
dubte ens trobem davant un veritable

fossil vivent. Es considera que el gènere
Taxus apareix cap al Juràssic Mitjàfa
aproximadament 180 milions d'anys. Els

registresfossils de l'època permeten
identificar espècies com la TaXlIS

jurassica, considerada primogènita de les

actuals, tot i que cal arribar al Terciari

(65 milions d'anys enrere) per trobar un

teix (Taxus grandis) molt proper a

l'actual Taxus baccata. Ens trobem,
doncs, davant d'una espècie que ha estat

capaç d'adaptar-se i sobreviure a canvis
climàtics tant excepcionals com períodes
tropicals, paleotropicals, temperats, i gèlids.

Hi ha deu espècies considerades dins del

gènere Taxus i es distribueixen, gairebé
en tota la seva totalitat, en l'hemisieri
nord. El teix (Taxus baccata) viu a tot

Europa, nord d'Africa i Asia occidental.

Fusta, verí i medecina
Tenint en compte les comoditats

actuals, es fa difícil imaginar la dura realitat

dels nostres avantpassats. La caça, l'agri
cultura i la vida quotidiana requerien útils

fets sense l'ajut de complexos processos

industrials.

La utilització del teix en la fabricació

d'armes es remunta a la Prehistòria. La

primera punta de llança fabricada amb

aquesta fusta té una antiguitat de 400.000

anys (CIacton, Anglaterra). L'home del gel
descobert a les glaceres dels Alps l'any
1991 -datat al període Calcolític (fa 5.000

anys aC)- tenia entre les seves pertinen
ces un arc i una destral amb mànec de

fusta de teix.

Aquest ús de la fusta de teix en l'elabo

ració d'arcs i puntes de fletxa fou deguda
a la seva elasticitat, duresa i imputrescibi
litat. L'arc de teix va adquirir a l'Edat

Mitjana gran prestigi, per ser un arma de

gran efectivitat, i hi ha un gran nombre de

referències històriques que fan referència a

les armes construïdes amb aquest mate

rial, sobretot als països gàl·lics i cèltics.

Un exemple més proper de la gran vàlua

que va adquirir el teix a l'Edat Mitjana ens

el dóna Pere el Cerimoniós, que amb

voluntat proteccionista cap a la muntanya
sagrada de Montserrat va prohibir l'any
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1336 dC la tala de teixos i d'altres arbres

que els habitants de la zona usaven per fer

ballestes. Actualment l'ús de la fusta de

teix ha desaparegut per culpa del baix

nombre d'exemplars existents i de la legis
lació vigent.

Per contra, les investigacions dels anys
60 i 70 van permetre aïllar substàncies

com el taxol. Aquesta molècula extreta de

l'escorça del teix del Pacífic ( Taxus brevi

folia) esdevingué un important descobri

ment científic per tractar-se d'un principi
actiu anticancerigen. Aquesta bona notícia

pel món mèdic va significar una veritable

catàstrofe ecològica a països com els

Estats Units i Canadà: per obtenir un qui
logram de taxol s'han de tallar aproxima
dament uns 6.000 teixos.

La coneixença de la toxicitat del teix no

és nova, doncs, totes les seves parts -a

excepció del seu anell carnós- són verino

ses. Està documentat el fet que durant

l'Edat Mitjana uns viticultors portuguesos
van utilitzar bótes de teix per envellir el seu

vi de porto amb el resultat d'enverinament

massiu. Més greu era el suïcidi col·lectiu

que practicaven certs poblats de la Ibèria

preromana, que en veure's derrotats en les

batalles contra els romans optaven per

ingerir gran quantitat de narcòtics fets a

base d'extractes de teix. Tal era la simbo-

logia que aquest arbre representava per al

poble basc que ha arribat fins als nostres

dies gravat en l'escut heràldic de Gui

púscoa.
Val dir que existeixen gran quantitat de

llegendes i tradicions populars que fan refe

rència al teix com a arbre màgic i misteriós.

Les teixedes a Catalunya
La distribució del teix a Catalunya és força

ben coneguda i a les comarques de

Tarragona és on es troba millor representat.
Es pot trobar entre els 500 i 1.000 m d'alça
da, refugiat en els barrancs més ombrívols i

humits de les serres dels Ports de Tortosa

Beseit, Cardó, Llaveria, Pratdip, Montsant i

Prades. A la teixeda de la serra de Cardó es

troben més de 200 exemplars mil·lenaris.

A Girona, el teix es troba ben representat
a l'Alta Garrotxa a la teixeda de Can

Miselclós i la menys coneguda de les

Balmes d'Ujar. També es troba representa
da a la serra de l'Albera i al Montseny. A

Barcelona se'l pot trobar de forma aïllada

al massís de Montserrat i a la serra de

l'Obac. També és possible observar

alguns exemplars a Collserola. Podem

localitzar també alguns teixos afilats a les

comarques lleidatanes, bàsicament a les

ombrívoles canals del Montsec, serra

d'Aubens i serra del Cadí.



El teix (Taxus baccata) és un arbre perennifoli no resi

nós que pot arribar a alçades fins a 20 metres, malgrat
que, normalment, no supera els 8 o 15 metres. El tronc

és curt i gruixut i en ocasions està format de la unió de

diverses tiges. L'escorça és de color grisenca i es des

prèn en fines làmines allargades deixant al descobert

les rogenques plaques interiors. Les branques són llar

gues, gruixudes i molt flexibles. Les fulles són acicu

lars, lanceolades, aplanades, estretes i agudes; de 10

a 30 mm. de longitud per 1,25 mm. d'ample i es pre

senten disposades en forma pectinada (de ploma o

pinta) al llarg de tota la branca. Són de color verd fosc

per la seva cara exposada a la llum i més clares al dors

per la presència de bandes estomàtiques. El nervi cen

tral destaca en la part inferior de l'acícula. El pecíol és

molt curt i flexible. Les fulles són perennes i romanen

uns 8 anys en l'arbre.

El teix és una espècie dioica, és a dir que hi ha arbres

masculins i arbres femenins. Les flors masculines es

disposen en estròbils globulars, surten en abundància

en les axil-les de les fulles d'anys anteriors, situant-se

en la part inferior de les branques. El pol·len és gro

guenc i la dispersió anemòfila es produeix en grans

quantitats. Les flors femenines apareixen reunides en

grans terminals i floreixen a partir dels 20 o 30 anys

d'edat. La floració comença als mesos de gener i

febrer, tot i que es pot retardar fins al mes de maig en

el exemplars més atlàntics. Les flors femenines tenen

un sol òvul i es troben envoltades de diverses bràcte

es estèrils. Cal recordar, però, que el teix és una gim
nosperma i que, per tant, els òvuls no es troben tan

cats dins un ovari.

Els fruits -en realitat, falsos fruits o carpoides amb

una sola Ilavor- són vermells, de 8 a 12 mm. de dià

metre, carnosos per causa d'una coberta que reco

breix parcialment la llavor en les seves tres quartes
parts. Aquesta coberta es torna rogenca a la madure

sa i és comestible pels animals i per l'home, atès que

és l'única part del teix que no conté taxina.

De creixement molt lent, els teixos comencen a fruc

tificar de forma natural entre els 20 i els 30 anys. La

maduració de les llavors es produeix bàsicament a la

tardor i la seva disseminació és bàsicament endozoo

cora, és a dir, que les llavors es dispersen viatjant en

l'estómac dels animals. Alguns estudis recents han

provat que és indiferent si la llavor es troba enterrada o

no a l'hora de germinar.
El teix presenta en el seu cicle biològic una aturada

vegetativa que va de finals de la tardor fins a finals d'hi

vern.

Malgrat la seva baixa presència es considera el teix

com una espècie de bastant amplitud ecològica. Una

mostra d'aquest fet és l'interval d'altitud al qual el podem
trobar, que va dels 100 m sobre el nivell del mar a la serra

de Collserola Barcelonès fins als 2.100 m a Sierra

Nevada a Andalusia. Pel que fa a l'aigua és més restrictiu

i es considera que només pot aparèixer allà on la precipi
tació mínima superi els 600 mm. anuals, tot i que el seu

òptim hídric se situa entre els 850 i els 1.000 mm.

Malgrat que es tracta d'una espècie de clima fred,
s'observa que a la península Ibèrica fuig de la continen

talitat i que als indrets amb fortes gelades es refugia
sempre en llocs abrigats.

Ouant al sòl, el teix viu en substrats de molt variada

natura, abundant més en els terrenys calcaris que no

pas en els àcids. Una prova d'aquest fet són les

actuals taques que trobem disperses al llarg de les

serralades tarragonines, com són les serres de Cardó,
Llaveria i Tivissa-Vandellós. També podem trobar

aquestes formacions a indrets de les comarques giro
nines sobre substrat igualment calcari com és l'Alta

Garrotxa.

Sí que sembla una condició indispensable pel seu

desenvolupament vegetatiu la presència d'humitat

edàfica. L'orientació dels vessants no es considera una

característica rellevant, tot i que les

observacions de camp fan pensar que s'adapten
millor a les obagues que a les solanes.

La protecció i conservació del

teix a Catalunya es troba regula
da per l'Ordre del5 de novembre

de 1984 publicada el 12 de des

embre de 1984 al Diari Oficial de

la Generalitat de Catalunya.



A l'ombré] dels boscos s}lgr.ats dels ibers

Marc Castellnou és enginyer
de forest i analista en cap
del Cos de Bombers de la
Generalitat de Catalunya;
Ricard Baqués és tècnic
forestal; i Santi L1eonart és
enginyer de forest i tècnic
del Cos de Bombers de la
Generalitat de Catalunya.

El conjunt de les serres del Mestral ha estat frontera de móns durant

molt de temps, a l'igual que el riu Ebre. Qualsevol de les seves rutes en sentit oest-est és una

travessa del riu cap al mar i un constant canvi de paisatge. Una travessa nord-sud suposa
endinsar-se en un dels pocs espais solitaris de les masses forestals del nostre país.
Recórrer-les ens porta dels paratges secs, aspres i pedregosos als boscos sagrats dels poblats
d'ibers que vivien aillarg de l'Ebre. El bosc és un concepte molt important en una terra que de

forma natural i també per l'acció de l'home s'ha vist afectada per constants incendis forestals.
Els boscos de les serres del Mestral estan dominats a la muntanya baixa i mitjana per dues

espècies: el pi blanc (Pinus halepensis) i l'alzina (Quercus ilex). També apareixen, quan guanyem
alçada, espècies com la pinassa (Pinus nigra), el pinyoner (Pinus pinea) i el roure martinenc

(Quercus faginea). Amb tot, però, els dominants de les contrades són els arbustos a garrigues,
formats preferentment pel garric (Quercus coccifera), l'argelaga (Ulex parviflorus), el ginebre
(Juniperus oxycedrus), la mata (Pistacea lentiscus), el romer (Rosmarinus officinalis) i el bruc

d'hivern (Erica multiflora). Les garrigues de les solanes i les masses arbrades a les obagues
formen el mosaic forestal del lloc. Els incendis dels darrers anys, però, han afectat tota la zona i

actualment la vegetació es troba en un estat de regeneració avançat, amb immensos regenerats
de pi blanc.

Històricament, les obagues de la zona han acollit alzinars i teixedes. L'arbre sagrat dels primers
pobladors de la zona, el teix (Taxus baccata), és l'objectiu d'aquesta travessa que transcorre de

nord a sud seguint una ruta que enllaça les obagues de les diferents serres a través dels boscos

de teix que encara perduren. Boscos espessos, impenetrables, on òbviament un poble no hi

podria viure ni pasturar ni caçar. També arbres isolats testimonis de l'ombra que fa mil-tennis van

projectar els aclarits i oberts boscos dels ibers. A Cardó, al final del recorregut, la Font del Teix
esdevé un bosc de grans pinasses i teixos, un bosc tal i com el foc dels pastors encara l'ha

mantingut fins al segle XXI i l'únic lloc on encara es pot caminar sota l'ombra dels grans arbres,
com feien els nostres avantpassats fa 2.500 anys.

Les planes de Burgar des de la serra de Cardó

L'arbre que viu del foc
El teix, el protagonista d'aquest itinerari, viu a les obagues fresques per dos motius: per l'aigua i

per l'absència de foc d'alta intensitat. Aquest és un concepte important, ja que el foc que crema

les capçades és d'alta intensitat i el teix no té capacitat per resistir com d'altres arbres que
rebroten (com l'alzina i el roure) a escampen la llavor (com els pins) després del foc. Les

obagues han permès que el teix no pateixi l'alta intensitat i sobrevisqui. Les tarteres han jugat un

paper important en aquesta supervivència i justament en aquests punts s'hi troben la major part
dels arbres.

Malgrat això, el teix necessita foc de baixa intensitat que exposi el terra mineral i elimini la

competència per l'aigua. Així, doncs, ens trobem davant d'una espècie adaptada i dependent
d'un tipus de pertorbació natural: el foc de baixa intensitat, present habitualment a la zona de
forma natural, per la caiguda de llamps.

I és aquí on encara ara dura la raó de l'arbre sagrat. La presència del teix implica l'equilibri del
bosc. És a dir: hi ha foc que crema poc, sense matar arbres, però eliminant matoll i afavorint

pastures. Amb un règim així, els boscos de les obagues deixen de ser alzinars i esdevenen una

mixtura de grans roures, pinassa, pinyoner i teixos gegants. Aquests són els boscos sagrats dels
ibers i el teix n'és el seu símbol.
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De arre la Fontaubella a Fou de Cap anes (15,9 km)

ltinerari
(Total: 64,9 km)

Seguim el camí d'ascensió a la Mola de

Colldejou per la canal del Mig indicat on

dues opcions són a

la zona de l'obaga
de la Mola -molt

empobrida per l'ex

plotació forestal

dels grans arbres- i

són un bon exem

ple dels boscos

actuals d'espècies
de muntanya mitja
na i baixa: alzines, roures, pinasses,
pins blancs i pins rojos. El teix, com el

grèvol, hi apareix en forma d'exemplars
singulars.
A la Mola de Colldejou (2,4 km), trobem
un prat sec natural amb una perspecti
va immillorable de la vall de l'Ebre i del

litoral a la vegada.

AI coll del Guix

(4,4 km), se

guim el GR-7 i

descendim a la

vall que separa la Mola de Llaberia. Un

altre cop ens trobem en una zona extre

madament poblada d'arbres, amb una

clara diferència entre la solana i l'obac.

L'ascens cap a Llaberia ens durà una

altra vegada per una de les obagues
frondoses de la zona.

Quan estem coronant el coll de la serra,

a la cresta de Llaberia (5,9
km), podem deixar el camí i

recórrer l'obaga per un dels

múltiples senders dels pas
tors. Això ens permetrà

veure el bosc des de dins i comprovar
l'evolució del bosc que hem descrit

anteriorment. Podem seguir-lo tanta

estona com vulguem per després pujar
el cingle per un deis múltiples passos
naturals i recuperar el GR-7 que ens

duu al poble medieval de Llaberia (9,9
km) on es conserva l'església romànica

més al sud de Catalunya i unes coves

amb jaciments de l'edat de Ferro.

Des d'aquí, accedim a la vall a l'obaga
de Llaberia i el Montalt, una zona fores

tal immensa i amb aigua abundant.
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Ascendim pel coll del

Montalt (3,2 km) per bos

cos humits amb teixos

gegants entremig d'alzi

nes i pins al llarg de tota

l'ascensió. Ens desviem

del camí i gaudim del

bosc en una zona que
mostra un gran especta
cle forestal.

Travessem les Moles (9,1
km), una serra baixa de

trànsit entre la del Montalt

i la de Tivissa. Arribem al

poble de Tivissa (12,8
km) -nom preromà- on

podem visitar el centre

d'interpretació dels ibers i

el casc urbà medieval.

La cresta de Llaberia des de la Mola de Colldejou

Ens dirigim cap a la zona dels Borjos
(2,4 km), obaga de la serra de Tivissa on

encara es poden veure teixos i grèvols.
La lleixa del cingle de la Puça, a la qual
s'accedeix des de la punta dels Borjos
per un petit ressalt, conserva un refugi
dels maquis entre teixos. Tot i que no

queden grans arbres, en aquest punt
podem observar el pas i la veneració
ibera en petites edificacions al mig del

bosc: són cases refugi datades del

temps preromà.
Arribem al coll de Monetze (4,9 km),
punt de pas obligat que separa la ves

sant de mar de la de l'Ebre. Ens enfilem

per la tartera i l'alzinar fins a la punta de

l'Àliga, on contemplem la immensitat de

la zona, un espai per on encara corria el

llop l'any 1911.

Carenejant des de la punta de l'Àliga,
accedim a la Fena (6,1 km). Veiem alzi

nars damunt de les tarteres (la forma

natural que els ha ajudat a sobreviure
del foc). Entrem a l'alzinar i trobem

exemplars magnífics de l'arbre sagrat
dels ibers, una clara prova de com es
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perd la identitat de la zona. Arribem a la
Tossa (6,9 km), punt culminant de la
serra de Tivissa. Val la pena fer el des
cens cap al Monegret per l'obaga,
seguint les seves tarteres.

Baixem cap a la plana del Burgar (17,3

km) pel barranc dels Fogassos, passant
pel jaciment de pintures rupestres que
cal visitar. Continuem fins a Rasquera
(23,3 km), poble agrícola i ramader

poblat des del temps dels ibers que ha

viscut de la plana del Burgar.

El portell del Cosp des de les planes del Burgar



De Ras uera al Balneari de Cardó {13,2 km

El cim de la Creu de Santos

De Rasquera anem cap a la Font del

Teix (6,8 km), un indret que cal visitar

abans no desaparegui. Racó de teixos

magnífics i mil·lenaris, és l'únic punt de

la ruta on el teix forma un bosc per ell

mateix. Des d'aquí ens dirigim cap a la

Creu de Santos (i 0,9 km), la cota més

alta de la serra de Cardó des d'on es

contempla la vall catalana de l'Ebre cap
a totes les vessants, així com el litoral.
El descens final de l'itinerari transcorre

per l'obaga del Balneari de Cardó (i 3,2

km), per boscos esplèndids que mos

tren clarament la transició del bosc

El darrer símbol de la cultura forestal

Tot el que queda d'aquells boscos, doncs, és la seva

ombra allargassada pel pas dels anys. Hem vist ufanosos

alzinars i extenses masses de pineda. Hem vist els

extensos regenerats de pi blanc i els matollars que

indiquen el pas del foc d'alta intensitat, però no hem vist

el foc de baixa intensitat ni el seu rastre. La nostra

societat ha perdut la cultura forestal, la cultura del foc.

Durant els darrers 300 anys hem tallat els boscos i

conreat les muntanyes com les feixes omnipresents
encara recorden. En aquest breu període de temps hem

canviat una societat de pagesos a les planes i pastors a

On dormfr?
Càmping Alberg de Tivissa

Casa de Pagès de Rasquera

On menjaT?
Llesqueria Llerca (Tivissa)
Restaurant de Rasquera
Celler de Marçà

obert dels ibers cap al bosc tancat de la

nostra societat actual, el punt mig entre

els boscos mixtos de Colldejou,
Llaberia, Montalt i Tivissa i la magnífica
teixeda de la Font del Teix.

les muntanyes per una societat agrícola majoritàriament.
Aquests pocs pastors i la seva vella cultura del foc van

quedar amats en zones de difícil accés, com Llaveria i

Cardó. En elles van mantenir la cultura de cremes per
mantenir boscos oberts d'arbres grans i pastures, boscos

on el teix podia fer-se mil·lenari.
Perduda la cultura del pastor no hem entès les mil cares

del foc, oblidant part del nostre bagatge. Ara, a la Font del

Teix, les últimes ombres del que foren els boscos de les

Terres de l'Ebre ara fa 2.500 anys desapareixen.

Més informació
Ceritre d'estudis de la Ribera d'Ebre

http://www.webpersonal.net/avI3i i 9/gsgr/
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Cardó: passat, present i futur
Text de Josep Abelló. Fotografies de Pasqual Garriga

Històricament, podem diferenciar

quatre grans períodes a la vall de Cardó:
un primer que va des de la invasió dels
sarraïns l'any 711 fins a l'any 1417 en

què la vall va passar a ser propietat del
monestir cistercenc de Benifassà (Alt
Maestrat); un segon període que va des
de l'any 1606 fins a l'any 1835 i en el

qual l'orde dels Carmelites Descalços
van fundar un monestir i un ermitori; un

tercer que va des de l'any 1866 fins a

l'any 1965, és a dir, un període que va

durar un segle just i en el qual va funcio

nar el famós balneari de Cardó; i un

darrer període que es va iniciar l'any
1974 i que perdura fins a I' actualitat. En

aquest quart període la vall ha estat uti

litzada per diverses empreses dedica

des a la indústria d'aigües embotella

des. A priori, podem afirmar que aillarg
dels tres primers períodes l'activitat de

l'home a la vall va ser sostenible i profi
tosa. De fet, segons la documentació

històrica, la vall de Cardó era un petit
paradís on homes i dones gaudien dels

beneficis d'una naturalesa gairebé en

estat primigeni. En canvi, en el quart
període es va iniciar una ràpida i notable
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La impressionant entrada a la vall de Cardó des del nord.

degradació de la vall, en primer lloc per

l'abandó de tot el seu entorn i en segon
lloc per l'espoli i la destrucció que la

darrera empresa ubicada a la vall

-Leche Pascual- ha portat a terme.

La baronia
de Cardó-Sellent

Dels temps dels sarraïns, pel que fa a

la vall de Cardó, poca cosa en sabem,
ja que la documentació existent és

pràcticament nul·la. En aquells temps
els boscos de Cardó eren aprofitats per
a pasturatges i per a llenya. L'any 1148

els cristians conquereixen Tortosa, una

plaça molt important de l'època sarraï
na. En els anys posteriors Ramon

Berenguer IV va repartir terres i va fer
donacions als cavallers que van ajudar
lo a conquerir-la. El cavaller Berenguer
Pinyol va rebre en possessió la vall de

Costumà, contigua a la vall de Cardó. Hi

havia pels voltants un indret anomenat

Sellent del qual no se'n sap la localitza

ció exacta. Als segles XIII, XIV i XV el

nom de Sellent sempre anava unit al de

Cardó, i constituïa un sol territori prop ie-

tat del senyor feudal Ramon de Mon

cada. l'any 1207 aquest senyor va fer

donació d'aquest territori a Bernat Oliver
i l'any 1228, a la mort d'aquest propis
tari, la seva vídua �o va vendre a Bernat

Pinyol, descendent de Berenguer.
D'aquesta manera els Pinyol van passar
a ser senyors de Cardó i Sellent i van

continuar sent els titulars de la baronia

de Cardó fins I' any 1417 en què l'Abat

del monestir de Benifassà va passar a

ser el nou propietari.

Misticisme i

espiritualitat a

la vall de Cardó

A principis del segle XVII, l'orde dels

Carmelites Descalços s'interessà i

obtingué els permisos necessaris per
fundar un monestir a la vall de Cardó.

l'indret reunia totes les condicions: aïlla

ment, solitud, aigua en abundància, pai
satges de gran bellesa i un clima molt

benigne. L'any 1606 els carmelites van

crear el Desert de Sant Hilari de Cardó.
Amb el temps, els frares van construir

un santuari damunt de l'imponent cingle



del Salt del Frare, impressionant penya

segat de més de cent metres d'alçada.
Durant els anys posteriors a la fundació
del monestir, els carmelites van cons

truir onze ermites escampades per la

vall en llocs força estratègics. Cada

ermita es va ubicar a la vora d'una font

natural i al seu voltant hi havia un hortet

i un jardí ple de plantes i flors.

Posteriorment, ja a finals del segle XVII,
en van construir dos més. La vida dels

frares carmelites transcorria plàcida. De

tant en tant havien de resoldre plets
amb ramaders i llenyataires, però en

generalles turbulències del món exterior

no els afectaven per a res. El seu aïlla
ment era gairebé total, fet que els aju
dava força a transitar pels camins de

contemplació cap a Déu.

L'any 1835 van arribar les revoltes i la
Desamortització de Mendizábal. Els

pocs frares que quedaren a Cardó, amb
molta pena i dificultat, van haver de ser

traslladats a pobles veïns. Era el final

d'uns temps en què la vall de Cardó va

respirar misticisme i espiritualitat.

Les aigües
benefactores de Cardó

A l'antiguitat, la vall de Cardó era un

oasi paradisíac, una illa de vegetació
exuberant envoltada de salts i fonts d'ai

gua. Documentació molt diversa dona fe
de l'abundància extraordinària d'aigua a

la vall, que ja en temps llunyans era

aprofitada per abeurar ramats de bestiar
i curar caps afectats per la sarna.

Els frares carmelites van arribar a

comptabilitzar unes 28 fonts naturals

escampades per la vall. Cada font tenia

una propietat curativa diferent, segons la

seva cbrresponent composició. Va ser

l'any 1866 que tres tortosins van decidir

d'arranjar part de les antigues depen
dències del monestir i utilitzar-les per a

establiment de banys per tal de donar
serveis a gent interessada a apropar-se
a Cardó per gaudir del seu entorn i de
les propietats curatives de les seves

aigües. Eren els inicis del que amb el

temps esdevindria el famós balneari de

Cardó, de reconegut prestigi arreu de

Catalunya i bona part d'Espanya. Eren

els temps en què l'esperit de la vall tor

nava a reviure, aquest cop aprofitant

Ermita de Sant Simeó o de la Columna

d'una manera racional les propietats
benefactores de les seves aigües.

L'any 1870, un personatge adinerat

anomenat Salvador Cabestany va anar

a Cardó per tal d'alleugerir les seves

dolences. Les aigües curatives de

Cardó el van guarir i l'entorn el va capti
var tant que se li va ocórrer la idea de

crear un balneari dotat de confort i ser

veis. De mica en mica va comprar els

diferents edificis de l'antic monestir dels

carmelites, així com els terrenys que
l'envoltaven. L'any 1883 es van fer les

primeres anàlisis químiques de les

aigües de Cardó, amb uns resultats

excel· lents, i el 1884 a Cardó hi havia un

modern balneari en funcionament. Els

edificis i la història dels Carmelites

Descalços s'havien respectat de mane

ra acurada. A mesura que el balneari

agafava volada s'anaven construint més

edificis i dependències. L'any 1904 es

va inaugurar la carretera de Rasquera a

Cardó, la qual cosa va comportar un

impuls notable de l'afluència d'usuaris al

balneari.

Amb el temps, el prestigi i la fama del

balneari de Cardó el van fer un dels

millors de Catalunya. La seva situació

privilegiada, la seva climatologia excep

cional, el seu entorn paradisíac, la quali
tat dels seus serveis, van fer que molta

gent benestant de l'època acudissin a

Cardó a la recerca de descans, salut i

confort. En temps de la Guerra Civil el

balneari va restar tancat al públic. A la

dècada dels 40 es va reobrir en mans

d'un nou personatge: Ricard Viñes Geis,
persona d'una gran cultura i fina sensibi

litat, enamorada de Cardó. Van ser els

moments àlgids del balneari. Ricard
Viñes va embellir tot l'entorn del balnea
ri. Les fonts, les ermites, els miradors i

els jardins van ser arranjats de manera

exquisida. No era cap casualitat que la

-gent que acudia a Cardó se sentís a

gust i que quan abandonaven l'indret

experimentessin una certa nostàlgia.
A principis dels 60, però, la direcció

del balneari es va veure involucrada en

un seguit de problemes econòmics. En

sorgir la nova moda dels banys de plat
ja els usuaris de Cardó van minvar de

manera notable. L'octubre de 1965 el

balneari de Cardó va deixar de funcio

nar. Després va venir l'abandó de I'in-

dret. Amb el temps, els edificis entrarien

en un procés de deteriorament cons

tant. Un cop més, l'esperit de la vall

entrava en un somni d'oblit.

Una multinacional
aterra a la vall: arriba

I'espoli i la degradació

Fins l'any 1974 el balneari de Cardó

va restar oblidat. És en aquest any quan

la finca passa a propietat de Enric

Nomen Borràs, el qual va posar en

marxa una planta embotelladora d'ai

gua anomenada Fonts del Borboll, SL.

AI 1981 aquesta planta de producció
reduïda passa a mans d'uns nous pro

pietaris: Nestlé, SA, el quals exploten
les aigües de Cardó a petita escala i

només durant 6 anys. El 1987 la propie
tat és traspassada a l'empresa
Abengoa, SA per acabar al final de l'any
1989 transferida a l'empresa Manantia
les de Cardó, SA propietat de la multi
nacional Grupo Leche Pascual.

El balneari es troba penjat sobre una cinglera
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Durant la dècada dels 90 l'empresa
Manantiales de Cardó, SA inicia una

clara expansió de la seva activitat pro
ductiva a la vall. Totes les instal-lacions

són modernitzades, la factoria ampliada
diverses vegades i es fan nous pous
d'extracció d'aigua. Entre els anys 1992

i 1997 l'empresa realitza unes inversions

per valor de 504 milions. L'any 1997

amb una facturació de 971 milions

embotella un total de 47 milions de litres

d'aigua. En els darrers anys l'empresa
ha continuat la seva política de gran pro
ducció d'aigua envasada i s'han fet

prospeccions noves de pous, moltes

amb resultats negatius. Això ha compor

tat la obertura de pistes amb impactes

Un futur incert

El setembre de 2003, Pascual va

anunciar una inversió milionària per tal

de construir un complex hoteler de luxe

al lloc on actualment hi ha el rònec i fins

ara oblidat balneari i obrir-lo a un públic
selectiu i d'alt poder adquisitiu d'arreu

d'Europa. Pel que fa al context de les

inversions que es fan al sud de

Catalunya, aquesta inversió anunciada

per Pascual, si la comparem amb d'al

tres inversions milionàries com per

exemple les centrals eòliques i d'altres

inversions agressives que esquarteren i

contaminen el territori, podem dir que a

priori és una bona inversió.

Però, aquesta inversió anunciada serà

profitosa i sosteniole sempre i quan arri

bi a contemplar i portar a terme objec-
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nefastos al medi ambient. Actualment, la

planta embotelladora té una capacitat
productiva de 120 milions de litres

anuals. Un fet il·lustratiu d'aquesta des

mesurada explotació de les aigües de

Cardó és que l'any 1989 gairebé totes

les fonts naturals de la vall rajaven.
Actualment, la majoria estan seques o

taponades per la mateixa multinacional.

Paral·lelament, i a resultes d'aquest
període de gran explotació i espoliació
sistemàtica portada a terme per aques
ta empresa, la vall de Cardó ha sofert un

constant deteriorament del seu entorn

natural i cultural. L'empresa no ha inver

tit absolutament res per tal de protegir i

preservar el valuós patrimoni que envol-

tius com, en primer lloc, la urgent crea

ció del Parc Natural de Cardó, a la qual
cosa ja s'han manifestat en contra els
alcaldes de Rasquera i Benifallet argu
mentant que aquesta figura proteccio
nista podria perjudicar el projecte de
Pascual.

Hi ha, però, altres mesures que ajuda
rien a recuperar la vall: que es restaurin

les diferents zones naturals de la vall
malmeses directament i indirectament

per l'embotelladora en aquests darrers

anys, com per exemple les pistes fetes

pels pous i la coberta vegetal de la vall

malmesa per l'incendi de l'any 1995;
que es respecti el patrimoni cultural dels
Carmelites Descalços i, en aquest sen

tit, és imprescindible que la multinacio

nal parli amb els representants de l'orde

religiós a Catalunya i que aquests en

ta la vall. L'incendi que hi va haver l'estiu

del 1995 va ser produït per l'accident de

cotxe d'un operari de la planta en topar
contra un arbre. L'empresa en cap

moment va assumir cap responsabilitat i

l'administració va arxivar el cas. En cap

moment cap dels dos infractors -agres

sors i encobridors- ha invertit cap diner

per tal de recuperar la part de la vall

devastada per l'incendi. L'única moneda

de canvi la va aportar la Diputació de

Tarragona que va anunciar l'arranjament
de la carretera de Rasquera a Cardó

inaugurada l'any 2003: un arranjament
pagat per l'erari públic i del qual, para

doxalment, el màxim beneficiat n'és i

serà la mateixa multinacional.

Capvespre a la vall de Cardó

donin les pautes per restaurar el mones

tir i les ermites; i que l'embotelladora

redueixi gradualment la producció d'ai

gua embotellada i aposti més per la

qualitat.
A grans trets aquestes actuacions

possibilitarien la recuperació del patri
moni natural i cultural de la vall de

Cardó. Amb tot, hi ha la sospita que la

multinacional Pascual optarà per realit

zar un maquillatge de l'entorn més

immediat al balneari, sense tenir en

compte el patrimoni global de la vall. I el

que pot passar és que la vall de Cardó

cada dia estigui més privatitzada i tan

cada al públic en general. El temps ho

dirà. Però, ara per ara, cal ser descon

fiats. Més si tenim en compte el tipus
d'actuacions a les quals ens té acostu

mats aquesta multinacional.



Entrevista a Jordi Ferré, editor de llibres de muntanya

«Les serres del Mestral
conserven racons extraor'dinar is»

Text d'Ester Castellano i Pasqual Garriga
Fotografies de Pasqual Garriga

t'any 1996, en Josep Maria Olivé Comte i en Jordi Ferré Blasco van crear a Valls l'empresa Imatge Nova,
dedicada als serveis de comunicació gràfica com tríptics, publicacions per centres d'estudis, ajuntaments ...

Ben aviat van especialitzar-se en l'edició de llibres. La dinàmica del sector els va engrescar i van començar a

plantejar-se de tenir un producte propi al mercat per no dependre dels encàrrecs de tercers. Així va néixer

Cossetània Edicions. Així ens ho explica Jordi Ferré.

La primera col·lecció que engegueu és Azimut?

Intuíem que hi havia el que els economistes en diuen un nínxol

de negoci. AI país no hi havia cap collecció en català de guies
d'excursions. Fins i tot es donava el cas que venien editors de

fora -d'Aragó o de Madrid- a fer-ne i algun cop les feien en

català i tot, encara que fos per insistència de l'autor.

Mentrestant aquí no ho feia ningú: pel tancament d'edltonals o

pel que fos. En aquest país no hi podia haver aquest forat per

què som una gent de gran tradició excursionista.

I el forat de mercat hi era?

La publicació de les dues primeres guies Azimut ens va

demostrar que les nostres sospites eren certes: vam esgotar
les primeres edicions ràpidament. És clar que hi havia guies
d'excursions editades per particulars o per centres excursio-

Jordi Ferré i Josep M. Olivé al magatzem de Cossetània

nistes, però no hi havia cap aposta editorial clara. És per això

que vam decidir llançar-nos fort a fer una col-lecció que es

convertís en el referent de guies d'excursions a Catalunya.

I tant que hi aneu de forts! Ja porteu una

seixantena de títols!

Anem a un ritme d'un títol al mes. L'objectiu és tocar totes

les modalitats de muntanya i totes les comarques. La nostra

gran il-lusió és que totes les comarques catalanes tinguin
una guia Azimut. Tradicionalment les guies de muntanya
s'havien publicat dels llocs més emblemàtics: Pirineus,
Montserrat i Montseny. S'havia fet alguna cosa del Montsant,
una guia d'en Santasusagna ... però poca cosa. Ningú pen
sava que d'una comarca com el Segrià o l'Urgell se'n

pogués editar una guia. Estem d'acord que és difícil de fer-
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ne una guia de caminar, però sí que se'n pot fer una de BTT.

La gent que fa bicicleta habitualment, ho fa a prop de casa

seva. És dels voltants d'on viu la gent d'on es necessiten

guies, més que no pas dels Pirineus.

El dia que veieu que s'acaben les comarques
serà dur...
Encara ens queda camí per córrer si som imaginatius: esca

lada, BTT, caminant, a cavall ... Totes les activitats de mun

tanya tenen el seu públic. l, d'altra banda, ens hem proposat
un objectiu molt important per a nosaltres que és que la

col·lecció sigui viva: no ens podem permetre que una guia
s'exhaureixi. Si una guia s'esgota, s'ha de reeditar, demanar

a l'autor que revisi els itineraris i les dades ...

De tots els llibres de la col·lecció Azimut en feu la

mateixa tirada?
La tirada mínima de la col-leccíó és de dos mil exemplars, tot

i que de vegades en tirem més, com per exemple de zones

com el Montseny. Però mai en fem menys d'aquesta quanti
tat, perquè, encara que triguem més temps a acabar-los,
tenim calculats els costos i creiem que aquesta és una bona

xifra per garantir la rendibilitat. Tot i així, no amb tots els llibres
hi guanyem diners. La col·lecció en general és rendible, però
no totes les obres individualment ho són.
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I no us preocupa?
No especialment. A banda d'estar muntada com un negoci
lucratiu, una editorial ha de pensar que és un agent cultural i

ha de fer coses menys rendibles per abastar les necessitats

del públic. De fet, tots els llibres ajuden a fer col-lecció i l'un

estira l'altre.

Les primeres guies van ser de la vostra terra. Es veu

cert compromís amb les comarques de Tarragona ...

El compromís és amb tot, tot i que els primers llibres de la

col·lecció van ser De la muntanya al mar i El Montsant. Vam

començar per aquí perquè era d'on en teníem més coneixe

ment. Quan vam engegar, de les terres de l'Ebre, no n'hi

havia a penes guies, i nosaltres hem farcit el mercat de llibres

que han estat molt ben acollits i s'han venut molt bé. Les

nostres són unes comarques molt desconegudes, amb uns

atractius paisatgístics extraordinaris i molt variats. El com

promís ha estat aquest per proximitat, però el fet que l'edito

rial estigui a Valls és una qüestió accidental. La ubicació

d'una empresa és un tema circumstancial en l'era de les

comunicacions, però la vocació és de ser d'àmbit nacional.

És bo pel país que les editorials no es concentrin a l'àrea

metropolitana.

Per què?
Primer perquè és bo culturalment que hi hagi altres experièn
cies editorials a la resta de comarques. I segon perquè també

és bo que es vegin reflectides les diferents visions que hi ha del

país. Aquest és el sentit d'aquesta col·lecció: mirar amb tant

respecte i admiració les terres d'aquí com les de més enllà.

Com a editors d'una bona pila de guies de les serres

del Mestral, què destacaríeu de la zona?

Hi ha paisatges castigats pel foc i per les centrals eòliques;
els voltants de Tivissa i la serra de Cardó conserven encara

racons extraordinaris. Un dia vaig fer un volt amb bicicleta de

muntanya de Tivissa cap a Miravet i recordo que el primer
tram fins a Rasquera era un paisatge diferent, salvatge, soli

tari. No vull dir que no hi hagi ningú més fent muntanya, sinó

que la densitat d'excursionistes per metre quadrat és molt

petita, una cosa impossible de veure a Collserola, per exem

ple. Hi ha un valor paisatgístic interessantíssim de descobrir
i de conservar. Totes les serres que tanquen el camp de

Tarragona són increïbles,

És curiós que qui se n'adoni de la necessitat de

promoció de les serres del Mestral sigui una iniciativa

privada.
Per desgràcia, i no m'agrada dir-ho, Catalunya sempre ha

mirat cap al nord. Li ha costat molt mirar del Llobregat cap
avall. Hi ha certa tendència fàcil a dir que és que ens han

oblidat, però segurament nosaltres tenim part de responsa
bilitat i la gent del sud del país no hem sabut explicar bé el

nostre territori perquè la gent el vegi atractiu. Encara pots tro

bar gent que et diu que no coneix el Montsant. ..

Quant al suport públic que hem rebut o deixat de rebre, em

preocupa poc. La col·lecció ha de ser viable econòmicament
i malament si no ho és. Hi ha alguns llibres que han tingut
algun ajut i d'altres que no, però en general em preocupa

poc. Les institucions són importants, però el país l'ha de fer

funcionar la iniciativa privada. No podem esperar que el país
ens el muntin. En aquest sentit ni estic queixós ni estic espe
cialment aqraït a les institucions.



Tot i així, és freqüent veure en el vostre catàleg
coedicions amb entitats públiques.
Sí, la majoria són fruit de la convocatòria d'algun premi. A

vegades, quan una entitat pública fa un concurs, a banda

d'oferir una dotació econòmica, es compromet a publicar les
obres guanyadores. Ha passat massa sovint que aquests
premis els ha acabat editant la mateixa entitat i els llibres han

quedat apilats dins d'un magatzem i un any després no hi ha
manera d'aconseguir-los enlloc. És bo que aquestes entitats

arribin a acords amb editorials perquè les obres estiguin
tractades per professionals, quedin més acurades i es distri

bueixin millor, a més de garantir que el llibre en qüestió esta

rà sempre en el catàleg de l'editorial i, per tant, existirà.

I la responsabilitat de les institucions en matèria de

promoció turística?

Això és un altre tema. S'ha donat el cas fins i tot d'institu

cions que competeixen amb la iniciativa privada, i aquesta
competència pot arribar a ser deslleial perquè elles compten
amb recursos públics. Si hi ha algú que ja ha publicat guies
d'un territori, és absurd que hi entri el consell comarcal, l'a

juntament o qui sigui a fer-ne una de pròpia. Posem-nos d'a
cord: que la faci qui tingui més possibilitats de donar-li difu
sió. La promoció pròpiament dita sí que l'han de fer les
institucions anant a veure els operadors turístics, fent bones

senyalitzacions dels camins de la zona ...

Cossetània ha engegat recentment les col-leccions

Pioners, Annapurna i Khroma. Quines expectatives hi

heu dipositat en aquestes noves apostes editorials
de muntanya?
Quan hem creat aquestes col·leccions ho hem fet pensant
que, gràcies a Azimut, tenim uns clients que els agrada la

muntanya i coneixen bé Cossetània. Ara volem oferir-los

altres productes relacionats amb aquest sector. Pioners

recupera textos èpics i històrics del muntanyisme català.

Són textos del segle XIX i principis del XX, quan els pioners
de la muntanya a Catalunya començaven a obrir-se camí. La

descripció de la primera ascensió catalana a la Pica d'Estats
de Lluís Marià Vidal és realment èpica, amb mitjans molt pre
caris i en un terreny desconegut. Sabem que és difícil
col·locar al mercat aquests llibres, no ens enganyem ... No sé
si ens en sortirem.

Annapurna, en canvi, recorre a autors estrangers ...

Annapurna és una col-lecció de literatura de muntanya, un

recull de textos d'autors que no es limiten a descriure un iti

nerari, sinó que hi expressen els seus sentiments, les anèc

dotes ... una descripció més subjectiva que la que pot oferir
una simple guia d'excursions. Hores d'ara, el país no té cap
col-lecció completa en català d'aquest tipus de literatura.

Hi publicareu nous textos o reeditareu

els clàssics?

El que ens interessa és buscar noves obres: llibres d'autors

del país i també traduccions. Però, una vegada més, trobem

que traduir al català no és gens fàcil perquè els propietaris
dels drets d'autor moltes vegades prefereixen que es publi
qui en castellà. El mercat català no pot absorbir-ho tot per
una qüestió demogràfica. Hi ha llibres que els fas en català i

en pots vendre 400 exemplars quan en castellà en vendries

1.500 i l'edició seria perfectament rendible. Khroma és una

nova col-leccló de fotografia, a mig camí entre el llibre de

postals i el gran llibre de regal. El primer llibre, Els Pirineus.

Viatge fotogràfic, l'hem fet en edició trilingüe (català, castellà
i francès). D'aquí un any us direm com ha funcionat.

Potser ajudarà el fet que Catalunya és un país amb

bona base excursionista ...

Hi ha gent que diu: "Jo compraria una guia de no sé on,

però com que no hi és en català no me la compro". Això

passa i és molt bo que passi.
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Les noves

vies errades
de Tivissa

Text de Marc i Josep Enric Castellnou

Fotografies de Bea Forés

Marc i josep Enric castellnou són els creadors de les dues vies descrites equipades la primauera de 2004. josep Enric

castellnou, juntament amb josep [ordana és el creador de la coneguda via ferrada de les serres del Mestral.

Les serralades de l'Ebre són

prou conegudes pels escaladors

per l'excel-lent roca calcària i la

bonança meteorològica. En general
s'hi ha desenvolupat una gran acti

vitat d'escalada esportiva per tota la

zona, amb nombroses escoles

àmpliament equipades.

(veure bibliografia). Encara que de
roca no en falti, l'escalador que s'hi

atansa busca tranquil·litat i poder
fer vies de caire clàssic i exigents
pel que fa a equipaments.

equipaments integrats i segurs, i

sense abusar de la ferralla.

Les dues noves rutes han estat

obertes el mes de juny d'aquest
any i solen ser poc transitades.

Però no tot han de ser racons per

a uns pocs experts ... Davant l'ex

pansió de les vies ferrades, els

escaladors locals han traçat un

parell de noves vies que discorren

per racons poc coneguts, molt pro

pers al poble de Tivissa. Aquests iti

neraris s'han obert seguint la filoso

fia local: rutes lògiques, amb

Es poden fer les dues ferrades

seguides en un sol matí. Es reco

mana començar pel barranc de la

Foix i baixar pel coll de la Llena per
ascendir el Tormo de la Margarida.
El punt de partida per a les rutes és
a la part alta de Tivissa, al càmping
alberg.

En el marc del massís de Tivissa,
l'escalada que s'hi practica majori
tàriament es caracteritza per les

vies el màxim de respectuoses amb

l'entorn, poc equipades i amb sec

tors esportius molt localitzats.



Dificultat:

baixa.

Aproximació:
625 m.

Longitud via:

580 m.

Desnivell via:

165 m.

Ferrada del barranc de la Foix
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Horari:

45 min.

Sortida:

Càmping Alberg.
Arribada:

capçalera del barranc de la Foix.

Atenció:
No s'ha de fer la via en cas de

temps inestable. Perill

d'avingudes d'aigua.

Aquest barranc travessa els cingles de

l'obac de damunt del poble. Les

corrents subterrànies de la Foix

alimenten les fonts del poble. Són un

total de sis ressalts equipats que
trobarem a mesura que avancem per
dins la fondalada. Cal destacar la bellesa

de la roca polida per l'aigua i la diversitat

de la vegetació present. Gaudirem d'una

sensació d'aûlament a tan sols deu

minuts del poble.

Sortim del càmping alberg, seguint el carrer

que ascendeix cap al fondo. A 100 m cal

trobar una sendera tapada per la vegetació
que ens duu a la base de la caiguda de la

cascada de la Foix que gairebé sempre és
seca. Aquest és el primer ressalt de 40 m. La

ferrada comença per la dreta.

Els primers graons són els de més dificultat

de tota la ruta, per desanimar possibles
aventurers ... Després d'aquest primer ressalt,
hem de seguir sempre per l'interior del fondo.

Anirem trobant fins a un total de quatre
ressalts més d'entre 10 i 20 metres. Arribem a

la capçalera del barranc, on trobem un mas

enrunat amb una font al costat dret.

El descens es pot fer per la mateixa ruta o, el
més recomanable per completar l'excursió,
tornant en 30 minuts al poble pel coll de la

Llena (1 ,9 km) .

Per arribar fins al coll de la Llena, hem d'agafar
la pista que trobem al capdamunt del fondo

cap a la dreta. Hi ha un trencall d'una pista de

nova construcció que es dirigeix cap a un

repetidor. L'inici del sender de descens està

situat entre els dos repetidors del damunt del

poble i la baixada es fa per l'antic camí de
ferradura que ens retorna al càmping alberg .

exeursíenísrne 19
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Ferrada del Tormo de la Marg,_ar_id_a_......__ -----_

Dificultat:

mitjana.
Aproximació:

360 m.

Longitud via:

210 m.

Desnivell:
85 m.

Horari:

30 min.

Sortida:

camí de la Llena,
davant del camp de

futbol.

Arribada:

cim del Tormo de la

Margarida.
Recomanable fer-la al capvespre
i contemplar la caiguda del sol

damunt la Terra Alta.

El Tormo de la Margarida és un contrafort de roca situat a

mitja alçada de l'obac de la Llena. Aquest penyal esdevé un

dels millors miradors del poble de Tivissa i la plana de la

Ribera d'Ebre. La ferrada curta i directa ofereix en els seus

últims metres dues sortides: la normal sense dificultat i una

directa per I'extraplom, "marca de la casa" no apte per

hipertensos ... Proveu-Ia! Sempre queda l'excusa que els

graons són molt allunyats!
AI camp de futbol trobem els senyals del sender del coll de

la Llena. El seguim 200 m i trenquem cap a la dreta

travessant el matollar fins a la base de la carena del Tormo.

Descendim pel vessant contrari seguint la base de la paret
uns 50 metres fins veure l'inici de la via (si us passeu
trobareu una tartera).
Es puja amb dues tirades verticals i un flanqueig intermedi

cap a la dreta fins als primers pins. La sortida fàcil es fa

seguint el passamà de l'esquerra (evident).
Per descendir seguim crestejant des del cim fins a trobar el

camí que baixa del coll de la Llena (15min.).

If
I

, I
//;
I / I
I !

I

Accés des del camp
de futbol (10 minuts)

TORMO DE LA MARGARIDA

t\:\ Experts: mitja hora
V Grups numbrosos: fins a dues hores

/

I

.
.

•••••• -

... (Descens cap al sud fins
,trobar el camí de la Llena)

r

= Tram de graons
- metàl-âcs .

..
'

Vertical ® Variant de sortida fàcil
(passamà cable)

Ih\ Sortida original
� (desplomat i direote)Desplomat
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nou calendari

2005
Aquest és el

teu equip
9€

Altres Equips amb Regal
I Snowboard

Per la compra d'una
taula de

la funda de REGAL

Esquí de h4untanlJa
Per la compra d'un equip

d'esquí de muntanya

Esquí Nòrdic
Per la compra d'un

equip d'esquí de fons

Amb efemèrides del món

de l'excursionisme, inclòs el primer
aniversari de les Dones Everest 2004

Je Unió Excursionista de Catalunya



Text de Sergi Saladié Gil
Geògraf i professor de la Universitat Rovira i Virgili

Fotografies de Pasqual Garriga



L'any 1998 la Generalitat de Catalunya
va elaborar el Pla Director de Parcs Eòlics

1997-2010. Els seus objectius eren fer

una anàlisi per implantar l'energia eòlica a

Catalunya, definint els criteris per establir

les prioritats dels projectes de centrals

eòliques, i impulsar un increment de la

potència instal-lada d'origen eòlic, pràcti
cament inexistent en aquells moments. El

Pla identificava setanta-cinc emplaça
ments tècnicament susceptibles d'aprofi
tament eòlic, capaços d'hostatjar 1.329

MW de potència elèctrica instal·lada. El

69% d'aquesta potència elèctrica s'hauria

de localitzar, segons les estimacions, en

espais naturals inclosos al Pla d'Espais
d'Interès Natural (PEIN). El Pla, més que

regularitzar la implantació de l'energia eòli

ca, donava orientacions a les empreses

promotores interessades en la construcció

de centrals eòliques.
Des d'aquelles dates, a poc a poc van

començar a proliferar propostes per a la

metaltació de centrals eòliques arreu del

territori català, especialment a les serrala

des meridionals. La majoria d'ajuntaments
afectats van veure amb bons ulls les pro

postes d'instal-lació de centrals eòliques al

seu territori, ja que les consideraven de

gran ajut per contribuir al desenvolupa
ment econòmic dels respectius municipis i

per fixar població en el territori atenent a

les expectatives laborals que es prometien.
Grups ecologistes com el Grup d'Estudi i

Protecció dels Ecosistemes del Camp
(GEPEC) van denunciar públicament mol

tes d'aquestes propostes de producció
d'energia eòlica perquè les consideraven
excessives i poc respectuoses amb els

espais naturals on s'havien de localitzar

(les serres del Montsant, Pàndols i Cavalls

o els Ports de Tortosa- Beseit).
També es van constituir diverses plata

formes d'àmbit comarcal amb l'objectiu

de preservar els valors naturals, culturals i

paisatgístics dels espais potencialment
afectats per les instal-lacions i d'obrir un

debat social que promogués la implanta
ció racional de l'energia eòlica. Aquestes
plataformes d'àmbit comarcal es van unir

al voltant de la Coordinadora de Plata

formes Meridionals, que entre altres

aspectes rebutjava la instal-lació de cen

trals tèrmiques de cicle combinat i s'opo
sava al transvasament de l'Ebre.

La manca de consens sobre les noves

propostes per a la ínstaí-lació de centrals

eòliques va portar a la Generalitat de

Catalunya a elaborar un document de pla
nificació que regulés més detalladament la

matèria. El document anomenat Decret

regulador de la implantació de l'energia
eòlica de Catalunya i mapa d'implantació
ambiental de l'energia eòlica a Catalunya
es va acabar coneixent popularment amb

el nom de "mapa eòlic", i feia una previsió
del nombre d'instal-lacions de producció
d'energia elèctrica d'origen eòlic que
serien necessàries per assolir l'any 2012

l'objectiu de produir el 12% de l'energia
elèctrica amb fonts renovables. Per altra

banda, classificava el territori català en tres

zones diferents en funció de la capacitat
d'assumir la instal-lació de centrals eòli

ques, segons les estimacions del poten
cial eòlic i dels seus valors naturals, cultu

rals i paisatgístics: les zones incompatibles
indicaven aquells territoris on no es podien
installar centrals eòliques (però no impe
dia fer-hi els vials d'accés ni les línies d'e

vacuació d'electricitat); les zones d'im

plantació condicionada permetien la

instal·lació de centrals eòliques amb ava

luació d'impacte ambiental positiva; i,
finalment, les zones compatibles perme
tien la instal·lació de centrals eòliques
sense cap mena de restricció.

El decret, que cercava el consens entre

Aerogeneradors sobre la serra d'Argentera

els diferents agents implicats, va ser rebut

jat per les plataformes, les quals conside

raven que el mapa eòlic permetria la ins

tallació de centrals eòliques en espais
d'alt valor natural, cultural o paisatgístic, o

fins i tot dins de zones incloses al PEIN, a

banda de no incorporar criteris de densitat

ni de distribució territorial de la producció
i de basar-se en estimacions d'aprofita
ment eòlic poc fiables. La polèmica es va

encetar en filtrar-se a l'opinió pública un

document elaborat per tècnics del

Departament de Medi Ambient per encà

rrec del Govern de la Generalitat de

Catalunya que era molt més restrictiu amb

les possibles localitzacions i preservava la

totalitat dels espais inclosos al PEIN, alho

ra que afirmava que amb les propostes de

les empreses situades en espais amb baix

interès natural, cultural o paisatgístic, es

podia assolir el compromís del 12% d'e

nergies renovables per al 2012.

En aquest context, el mes de març del

2001, el Parlament de Catalunya va rebut

jar el mapa eòlic, instant el Govern a ela

borar un nou document amb criteris de

conservació.
El juny del 2002 es va aprovar la segona

versió del decret, que més tard es va tra

duir en el Pla territorial sectorial de la

implantació ambiental de l'energia eòlica a

Catalunya, amb la previsió d'instal-ler per
a l'any 2010 entre 1.000 i 1.500 MW. Les

plataformes van tornar a rebutjar aquest
pla, ja que consideraven que, tot i les
millores proposades en matèria de protee
ció de determinats espais, encara queda
ven àrees considerades compatibles pel
pla que segons les plataformes necessita

ven més protecció. A més es denunciava

que el nou pla no implicava retroactivitat

pel que feia a les centrals eòliques que ja
es trobaven en fase de tramitació i que no

s'ajustaven a les noves consideracions.
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üísparitat
de dades
sobre el

nombrede
projectes

de. centrals
eòliques

A Catalunya, a la darreria del 2003, hi

havia instal-lades cinc centrals eòliques:
Pebesa a Tortosa, amb 4,05 MW de

potència instal·lada; Trucafort al Pradeilia
Teixeta (Priorat), amb 29,85 MW;
Colladetes I i II i Calobres al Perelló (Baix
Ebre), amb 50,13 MW i 12,7 MW, respec

tivament, i Mas de la Potra i Collet dels

Feixos a Duesaigües (Baix Camp), amb

2'6 MW i 10'4 MW respectivament. Són,
però, nombrosos els projectes de centrals

eòliques que han iniciat els tràmits adminis

tratius, especialment durant l'any 2003. En

aquest sentit, segons l'Associació de

Productors d'Energies Renovables (APPA),
a la darreria del 2003 hi havia vint-i-nou

centrals eòliques autoritzades que suma

ven 933'79 MW de potència eòlica

instal-lada (només algunes poques havien

iniciat les obres) i vint-i-sis projectes de

centrals eòliques en tràmits administratius

que sumaven 691 '3 MW de potència elèc

trica instal·lada. Entre les centrals eòliques
autoritzades i en tràmit farien un total de

cinquanta-cinc projectes, amb una potèn
cia elèctrica instal·lada de 1.625'09 MW.

La Coordinadora de Plataformes

Meridionals va denunciar que les dades

de I'APPA no coincidien amb les que hi

havia al Registre Administratiu d'instal

lacions de Producció Elèctrica en Règim
Especial (REPE) del ministeri d'Economia.

Segons aquesta aproximació feta per les

Plataformes, a Catalunya hi havia propo

sats 2.257 MW de potència elèctrica ins

tal·lada, repartits en uns setanta-cinc pro

jectes, quaranta dels quals se situaven a

les comarques del Camp de Tarragona i

les Terres de l'Ebre, que conjuntament
sumaven aproximadament uns 1 AOO MW

(62% de Catalunya).
Per tal de clarificar aquesta disparitat de

dades, el nou Departament de Medi

Ambient i Habitatge va facilitar a principis

Quina és la situació actual en
.

.."_ "_... ... "_ . ". _" .. --.--.....
-

., .

relació a lescentrals>eòliques·a les
serres del Mestral i de I' Ebre?

En el conjunt de serres que van des de la

serra de l'Argentera fins a Cardó-Boix,
actualment s'hi ubiquen la pràctica totalitat

de les centrals eòliques en funcionament a

Catalunya, sumant un total de 109'73 MW

instal·lats i 189 aerogeneradors.
Exceptuant les centrals eòliques del

Perelló (Colladetes I i II, i Calobres) situa
des a la capçalera de la Plana del Burgar i

amb un impacte visual moderat, la resta

se situen en la carena de la serra del

Pradell-l'Argentera (Trucafort), al voltant

del Coll de la Teixeta (Mas de la Potra i

Collet dels Feixos) i allímit de l'espai d'in

terès natural de les serres de Cardó-el

Boix (Pebesa), destacant pel seu elevat

impacte visual i processos d'erosió consi

derables. En aquest sentit, destaca la cen

tral eòlica de Trucafort amb 91 aerogene
radors, situada al cor de la serra de

24 excursjenísme
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Pradell-l'Argentera; però també és de

destacar la del Collet dels Feixos, al muni

cipi de Duesaigües, que amb la ubicació
de sis aerogeneradors ha comportat l'o

bertura de diversos vials d'accés provo
cant processos d'erosió severs així com

un considerable impacte visual.

Sobretot ha estat aquesta darrera central

eòlica, la del Collet dels Feixos, la que ha

aixecat més oposició entre els sectors eco

logistes i les plataformes de la zona, ja que
es considerava que l'indret no era l'idoni

per la seva elevada fragilitat ambiental i per
l'elevat impacte visual que ocasionarien els

aerogeneradors en un ampli sector de terri

tori. Durant el2003 s'havien iniciat les obres

just al nord de la central eòlica del Mas de

la Potra, a la qual també s'hi oposaren

aquests col·lectius pels mateixos motius.

D'acord amb les dades facilitades pel

de l'estiu de 2004 una relació dels projec
tes de centrals eòliques, tant les que es

trobaven en fase de tramitació com que

les que ja tenien l'autorització. Segons
aquestes dades, a Catalunya hi hauria un

total seixanta-nou projectes que sumarien

un total de 2.082 MW amb 1.502 aeroge
neradors. Per a l'àmbit de les comarques
del Camp de Tarragona i les Terres de

l'Ebre hi correspondrien quaranta-sis
projectes amb un total de 1 .309 MW i

903 aerogeneradors (63% del total de

Catalunya).

Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, en el con

junt d'aquestes serres hi ha previst d'ins

tal·lar-hi un total de deu centrals eòliques
més, amb una potència instal-lada de

209'4 MW i 220 aerogeneradors. Aquests
projectes es concentren majoritàriament al

voltant del Coll de la Teixeta i al perímetre
de l'espai d'interès natural de les serres de

Cardó-el Boix, però també hi ha projectes
a la Plana del Burgar i a les muntanyes de
Tivissa-Vandellòs.

Si es consoliden tots aquests projectes,
l'impacte paisatgístic i ambiental serà

força considerable ja que la majoria afec

ten espais de carena visibles des de molts

indrets, alhora que esdevenen autèntics

corredors ecològics entre els espais inclo
sos en el PEIN que configuren la base
estructural de la conservació dels valors
naturals del conjunt d'aquestes serres.

Entre els impactes negatius de les cen

trals eòliques podrien destacar-se els que

genera sobre l'avifauna, la destrucció de la

coberta vegetal i els processos erosius

oberts en el propi indret dels aerogenera
dors i en els camins d'accés, tant a la prò
pia central com a les torres de transport
d'energia, a més de l'impacte acústic.
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Potència elèctrica instal-lada actual
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,,,.

(342a55Mw)

Girona
1%

(10S'3Mw)

INSTAL·LACIONS PRODUCTORES D'ENERGIA ELÈCTRICA A CATALUNYA

POTÈ!'JCIA ELÈCTRICA INSTAL·LADA.
SITUACIO ACTUAL I ESCENARIS DE FUTUR.

Llegenda: tipus de centrals

productores d'energia elèctrica

��$ Central Nuclear:
en funcionament, desmantellada, ITER

ïímïí1lïím Central Tèrmica:
en funcionament, propostes, tancada

.. [
.. menys de 10 Mw

- entre 10 i 50 Mw

Central Hidroelèctrica: - entre 50 i 100 Mw

en funcionament ,. més de 100 Mw

f f
f f menys de 5

r l- entre 5 i 15

Central Eòlica: ff entre 16 i 30
en funcionament, propostes

Nombre d'aerogeneradors ff másde30en cada central eòlica:

Nota: No s'han inclòs les centrals mes petites d'1 Mw

Resum potència energia elèctrica
a Catalunya

Potència instaHada actualment
(Desembre 2002):

Nuclear: 3012 Mw
Tèrmica: 3324 Mw Total: 7826'16Mw
Hidroelèctrica: 1403,73 Mw
Eòlica: 86,43 Mw

Proposta de producció energia elèctrica
(Gener 2003):

Nuclear: O Mw (ITER: consum entre 300 i 600 Mw)
Tèrmica: 3200 Mw ,

Hidroelèctrica: O Mw Total: 5456 6 Mw

Eòlica: 2256"6 Mw

Producció energia elèctrica futura
(actual +propostes):

Nuclear: 3012 Mw
Tèrmica: 6524 Mw Total: 13282'76 Mw
Hidroelèctrica: 140373 Mw
Eòlica: 2343'03 Mw

Nota: No s'han inclòs els productors particulars

m
Autor: Sergi Saladié. Unitat de Geografia. Universitat Rovira i Virgili.

Data: Gener 2003.

Font Pla de l'Energia Catalunya 2010 Î
Coordinadora de Plataformes de les Comarques de Tarragona



Certament l'energia eòlica és una energia
neta i renovable i, per tant, s'ha de potenciar
com a alternativa a les energies brutes i

contaminants. El que no és net i renovable,
sinó tot el contrari, és l'impacte ambiental i

social que produeixen les centrals eòliques
si s'ubiquen en indrets inadequats.

Les comarques tarragonines han estat i

continuaran sent la fàbrica energètica del

país. Actualment aquest territori compta
amb tres centrals nuclears (Ascó I i II i

Vandellòs II), dues centrals tèrmiques a

Tarragona, i tres centrals hidroelèctriques
(Riba-roja, Flix i Xerta), sumant un total de

4.220 MW de potència elèctrica mstallada

que produeixen aproximadament el 73%

26 exeursionísrne

de l'energia elèctrica consumida a

Catalunya. A aquestes instal·lacions s'hi

podrien sumar en poc temps un projecte
de central tèrmica de 800 MW al terme

municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de

l'Infant, pràcticament amb tots els permisos
a punt per iniciar les obres, un altre projecte
de central tèrmica de 800 MW al municipi
de Riba-roja d'Ebre, més un total de 46

projectes de centrals eòliques que suma

rien 1.309 MW i uns 980 aerogeneradors.
Si es consoliden aquests projectes, dels

4.220 MW de potència elèctrica instal-lada

en l'actualitat es passaria a 7.129 MW.

Amb aquest panorama, des de diversos

col·lectius del territori, s'entén la implanta
ció de centrals eòliques com una contí

nuació del model de desequilibri territorial

que es basa en l'espoliació dels espais
naturals més rics, emblemàtics i més ben

conservats del Camp de Tarragona, el

Priorat i les Terres de l'Ebre, i que no

representa el tancament, ans al contrari,
de cap mena de central elèctrica contami

nant a perillosa, com són les centrals tèr

miques i nuclears.

El conjunt de serres aquí analitzades es

caracteritza per estar poc poblat, és majo
ritàriament forestal, amb preeminència de

l'activitat agrícola i ramadera, amb un des

envolupament encara incipient de l'activi

tat turística. L'aposta des d'algun territori,
com la comarca del Priorat, per la promo

ció de productes vitivinícoles de qualitat,

ha donat l'impuls necessari per al desen

volupament arrelat i sostenible d'una

comarca tradicionalment empobrida. Tant

l'activitat turística com la de producció
agrícola de qualitat estan directament rela

cionades amb la preservació de l'entorn

natural i tenen com a elements bàsics els

valors naturals, culturals i paisatgístics que

ofereix el territori. La implantació de tots

aquests projectes de centrals eòliques en

aquest territori, amb importants impactes
en el medi natural i el paisatge, posa en

perill el desenvolupament sostenible del

territori.

Entre els motius bàsics pels quals les

promotores de les centrals eòliques prete
nen instal-ler-se en aquests tipus d'espais,
hi trobaríem el menor cost del lloguer dels

terrenys i la facilitat de negociació amb els

propietaris de parcel·les poc rendibles

econòmicament a amb els propis ajunta
ments, necessitats de fonts d'ingressos
complementàries per compensar l'insufi

cient finançament establert en la legislació
d'hisendes locals.

Aquesta confrontació entre el desenvo

lupament de l'energia eòlica i una econo

mia basada en el respecte als valors natu

rals, culturals i paisatgístics ha trobat el

punt d'equilibri en l'Acord Comarcal per al

Desenvolupament de l'Energia Eòlica.

L'Acord Comarcal és un consens entre

totes les forces polítiques amb representa
ció municipal, el Consell Comarcal del

Parc eòlic del Coll d'Alba, prop del Perelló



Priorat. ajuntaments, les denominacions

d'origen Priorat i Montsant, l'Associació

de Cases de Pagès del Priorat, la

Plataforma per la Defensa del Patrimoni

Natural del Priorat, i altres entitats cíviques
de la comarca. Aquest acord preveu la

implantació de dues centrals eòliques més

al Priorat, en dues zones on l'impacte
ambiental seria menor. D'aquesta manera

es fa compatible el desenvolupament de

l'energia eòlica i la preservació dels espais
naturals.

L'exemple del Priorat serveix per il·lus

trar que la implantació de l'energia eòlica

no es pot fer a cegues, que cal tenir en

compte la totalitat dels valors del territori,
que cal trobar fórmules que trenquin amb

el model centralista de país que menys

prea les comarques del sud, i que les cen

trals eòliques s'han d'ubicar en espais on

es respectin els valors naturals, culturals i

paisatgístics.
D'altra banda s'ha de considerar que no

serveix de res produir més per consumir

més, ja que sense l'existència d'una políti
ca energètica eficient acabarem tenint les

mateixes centrals nuclears, més centrals

tèrmiques i el territori trinxat per les cen-

trais eòliques. Sense tenir en compte
aquestes qüestions, no podrem parlar
d'energia neta i renovable per molts aero

generadors que es vulguin instal·lar. S'han

de buscar alternatives territorials, cercant

zones amb baix impacte ambiental, zones

humanitzades, autopistes, ports, etc ... , en

un context d'estalvi energètic, de redistri

bució territorial, d'apropament dels cen

tres productors als nuclis consumidors, de

potenciació de la resta d'energies alterna

tives i de substitució gradual de les fonts

d'energia fòssils per les renovables. Cal un

replantejament de la política energètica.

sesg@fII.urv.es

Nom del projecte Promotor Població Potència (MW) Aeorogeneradors

Lo Coll de Junc Totvent 2000, SA Tivenys 40 40

Coll de Som Totvent 2000, SA Benifallet 10,5 7

Ecovent CAT 11+111 Ecovent Parc Eòlic, SA Tortosa 48'1 37

La Collada Eólica del Perelló, SL El Perelló 13,5 9

Tortosa
Terranova Energy Tortosa 29,9 23
Corporation, SA

Lo Vedat del Pany ESBRUG,SL Riudecols i Duesaigües 34 17

Les Forgues Tarraco Eòlica, SA Riudecols i Duesaigües 31,2 24

Les Costes Corporación Eólica Colldejou, Pratdip, Vilanova
13,2 20

Catalana, SA d'Escornalbou i Motarro

Tivissa Energia Eòlica de Tivissa, SL Tivissa 34,5 41

El Motarro Eòlica del Montalt, SL Vandellòs i Tivissa 2,6 2

Total 209,4 220
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge (2004)
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A la descoberta
de la serra de llaberia
i del seu entorn Text i fotografiesde Pere Iglesias

El Dr. Pere Iglesias és metge titular de consultori de Pratdip. Com a profund coneixedor i amant d:aqueste7 serres, vacoordinar el grup que
va fer el treball de camp per a la realització del nou mapa Serra de llaberia publicat pell Editorial Piolet.

Quan
el viat�er vingut de Reus,

en direcció Mont-roig, albira

la serra de Llaberia

descobreix un fantàstic

escenari per retines

sensibles, on l'Areny s'alça com un

altar als peus de la muntanya. De ben

segur que en veure'II'excursionista

tancarà ells ulls i deixarà corre l'esperit
per cingles i carenes, amb el solemne

propòsit d'un dia formar part d'aquell
paisatge encisador que ara té a l'abast

de la mirada.

Però el nostre caminant no ha d'oblidar

que totes les muntanyes tenen els

seus inconvenients: les temperatures
estivals poden ser excessives, les fonts

podent estar eixutes, i la vegetació pot
haver pujat amb força tapant algun
tram dels camins i, per tant, abans de

calçar-se les xiruques hem de recordar

les tres regles d'or: defugir de les hores

de més calor, dur aigua i portar unes

tisores de podar, mai se sap de quin
incert ens trauran.

Per guiar-nos en aquest entorn hem

elaborat, amb l'ajut de més de 50

col-laboradors, el mapa de la Serra de

Llaberia, editat per Piolet, i estem

preparant, també, un llibre.

Tot seguit es descriuen un conjunt
d'itineraris que permeten la visió global
del lloc. Els temps emprat per

cadascun dels trams s'expressa entre

parèntesis. Hem defugit expressament
de donar el temps global caminat,
perquè aquest sempre és molt menor

al que invertim realment, especialment
per les repetides parades que es

realitzen durant la marxa. El temps total

amb les parades habituals l'exposem a

l'inici de cada itinerari.

Bé ara sí. Què esperem per lligar-nos
les xiruques?

28 exeursjenísme
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ltineraris

El pas deis Siscus

El tomb a la Dòvia. Un recorregut extraordinari. 6h 30'

Aquest primer recorregut que

proposem per la serra de Llaberia

dóna l'oportunitat de descobrir

l'encant excursionista deilloc i obre

les portes a successives rutes per
la muntanya. La major part del tra

jecte està marcat amb blau, excep

te el tram d'inici, que segueix el PR-

96 i la part del mig i el tram final que
coincideix amb el PR- 90. Tant la

pujada com la baixada són coste

rudes i s'ha de superar algun pas
aeri, amb grimpades i desgrimpa
des que no ofereixen gaire dificul

tat. Pot ser que el punt més delicat

sigui el Pas deis Siscus, que es pot
evitar fent un rodeig per l'esquerra.

Sortim de davant del poliesportiu
de Pratdip, on hi ha el monument al

dip -el famós gos vampir- i una

font d'aigua. Podem omplir la can

timplora mentre mirem la gran
raconada de la Dòvia i l'altiva cresta

de la Seda. Agafem la carretera de

Mont-roig cap a l'esquerra, creuem

el pont de Les Valls d'on arrenca el

camí vers el Puig del Cabrefiga, i

poc més enllà, just a tocar el Forn

Teuler, hi ha una cruïlla amb entrada

a la vila i un camí asfaltat que mena

a Colldejou i que seguirem fins a

l'era de ca la Torre (6'). Aquí deixem

l'asfalt i guiats pel pal indicador de

la PR-96 -inaugurat l'any 1990

durant el "25è. dia del Camí de

Muntanya"-, avancem pista amunt.

Superem una cadena que barra el

pas als cotxes i continuem amunt.

Poc després guanyem un pla i uns

metres més enllà un corriol a l'es

querra (10') ens enfila pel coster de

la muntanya per un camí d'abast,

antigament enllosat. Trobem una

pista (15') que seguim per la dreta,
voltant el tros d'ametlles de cal

Marinons. Ull! Poc després que la

pista giri a la dreta hem d'agafar un

corriol que s'enfila amunt (3') dei-



xant el PR. Ara pugem de valent per un

frondós bosc de pins, superant marge
des caigudes. Finalment el bosc s'obre,
el terra s'ennegreix i un munt de pedres
s'escampen pels costats. Estem al bell

mig d'una gran plaça carbonera, un

tram de bosc que es va cremar fa molt

de temps. Avancem entre argilagues i

garrics, amb calma perquè tornen les

fortes pujades. Guanyem la punta del

coll de la Seda (25'), un lloc ideal per
esmorzar.

Expliquen que el nom de la Seda Ii va

donar la gent del Prat perquè la cresta

és tan fina com el fil de la seda.

Sortosament per a nosaltres, no és

exactament així, però cal avançar amb

cura. Caminant i grimpant arribem al pas

de l'Alzina (W') que superarem sense

gaires problemes. Les grimpades conti

nuen, el cor s'accelera, l'espectacle és

superb i de vegades ens permet recupe

rar l'alè. Així arribem a l'alterós Pi de la

Seda (5'), excel·lent talaia per gaudir del

paisatge. Si mirem vers l'altre costat de

barranc de la Dòvia, veurem com baixa,
vertical, la drecera de Cal Zenon, que

ens espera per tornar. Per la cornisa de

l'esquerra podem accedir a l'espectacu
lar avenc de l'Estel, quasi penjat a l'abis

me, que amb els seus 87 metres és el

més profund de la regió. Si voleu anar-hi,
compteu entre uns 20 i 30 minuts per
anar i tornar. La nostra senda avança en

direcció contrària, per la cornisa de la

dreta que ens porta al Morral Partit (4').
Si no voleu emocions fortes, agafeu una

senda que davalla per l'esquerra; els

altres, seguim recte aferrats a les cade

nes instal·lades l'any 2000 pels Siscus,
d'on li ve el nom a aquest pas.

Ambdós recorreguts conflueixen en

una collada un xic més endavant (3').
Aquest punt esdevé una cruïlla de

camins: per l'esquerra, el sender que

porta al Portell de les Canals i per la

dreta un altre que mena a la propera
miranda sobre el cingle del Pantxot.

Nosaltres avancem cresta amunt pel
pas de la Sabina, bonic pujador coronat

per una sabina de tronc retorçat. Així

accedim al petit replà que ens separa

del pas del Porc Senglar, al darrere del

qual veiem sorgir altiu el Morral de la

Seda. El flanquegem per l'esquerra, tot

passant per un terreny pedregós, i

guanyem finalment un gran replà (6').
Valia pena guaitar a la dreta l'esplèndi
da vista sobre els penya-segats. Es diu

que els dies de fort vent se senten

"trons" produïts quan el vent colpeja el

rocam i retrona per tota la cinglera.
A l'esquerra queda el balcó de Mont-

El racó de la Dòvia nevat

redon que deixem enrere i arribem al

gran pla de Mont-redon, amb pal indi

cador. A l'esquerra un sender davalla a

la font homònima, que sempre resta

tapada amb troncs per evitar que hi

beguin els animals. Nosaltres seguim
recte en direcció al peu del Mont-redon

(1 O'). Aquí la senda es bifurca: una

marxa per la dreta vers la font de l'Àliga
i l'altra continua recta i accedeix al punt
cimal. Un darrer esforç per aquesta últi

ma i ja som dalt (4').
El Mont-redon, amb els seus 859

metres d'altitud, és un curiós cim amb

un enfonsament central, just on teòrica

ment hauria d'estar la part més alta.

Desconeixem si es tracta d'una dolina o

d'una excavació artificial, però serveix de

bon raser els dies de vent. Les vistes són

esplèndides i val la pena fruir-les en

calma. Els cingles de la Brancana, a l'al

tre costat de la Dòvia, les Roques del

Cucú amb Sabata, l'amagat Portell del

Carreter, l'allargassada balma de la Cova

Gran ... Per l'altre vessant contemplem el

Cavall Bernat i, a la seva esquerra, el

portell de la Roca Mitjanera, amb el gran

pla de Fornells que ens separa, i carena

enllà, com no la Creu de Llaberia i la

Miranda, retallant-se a l'horitzó.

Davallem de Mont -redon carenejant
cap al nord i, tot seguit girem a la dreta,
per anar a buscar un pas fàcil. Un cop

guanyat el repeu seguim vers el coll de

Mont-redon. En aquesta zona hi con

flueixen una sèrie de camins. Ens diri

gim a un grup de pins tot passant per
un aiguamoll amb joncs per on transita

el camí que volteja el Mont-redon per la

font homònima. El pla on som ara

també és conegut com a pla de

Fornells, a l'igual que el de l'altre costat,

perquè el cim que en queda al mig és la

Punta de Fornells. Arribats al grup de

pins (5'), veurem unes lloses planes
col-locadas pels pastors per posar sal

pel bestiar que dóna al lloc el nom de

les Saleres. D'aquí marxem pel sender

pla de l'esquerra que per terreny roca

llós avança cap al portell de Madrocs.

Més enllà arribem a un replà amb una

fita (9'). Ara cal anar cap a la dreta, per

què de seguir recte arribaríem al tossal

de l'Espinal, un excel·lent balcó sobre la

Dòvia. La nostra senda ens porta vers

el portell del Bonic, on un xic més enllà

s'amaga la petita font homònima que

resta seca durant l'estiatge. Ara seguim
vers un collet proper, per on arribarem

al coll deis Colivassos (18'). Una mica

més al sud d'aquest coll, en una pista
que hi mena, trobem el PR- 90 que a

partir d'ara ens acompanyarà tot

decantant a l'esquerra. Ben aviat la

pista dóna pas a un corriol que ens

porta a la font de les Amares (4'). De

nou el sender es transforma en una

pista malmesa pels escòrrecs. Arribats

al punt on està més malmesa (15') el

PR davalla vers l'esquerra, però nosal

tres seguim pista enllà fins al proper coll

de la Bassa de les Fonts, també dit

Pota de la Dòvia (4'). A punt d'arribar-hi,
hem de prendre el sender que defuig
per l'esquerra, tot abandonant la pista.
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Passem a frec d'una àmplia collada
des d'on es contempla el majestuós
Racó de la Dòvia. Cal afegir que sovint
es presta a confusió el seu nom perquè
pels Ilaberiencs és el coll de la Bassa de

les Fonts, mentre que pels pradipecs,
és la porta o portell de la Dòvia, nom

que els de Llaberia donen a una petita
portella que es troba camí de bast avall.

Seguim avançant i aviat iniciem la

davallada al petit pla de la Roca de l'À
liga (4'), dit així per la forma d'una roca

pròxima. El camí ral baixa per l'esquerra
passant pel portell de la Dòvia, però
nosaltres decantem a la dreta vers una

nova aventura, la que ens ofereix el por
tell del Carreter amb

la seva sorprenent
entrada. Quan arri-

bem a un punt on el

sender sembla que

quedi tancat pel
rocam, veurem com

les marques blaves

es llancen canal avall

(i 2'). Les seguim fins

arribar al ressalt del

Carreter, on cal obrir i

tancar la porta que el

pastor hi va posar per
controlar el ramat. La

desgrimpada és sen

zilla.

Finalment arribem
al repeu del cingle
(6'), per on continua-

rem a la dreta. Les tisores de podar ara

ens podran ser d'ajut. Amagada en una

balmeta trobem la font del Cucú amb

Sabata (6'), un forat rodó en eillit rocós,
sovint amb aigua de dubtosa qualitat
per la quantitat de cabres que aquí pas
turen. Continuem i aviat arribem al camí
de la Forestal (5'), amb un pal indicador.

El seguim per la dreta i avancem per

una vegetació atapeïda i, si fins ara el

nostre enemic era l'esbarzer ara ho serà

el matabou. Quan el camí arriba a un

grup d'alts pins (i 5'), el deixem i aga
fem la drecera de cal Zenon que ens ve

d' esquitllèbit.
Durant el descens descobrim el gran

clivell de la canal de cal Carbonera.

Finalment trobem la pista (22'), per on

transita el PR-90 que ara ens portarà a

Pratdip. Si estem assedegats podem
beure aigua a la font de la Romiga que
trobarem sota la pista, tot entrant en el

segon pla d'ametlles que passem (2') i

reculant paral·lelament a la pista uns

200 metres. Pista enllà arribem a la

carretera (30'). Ara només cal anar

carretera avall per arribar al punt de sor

tida (5').
Mirem enrere, el cor s'eixampla, el

bon record d'aquesta primera ascensió

a la Serra de Llaberia perdurarà a les

nostres retines.

Mont Redon

El tomb de Ricorb. De les obagues a la miranda. 8h.

Aquest nou itinerari transita per sen

des i camins recentment recuperats i

marcats que permeten alçar-nos sobre
el punt cimal de la serralada des de les
vessants obagues de Marçà i retornar

per les boscúries de Colldejou. Es trac

ta d'un recorregut força llarg, no només

pel desnivell a vèncer sinó també per la
distància entre els seus extrems. No tot

l'itinerari està marcat, ni les marques

que anirem trobant seran del mateix
color. Ni tan sols tots els camins han
estat netejats, però tot i això no cal patir
per perdre's en endinsar-se per aquesta
part feréstega de la muntanya. A més
de ser una excursió llarga, té algun pas
de grimpada i desgrimpada que posen
un toc d'emoció a la sortida.

Aparquem el nostre vehicle, vigilant
que no molesti, a l'antic Molí Paperer
que trobem a la carretera TV-300i,
entre Marçà i la Torre. Comencem

caminant per l'asfalt en direcció a

Marçà i passem a frec de la tomba,
amagada entre el canyar i marcada en

el mapa per una creu, de John

Cookson, un brigadista americà mort al

front de l'Ebre. Poc desprès canviem la
carretera per una pista, que amb pal
indicador (4') marxa vers la muntanya.
Ara uns troncs de mig metre d'alçada
ens acompanyaran fins al mas del

Cosme, el nostre primer destí. AI poc
(4') els troncs ens treuen de la pista i

ens porten per un camí de bast recent

ment recuperat. Després de guanyar
alçada i d'unes ziga-zagues, el camí
s'endinsa esplèndid cap al barranc de
la font dels Tres Batlles. Una vegada
creuat el seu llit sec, ens aixequem
novament muntanya amunt per unes

marrades a pedra descoberta. És el
Mal Pas" (25'). Així guanyem els contra

forts de la Cresta del Gall i ens abo-

quem per damunt del frondós barranc
de Ricorb (20'), per on, d'una manera

més còmoda, avançarem fins arribar al
mas d'en Cosme (i 5'), que apareix
quasi de sobte.

El mas del Cosme consta de dues

edificacions en estat ruïnós: la primera
n'era el corral i l'altra, la més llunyana,
correspon al propi mas. Entre ambdues
construccions hi ha una petita era per
batre llegums i al seu davant, a la part
baixa de la margeda, una taula on

podrem esmorzar. Podem acostar-nos

a la font que correspon a una mina de

gran longitud que malauradament quasi
sempre resta seca. Per arribar-hi cal

seguir el camí que neix per darrere de
l'era i, superat el mas, cal deixar-lo i

agafar un corriol que passa a tocar de
la paret sud de l'edifici. Tot seguit, més
o menys planer, ens hi du en poc

menys de 2 minuts. Cal puntualitzar



Llaberia, a 680 m d'altitud, s'alça al mateix cor de la serra

que en el mapa de Piolet aquesta part
no ha quedat ben reflectida.

Recuperades les forces emprendrem
la marxa pel bell mig de la cinglera, on

una esquerda ens permet superar el

mur. El corriol que ens porta també ha

estat recentment recuperat i és marcat

amb senyals verdes i/o blaves que

corresponen als colors utilitzats durant
les marxes d'estudi.

De la taula emprenem el camí de bast

que anava cap a Colldejou pel coll del

Guix: el camí de Ricorb, que més enllà

encara resta brut. AI poc el deixem (4')
i agafem el fressat corriol que tira mun

tanya amunt vers les places carbone
res. La pujada és forta i cal agafar-la
amb calma. Trobem el sender de recin

gle (35'), i a les seves immediacions un

altre corriol ens porta al singular portell
del Grau de Ricorb, o simplement dit Lo

Grau. Unes cadenes collocades pels
"Siscus" la primavera del 2004 ens faci
liten el pas i ens donen seguretat. Un
últim esbufec i ja som a dalt (5'), en els

plans de la serra, amb el poblet de
Llaberia amagat entre ells.

No és estrany que el mapa de Piolet
no marqui aquí cap camí, ja que aquest
ha estat retrobat en el transcurs del
darrer hivern. Les marques verdes i/o
blaves ens condueixen sense pèrdua al
GR-7 (25'), tot i que el sender encara

és ple de vegetació. Seguint el GR i

entrem a Llaberia (12').
Llaberia, a 680 m d'altitud, és un

agregat de Tivissa i correspon a l'únic

nucli habitat en el mateix cor de la serra

lada. Diferents autors es disputen la raó

sobre l'origen del topònim, tot i que és

provable que un dels més encertats

hagués estat en J. Coromines, que diu

que deriva de l'àrab "AI-Abbarîya". El

significat del mot seria "de la travessa",
atès que provablement els sarraïns van

edificar un petit baluard per controlar-hi

el pas, perquè aquesta era la serra que
calia travessar per anar del Camp de

Tarragona a l'Ebre. Avui és un poble
molt ben conservat que disposa d'un
interessant Museu del Bast, d'una

església romànica dedicada a Sant
Joan Degollat -una de les poques de la

Catalunya meridional- que va ser trans

formada per ser utilitzada con a torre de

defensa, així com d'una font d'aigua
fresca, fora vila, que trobarem passat el
carrer arcat de Lo Pontet. A més, la vila

compta amb dos llocs per pernoctar,
l'un depenent de l'Ajuntament i altre de

la parròquia tivissana.

Continuem pel PR-90 que trobem a la

sortida del poble que, cap a l'esquerra,
ens conduirà cap al coll dels Colivassos

(40'). Deixem el camí i pugem recte i

sense marques cap a la miranda de

Llaberia. Passem pel costat d'antenes i

de la caseta de vigilància de l'antiga
ICONA usada ara pel control d'incendis

forestals. I ja som d'alt, ja podem cridar:

Hem fet el cim! (15').
Amb els seus 917 metres, les vistes

que ens ofereix son immillorables. A

més, ens sobtarà Lo Molló, bastit l'any
1803 per calcular la part sud del meridià

de Dunkerque que va ser utilitzat per
determinar la longitud del metre.

Tristament, el lloc podrà veure's encara

més deteriorat si s'hi instal·la el gran
radar del servei de Meteocat.

De baixada ens deixem guiar per les

marques blaves que marxen carena

enllà tot cercant una canaleta que des

grimpem sense dificultat. Decantem a

la dreta, travessem el pla conegut com

el pla del Molló i al poc ja comença la

ràpida baixada per la drecera d'en
Ramon que ens duu al coll del Guix

(25'). El GR-7 ens acompanya una

estona, però aviat el deixem per seguir
el PR- C -56 pista avall cap a la bassa

de Massanes (15'), un bon punt per
refer-nos i alleugerir-nos de la set. Tot

seguit cerquem a l'esquerra el PR-C-

56, que baixa per l'altre costat de mun

tanya o bé podem seguir pista avall fins

a retrobar-lo (4' ambdues opcions) i

seguir fins als Estrets. Aquí deixem la

pista i continuem pel PR mentre per

l'esquerra unes impressionats lliseres

semblen caure sobre nostre: és el Salt

del Cavall. No deixarem el PR fins arri

bar a la carretera (45'). D'aquí seguirem
l'asfalt cap a l'esquerra per retrobar el

nostre cotxe (4').
El tomb ha valgut a pena. Ja conei

xem el cor de la serra i els seus frondo

sos vessants.

lo Grau, pas equipat amb cadenes
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Mas del Motarro

El tomb al Montalt. Una talaia sobre l'Ebre. 4h.

Oblidat, el Montalt s'aixeca alterós com

una prolongació de la serra de Llaberia

vers la depressió de l'Ebre, i és precisa
ment aquesta intrusió la que li confereix la

seva grandesa i el transforma, en un dia

clar, en una perfecta talaia sobre les

terres que van del Delta de l'Ebre a la

serra de Llaberia. El recorregut està tot

marcat amb blau -tret d'una part que

segueix un PR- i no comporta cap difi

cultat, tot i que molts trams són camins

de cabra. Si voleu pujar a la Punta Nord,
heu d'anar amb cura a la grimpada.

Sortirem del Mas del Motarro, al que
arribem per una pista indicada que surt

de la T-311, carretera de Pratdip al coll de

Fatjes. Cal aparcar el vehicle en algun
punt separat del mas per no molestar els

propietaris. Uns metres passat el mas

agafem el pas per l'antiga carrerada que
s'enfila amunt i ens porta a la pista del

mas del Ramer. Seguim la pista uns

metres a l'esquerra per guanyar el coll del

Montalt (10'), també esmentat en altres

mapes com collet de les Anyelles. Aquí
agafem un corriol carener que s'enfila

suaument vers la punta Sud del Montalt.
Finalment circurnval-lern la cinglera cimal

per cercar un pujador fàcil per un bonic

grup d'alzines que ens porta cap al cim

(35'). A la punta hi trobem un molló amb

un senyal col·locat pel Grup Cultural

Pratdip l'any 1997.
Continuem sense llei de camí creste

jant fins a la punta Nord, que amb 754

metres n'és la més alta. Valia pena l'es

forç. Avancem gaudint d'esplèndides
vistes, en especial des del coll de la

Muleta: de dreta a esquerra destaquem
la portella del Montalt, per on transita el

GR-7, la caseta sense teulada del Mano;
un xic més avall queda, a tocar una

pista, la caseta de la font de Pena; a sota

nostre veurem la canal del Plom que
marxa furient muntanya enllà, baixador

que permet guanyar el pas del GR però
amb compte pel perill de fer rodar blocs;
més a l'esquerra veiem la gran masada

de Castellnou; a més, gaudim de la Mola

de Capcir, el barranc de Mussefres i la

serra d'Almos amb el gran mas de

l'Alaranya la seva l'esquerra.

Voltem pel darrere del promontori i

amb una senzilla grimpada pugem a la

punta Nord (30'), idillic lloc per reposar.
Doncs ara cal tornar sobre les nostres

passes i arribar novament a la punta
Sud del Montalt (30'). Diem adéu a l'in
dret i emprenem la direcció de

Capçanes que indica la sageta, és a dir,
comellar avall. Poc a poc el terreny
esdevé rocallós i les marques blaves

decanten a la dreta, cercant un pas
rocós. Després davallem per un altre

comellar que ens condueix a una rasa

per on baixem uns metres i la creuem

per la dreta. Atenció perquè aquest és
un dels indrets on sovint la vegetació
amaga el pas. Tot seguit continuem bai
xant fins a uns camps que creuem i,
arribats a la seva fi, continuem avall, en

direcció al fondo del Tomata. Passem a

frec d'una caseta ruïnosa. De nou ens hi

haurem de fixar força perquè aquest és
un altre dels punts frondosos. Fent una

giragonsa retrobem la senda que primer
planeja i desprès davalla suaument vers

la pista del mas del Ramer (35') que ja

El Montalt esdevé una autèntica talaia sobre l'Ebre
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El Montalt

Dades d'interès:
• On dormir: • Informació a Internet:

coneixem. Per ara s'han acabat les

esgarrinxades!
Continuem pista enllà. A la dreta veiem

un petit colletó (l'). Abandonem la pista i

agafem la sendera que mig perduda el

guanya i ens condueix al racó que la cin

glera forma: el Salt de la Font del Sanxo,
un lloc ufanós i esplèndid, especialment
en època de pluges. Després de delec

tar-nos, creuem la rasa i continuem

recingle enllà. Passem a tocar d'una

balma de tancar bestiar i ens enfilem tot

aprofitant un trencat de l'espadat que

permet guanyar ràpidament el sobrecin

gle per on transita el PR-C-91 o del

Notari (l'). El seguim a la dreta i arribem

a la font d'en Sanxo (3').
Tot seguit remuntem la rasa amb

molta atenció perquè la vegetació, si bé

rastrera, sovint oculta el pas d'aquesta
pista abandonada. Avancem barranc
amunt sense contemplacions fins a tro

bar un camí que seguim a l'esquerra
per desembocar a la pista del mas del

Vicent. El PR que ens guia marxa a la

dreta fins al pla del Roure amb una cruï

lla de pistes (15').
Aquí deixem el petit recorregut i pros

seguim, guiats una altra vegada per les

marques blaves, per la pista que plane
ja cap a la dreta i que ens retorna al

mas del Motarro (10'), on ens espera el

cotxe i amb ell l'hora del nostre comiat.

Un comiat que desitjo serveixi per ani

mar-vos a emprendre noves aventures i

descobertes. La muntanya segueix
encara guardant gelosament molts
indrets màgics.

A Pratdip: Casa Rural cal Bate: 977 566 162

A Colldejou: Casa Rural Cal Just: 680410490

A La Torre de Fontaubella: Casa Rurall'Era: 620475610

A L1aberia, Carnpament parroquial L'Esforç: 977 413 318;
Casa Consistorial: 977 418 359

www.pratdip.cjb.net
www.serrallaberia.org

www.mapallaberia.cjb.net
www.l-era.com

Pratdip: Bar Santa Marina "La Cuina de Carlos": 619 390

468; Bar Restaurant "Cooperativa de Pratdip": 977 566

067; Bar "Piscina Pratdip", es fan plats combinats: 977 566
142.

Colldejou: Bar El Casal: 977 837 240

La Torre de Fontaubella: Bar Restaurant "la Torre de
Fontaubella": 97 830 658

L'Areny: Bar hostatgeria de la Mare de Deu de la Roca:

977837760

Marçà: Bar La Plaça: 977 178 002; La Sénia: 977 178 003;
Llescaria El Celler: 977 178 150

www.altanet.org
• Qllè visitar: • Bars:

A Marçà: Museu Marcelí-Gíné (Ajuntament): 977 178 000;
El Celler de BaltasarVendrell: 977 178 150

A L1aberia: Museu del Bast i església romànica (Sr. Boada):
933182390

A Capçanes: el monument "Al Carrasclet"

• Què comprar:

A Colldejou podem comprar formatge d'ovella

de cal Bondia: 977 837 789

A diferents cooperatives es fa venda de vi, oli, mel i fruits

secs de la terra.
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Un espai de vida nòmada

Ruta per la plana del Burgar

Text de Marc Castellnou,
Ricard Baqués i Santi Lleonart

Fotgrafies de Pasqual Garriga

La plana del Burgar és una vall ampla que
separa els massissos calcaris de Tivissa i Cardó.
La carretera que uneix Rasquera amb el Perelló
travessa la plana en la seva totalitat. Actualment

aquesta és una de les zones amb més molins
eòlics installats a Catalunya.
El principal atractiu de l'itinerari que proposem
és el conjunt de pintures rupestres que daten
entre el 6.000 i 4.000 aC -corresponent al

període del Paleolític- que trobem a la zona. La
fauna representada correspon a espècies actuals:

cèrvids, caprins i bòvids, que apareixen sols o en

ramats. Però és la figura humana la que pren un

paper principal i sempre domina les escenes

amb animals. Els experts valoren el simbolisme i
la quotidianitat de les escenes que descriuen

que les converteixen en un dels escassos

testimonis artisticodocumentals de la realitat
socioeconòmica de la prehistòria europea. Es

coneixen uns vuit-cents jaciments d'aquestes
característiques entre Andalusia i Catalunya.
Tots aquests conjunts de pintures rupestres van

ser inclosos per la seva importància a la llista
del Patrimoni Mundial de la UNESCO el
desembre de 1998. També gaudeixen de la
condició de Bé Cultural d'Interès Nacional.
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Jaciment de Vilella

Les coves de Vilella formen un

conjunt ben definit. A la cova del

Ramat, un ramat en moviment
format per 10 caprins -9 d'ells
amb banyes de grans
dimensions- protagonitza
l'escena rupestre. Els visitants de

la cova del Cingle poden veure

una figura masculina incompleta
en posició de disparar un arc.

Pel que fa al tercer conjunt, la

cova del Pi, s'hi veuen

representades 22 figures d'entre

les quals destaquen 6

representacions humanes i un

quadrúpede d'estil esquemàtic.

Jaciment de Cabrafeixet
El de Cabrafeixet és

el jaciment més antic de la

zona i, igual que el de Vilella,
presenta escenes de caça de

cabres i bous. Les figures
humanes dels caçadors són

el més representatiu. La imatge

més famosa d'aquest
jaciment és la del cap d'un

cérvol i un grup de figures
en què destaca un caçador
que duu un feix de sagetes a

la mà, vora una cabra i un

altre cérvol.

Una visió en perspectiva de l'espai
Si analitzem l'espai que representa
aquesta plana des del punt de

vista d'un caçador recol·lector de
fa 10.000 anys podrem enriquir
molt més la nostra caminada que

amb la simple contemplació de les

pintures a les baumes calcàries de
la zona.

Mentre caminem, podem
observar el repartiment de l'espai
del Burgar entre els dos

jaciments: les coves es troben als

extrems i als vessants oposats de

la plana. Mentre Vilella és al costat

NO el de Cabrafeixet és al SE.
També cal parar atenció al fet que
les coves possiblement eren

utilitzades com a refugi contra

l'adversitat climatològica: ambdós

jaciments es troben dins de

barrancs petits i estrets al costat

de la plana, expressament a

l'abric del persistent vent del NO o

cerç, com es coneix a la zona.

Una altra característica a observar

és que tots dos jaciments es

troben en punts visuals

estratègics al peu de talaies

naturals que dominen tota la

plana: la Mola de Cabrafeixet per

un costat i la punta de les

Marrades per l'altre. A més,
l'emplaçament de les coves pot
portar a la conclusió que no

només la cacera que

proporcionava la plana era una

part important a l'hora d'escollir

l'espai, sinó que també ho era

l'accés a la xarxa hidrogràfica tant

al riu per l'extrem de Vilella com al

mar per l'extrem de Cabrafeixet.

Tenim, doncs, dos jaciments
diferents amb un mateix

objectiu: el domini de l'espai des
d'una talaia i el mateix recer per

protegir-se. No és, doncs, una

casualitat la situació de les
baumes amb les pintures.
En el nostre itnerari, a part de

recórrer tota la plana per fer-nos

una idea de les seves

dimensions i de les serres que la

limiten, cal també que pugem a

les Marrades i a Cabrafeixet per
veure i contemplar
estratègicament l'espai de vida
dels nostres avantpassats,
aspectes tan importants a

valorar i sentir com l'observació
de les pintures.



ltinerari
(Total: 28,1 km)

Itinerari per la plana del Burgar i pintures rupestres.

De Tivissa a les coves de Vilella i la plana del Burgar (13,9 km)

Vista del poble de Tivissa

Sortim de Tivissa cap a Sant Blai (1,2 km), una zona amb

abundants jaciments arqueològics. És aconsellable beure o

agafar aigua de la font, una de les poques a la zona. Passem

pel coll Monegrets (3,3 km), on comença l'aiguavessant cap
a la plana del Burgar, i ens dirigim al barranc dels Fogassos
(4,0 km). El tram central del barranc es coneix amb el nom

de les Covetes per la infinitat d'abrics que s'hi troben.

Per un ramal del barranc de les Covetes, accedim al
barranc de Vilella on es troben les pintures rupestres (6,3 km)
tancades amb reixat i clau que s'ha de demanar a

l'Ajuntament de Tivissa. Aquest és un bon lloc per contem

plar cap al sud el Cap de l'Indi, el perfil de roca amb forma
humana que domina la vall final del barranc dels Fogassos.

Des d'aquest punt, enfilem la pujada de la Conca (7,8 km), el

camí que es feia servir per dur el peix de l'Ametlla cap a

Tivissa. En un dels seus revolts, a la part alta, hi ha una petita
excavació sobre terra i roca roja. Algunes teories assenyalen
que d'aquest indret s'extreien els tints per pintar. Des de dalt

del coll, carenejant, es pot arribar fàcilment a les Marrades,
talaia dominant sobre la plana del Burgar a la vista des de les
coves.

Anem cap a Valli plana, un punt alt i oposat a Cabrafeixet,
per iniciar des d'aquí el descens cap a la plana. Un cop a la
vall (10,7 km), travessem els conreus que s'estenen fins al

jaciment de Cabrafeixet fins que trobem la carretera (13,9
km) que recorre la plana de Perelló a Rasquera.

Pintures rupestres de Cabrafeixet
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Agafem el camí que surt del km. 7,2 de
la carretera lV-3022 de Perelló a

Rasquera per dirigir-nos a Cabrafeixet

(4,3 km). Visitem les coves per admirar les

pintures rupestres i, si en tenim ganes,

pugem a l'espectacular talaia de la Mola

(a 2 km més). En acabar, desfem el camí

des de les coves fins al Mas de Betetes

(6,5 km) per agafar la pista que ens duu al

Perelló. De camí, travessarem el parc
eòlic de Colladetes (9,1 km) per arribar

finalment al poble de Perelló (14,2 km).

De la plana del Burgar a les coves de Cabrafeixet i a Perelló (14,2 km)

La Mola del Boix

Parc eòlic del coll d'Alba, davant la serra del Boix
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Els llibres vermells del

Centre de Lectura de Reus
Per Jaume de Ramon i Vidal

Les primeres guies excursionistes que descriuen les

muntanyes a les quals està dedicat aquest número

monogràfic d'Excursionisme són obra de la Secció
Excursionista del Centre de Lectura de Reus, la més antiga
cronològicament (1901) de les entitats fundades fora de

l'àmbit barceloní, encara que les seves actuacions més

importants les podem situar a partir del 1926 de la mà dels

presidents que la dirigien durant aquell període, el resultat

del qual va quedar palès en les seves publicacions:

Les muntanyes de Prades, el Montsant i serra la Llena

de Josep Iglésies i Joaquim Santasusagna. Ambdós

autors havien estat presidents de la Secció Excursionista.

Guia itinerària de 365 pàgines de text amb un esbós

monogràfic, profusament il·lustrada i un mapa 1 :85.000.

Se'n feren dues edicions els any 1930 i 1931.

Del Camp de Tarragona a l'Ebre. Guia literària de 462

pàgines de text amb un esbós monogràfic, profusament
il·lustrada i un mapa 1 :85.000. Editada el 1931.

Les valls del Gaià del Foix i del Miralles. Guia itinerària de

570 pàgines de text amb un esbós monogràfic,
profusament il-lustrada i un mapa 1 :85.000. Editada el

1934.

A més, la secció va editar el 1930 El Priorat i el 1933 Les

comarques meridionals de Catalunya i la futura divisió
territorial -totes dues obres de Josep Iglésies-, així com

Santuaris Marians de la Diòcesi de Tarragona de Francesc

Blasi i Vallespinosa l'any 1933.

D'aquestes guies, denominades popularment vermelles pel
color de les cobertes, en Josep Iglésies en contava

l'anècdota: "Uns excursionistes s'apropen a un pagès i li

pregunten el nom del mas; els va contestar: veig que
porteu un llibre vermell que diu molt més del que jo sé de

casa meva ...

"

Les guies d'lglésies i Santasusagna -el mateix que les d'en
Cèsar August Torras sobre els Pirineus- seran sempre una

font on s'abeuraran els estudiosos d'aquelles muntanyes,
tota vegada que marquen una realitat en el temps i burxen

en el passat per donar una visió puntual de la comarca

visitada. Posteriorment hi podrem afegir-hi camins,
construccions i noves vies, ensems que enyorarem tot el

que ha desaparegut en el transcurs dels anys.

Per tenir una idea retrospectiva d'aquells indrets,
recomanaria la lectura de Les ciutats del món de Josep
Iglésies, editada per l'autor l'any 1948 i reeditada el 1985

pel Centre Excursionista de Catalunya en homenatge amb
motiu de la mort de l'autor.

Detall de la façana del Centre de Lectura de Reus
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eus està situada al bell mig de la
comarca del Camp, una

supercomarca que comprèn la gran
plana vorejada d'un gran cercle de

muntanyes que comença a l' est

de la ciutat de Tarragona, se

separa de la costa per la serra del Montmell,
continua pel Montagut, va girant cap a l'oest

tot creuant el riu Gaia, passa per la serra de la

Cogulla de Miramar, creua el Francolí per la

Riba, puja ràpidament cap a Montral per anar

seguint la serra de La Mussara, passa després
d'Arbolí per la collada d'Alforja, segueix la
carena de Puigcerver fins al coll de la Teixeta,
passa per la serra de l'Argentera, per la Mola de

Colldejou, després enfila cap a la costa per la
serra de Llaberia fins anar a trobar la costa per
les muntanyes de Vandellòs fins al coll de

Balaguer.
El gran geògraf català Pau Vila i Dinarés, en la
seva encertada obra encarregada per la
Generalitat Divisió geogràfica de Catalunya que
va fer entre els anys 1932 i 1937 va posar els
fonaments de l' actual divisió comarcal.

Segons explicava Josep Iglèsies, que en aquella
època era el secretari de la comissió que ho va

determinar, tots estaven d'acord què el "Campo
de Tarragona", com havien batejat els castellans
el nostre camp, formava una unitat territorial,
des del punt de vista geogràfic, climàtic,
econòmic i humà, que mereixia ser una sola

comarca, si bé era massa gran i poblada. Llavors
van acordar les següents denominacions: "Alt

Camp" a la comarca de Valls; "Baix Camp" a la
de Reus; i "Tarragonès" a la de Tarragona. No

obstant, actualment, s'ha reconegut que és una

divisió artificial que suposa un destorb i han
estat moltes i positives les trobades entre els
alcaldes de Reus, Valls i Tarragona per buscar la
fórmula d'unificació de les tres comarques. El

primer punt de l'acord ja és ferm: el conjunt
del territori tricomarcal s'anomenarà el Camp.
Per aquest motiu començo l'article
anomenant-lo comarca "del Camp", tota

vegada que les condicions humanes, i per tant

l'afició a l'excursionisme, són les mateixes pels
habitants de Reus, de Valls i de Tarragona.
Com sigui que el títol d'aquest article

pressuposa els motius de la tradició
excursionista de Reus, explicaré aquesta afició
si bé en molts detalls han de coincidir, a més
de Valls i Tarragona, moltes altres poblacions
del nostre Camp.
Ja hem indicat que aquest territori és una gran

planúria vorejada de muntanyes que superen o

s'apropen als 1.000 metres d'altitud, de forma

que la massa de població viu a la plana i miri

cap allí on vulgui sempre veu l'horitzó tapat
per unes muntanyes bastant altes.
Inconscientment li venen ganes de superar
aquesta barrera, causa primordial de l'afició a

l' excursionisme.

Centre de Lectura de Reus, al bell mig del carrer major
Fotografia: P.G.



De totes les poblacions del Camp, Reus ha estat

la més gran. Va ser la segona ciutat de Catalunya
durant el segles XVIII, XIX i començament del

segle XX per ser un centre comercial molt

important, ja que, des dels temps dels ibers, Reus
era un formidable nus de comunicacions i
estructures bàsiques pel comerç.
Com a població important que era, a finals del

segle XIX, s'hi va crear un centre cultural

important, el Centre de Lectura de Reus, dintre
el qual hi havia una secció excursionista, prova
que ja en aquell temps hi havia força persones
que desitjaven conèixer la totalitat de la nostra

pàtria. Aquesta secció va ser la primera que va

fomentar i dirigir l'excursionisme a Reus i
comarca.

Als anys 20, dos socis de la secció, en Josep
Iglésies i en Joaquim Santasusagna, es van

dedicar a estudiar els itineraris excursionistes de
les nostres muntanyes; prenent exemple de les

primeres guies dels Pirineus i Prepirineus,
editades llavors pel Centre Excursionista de

Catalunya.
La primera guia editada pel Centre de Lectura

l'any 1930 va ser Les muntanyes de Prades, del
Montsant í Serra la Llena. Aquest títol va ser tot

un èxit editorial, de manera que al cap d'un any
ja es va publicar la segona edició. Els mateixos

autors, van publicar a través de la secció

excursionista, l'any 1931, un altre volum: Del

Camp de Tarragona a l'Ebre, que abastava tot el

Priorat, la Ribera d'Ebre i les muntanyes de
Cardó. A la dècada dels 60 es va fer una tercera

edició de Les Muntanyes de Prades, el Montsant í
Serra la Llena, corregida i augmentada per
Ramon Amigó.
L'any 1995 la secció excursionista va fer una

altra edició redactada per Rafael Ferré solament
de les muntanyes de Prades, actualitzant els
nous camins i suprimint els ja abandonats.
Finalment l'any 2001 el doctor Enric Aguadé
(el que signa aquest article) va publicar El Camí
Ancestral de Salou a Ulldemolins, un camí obert

pels ibers d'amplada suficient perquè circulessin
les primitives carretes que passa per Reus,
Castellvell, Prades i no arriba ben bé al poble
d'Ulldemolins, sinó que s'acaba a la Solana del
Bessó, dintre del seu terme, on l'arqueòleg
Salvador Vilaseca va descobrir unes mines de

plom, coure i altres minerals de l'època
Neolítica.
Com podem veure, les activitats de la secció
excursionista del Centre de Lectura eren les

úniques organitzades pels amants de la

muntanya fins que es va produir la desgràcia de
la Guerra Civil. Quan les tropes franquistes van

entrar a Reus, el mes de gener del 1939, les
noves "autoridades" van clausurar el Centre de
Lectura per motius polítics, i l'entitat va estar

tancada i abandonada durant nou anys.
A partir de l'any 1939 el excursionistes que
havien sobreviscut, afortunadament en nombre

bastant important, no podien estar dintre la
Federació Catalana de Muntanya. Es trobaven
amb el fet que l'única entitat excursionista de
Reus estava clausurada pel govern franquista i

-com que no autoritzaven la creació d'una
entitat nova que no estigués dintre la normativa
de la dictadura com eren el "Frente de

Juventudes" i "Educación y Descanso"- als
excursionistes reusencs se'ls va ocórrer utilitzar
els clubs esportius, que sí que estaven tolerats

pel franquisme.
En el marc d'aquests clubs es van organitzar
algunes seccions excursionistes que van ser

admeses com a membres de la Federació
Catalana de Muntanya. Estem parlant de la
Secció de Muntanya del Reus Departiu, la
Secció Excursionista del Club Natació
Reus/Ploms, la Secció Excursionista del Club
de Futbol Reddis i també de la Delegació a

Reus de l'Agrupació Excursionista Catalunya.
Aquesta divisió d'entitats excursionistes no era

per culpa d'una diferència de criteris entre els
excursionistes que s'havien format al recer del
Centre de Lectura, sinó per poder legalitzar la
situació federativa dels afeccionats a la muntanya.
Als inicis del 1948 un grup d'excursionistes que
no volien ser considerats "deportistas", comja
feia 9 anys que se'ls considerava, van acordar
demanar la constitució d'una nova entitat que
s'anomenaria Asociación Excursionista de Reus
amb la idea de tornar a reunir en una sola
entitat tot aquest grup de petites seccions
excursionistes refugiades en diferents entitats

esportives. Els impulsors d'aquesta iniciativa
eren Ramon Amigó, Pere Rius, Josep Colomer,
Antonio Escolà i d'altres, capitanejats per
Joaquim Santasusagna.
La primavera del mateix any, un governador
civil amb menys prejudicis anticatalanistes, va

autoritzar la reobertura del Centre de Lectura i,
per tant, de la secció excursionista del centre. A
finals d'any va arribar l'aprovació de
l'Associación Excursionista de Reus, de manera

que van quedar legalment constituïdes a Reus
sis entitats excursionistes. Es van fer algunes
reunions per tornar a unificar-les en una de

sola, cosa que no es va aconseguir plenament
perquè molts antics socis no volien donar-se de
baixa de les entitats esportives que els havien
acollit durant nou anys.
No obstant, sempre hi va haver una estreta

relació entre elles. Per exemple, anys més tard,
el meu germà Jaume i jo, del Centre de

Lectura, vam començar a estudiar un possible
canú de pelegrinatge per anar directament a

Montserrat sense passar per carreteres. Hi
col-laboraven components de totes les entitats
excursionistes reusenques, de manera que l'any
1962, vam fer una anada col-lectiva de Reus a

Montserrat en què van participar 26
excursionistes representants de les sis entitats

reusenques.
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Amb les dades recollides amb aquesta iniciativa, el

Centre de Lectura va editar la guia De Reus a

Montserrat a peu, per camins de muntanya que es va

esgotar en tres anys. Els anys següents, es van repetir
les anades a Montserrat, aprofitant els tres dies de

festa per Setmana Santa.
Veient com agradava fer excursions de més d'un dia
de duració, elmeu germà i jo vam organitzar una

anada col·lectiva, també per camins de muntanya, de
Reus a Núria en 8 etapes. Després una de més llarga:
de Reus a Lurdes a peu en 12 dies.
El gran amic i company d'excursions Joan Domènech
Miró (e.p.r.) -que era vocal representant dels

excursionistes de la Província de Tarragona a la Junta
de la Federació Catalana de Muntanya- va ser elegit
President del Col·legi provincial de Metges i em va

demanar que el substituís com a vocal de la Federació.

Ja em teniu, a primers de gener de l'any 1973 com a

vocal federatiu. En la primera reunió, es va llegir un

ofici de la Federación Española traslladant-me un altre
de la Federation de Tourisme Pedrestre de Paris dient

que existia Ull sender de gran recorregut que anava des
d'Àustria als Pirineus i que desitjaven que els
excursionistes espanyols el continuéssim fins a

Gibraltar. La Federació Espanyola havia contestat

afirmativament i ens deia que ens corresponia als
catalans engegar-lo, amb motiu de la continuïtat
fronterera.
Encara que a la Federació Catalana ningú sabia què
eren els senders de gran recorregut, es va acordar la
formació d'un Comitè Català de Senders, dintre el

qual m'hi posaren a mi.ja que a la província de

Tarragona ja feia anys que organitzàvem el Dia del
Carni de Muntanya que consistia en recuperar un

carni Ral perdut i posar-li indicadors.
A la primera reunió del Comitè de Senders es va

projectar el sender GR-7 espanyol com a

continuació del GR-7 francès i em van delegar a mi

per començar els treballs fins a Fredes, a la província
de Castelló, on passaríem la feina a la Federació
Valenciana. El mes de març del 1975 ja temem obert
el sender GR-7, des de la frontera andorrana de la
Seu d'Urgell fins a Fredes. La primera pintada oficial
la vam fer a Tivissa. Allí vam repartir pintura blanca i

vermella -els dos colors oficials internacionalment

que ens havia cedit gratuïtament la casa Titan.

Inicialment, els components del Comitè de Senders
volien que jo fos el president, si bé jo sempre havia
dit que no perquè opinava que en la fase

organitzativa el president havia de residir a

Barcelona. No obstant, quan, amb els anys, vam tenir

més de 1.500 quilòmetres de senders oberts,
senyalitzats i amb les corresponents topoguies
impreses, vaig acceptar la presidència assumint la

gran complicació burocràtica que això representava.
Vaig ostentar el càrrec fins l'any 2000 en què vaig
complir 80 anys i vaig presentar la dimissió davant la
directiva de la Federació, que em va nomenar

President Honorari del Comitè.
Així que van començar a publicar-se les topoguies
amb els meus mapes i descripcions el delegat de "la
Caixa" a Tarragona em va demanar que preparés un

mapa dels camins veritables del Montsant, que
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estaven molt mal indicats als plànols oficials.

Conjuntament amb en Ramon Cuadrada, el millor

coneixedor del Montsant, vam emprendre aquesta
tasca. Ell feia de guia indicant el nom de les carenes

i barrancs i jo, amb els meus aparells i els
coneixements de topografia que tenia -durant la
Guerra Civil havia fet de delineant i topògraf amb
l'exèrcit republicà- podia ubicar exactament sobre el

mapa, escala 1:25.000, la situació i alçada de totes les

cruïlles i colls careners de la molt complicada
orografia de la muntanya. Vam necessitar dos anys,

pujant al Montsant dues vegades almes per tal de

dedicar els altres dos diumenges a fer altres activitats

excursionistes,
Abans de l'estiu del 1981 es va editar el mapa del

Montsant, una muntanya que gairebé ningú s'atrevia a

pujar sense guia. Només diré, com exemple, que de
les 83 vegades que en Cuadrada i jo vam pujar a

prendre mides a dalt de la muntanya, solament tres

vam trobar-hi altres excursionistes. En canvi, avui dia,
cada dia festiu m pugen diferents colles.

Com anècdota molt agradable per a mi, puc explicar
que pels volts de Nadal vaig rebre una targeta del
General Governador Militar desitjant bones festes i

adjuntant una carta de felicitació per la meva actuació

en el mapa del Montsant. Explicava que el seu

regiment d'Infanteria de Muntanya feia anys que
enviava patrulles a fer una travessa pel Montsant
utilitzant elmapes de l'exèrcit. Molts anys no

trobaven el camí per pujar, però, si alguna vegada ho

aconseguien, encara era pitjor perquè l' endemà

havien d'enviar una altra patrulla dirigida per algun
dels pocs coneixedors del terreny per anar a buscar els

que s'havien passat la nit a dalt. Continuava felicitant
me dient que aquell any havia enviat dues patrulles
utilitzant el meu mapa: una d'Escaladei a Ulldemolins
i l'altra de La Morera a Cabassers; les dues havien

pujat i baixat en un dia, en el temps previst.
Acabaré aquest article explicant la gran difusió que ha

tingut el senderisme a tot l'Estat espanyol durant els
últims trenta anys. A la primavera de l'any 1998 el

vocal de Senders de la FEDME, en Juan M. Feliu, va

organitzar unes jornades sobre senderisme a Granada
amb motiu d'haver arribat a les seves rodalies el GR-
7 que el Comitè Català de Senders havia iniciat 25

anys endarrere. Hi havia més de deu presidents de
Comitès de Senders de les diferents federacions de

muntanya de tot Espanya. Durant la meva ponència
"Historia de los senderos GR en España" -ajudat pel
vicepresident Albert Pons-- vaig prometre que si era

veritat que en dos anys més el GR-7 arribava a

Tarifa, assistiria personalment a l'acte final.
Afortunadament conservava bona salut i el dia 27 de

març de l'any 2000, un quart de segle després
d'haver fet la primera pintada a Tivissa, vaig fer
l'última pintada del GR-7, conjuntament amb en

Juan M. Feliu. Em va acompanyar amb el seu cotxe

l'Albert Pons, que ja era el nou president del Comitè
de Senders, ja que jo havia passat a ser President
Honorari. Totes aquestes celebracions van repercutir
a la premsa, i aquest fet va promoure que em

concedissin la Creu de Sant Jordi, el mes d'octubre
de l'any 2000.



Refuqi de CARO Baix Ebre (tel. 977267 28/617808816)
o Altitud: 1090 m.

o Situat als Ports de Beseit i a la vessant

nord del Caro.
o Te una capacitat de 60 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

,

o Altitud: 1670 metres.
o Vessant S. de la Tossa d'Alp
o Comarca: Berguedà.
o Capacitat: 60 places.
o Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

Refugi de MAS DEL TRONC (tel. 677 828038)
o Altitud: 730 metres.
o Vessant nord de la Serra de Rubió.
o Comarca, Anoia.
o Capacitat, 45 Places.
o Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme.

o Altitud: 1505 metres.

OUNA i Refugi de la Molina
(tel '>1< 4, 10·'¡',.'" 144 bó'))

o La Molina, al Barri del Sitjar.
o Comarca, Cerdanya.
o Capacitat, 65 Places.
o Activitats: Muntanya, Esquí, Esquí de muntanya,

Passejades, Espeleologia.

Caseta del GARRAF* (tel. 933329454)
o Altitud: O metres.
o Massís del Garraf.
o Comarca, Garraf.

Davant de l'estació tren de Garraf
o Capacitat, 14 Places.

'Obert només la temorada d'estiu.

,

CLOTES (Lhu � \

o Altitud, 968 metres.
o AI nord oest del massís dels Ports.
o Comarca, Terra Alta.
o Capacitat, 20 Places.
o Activitats: Ascensions, Travesses, BTT,

Senderisme, Espeleologia.

Refugi de BABORTE (Lliure)
o Altitud, 2340 metres.
o Pirineu, Vallferrera.
o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 16 Places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esquí de Muntanya.

-RBER o MATARÓ (Lliure)
o Altitud: 2460metres.
o Pirineu, vall de Gerber.
o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 16places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esquí de Muntanya.

Refugi d'AIROTO o GRÀCIA (Lliure)
o Altitud: 2200m.
o Pirineu català, massís de Marimanya,

al S. de l'estany d'Airoto.
o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 12 places
o Activitats: Muntanya, Escalada, Esquí de muntanya,

Travesses.

Guies d'alpinisme, escalada, esquí de muntanya,
SIT, barranquisme ... d'arreu del món.
Literatura i revistes de muntanya.
Posters, videos i complements.
Tot tipus de mapes .

Cafeteria per consultar revistes, plànols i ressenyes.
Sala de lectura.

. .

.
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El directori de la revista eXCUrSl0nlSme està a disposició d'aquells particulars,
associacions, empreses i institucions que vulguin donar a conèixer els seus serveis. Si esteu

interessats en anunciar-vos podeu contactar a través de l'adreça electrònica

grafime@grafime.com o bé al telèfon 93 423 71 68 .•

Signatura:

Data: .

Butlleta d subscripció

Cognoms:Nom:

Se subscriu a la revista Excursionisme (s/s números fany) per l'Import de 15 euros anuals.

Adreça postal:

Població:

Tel:

Comarca:

Correu electrònic: DNI:

Entitat

Dades bancàries:

Oficina D.C.

Fax: Codi postal:

Número de compte

Podeu fer-nos arribar la subscripció per correu postal,
a la redacció de la Revista excursionisme

de la Unió excursionista de Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 576,1 r 2a - 08011 Barcelona. Telèfon 93 454 32 47,

E-mall: excurslon/sme
_ uec@yahoo.es



3a Fira del Llibre de Muntanya de Collsacabra

Els passats dies 1 6 i 1 7 d'octubre es

va celebrar al poble de Rupit i Pruit la

tercera edició de la fira del Llibre de

Muntanya. Enguany, la Fira ha acollit
una trentena d'expositors entre

editorials, llibreries, llibreters de vell i

col·leccionistes de tot l'Estat i de la

Catalunya Nord, tots ells

especialitzats en llibres de muntanya.
També van ser-hi presents la
Federació d'Entitats Excursionistes de

Catalunya, les mateixes entitats
excursionistes i altres associacions,
empreses i organismes relacionats
amb el fet muntanyenc. No hi va

faltar, és clar, la revista
Excursionisme.

Aquesta fira, en aquests moments

única a Catalunya i Espanya, pretén
omplir un buit en aquest sector

especialitzat que, malgrat la seva

presència en el món del llibre, no té
un punt de trobada anual per establir

objectius comuns i presentar
novetats. A més de les activitats

expositives, la fira proposa un ampli
programa de debats i taules rodones,
organitzades bàsicament per

professors de la Universitat de

Barcelona i de la de Vic (es va parlar
sobre cartografia i comunicacions a

través de les muntanyes), demostrant
amb aquesta important col·laboració
l'interès que la Fira del Llibre de

Muntanya ha suscitat al món
mtel-ectual i el de l'excursionisme.

A banda de l'exposició i les taules

rodones, es van desenvolupar
algunes activitats paral-lèles entre les

quals podem destacar-ne la projecció
de l'audiovisual Aztarnak, a càrrec d'
Edurne Pasaban. En aquest vídeo,
l'alpinista basca que va escalar
recentrnent el K2 explica les seves

ascensions a cirns de 8.000 rnetres.

A més, la fira va ser l'escenari de

presentacions de llibres, exposicions
de cartografia antiga, de l'antic
cremallera de Montserrat, i de
rnatrícules de carros antics; un

concert de gospel ofert per la coral

Contratemps; una cursa d'orientació,
1 a prova de la Copa Catalana de

Curses d'Orientació de Catalunya
trofeu Carles Lladó, amb la novetat

que també es va fer una cursa

d'orientació popular per donar a

FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA DE TORELLÓ
El XXII Festival lntemacional de Cinema de Muntanya i

Aventura (FICMA) de Torelló, que se celebrarà entre el12 i

el21 de novembre, ha seleccionat per competir a la secció

oficial 37 pel-lcules d'entre els 78 films de 21 osïsos que
s'han presentat a la mostra. La major part de les produc
cions que es projectaran al llarg dels 1 O dies de festival
combinen els gèneres habituals: des d'ascensions clàssi

ques fins a demostracions tècniques d'escalada, passant
per documentals etnogràfics i films d'aventura.
La secció competitiva del certamen repartirà 9.200 euros

en un total de nou premis, entre els quals destaquen el

Gran Premi Vila de Torelló al Millor Film -dotat amb 3.000
euros- i els premis al Millor Film de Muntanya, Millor Film

d'Esports, el Film Ecològic i el Premi del Jurat, amb una

dotació de 1 .200 euros cadascun.
A l'edició d'enguany, el FICMA homenatjarà l'alpinista fran
cesa Catherine Destivelle, un dels referents mundials de

l'escalada esportiva i la competició femenina. Abans de fer
els vint anys, l'alpinista ja havia escalat importants cotes

dels Alps i encara ara als 44 continua en actiu. El 18 de
novembre Destivelle participarà en un dels actes centrals

que també comptarà amb la presència d'altres alpinistes de
renom intemacional.
La secció Filmo IAMF homerefarà també un altre cèlebre

personatge del món del celuloide de muntanya. El realitza

dor suís Fulvio Mariani, que aquest any ha rebut el premi de

l'Asociació Intemacional per al Film de Muntanya (IAMF),
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conèixer l'esperit d'aquest esport.

La creació d'aquesta fira es deu a

una iniciativa de la Taula d'Entitats

Esportives, Culturals i Mediarnbientals

del Collsacabra amb la col-laboració

directa deis ajuntarnents de Santa

Maria de Corcó-l'Esquirol, Rupit i

Pruit, i de Tavertet. D'aquí en surt el
seu caràcter anual i itinerant pels
pobles del Collsacabra. L'organització
va a càrrec dels Arnics dels Cingles
de Collsacabra, el Centre
Excursionista Esquirol i el Servei de

Prornoció Econòmica del

Collsacabra, a part dels voluntaris

que en moments puntuals hi

coi-laboren.

Els objectius dels organitzadors de la

fira se centren en la promoció del

llibre i la comunicació de muntanya
com una activitat educativa, lúdica i

econòmica de futur. També es pretén
demostrar la ldoneïtat de les zones

de rnuntanya com a bases per a

l'arrelament de noves activitats
culturals i econòmiques que no

perjudiquin el medi natural.

serà el protagonista d'una sessió especial que el 13 de

novembre inclourà la projecció d'una pelícua sobre la seva

trajectòria personal i professional. Cal recordar que el festi

val ha premiat en edicions anteriors alguns dels millors films
del director.
El festival commemorarà també e150è. aniversari deia pri
mera ascensió al K-2 des de la seva secció Cinema

Cirvianum. Es projectaran una pel-Iícula infantil encara per
definit en relació amb la mítica muntanya i diversos films

relacionats amb el segon pic més alt del món: 'K2-Traum

und schiscksal', que narra el tràgic descens d'una expedi
ció que al 1986 va acabar amb cinc morts; 'Sui tetto del

mundo', una pel-Iícula muda de l'any 1909; i 'The ghosts of

K2', un documental sobre l'expedició britànica prèvia a la

primera ascensió del 31 de juliol de 1954.

L'exposició 'Records des del camp base' mostrarà des del

teatre Cirvianum un centenar de postals típiques de camps
base de moltes i diverses expedicions arreu del món i de

totes les èpoques. La mostra ha estat cedida pel Servei
General d'Informació de Muntanya.

SALÓ DE LA MUNTANYA VIC 2004
El recinte firal El Sucre de Vic acollirà un any més el Saló
deia Muntanya els propers dies 5,6 i 7 de novembre. El
Saló es divideix en tres sectors -alpinisme i escalada,
bicicleta i neu- on es presenten les darreres novetats del
mercat i es fan exhibicions, demostracions, xerrades,
conferències i tallers.



El divendres 5 de novembre l'horari de la fira serà de les
5 a les 8 del vespre i el cap de setmana serà de les 1 O
del matí a les 8 del vespre tant dissabte com diumenge.
El preu de l'entrada és de 3 euros.

L'alpinisme i l'escalada centren un dels sectors del saló
amb un espai propi per a expositors, zona comercial,
marques i informació que completen l'oferta d'aquests
esports emmarcats a l'aire lliure.
Les activitats paral·leles tenen un pes important en el saló
amb conferències de personatges reconeguts que són
un reclam per a un sector del públic especialitzat i aficio
nat. Les jornades tècniques d'alpinisme que se celebra
ran dissabte a la tarda aplegaran els suïssos Fred Nicole
i Erhard Loretan sota els títols "L'escalador de bloc més
dur del món" i "Compromís i dificultat als catorze vuitmils"

respectivament. La Copa Catalana d'Orientació Noctur

na, la Caminada al Matagalls, el Campionat de Catalunya
d'Escalada de Dificultat, entre d'altres, acaben de conso

lidar l'atractiu del Saló.
Les diferents modalitats de ciclisme donen color al saló de
la bicicleta amb una destacada presència de les últimes
novetats i complements en aquest sector, que el fan créixer
dins la fira. Exhibicions de trial, xerrades tècniques de pre
paració física i tallers de manteniment de la bicicleta també
tenen lloc al Saló. El saló de la bicicleta també acull la 5a
marxa de BD de 30 km i 50 km, 4a marxa cicloturista (100
km), demostracions de bicitrial, xerrades tècniques de pre
paració física i tallers de manteniment de la bicicleta.

Després de 25 anys de consolidació del Vicneu, es pre
senta una nova edició d'aquest espai de confluència
entre professionals i aficionats del món de l'esquí i el
snowboard. El pavelló firal que s'omple de visitants inte
ressats en l'esquí, ofereix una àmplia participació de mar

ques comercials, clubs, estacions d'esquí i altres serveis

que el converteixen en un punt de trobada professional,
de negoci i d'oci molt significatiu.
El mercat d'ocasió és un dels motors de la fira. Hi partici
pen empreses i particulars, posant a la venda gran varietat

d'articles relacionats amb el món deia muntanya. En l'edi
ció anterior es van exposar 1.500 articles i se'n van vendre
més de 700. Els articles de neu són el punt d'intercanvi

més buscat. Especialistes del món de l'esquí aconsellen a

tots els interessats i informen de les últimes novetats del

sector. Paral·lelament també es realitzen conferències
sobre el manteniment i l'ús correcte del material.

LA POPULAR MOTXILLA ALPINA REDISSENYA

LA SEVA MARCA

El logotip d'Alpina ha anat adaptant -se a les demandes

estètiques de cada moment des que l'any 1926 va

començar a acompanyar els apassionats de la muntanya
en les seves aventures. Aquesta vegada però, la revisió
del disseny ha estat molt més profunda amb l'objectiu
d'actualitzar la marca i donar-li empenta per encarar el

repte d'arribar al seu centenari.

Ellogotip original emfatitzava la figura de l'excursionista que
s'enfrontava al cim amb gran esperit de superació.
El nou disseny reforça l'aspecte més potent deia marca: el
nom. La paraula Alpina apareix de forma conjunta amb un

triangle: la reducció a l'essència de la muntanya i l'horitzó

que originalment sintetitzaven la comunió entre l'home i la
natura. La visualització d'aquests dos elements pot fer-se
ara amb un sol cop d'ull, potenciant la clara i ràpida identi
ficació de la marca.

La nova marca d'Alpina ja es pot veure des del passat mes

d'octubre als catàlegs, etiquetes i anuncis de la marca, així
com a tota la seva nova gamma de productes.

Ciclisme de muntanya
Les característiques orogràfiques de les

Serres del Mestral fan que el ciclisme de

muntanya sigui un esport molt practicat en

aquesta zona. El ciclisme de muntanya
(també anomenat bicicleta de muntanya,
bicicleta tot terrenyo STT) és una modali

tat de ciclisme que es practica en terrenys
accidentats amb camins i corriols sense

pavimentar.

Altres formes de ciclisme que es fan a la

muntanya són el bicicròs (o SMX) -variant

del motocròs, però amb bicicleta- i el

ciclocròs, que es practica en terrenys amb

forts desnivells a camp obert i en la qual
els corredors poden posar els peus a terra

i agafar la bicicleta a coll per superar els

obstacles del recorregut. Una altra modali

tat que es practica a la muntanya és el

ciclisme de neu.

Malgrat que no requereix una vestimenta

especial, els ciclistes solen vestir mallot (en
francès, mail/ot), culots (sempre usat en plu
ral), casc, guants i unes sabates especials
per a. pedals amb fixacions (mecanisme que
avui pràcticament ha suostinïñ els clips).

Abans de fer una sortida amb bicicleta,
heu de tenir amb compte un seguit de

coses. En primer lloc, cal que reviseu que
tot funcioni correctament: frens, canvis de

marxes, desviadors de pinyó (cadascuna
de les corones dentades que formen un

conjunt en què engrana la cadena d'una

Per Concepció Arnau

bicicleta i transmet el moviment des de la

caixa del pedaler fins a la roda motriu), i de

plat (roda dentada gran en què s'engrana
la cadena d'una bicicleta i que, moguda
pels pedals, serveix per a transmetre la

força mecànica de la caixa del pedaler a la

roda posterior), pedaler, manillar, etc.: en

segon lloc ajusteu-vos el selló (que és el

seient de la bicicleta, de forma triangular,
muntat sobre un tub graduable i proveït
d'amortidors que rep el pes del ciclista) a

la vostra alçada, i, finalment, no us oblideu

de prendre un bidó amb aigua i, per si

punxeu, una cambra d'aire i una manxa.

amb la col'loboració del Centre de ,..�Normalització Ungüística de Barcelona """"�,

Delegació de l'Eixample
"�
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Horari: aproximadament 4 hores.
Desnivell: 485 m.

Material: caldrà dur una

llanterna o frontal si volem
recórrer la cova que hi ha
sota el dm

Època: tot l'any tot i que la
manca d'aigua en tot el circuit

fa recomanable no anar-hi els
mesos de més calor. A l'abril
o al maig trobarem la mola ben

florida.

Mola de
Colldejou

(921 m)
el Baix Camp

Cartografia: "Serra de Llaberia";
Esc. 1:20.000. Ed. Piolet.

Bibliogr'!fia: "Per les serres del
Mestral I", d'Antoni Cabré

Puig. Ed. Cossetània.
Accés: passat Cambrils, seguint
la N-340 cap al sud, trobarem el
trencall en direcció Mont-roig i
Falset de la carretera T-322 que
passa pel poble de Colldejou. A
la plaça de l'església s'hi
acostuma a poder deixar el cotxe.

-----------------------------------------------------------------------------

Escornalbou
(621 m)

el Baix Camp
Horari: unes 3 h, més el temps de
visita.
Desnivell: 370 m.

Època: excursió factible tot l'any.
A la primavera, la floració
aportarà una nota de :color.

Cartogr.afia: "Serra de
Llaberia". Esc. 1:20�OOa. 'Ed.
Piolet.

BibUogrt!fia: "A peu per les

comarques ae Tarragona. Vol I"
de Rafael.y1pez-Monné.

Accés: de la variant sud de la
N-420 .al voltant de Reus, prenem
el trencall cap a Riudoms i Mont

roig. A Montbrió del Camp hem
d'entrar al poblei� la
T-l1.3 :en 4iteciió a fliUulecanya i,
passat ell'antà arribar a

Duesaigües. SegUint la carretera

trobem un senyal a mà ,esquerra
que indica la pista cap a

Escornalbou. Renfe té un baixador
a mig camí cap a l'Argentera.



Descripció: La mola de Colldejou és una muntanya

aïllada i ben diferenciada de les serres que l'envolten.

Des del Camp de Tarragona tanca l'horitzó a ponent

amb un perfil caracteristic. Proposem recórrer-la des

de! poble que li dóna e! nom.

De la plaça remuntarem els carrers que surten a mà

dreta i a la part més alta trobarem un canú picat a la

roca que encara e! nord i que és part del GR-7

(marques vermelles i blanques). Segueix paral-lel a la

carretera força metres més amunt. Creua una pista i

més enllà hi ha un trencall que prenem a mà dreta

(GR) per on fem cap a un pal indicador que indica

a la mola (GR-7-3). Ens endinsem en Wl bosc

ombrívol d'alzines on el cami es redreça i encara la

canal del Batlle. Atenció' Dalt de la canal ens topem

amb les cingleres que donen a la mola I'aspecte

agrest. Darrere nostre tenim el paisatge artificial del

parc eòlic de la serra de I'Argentera. Remuntem cap

Descripció: Cal dir-ho ràpidament, Escornalbou

és el nom del castell monestir que s'alça a 587

m, sota el cim de la muntanya de Santa Bàrbara

que en fa 621 111. També cal dir que una carrete

ra asfaltada puja fins al castell, però llavors ens

perdríem I' encís dels camins que recorren el ves

sant nord d'aquesta muntanya aïllada que des de

I'època romana constituí un magnífic lloc de

guaita, alhora que feia de protecció de les mines

de plata que donen nom a l'Argentera. Des de

sempre hi ha hagut qui ha gaudit del panorama
sobre el Baix Camp que des d'aquí s'admira.Als

romans els seguiren els sarraïns, frares, tropes

franceses, un banquer de Reus ... i finalment, des

prés de ser adquirit per la Diputació i la

Generalitat, en podem fruir nosaltres.

Del trencall baixem alllit del barranc Reial i

ràpidament trobem les marques grogues i blan

ques del PR-C28. Passem davant d'uns antics

Descripció: La Cabrafiga és una muntanya aïllada

de les serres que l'envolten i un excel' lent mira

dor sobre el Baix Camp.Vist des del nord i lle

vant és una veritable mola protegida per espadats.
En canvi pel vessant de Pratdip la solca un gran
barranc que defineix dues llargues carenes. Són

les que proposem seguir en un itinerari circular.

Pocs metres més avall de l'estacionament surt

un petit corriol cap a l'E amb marques blaves

que ens acompanyaran tot e! circuit. Guanya
alçada ràpidament fent llaçades. Passa sota una

torre d'alta tensió i segueix fins un pal indica

dor de les coves del Grau, unes interessants

cavitats que podrem visitar amb l'ajut de fron

tals només baixant uns metres a peu de cingle
ra. Retornats al carni cal estar atents i desviar

nos a la dreta cap al grau que s' enfila per una

bretxa natural, prop d'una altra torre d'alta ten

sió. Ja sobre la carena e! camí fins al cim no

presenta dificultats ni pèrdua possible. Del cim

-

al SO seguint I' evident carni i encarem una canal, el

Portell de la Cova, LUllC punt dèbil de la cinglera. A

mitja pujada un trencall a mà esquerra porta en pocs

metres a l'entrada d'una gran cova que dóna el nom

al grau.Val la pena endinsar-s'hi amb frontals i seguir
pel lloc més ample fins a trobar, després d'lm

estrenyiment cornplicat, la sortida a I'altra banda de

la cinglera penjada sobre el buit.

Retornats a l'entrada retrobem el canti. de pujada i

en pocs minuts guanyem el cim de la mola de

Colldejou, plana immensa on destaca una

fortificació rodona que data de les guerres

carlines del s. XIX. Les vistes a 3600 són el

millor d'aquest cim. Baixarem pel cantó oposat
al de pujada per un evident carni que passa pel
costat del Bassot de la Mola, I' altre referent

d'aquest cim, on a la prirnavera la floració és

sorprenent. El ca.nú s' endinsa en una petita vall i

rentadors i seguim remuntant gairebé tota la

pista exceptuant uns revolts,ja ben amunt, que

podem retallar per una drecera força dreta que

passa per dins d'un bosc espès. La pista 1110r a la

carretera asfaltada de! coll dels Pins Bens, a 518

m, un quilòmetre abans d'Escornalbou. Per la

carretera ens hi arribem -valla pena fer la visita,

que sempre serà guiada- a la casa noble de! s

XIX, al pati amb frnestrals romànics amb vistes al

mar i a l'església, tot de pedra vermella. Després
cal acabar de pujar al cim de Santa Bàrbara per

un antic cami empedrat i redreçat, i descobrir

des de I'ermita que e! corona el nou punt de

vista sobre l'indret i la carena de la serra de

l'Argentera, plena de molins de vent. Retornats a

l'aparcament haurem de trobar a mà esquerra e!

camí (PR) que davalla fins al poble de

l'Argentera, sense pèrdua possible. Es tracta d'un

antic canú de ferradura que en molts trarns

.er:

davalla cap al S, cap al Portell de les Processons, en

un seguit de revolts que salven de nou la cinglera i

que per dintre del bosc ens porta frnalment al coll

del Guix (626 m) on hi ha afloraments del mineral

que li dóna nom. D'aquí, en uns 40 minuts

retornarem a Colldejou seguint la pista sense

complicacions.

encara conserva l'empedrat. En entrar al poble,
després de passar e! barranc, prendrem un carrer

a mà dreta que, passant per una lletja granja
abandonada, fa cap de nou al barranc i esdevé

un cami de tractors que seguirem

N

Pasqual Garriga
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de 614 m (1 h 30') admirem les vistes sobre el

cor de les serres del Mestral. Hi ha un vèrtex

geodèsic i un pal indicador que assenyala el veí

coll de la Partió. En pocs minuts hi arribem

deixant a mà dreta el barranc de la cova d'en

Bargalló. Remuntem a l'altre cantó i seguim el
carni prop de la carena fins a l'ampli coll deIs

Meners.A banda i banda i ha les boques d'anti

gues I1Únes de galena explotades a cavall de!s

segles XIX i XX.Valla pena apropar-se al ves

sant del barranc a una de les boques, a uns 60 a

70 m del coll, i amb frontals admirar la galeria
que baixa en rampa i sense complicacions.
Deixem el coll pe! cantó oposat (E), per tartera

fins la cota 300 on cal reprendre les marques
blaves per contornejar, en sentit horari, la base

del puig de les Mugues. Arribats al pla de les

Mugues podem enfilar-nos a contemplar unes

runes sobre un turó, que no està clar a què
corresponen. Seguint el carni ens trobarem al

capdamunt del grau de les Mugues que és, de

fet, l'únic punt per salvar la darrera cinglera que
ens queda sota els peus. Arribem a la carretera,
baixem al riu i el creuem fins trobar un canú

que ens portarà a Pratdip. Tot resseguint aquest
riu es troben racons realment

feréstecs i és habitual

�
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A peu per les comarques de

Tarragona (vol. I)
25 passejades i excursions

Rafael López-Monné
De Ferradura, 1

Arola Editors, novembre 2003
230 x 140, 145 pàg. en color

Per les Serres del Mestral - I

16 itineraris per fer a peu
Antoni Cabré Puig
Col-leaio Azimut, 9

Cossetània Edicions, març 2000
225 x 120, 118 pàg. en bin

Per tal de moure'ns ben guiats per les

serres del Mestral actualment ja disposem
de suficient bibliografia. Destaquen per
sobre de tot les guies que va publicar
Antoni Cabré l'any 2000 específicament
dedicades a aquestes serres en els inicis de
la col-lecció Azimut. Són dos volums

consecutius que van sorprendre a bona

part del col-lectiu excursionista perquè
feien una certa redescoberta d'aquests
indrets. El primer número es dedica a la

part NE, amb la serra de l'Argentera,
Escornalbou i Mola de Colldejou, mentre

que el segon cobreix la serra de Llaberia, la

de Vandellòs, de Cardó, del Boix i les

muntanyes de Tivissa. Sumen un total de
32 itineraris variats, presentats en cl format
habitual de la collecció amb croquis.

D'altra banda, Rafael López-Monné ha

iniciat amb l'editorial Arola una collecció

de guies excursionistes amb una

presentació molt acurada, tot a color. Ha

començat amb lm primer volum dedicat

de forma àmplia a les anomenades

comarques de Tarragona, i un altre autor ja
n'ha tret el segon número que se centra al

Serra de Llaberia
Escala 1:20.000
Editorial Piolet,juliol 2003

Pallars. Del total de 25 itineraris, mitja
dotzena se situen a l'àmbit de les serres del

Mestral, però cal advertir que estan

previstos tres volums més, de manera que
el total d'excursions ressenyades pot ser

notable. En aquestes guies es recopilaran
els seus articles publicats fins fa poc a

l' edició de Tarragona de La Vcmguardia, en

què proposa itineraris per fer a peu molt

ben pensats i documentats. La fotografia
també exceHeix, resultant una guia molta

atractiva, a part d'útil.

Com a cartografia destaca el full

anomenat serra de Llaberia de l'editorial

Piolet, però que també cobreix la Mola de

Colldejou, Escornalbou i Montalt.Aquest
mapa, com els seu germans del Montsant

a altres, té un molt bon traç sobre una

base topogràfica molt clara. Serà una eina

'molt útil a escala 1 :20.000. Si ens escapem
fora de la cobertura d'aquest full, de
moment no hi ha cartografia actualitzada,
i haurem de recórrer als mapes comarcals
1:50.000 de l'ICC, bons i útils, però cal
recordar que no tenen un enfocament
excursionista.

SERRA
DE LLABERIA

Per les Serres del Mestral - II

16 itineraris per fer a peu
Antoni Cabré Puig
Collecdó Azimut, la

Cossetània Edicions, maig 2000

225 x 120, 131 pàg. en bin

Aquesta ressenya bibliogràfica es limita al

material actualitzat, el que pot ser

realment útil pel gran públic avui. Cinc

anys enrere, per citar bibliografia
d'aquestes serres ens hauríem de remuntar

molts anys per repescar antigues guies del

Centre de Lectura de Reus a un volum

de l'ABE de la UEC, a una sèrie de

mapes excursionistes que estaven molt

treballats al canlp... Aquest material no es

pot oblidar per tal de recuperar la

memòria de camins tradicionals i

construccions perdudes alllarg d'aquest
buit temporal, però no és d'ús comú per
les variacions sofertes al territori.

Les petites escoles d'escalada i les ferrades

que van apareixent en aquestes terres no

queden recollides en cap monografia
específica. Caldrà buscar itineraris solts en

guies de seleccions en un àmbit més

general, o en articles de revistes.

Difícilment en un termini curt hi haurà

un llibret específic com el d' escalades a les

muntanyes de Tivissa.

MarcJaneras i Casanova
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..... Webs de muntanya
Serres oblidades, però no tant ...

A cavall del Baix Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre;
des de l'Hospitalet fins a Benifallet, i des de Móra fins al Perelló,
s'estenen les anomenades serres de Mestral, unes serres sovint

oblidades, però no tant..., doncs, déu n'hi do!, la quantitat d'infor

mació que en podem arribar a obtenir tot navegant per la xarxa.

No obstant, la classificació a voltes poc definida de tot aquest gra

pat de serres repartides entre tantes comarques, fa que poca infor
mació trobem si només escrivim serres de Mestral en el nostre

cercador. Per tant, serà més eficaç que ens referim més concreta

ment a cadascuna de les zones que volem consultar, és a dir,
l'Argentera, Escornalbou, Mola de Colldejou, Llaberia, Dedalts de

Vandellòs, muntanyes de Tivissa, Cabra Feixet, serres de Cardó o

del Boix, entre les més importants.

Anem per feina! Podríem començar visitant la web de les adminis

tracions locals de Tarragona, • •
•

t •
, des d'on tro

barem l'accés a cadascun dels consells comarcals i municipis de

la província de Tarragona amb acolorits mapes que ens situen

geogràficament. Arribats aquí, ja podem entrar en matèria des de

la pàgina de les Terres de l'Ebre 1iIil'iiJl!i!llmmJJ��II'mDd�D
m!ll1Itim1Satliiih on hi trobarem ordenada informació sobre la geo
grafia, el patrimoni natural i històric, els pobles, els serveis, inte

ressants rutes de descoberta i una completa bibliografia de la

zona, entre d'altres seccions. I si el que voleu és estar ben asses

sorats en tot moment, amb informació de primera mà, haureu d'a

dreçar-vos a CATSUD, • t ,iniciativa recent i

professional que emmarca el seu programa d'activitats dins l'àmbit
de l'oci i la natura, a fi de donar a conèixer els indrets més bells i

interessants de la Catalunya meridional. Pel que fa a informació
més concreta de cadascuna de les serres podem consultar

r.:�����=RIII,�,:ndœndmœiil per a les muntan-

yes de Cardó;
per les terres deis dips; o •

• ••• • t " web del

Consorci de la serra de Llaberia, on hi podem trobar diversos

mapes de la zona per a trescar-hi sense problemes.

Un bon complement als itineraris virtuals que fins ara hem propo
sat és conèixer l'importantíssim patrimoni cultural d'aquestes
zones. Per fer-ho de manera general podem anar a la pàgina del

Patronat de Turisme de la Diputació de TarragonaliIill:1l.œœ1Jo
�����mŒ�mm�����mmDlmmMm�,on
trobarem el catàleg de coves i pintures rupestres de les comar

ques tarragonines, ordenades alfabèticament segons el municipi al

qual pertanyen. La informació més completa sobre el preuat Art

Rupestre Llevantí, característic de les societats prehistòriques que
habitaven les muntanyes de l'anomenat arc mediterrani de la

Península Ibèrica, la trobem a la pàgina

per Eduard Soler

ments d'aquests tipus. Des d'aquí també podem accedir a la pàgi
na de la UNESCO

Iiil!lIillitllii1:, on consta la declaració de Patrimoni de la Humanitat del

2 de desembre de 1998, amb la qual fou reconegut aquest tipus de

manifestació cultural. A destacar-ne la pàgina dedicada al conjunt
rupestre de Cabrafeixet

- f· :

tenim enllaços a les diferents comunitats autònomes amb jaci-

48 exeursjenísrne
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• •• Pel que fa als jaci-
ments ibers d'aquestes contrades, cal esmentar la pàgina del

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre om:rz¡adIb1KiI9&ŒI
t.

, i la ,
on es

parla de l'anomenat Tresor de Tivissa a la ciutat ibèrica del

Castellet de Banyoles. La inforrnació al dia sobre tot el que s'es-

devé al voltant d'aquests temes la trobarem a t· • t

üIil�¡m¡i1lSlIù!ISiIt!lí�JWjii1l, secció d'arqueologia de la revista digi
tal de les terres de l'Ebre i el Priorat, Ribera On Line (ROL).

Tal com hem vist al llarg d'aquest número, el patrimoni natural i

cultural d'aquests territoris és d'una importància cabdal, per tant

no és estrany que durant aquests darrers anys hagin sorgit nom

broses plataformes en defensa d'aquest llegat. Front als projectes
energètics, urbanístics i de tota mena que pesen sobre aquestes
terres, aquestes associacions també s'expressen a través
d'lnternet. Així, trobem •

, portal de les plata
formes de les comarques meridionals, des d'on trobem enllaços a

les webs de diverses entitats ecologistes com: el Grup d'Estudi i

Protecció dels Ecosistemes del Camp a t • t
•

t t
, la

Plataforma per a la Defensa del Territori de Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant a • t·

, o la

Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat a

llm:dœa�¡nl)Iml1I!lmslkfllbemlmID" on hi podem llegir el

"manifest del Priorat sobre les centrals eòliques", presentat a

Falset el13 d'agost de 1999.

I ja per acabar, no podem deixar de fer esment de les webs d'a

quelles entitats de la zona amb important tradició excursionista, on

ens proposaran tot tipus de sortides i activitats: lalilll••mOiJI
Imlrmll!JiraJ·l!tli]t!J del Centre de Lectura de Reus, la lmlil_mœiJ;l

del Club de Futbol Reddis de Reus també, la

del Reus Deportiu, o la

de l'Associació Excursionista
"La Picossa" amb seu a Móra d'Ebre, on ens proposen un grapat
d'itineraris a peu per les comarquès de la Terra Alta, la Ribera

d'Ebre i el Priorat.

http://wwwmundofree.com/plcossa/

Per les serres del Mestral (I)

Antoni Cabré i Puig
SINOPSI:
16itin.rarls,�rhl,aPIIU,P8rlll.rrld.I·�I,laMgtad.Co1d.jou,lllona
d'E�u,lesmuntat1IHd.l�gltant.

COLLECCIÓ:Azimut"nlltn.9 PREU:'iI,I:t1(

lSaN.: 84-89890oS1.)C NONeRE pACOINES: l'lO

- -

Ah!, I per no perdre-us no us deixeu el mapami�bœ��m1'
tmlœ[!liji1.û1lW;s:mmYliŒL!œm.lQ11, ni la guia excursionista

Bona descoberta!



Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanlch)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com

CH

El vostre especialista en:
ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURsroNISME
ESQuI

ESPORTS o E MUNTANYA

ESCALADA
TREKKING
ALTA MUNTANYA

RAIDS

ESQuí DE MUNTANYA

LLOGUER MATERIAL

EROGR

TRAVESSERA DE GRÀCIA 132

08012 BARCEbONA TEL: 93 416 10 67

Itineraris
del Romànic
al Beiges

� 1�4 k � UJl·�

� 1. Itinerari� pels Cing�es del Bertí
l'I des de Riells del Fai.

� UEe de la Vall del Tenes

2. Itineraris en BTl per la serralada
del Corredor i els voltants de
Mataró.
Toni Llovet i Xavier Saleta

d'Eliseu Peidró i Rami

3. Itineraris del Romànic al Bages
Eliseu Peidró

Preu delllibre: 8,50 €



 


