
T llAV:r.::::;SA DE; CATALUNYA A PEU 

Segona. etapa CAnO-FAUL3 (25,3 KM 60 participants ) 

EL MONUMENT A LA " CAPRA HISPANICA" A DALT D'UNA AGULLA ROCOSA 

/ L) o.� NovE;:mbre del 1904 / 

Degut a la te men ça que s'enfosqueixi novament durant la marxa, sor�im mes 

aviat de Vilanova. 

S6n dos quarts de s i s de la ratinada quan partim de la plaça de l'estnci6, 

amb dos autocars de l'empresa j.iOi'.jl,IC. 

Agafem l'autopista A7 al Vendrell que, ràpidament, ens conduiex fins 8, la 

sortida nQ 40 de Tor'tosa. 

Traspassem la ciutat i pel pont de l'¡:.bre, alribem al raval de Ro('uetes; 

d'aquí agafem la CéiI"retera d'Alfara i al có,p d'un qu ilòmetre tor'Cem per la des-

viació que mena al Caro. 

Aquesta céirretera, recentment esfaltacia, VéJ. pujant en impre.3sionénts r:::ira

gon.;es, amb els seus corresponents estimballs, que donen un gran respecte i temor, 

a la vegada que ofere ixen una gran vis i6 panoràmica de l'es í;lanada de l'Ebre. 

Passem per la font del Ca rgol, que es tr'oba a mitja pujada, en una canal 

de la muntanya. 

Sobre el seu broc hi ha un gI"cin céiI'gol de pedra. 
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Un xic m�s amunt trobem, sobre una Q,gulla r'ocosa, el monument a la " CapTa 

Ris panica " aix6 ens indica l'existència d'aquest animal en (3,n.uest averanys, 

sor�osament protegida per a evitar-ne el perill d'extinció. 

Molt abans d'arribar al c i m  ens desviem cap a la dreta, enfilant la vall 

Qe l ' �squirol que remunta suaument. 

Ben segu i t  t robem un conjunt d'edificaci ons i xalets entre els C]uals, un 

xic r'etirat, es troba el refug i de la l.J .DoG. on Véd'em pe rnoct 2.T' anterior'ment. 

Són dos quaI�3 de nou. El 

refugi, corn és normal en aquest 

temps, es troba ove�. 

Hi entrem per esmorz ar ; els 

que pode n s 'hi entaulen, mentre la 

re3ta es queda a fora ja que el 

dia, assolellat i seré, hi convida. 

A les nou en punt �artim del 

refugi per un corriol. 

Posem en pràctica la idea de 

servir-nos d 'un 'dALKI.E-'l'ALKI�, 

a fí Qe comunicar-nos entr� els 

extrems de l/allarsassada corrua Qe 

Gent o 

�n teoria és molt bonic, per� 

a la pràctica sorgeixen dos pro

blemes; el primer és que anar al 

davant de tot no resulta fàcil, 
FA POCQllli S'HA PARTIT DEL liEFUGI DE CARO 

Qe6�t a l'antena de metro i mig que dificulta el pas en les zones de veget8ció 

e3¡,eSSaj i el segón és qu,:: un u.els a¡arells fa mc.d contacte en el bot6, i ceò.a 

QOS �,er tres ens destorba la comunicació. riefu,:;em, per tant, aquesta pI2ctica, i 

guardem els aparells a la rnotx ilL, esperant una 3,ltra ocasió. 

Al cap ue poc ens t robem en un collet, 

bai X.é.da vers el pla de Mascar. 

des d'on iniciem, ràpioarnent, la 
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Pla de Ylé.scar. A la nostra e,iquerra C}ueden ò iversos x.alets disseminats. 

Trobem una pista travessera \1ue seguim Cé,P a la o.reta durant uns quinze minuts. 

,<'Uan la deixem, agafem un corriol que remunta cap a l'esquerra fins a un 

collet; d'aquí s'albira una !r!cgní fica vista ciel C aro i les antenas que el coronen. 

::Jom é. la c rest a d'una sel-ra que 3 'allarga per l'esquerra fins a la c.enomi

l:aa.a Mola cie Catí. Baixem ràpiciament per l'altra ve ., sa.nt fent cap 2.1s Plans de 

Llinars, d'on hi sobre surt una alta i bonicó. j·.oca Aïllada. 

Aprofitem l ' indret per a fer-nos unes fotos de grup. Seguim puj2.nt fins a. 

a3 s 0 1ir un altiplà:lue tras pas sem en ciirecció a la Lasia de Les Foies fIue veiem 

a l 'altra banda. 

La. vegetéi,ci6 es pobre i el paratge, sense cap re lleu, esdevé t riost i monò

t o n . L'aire fueteja el ros t re • 

.::.s en aquets plans quan tot el grup forma una. bonica serp multicolor. 

r-assern a fIec de la rnó.sia cie Les Foies\l17G m ) . S eguim en direcci6 N. ü. 

fins a trobar un camí travesser; cap a l'esque rra aniriem a Terranya • 

.c,;l Gn-7 gira¡ciones cap a la dreta, davallant lleugerament, i al poc ens 

trobem en el coll ae Caraba.:.ses; el Gh-7 baixa pel costat oest, en direcci6 a la 

depressi6 denominada de Les Clotes .  

ltefugi de les Clo tes (980 m) pertany a la U .E.C. d e  Tortosa. Est�. si tupt 

en una pet i ta clariana de l bosc. Aquí hi fem una curta pa rada. de descans i r'8 po

sició d'aliments. 
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!-.i;FUG l DE; LES C LúTE;S, .F'E!>ï UNA PAIJ1.DA DE; l)�3CANS 

La porta rest a oberta: hi observem lliteres, lloc per a fer foc i cuin?r, 

aigua potable que extreuen d'una cisterna, dintre mateix del refugi. 

Sortim de Les Clotes per un sender que baixa lleugerament. Tot seguit t ro-

bem una bifurcaci6, escollint el corriol de la dreta que ascendeix ràpidament fins 

a sortir del bosc i trobar-nos, novament, en una z ona semi-estepària. 

�l corriol planej a pel vessant oest de la serra de l'Bspasa, mo it a prop de 

la carena, durant uns tres quarts d'hora. 

Es un sector rocòs i àrid. El vent es tant viu que, a voltes, fa perdre 

l'e,!uilibri. 

c.;uan assolim la care na , la visió sobre la vall de l'Ebre es fantèst ica i 

ext raordinària. 

�n un moment donat al¿,'1Í ens fE, senyal per què adrecem la vista cap a l' es-

querra; efect ivament, veiem un grup d 'uns dot ze l;xemplals de Capres Hispanic2s en 

12. falCia del massís pe lat del nost re davant, anom�nat 1&, !>�untanyola • .i.�lles, en 

veure's d e s c obert es fugen muntanya amunt fins a desaparèixer per la carenE. 

f' rncticament no ha donat temps a preparar la màquina de ret rat a.r, però 1;0_ 

I bella i matge restarà sempre en el rec ord. 

<�nem fins el rerranc de l Carrer Ample, on s 'hi ens uneix un caminoi oue as-

cendeix per l'E:;squerra, en direcci6 a les Jlia3ies del [.':arI<'.co o.ue veiem davant n03-

tre. 
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També observem un ramat �e braus no massa lluny de la masia; en veure'ns 

que ens hi ac03tem 3e'n van. "21s a fores del corr[l,lot B<;devé un lloc tranr,uil, i 

nosaltres Qecidim fer-hi una petita parada de (�escans • 

. ;:"questa edificaci6 semiderruïda, é: objecte d'ins pecci 6 per é'lgú nue sem;,;e 

vol posar el nas a tot arreu. Í'..n aque.3ta ocasi6 e l  veiem sortir, ;eguiè.2ment, 

cOITent a cor que vols , i a llur darrere un brau flue vol embast ir-lo. lF.. següent 

reacci6 unànime és apretar a correr muntanya amunt. Per sort l'an imal e:3 va é' t U-

rar a pocs metres del portal; seGUrament e st ar í a vetllant alGUna cria òins el 

corral. 

..Juperat l'en surt al€.,-un e i xer it vol tornar exc i tar la. bèstia, però no té pit 

d 'aco.3tar-::¡ 'hi 3uficielltment rna.lgrat le.3 manifestacions de valentia • 

. ',eprenen! 1;:,. marxa ascendent fins el coll d'Alfara. riefu.;em un 3ender, a la 

ureta, que d.evalla fins el poble d'Alfara. A l'esquerra tenim el pic d'::,.;rin",( 1182m ) 
.-

al,aa,.,. culminant ci.'aquesta ::;erra. Es molt fAcil puj�r-hi, i ho lecom�nem si '1 

Gia es clar per la gran panoràmica que es contempla des d'allí. 

1:..1 GLí.-7 continua pel vessant est d'aquest pic. 

Coll de l'únrajolada; deixem, a b. dreta, un corriol f]ue ba ixe" r Pauls, per 

a 3eg-,,-ir Cie aret. 

Collada ae Guinjoli; iniciem una lleu.'�:era baixada. 

Al cap de poc entrem vers la clotada del pou d'en Pujol situat en una cla-

riana ,.;.el bosc. Hi ha unC. bàssia per a abeurar el bestiar de bosc. 

oT 
::i:r:CTút: hOCOS l P'.r.:LAT, Pl�OPICI }-"EL GEUP Dl<., CABriES SALVATG:.;S 
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·:"profitem la. pla.cidesa de l'indret per a plendre po jicions i disDosar-nos 

per a dinar. N'hi ha que ho fan més tard ja que a profite n la proximitat d'un 

arbust de boix gr�vol, molt e 3 poneròs, per fer-ne un bon ram . Val 2 diJ �ue 

aquesta planta està protegida a Cata lunya i, per tant, prohibit recollir-ne el 

fruit. Això motiva la prote.3ta d'algú, que recomana prudència i ¡especte per l? 

natura • .;:,1 cert és que ) degut a la proximitat de les festes m·,.dalen�ues, 12- -,18.n-

ta rest? bastant malmesa. 

Havent dinat, reprenem la marxa pe l llit de l ba.rranc. A l cap de poc ? g;:. fem 

un ¿ender6 que puja, cap a la dreta, fins un petit collet . A par�ir d 'a�uí dava-

11em lleugerament fins al Coll de Camp (950 m); des d'on empl'enem decididament 

el descens pel llit de la vall, en di rec ció est. 

Trobem una petita i agradosa masia, al costat de la flual hi ha una cistern2 

. 
amb aigua molt bona. 

Anem baixant) ara. per una pista de fonnaci6 recent, que mena a Paüls per la 

banda dreta del barranc; ben seguit)però, hem de torçar cap a l'esnuerra per agc<.-

far l ' antic camí. 

Bn aquesta bifurcaci6 els senyals h2.n desaparegut; això motiva nue uns qU?nts 

passin de llarg: els hem de cridar perque tornin emera. 

Al cap d'una bona estona ",ns trobem en una petita collada, cJeu8da per qua-

tre camins caJretets i una masia a la vora. Fem una petita palada per comprobar 
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horari3: encé.n1. ;nan,�uen dues ho re s perc!ue enr'osc¡ueixi. HO!:I dedueix. in:;tintiv;:cment 

que, j no en.> pot torrw,r a, passar la mala ex:;eriència cie l'etapa a,nterior. 

&i.(¿:.t b .. i,(z,nt, fem c ap a l'ermita de )2.,nt i,OC. Al 3 eu daviint hi ha Ull" 

bonica t'ont amb broll abund�lDt, erunig d'un2. es"essa ;nbreda . •  Es cu!iò<, veure els 

nombl030s re}-lans, ca·.,a.jcun amb L· seva taula i ba.ncs de pedra, nue ·(':rtilny(�n " 

diverses farr.ílies cie Paüls i (�ue les ocupen el úÍé del tré1.dicioné,l 2.plp.c de 3ant 

Roc \, 16 d ':,gost ) • 

r'. ¡::,artir ci '3,C!uí ja tot ·:3 carretera fins (:: r-'ê.üls: 

fé'.üls \ 3 78 :n) é.3 unè:. bonica i pintoresca pobléL ció d'uns 9CC habitant 

rl. la part alté. uel poble v"iem le3 ruïnes del cb,stell, c on s t ruit el egle 

L( pels sarraïns, ae", à'on ciominc"ven les l'Ínyes valls n ue locie"en el ['oble • 

. :lota mateix de l cé_stell es con3erva en bast?nt bon 8:3tat l ',mtig;:. mE:S0ui

ta, consagrada cies pré s CO�i. a església en el 3ecle lU pels c¿wé'.llcrs ciel 'Tem:;le, 

i està con:-ié:c[rC:,,(J.é'. ¿, 12. Nativit2.t de .:ianta ¡,íaria, d'un gòtic plioler'enc, ;:Onlb r'or 

tic,l ae f,unt d'anletlla adov e llat i gué.rdi:L;)ols, i finEcCjtl'es de mig punt. 

�l topònim l'aüls pI'ové c.e la forma ll[¡tim " l'aludes " oue sir�nific;:, Lla

cunes; no :s un nom llab, sinó uerivc.t del llotí. 

Ll poble és eSê;laonE'.t en un turó, sitUfo,t entre dos tOl lents: el b;rr<inc 

cie la Fonteta, '-- migdia, i el ue les .r'onts, a l l'ómuntéiné . • 
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-. • • -,-. -- 'if . - .� �-� 

Paüls és un estratègic punt de sortida per a. excursions de muntanya; per 

la part nord. oel poble .mrt un sender de petit l'ecorregut, senyalitzat fins a 

l 'Horta de .:5ant Joan, que troba el Gh-7-1 prop del cim à.el Montsagre; també des 

del mateig punt, s'inicia la v�riant del Gn-7-1 la qual puja al Montsagre i des-

prés passa per les serralades de Pànà.ols, Cavalls, La Pico;sa, La Figuera, 

Pr-ad.es, Tallat, ::)ur6 i Castellfullit, fins arribar a Pinbs on letrobéu-à el nos-

tre Gn-7. 

Els primers en arribar s'entafol-en al bar per fer la cervesa.; altles, nre-

fel'eixen enfilar-se pels costeruts carrers per 2.tansar-se fins a l'ese;lésia. i les 

romanalles a.e l'antic castell. 

J6n à.os c:.uarts d.e sis de la t�rd.a qUE.n letornem cs.r a Vilanova. 

BI.HLIOGWl.FIA 

GRAN GEOGHAFIA COMAHCAL D.2; CATALUNYA ( Baix Ebre ) 
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