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editorial

Es deia que les noves tecnologies 
acabarien substituint el tracte directe 
entre les persones, que els espais de 
trobada anirien a la baixa, que serien 

exclosos dels grans corrents socials. 

tecnologies ocuparan un lloc que no 

-
net per donar-se a conèixer: el nou 

que li pertoca: ser el nostre lloc de 
-

vant la nostra activitat que és la que, 

-

-

-
ta revista us siguin d'interès i us 

-

que han de venir ens regalaran.
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Col·laboracions

RECORDAREM
MANUEL PRATS BAYO

I ALTRES COMPANYS-ES
 QUE FEREN CAMÍ…

-

-

-

la ciutat de Vilanova i la Geltrú i 

de postguerra, devastadora, que 

-

qualitat de les interpretacions, per 

de sensibilitats adquirit des de la 
-

-

-

de la Junta Directiva de la Talaia. 

-

i realitats.

-

naturals i, en principi, coneixe-

-

-

-
ció són les activitats de cara a la 

-
-

situacions i vivències que perdu-

-

-

del circ de Gavarnie. En ser-hi, 

-

seguint de prop una línia elèctrica 

vell o des Especieres a uns 2.300 

-
vols que no deixaven veure unes 
passes endavant.

-

tenia una certa experiència i per 
evitar algun desagradable ensurt 

era petit i calgué bona voluntat 

-
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-

-

on en realitat era el sender cor-

editat.

-

-

a una entitat novella. Aquelles 

La seva tenda, singular, que havia 

-

hi va haver al port de Vilanova un 

totes les banderes, que acabaven 

-
llestats.

-

-

cogiendo las literas que les hagan 

-

en unes excursions casolanes, i 

ha deixat de sobte, quantes edici-

-
-

-

-

paciència esperant que un acabés 
-

de la Montserrat hagués estat 

i Montserrat Miquel hi eren ple-

retallant-se nítides en el blau in-
tens del cel.

Antoni Ordovàs 
estiu 2009

Manuel Prats al cim del Mont Perdut. Foto: Montserrat Miquel 
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Col·laboracions

LES COLLES 
DELS

DIMECRES     

Ermita de Sant Pau de Ribes

Recorregut:

-

-

-

-

Ibèrica.

Descripció:

-

-

carrer Miquel Guansé i ronda 
Ibèrica.

19 min

Ibèrica.

(1).

7 min

11 min
A l'esquerra entrada senderol 

(2).

10 min
-

dreta.

3 min

d'anar cap a l'esquerra.

3 min

de Ribes.

8 min

3 min

(3)

branca dreta.

6 min

baixa.

Els Cocons. Foto: Pere Fernàndez
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2 min
-

querra.

4 min

a la dreta.

revolta a la dreta (4)

8 min

(5).

6 min

cap a l'esquerra.

-
sia les Farigoles.

10 min

-
tanals.

6 min

7 min

12 min
(6).

-

-

7 min

33 min

-

17 min

l'esquerra.

5 min

16 min

7 min

(7).

un bosquet.

8 min

6 min

9 min

la dreta.

El pont de les Parellades. Foto: Pere Fernàndez

4 min
(8)

18 min
-

7 min

9 min
Carretera vella de Vilanova a Vi-

cap a l'esquerra.

10 min
Ronda Ibèrica. 

Pere Fernàndez 
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Col·laboracions TOT RECORDANT 
VINYOLI

-

-

Camino per on carros
trontollen plens de tarda,
m’espera la font certa
dessota dels pollancs.

Sedassos de fullatge
garbellen l’aire tebi.
Al gorg d’aigua gelada
l’estiu es banya nu.

per les arrels dels arbres,
en jaços de falgueres
escampa la frescor.

En braços de la vida

com roquissar les hores
vetllaven el meu son.

del bosc de la paraula, per on llisquen

en la secreta gorga, ressorgint

Ara vago perdut a dues llums
pel sempre clos enigma de la terra,
morós, interrogant, i creix la set
d’un més enllà d’aquest silenci d’aigües.

En Josep amb els peus en remull. Foto: Jordi Perera
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allà mateix, la puja de les coses
a clar nivell de càntic.

Temps perdut. Temps perdut. Temps perdut.
Repetir unes mateixes paraules per majors profun-
ditats,
és potser despullar-se per trobar el camí
de l’altra banda.

               Gorgs.

La posta baixa per la carretera blava de muntanyes,
darrera nostre, llançats en bicicletes
mal niquelades, de lloguer.

                                 Quan som al canyissar
de vora el gorg m’assec,

                             espero
la posta que s’acosta.

                         Per l’embardissat
baixem a l’aigua negra, densa,
del gorg.

    Ens despullem, nedem.
Esgarrifor de carpes.

                        Nas vermell de l’home
que ens mira des del blau.

No diré pas que he malversat la vida,
que si la cara et somriu
és que les aigües baixen netes
i ens hem banyat tots dos al mateix gorg.

Després anem pel corriol de les paraules
cap a la casa del silenci
que hi ha al cim del turó
i ens asseiem al banc de pedra.

mirada i no collida.

Després convé i és necessari
separar-se i servir.

Jordi Perera

Tota la selva
crepita menys el gorg, inversemblant
heilignüchterne Waser.

                          Cal banyar-s’hi
devotament o, si sabessis
prou de nedar, capbussa-t’hi.

                                    Convé
d’aprendre’n per allò que es troba
dessota en ordre d’aigües:

                                canvi d’ulls,
per on els peixos entren
dins la xarxa dels mots.

                           Calent, sobre la roca,
respira el bosc, alzines abocant-se
damunt el gorg i, per amunt, el dia,
mirant-me.

       Les campanes
toquen a festa. Pols de blat i, volta
que volta, el gran corró tirat
pel cavall negre.

                Per la sega,
tot és vermell i cremen les muntanyes
i el vi raja vermell.

                   No dormis:
s’han d’esglaiar primer totes les canyes
de vora el rec, àcida música,
fons de capvespre.

                    Ja, de cop,
sóc a l’indret on neixo
cada vegada, que és on mai
no es toca fons.

Som en el gorg? Les aigües em cobreixen
i perdo peu.

        Respiraré amb les brànquies,
peix ràpid de la infància, nedaré,

per la vermella set del caminant

del cant a l’hora d’or.
                       Pel relisser que baixa

del cim del mur a la bocana
del gorg, he vist ara l’estiu
com es despenja d’amagat. Tremolen
de nit els joncs.

              I nedo, negres aigües,

cap a la deu. M’aturo. Canvi d’ulls:
ah, gira-sols, terrasses
de mesembriàntem, roges
vora la mar. Diumenge, dret, allà,
fulgura amb la casulla resplendent
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Col·laboracions

CAVALLS 
DEL VENT

AMB CREU I RATLLA

coincidir en el lloc, circuit dels 

agulles del rellotge i pernoctant 

lloc de sortida, cotxes necessaris 

per esquivar la solellada, quedant 

Data 20.06.09

Fets els preparatius necessaris, 
-

-

Etapa 1ª

-

-
-

aquesta serra i per una lligada 

-

El Collell. Foto: Lurdes Campins
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Data 21.06.09 Etapa 2ª

-

de descansar al Coll de la Moixa 

riuet; per una pista tapada pels 

-

parada i, deixant un voluntari que 
-

Data 22.06.09 Etapa 3ª

les indicacións de la guarda vers 

un prat ple de vaques i vedells, 

renovable; quan desapareixen els 

la seva cabana, vaques, vedells 

-

-

de colors, després la cosa es 

Estalabars. Foto: Josep Maria Sánchez
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-

paradeta del dinar sota una bona 

-

-

i bar tenen unes vidrieres circu-

tot el paisatge que ens envolta. 

Data 23.06.09 Etapa 4ª 

-

-

-

que el guarda.

Data 24.06.09 Etapa 5ª R El 

-

-

-

cartes, llegint, buscant cobertura 

diu que ha hagut de canviar el 
-

què ahir van estar de revetlla de 

Penyes Altes. Foto: Josep Maria Sánchez
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Data 25.06.09 Etapa 6ª

-

-

i boix grèvol; després de traves-

Aquí estan tallant el bosc i arra-

cap al proper Coll per una pista 

estones per pista a estones per 

aigua de valent.

-

per haver quasi acabat els cavalls 

Data 26.06.09 Etapa 7ª

-

al R Lluís Estasen, després de 

ha vigilat durant tants dies.

José Mª Sánchez Pons

Pleta del Llamp. Foto: Josep Maria Sànchez
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Col·laboracions

LA LLUM 
DE LA VALL 

FOSCA
encant, la seva bellesa, les seves 

-

plantegi.

petit recorregut de quatre o cinc 

bona opció.

És una sortida des del poblet 

a la vista.

no és tot el que es veu, hi ha 

poble de Castellestao on val la 

-

-

-

-

-

via dels carrilets o vagonetes 

-

de la FEEC.

-

La via del carrilet i l'estany Tort. Foto: Joan Toledano
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hidroelèctric, uns graons que ara 

-

-

-
teix punt que ahir, la presa de 

situades en aquestes petites pla-

-
vells que ens van obrint no noves, 

-

seixanta graus és una pantalla 
contínua des del veí Montorroio, 

de cara a Llessuí, els quasi dos 

-

conca lacustre. 

De baixada pots passar per la 

la natura.

-

Continuar és espatllar-ho ..., 

de quan les excursions eren 

aventura.

Joan Toledano i Isabel Romeu 

Estiu 2009 

Pujant al Montsent de Pallars. Foto: Joan Toledano
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Col·laboracions

LA
DESEADA

Ascensió al pic La Deseada des 
de Los Canarios - Fuencaliente 

Altitud:

El pic La Deseada és el punt 

successió de volcans quatre dels 

actives i atractives del planeta 

poble de Los Canarios, al costat 

canari. Més endavant un sender 

entre el bosc. 

el sender de la nostra esquerra. 

tant en tant ens deixa veure el 

parell de cruïlles de senders que 

veure la silueta espectacular del 

Rodejant el cràter del volcà La Deseada amb la vall d'Aridane al davant. Foto: Jordi Pons
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ben visible la colada de lava que 

darrere sorgeix un paisatge 

seguit de volcans envoltats de 

cop superat el Volcán Martín 

tenir vistes ni arbres que parin 

davant nostre.

deixant a la nostra dreta el gran 

obligada una altra parada per 

Al cim occidental de La Deseada (1949 m). Foto: Jordi Pons

cap al sud i la gran caldera al 
nord.

per baixar a buscar el bosc i 

Arribant al Volcán Martín el cor 

pendent nevat, per retrobar-nos 

poble de Los Canarios.

Jordi Pons Corbella

Pujant el pic occidental de La Deseada amb la Caldera de Taburiente al fons. Foto: J. Pons
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Col·laboracions

PIC
BEJENADO

Altitud:

petita esplanada on hi ha espai 

vehicles.

tant en tant, en alguna corba 

a la nostra esquerra. Ara la 

pista.

les vistes.

Espectaculars vistes de la Caldera de Taburiente. Foto: Jordi Pons
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és un gran balcó vers la Caldera 

la  seva part nord. 

de la Caldera de Taburiente, una 

gran quantitat de recursos hídrics 
que posseeix, tant subterranis 

El parc es troba al centre-

Roque de los Muchachos, lloc on 

després del Teide.

Arribant al cim del pic Bejenado. Foto: Jordi Pons

grandiosa Caldera de Taburiente 

la grandesa de la natura a tot el 
nostre voltant.

encara de les vistes de la vall 

Jordi Pons Corbella

Al cim del pic Bejenado (1.854 m) amb la Caldera de Taburiente al fons. Foto: J. Pons
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Secció
de
Muntanya

EL GRAN
 FACHA 
(3.500m)

per

gran quantitat de gent. Hi ha el 

-

les tendes a prop dels cotxes. 

i es va passar tota la nit plovent i 

-

-

GR i després de passar pel costat 

-

-

-

El grup davant de l'Ibon de Campollano. Foto: Carles Torras
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-

-
-

-
ge de la baixada.

-
da, ara toca tornar cap a casa. 

a un quart de quatre de la tarda. 

la resta de la tarda lliure per des-

-
cisca Diestre, Mª José Escuer, 

Carles Torras

-
-

-

direcció i que estan baixant per on 
no toca. Quan la resta del grup 

per les sis de la tarda. a les set de la tarda. Ells estan 

dos quarts de nou. Ja estan totes 

Pujant al Gran Facha. Foto: Carles Torras

Un pas difícil. Foto: Carles Torras Desgrimpant per la carena. Foto: Carles Torras
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Secció
de
Muntanya

PEÑA TELERA,
FINALMENT!

conservava gairebé estiuenc. 

total de neu ens la posava 

de trobar una barrera oberta 

lloc especial que val la pena 

Telera.

boirina.

Cap sensació de perill o de 

Pujant al coll de la Telera. Foto: Carles Torras
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vertical que ens porta a un collet 

per prendre direcció sud. 

la depressió que hi ha entre 

pendent dels recorreguts. 

barrera de la pista ara es troba 

que interessant sortida. Al quart 

Miquel Bernadó

Agrupats al cim. Foto: Carles Torras



25

Secció
de
Senders

GR-3 (2a fase) 8a ETAPA

VALLFOGONA 
DE RIPOLLÈS -

OGASSA
Vallfogona de Ripollès - Les 
Llances - Sant Joan de les 
Abadesses - Ogassa; 12 km; 
52 participants; 17 de maig de 
2009

tot seguit baixa per la carena 

Llances, continua pel costat de 

Abadesses.

per seguir la Ruta del Ferro, 

esplanada plena de vegetació, 

Després de descansar una 

terpretació del parc natural 

deixar el GR-3, que continua 

Pujany cap al coll de les Fonts d'Orri. Foto: Agustí Poch
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tren que transportava carbó de 

indústries del país. 

es van trobar unes naus que 

persones  que es dedicaven a 

dinar, uns quants al restaurant i 

acabar la sortida després de 

Jaume Esteban

Seguint el camí de Ferro cap a Ogassa. Foto: Agustí Poch

Travessant la riera d'Arçamala. Foto: Agustí Poch

Baixant alegrament del turó de les Llances. Foto: Agustí Poch
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GR-92-5 ETAPA SINGULAR

PONTONS - 
TORRELLES

DE FOIX

Secció
de
Senders

Pontons - Sant Joan de la Mun-
tanya - Castell Sapera - Les 
Dous - Torrelles de Foix; 10 
km; 51 participants; 7 de juny 
de 2009

sabeu, és una etapa que es pre-

la variant 5 del GR-92, en con-

de Foix. La variant GR-92-5 és 

aquesta proposta es va recuperar 

-

GR-92-5 se separa del GR-92 a 
Vilanova i va cap a Cubelles se-

GR-92 i continua cap a Torrelles 

-

-

obert per a nosaltres abans de 
la seva hora habitual. En acabar 

-

un corriol pel vessant dret del 
congost per on passa la riera; 

-

dor sobre el congost de la riera. 

-

En arribar al coll de la Creu de 

-

anguis 
fragilis, la qual cosa va portar a 

Després de passar pel costat de 

-
-

El mirador de Sant Joan de la Muntanya. Foto: Agustí Poch
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llarg descens pel costat del Fondo 

passava per aquest indret.

espectaculars gorgs que hi ha 
-

-

per protegir-nos del sol que a 

valent. Després de passar pel 

dels hortets situats a la riba de 
la riera.

les Moreres, on hi ha la capella 
dedicada a la Mare de Déu del 

pública.

Malgrat les expectatives no fou qui va caure. Foto: Agustí Poch 

-

Agustí Poch

Abeurant a les Dous. Foto: Agustí Poch

Camí del coll de la Creu de Sapera. Foto: Agustí Poch



29

Secció
de
Senders

SORTIDA INAUGURAL

ESPOT -
AIGÜESTORTES

resseguint els senders de GR del 
nostre territori. Quan es va donar 

-

lloc per dinar. La continuació ens 

derivació cap a la vall Ferrera, 
davant de Llavorsí.

-

-

ens reparteixen les habitacions i 

davant la televisió per presenci-

culés, es quedaren sense sopar 

-

vigilen les esveltes agulles dels 

-

cap a la vall de Monestero i 

bosc de pi negre i alguns avets, 
-

la gran quantitat de bolets, entre 
-

-

-

-

convertint-se aquí en un sol itine-

i havent deixat enrere el bosc, 

Arribant aquí dalt, vaig haver de 

-

una travessa de vacances de la 

recordo que després de la inau-

la notícia que les autoritats de 

obrir una pista per a vehicles tot 

-
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el darrer grup passa el coll el 

Llong i de les rieres de Contraix 

-

dels pins que conviden al passeig 

de la natura.

Val a dir que els prats de bai-

Crocus nudiflorus

-

aquella colla que ens esperava 

i ens quedava un llarg recorre-
gut per la pista lateral, que si 

esplèndid paisatge no deixava de 

-

que ens havien de recollir han 

-

pirinenques que tant ens apassi-

els conductors encara tenen la 

-

-

bona xerinola.

-

breu aturada a la sortida del pe-
-

tronat vehicle no hagués resistit 
-

les nou del vespre.

agradable excursió que recorda-

Josep Blanes

Abans de sortir a la vora del llac de Sant Maurici. Foto: Josep Blanes
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Secció
de
Senders

GR-83 1a ETAPA

MATARÓ - 
COLLSACREU

Mataró - Sant Miquel de 
Mata - Sant Martí de Mata - 
Font del Mal Pas - Creu de 
Rupit - Collsacreu; 16 km; 63 
participants; 22 de novembre 
de 2009

creuar la Tordera i així arribar 

hi i així pogueren triar lloc per 

seguint pel costat de la riera 

pels seus exvots.

caure ens va obligar a treure 

sort, en arribar al coll del turó 

Al costat del monument al Camí del Nord. Foto: Agustí Poch
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i que el recorregut del sender no 

vistes del Mataró agrícola que 
ens anunciava la descripció de 
la topo-guia.

i la carretera de Mata ens 

vegetació.

Corredor.
Creu de Rupit i per la cruïlla del 

Pujant per la trinxera. Foto: Agustí Poch

rastre de pins.

al Collsacreu per on passa la 

a Vallgorguina per a dinar. A 

acceptable i tot plegat ens va 

estona.

A dos quarts de cinc de la tarda 

per tornar cap a Vilanova, ara per 

en passar pel seu poble. A les sis 

Agustí Poch
Novembre 2009

Camí de la font del Mal Pas. Foto: Agustí Poch
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Secció
de
Cultura

54a CONEGUEM CATALUNYA

UN PASSEIG PEL 
ROMÀNIC

 COLOMENC
-

-
-

-

-

de Farners. Així, després de les 
salutacions cordials a tota la con-

seients i tot i que alguns xerraven 

el paisatge. Fins que, arribats a 
-

-

que es quedaven al vehicle, ens 

creuar un pont sobre la riera de 

Va valer la pena passar per aquell 

ribera, i sense entretenir-nos gai-

-
pada entre roques i graus que 

un paisatge espectacular. Alguns 

calia considerar que aquella ruta 

-

-

-
balar les energies perdudes en la 

-

Grimpant cap a l'ermita de Farners. Foto: Pitu Blanes
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la part de darrere hi ha una petita 

que cobreixen els serveis de les 

que allí es celebren.  El castell, 

-

-
-

i al seu costat el Turó del Vent. 
Després de deixar de banda al-

descripció.

-

-

línies elèctriques ens queda a un 

-

-

-

-

-

-

-

-

exposats així per a escarni públic, 
-

ca i el poder civil que ostentava 

o alguna excursionista provaren 

hores i quart, tot i que la previsió 

-
calls que van a llocs coneguts, 

-

Casilla i pel rètol indicador de la 

-

una gran arbreda dels coneguts 

bonic passeig que presenta una 

Girona.

-

recorregut turístic, els quals havi-

-
derat espai natural protegit, ha 

-

que les representa. Tots reunits 
-

-

-

Pitu Blanes
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Secció
de
Cultura

Entre la Segarra i el Solsonès, a 
l’entorn de la torre de Vallferosa

Llocs d'interès: Clavells, la 
torre de Vallferosa, Vallferosa, 
Can Trena, Can Xisquella, El 
Solerdemunt, El Solerdavall, 
Sant Salvador de 
Solerdemunt

Turística: la torre de Vallferosa, 
Sant Ramon i Cervera

50 participants (36 a peu, 14  
turística);  4 h 43 min (45 min 
de parades); 15 km aprox.

nostre país.

estat de conservació, situació 
i bellesa, és una de les cons-

es conserven i entre les torres la 

hi haguessin construït una torre 

on encara estaven dividits 

55a CONEGUEM CATALUNYA

LA BARONIA DE 
VALLFEROSA

Vallferosa, conjunt d’església i torre, des de Can Trena. Foto: Salvador Butí
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surt la pista carretera que porta 

peus de la torre en cotxe, una 

de pistes ha canviat i unes grans 

esvoranc a la base de la torre, 

ascendir a la part superior.

Sant Salvador de Solerdemunt. Foto: Salvador Butí

tots els que punxen. Can Trena 

aquest en plena activitat agrícola.

a la carretera.

quatre hores, la descripció 
detallada de la qual es pot trobar 
al dossier de la 55a sortida 

una part turística cultural que 

Salvador Butí
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Grup
Espeleològic
Talaia

PEL SUBSÒL DE 
LA SERRA DE 

GUARA

Membres del GET exploren la 
Sima Esteban Felipe, la Cueva 
del  Toro i la Gruta Ártica

-
-

-
-

-
teban Felipe no és una cova 

pena visitar-la per gaudir de les 

grup es va concentrar a la Talaia 

-

-

-

-

-

-
dán o apreciar de ben a prop les 

-

-

dos grups. 

-

-

la Cueva del Toro i la Gruta Ár-
tica.

-
nents del segon grup ho tindri-

-

de gaudir del paisatge subterra-
-

abans.

Cal destacar que una part dels 

-
-

candeletes perquè era el dia 

-
-

ha-

Manel Castillón

Galeria a la cova Esteban Felipe. Foto:  Salvador Belchi
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Secció
de
Cultura

ACTIVITATS 
CULTURALS

Divendres, 8 de maig

De Pèrsia a ... Iran.

Divendres, 15 de maig

llibre Olor de podrit. El despropòsit 
del Garraf.

Divendres, 22 de maig

Digueu-me, turons, per allà on 
he de passar ...

Vilar, claritenista.

Divendres, 29 de maig

Els escaladors del GEAM Roger 

Archilla i Robert Massana van 
Obertura 

de les vies d'escalada Àlvar 
Archilla i Arnau Vedo.

Divendres, 5 de juny

La segona mort de Jesús de 
Natzaret.

Divendres 12 de juny

obra L'alta muntanya catalana. 
Flora i vegetació.

Divendres, 19 de juny

cultural i especialista en cultura 

Cinquantenari de la 
mort de Joan Amades. El folklore 
després de Joan Amades.

Divendres, 26 de juny

Darwin: una 
aproximació a la seva feina i al 
seu temps.

Divendres, 3 de juliol

l'entitat.

Divendres, 25 de setembre

Saber menjar, bàsic 
per al rendiment esportiu.

Divendres, 2 d'octubre

40è 
aniversari Curset Juvenil. Talaia 
al Montblanc.

Divendres, 9 d'octubre

i escriptor, va parlar de L'entrada
de Verdaguer a Andorra, 28 
d'agost de 1883.

Divendres, 16 d'octubre

L'illa de Madeira.La Sra. Noemí Cuenca impartint la seva conferència. Foto: Salvador Butí
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Divendres, 23 d'octubre

del Temple i de la Maçoneria en 
Santiago Rusiñol i Víctor Blaguer.

Divendres, 30 d'octubre

Experiència nipona.

Divendres, 6 de novembre

Es va presentar l'audiovisual El
Penedès pot i vol ser Vegueria

intervenció de representants de 

7 i 8 de novembre

va inaugurar la XXVI Mostra de 
Bolets

Catalana de Micologia.

Divendres, 20 de novembre

Les 
construccions defensives de la 
Guerra Civil al Penedès.

Divendres, 27 de novembre

s o b r e  P i n t u r a  r o m à n i c a 
catalana:Temes i imatges.

Consell de Redacció

En Salvador Butí presentant el conferenciant Jordi Pasques. Foto: Mª Carme Barceló

Panoràmica de la sala durant la projecció L'illa de Madeira. Foto: Salvador Butí
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