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13~ PESSEBRE A LA TALAIA DEL "ONT"ELL

GRUP EXCURSIONISTA DEL CA"P DE TARRAGONA

11-12 de desembre de 1993

Primer dia

Sortida del grup de Reus6,30

Sortida del grup de Tarragona6,30

Dinar a Puigpelat13,00

Arribada a Santes Creus

Sopar i ball a la fonda Grau21,30

Segon dia

7,30 Sortida da Santas Craus

Col.locació del pessebre al cim de

La Talaia del "ontmell (861 metres).

Dinar a La Joncosa de "ontmell15,00
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Descrlpcl6 del P. A. C .1

De Reus a Puigpelat

Km.

0,00

1,020

1.730

2,120

2.690

3,6~O

~.290

Horart

p~ .T0t8

0,00 -0,00 Plac;a de la Purlasima Sang de ~s, anem peI camt de Vatls

ara &sdevin~ un lIarg C&lr8f ~e " COf)(lnua per la ca.

rr&l8fa de C008tantf.

0,12 -0,12 En acab&l-S& I'empedf'al la CM8Iera gira cap 8 18 d~t8. EJ

PR cootinua recte per I'antic Caml de Valla. Aviat paMem

sota ~ pont de la via d~1 ferfocarril de Ae1JI a Tarragooa.

0,08 -0,20 Cruilla de camIM, él que continua la mateixa diIVCCiO que

portAvem 65 el Caml de V811a, descrit a la GUi8 del Centre de

leclura, &la no el segulm car lá I'W¡(;Onvenjent de trob&l 8vi8t
la carf81era del Morell I seguir-la duran! Inés de doe quilO.

--t.da G vegada que aque5ta fou construida d8mun! rantíc

caml de Valla, B PR va cap a I'eaquelra 68guint el camf ~

BUlga. el qual, ti bá ..una mica d. volta, .M 8Slalvía .la
dos qullb~tr" lIarg8 d' I.

0,01 -0,21 Traveeaem la carretera de ~ al Morell I, 50 metree m~5

endavant, la via del lerrocarnl ~a

0,05 -0,26 Trobem un caml ampie que ve de 18 C8Neter8 de R~5 a 18

Selva. aeguim recte, un xlc cap 8 la drel8.

0,07 -0,33 Tfaveasem 18 ri8f8 de 18 auadl'a, conbnuem en dIrecciO Est.

0,13 -o,~ Pa5aem a gual la fi8f8 del BurgA, segulm recte.

0,09 -0,55 A la dreta del caml Y91em les E.coles de la partida del Burga;

aqul el caml gifa P8f agat. I. direcclO S.E: a 18 banda

esquerra tenim I'enlrada del m.. de Gu81

0,10 -1,05 Som al lIit de la fiera de la Slaen8, p8f la dr8ta ve I'antic Caml

d8 Valla que h8~em deixat ~ pulIt h04'8n 0,20; velem un paJ

I1}djcadof, ~ cap a feeqUelTa, Caml de V81.. enllA.

0,12 -1,17 Creuem el b8rranc de SWIt Ramon, aMm Irobant c8miM a
dr.ta i &sq4Jerra, perA I'MtiC caml M moIl f~cll de seguIr car
va 8empf9 recte 8 Sol N8lxent.

0,23 -1,40 P85sem el f04'rent de ~.tre, poc despr6. el c8ml bifurca, cal

seguir ~ de la dIeta. p8S5ant enlre unes ajlines, I'altre pUta

a una masia: el camf V8 pasSCW\t per una trjnxera i en arrIbar

al punt més aIt veiem davant I 8 la dreta el ~9S de Vlla-

lIonga. MOfell I la Po~8 rode,8t. de 181 fumer8S d8 la refl-

neri8 de petroll,

7,600
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HOf."

P..~ To~ Km.

0.28 .-2.08 A 18 d,.18 del C8,"1 hl h8 Ull8 casel8 I una b8SSA ,odO1l8 RI 9.340

CO$181. Immedi81amelll deixem el c8ml de V8118. qu8 continua

al 'ecle. per 811ar cap a 18 drel8 101 passalll a toc8r un tr8nS-

lorm8dor d.eI8ctriclt81. HI h8 un pal Indicador. Dura/lt uns

C8111 met,es el CClml V8 ,ec18 al pob18 d81 Mor8". per6 d8S.

p". gir8 .n direcci6 8 VllaJlong8.

0.10 .-2.18 Trob8m un c8ml qu8 ve de 18 df8t8, 's I'anllc c8mf d8 Reus 10,180

8 VjI8"OOg8. AI1em r.cl8, no lemln C8p dlllcull8t en 880uir

el c8ml 1018 veolld8 que 8ovlnl pojem veur9 18 cupul8 de

1.8801~si8 de Vil8"ong8 d8vanl n08lf8 enl,8 le8 01lve,es Pe,

cerl qu. I.A,qu¡teclura d.aque81 temple ~8 ~a. sI b6 8fI

pelll, d. 18 d. S8nl Per. d. Rom..

0.22 -2.40 Vjl811cng8 6. un8 bollic8 pobl8CI6 que VOr9jll el. I 500 h8bi. 11.810
) la/1l.; 8 m6. de l.e.gl6618 parroqulal eSm&f}18da t~ 18 d. 18

Ve'g8 d~ Ros8r on 88lA enl8rrat el lam68 cl,urolA P8r8 Vi,.

gill. lundador de I'E8Col8 de Medjclna de Barcelon8 (al aeol8

XVIII) I del .liceo M6dlco. de Cedkt.

Enlrem al poble I anem I1n8 la pla~a de l.e8gl~sia on hl ha

un8 bonlc8 1001, contlnuem peI Carr8r que ac8ba en una Or8.

CioSa arc8d8 que d6na 8 la ca'r8lera del MO'811 al Rourell, 18

.egulm C8p a 1'8squ8rra I, desp'~s de pa"8r el POf11 80bre

18 rl.r8 d. La Selv8. 8fI girar la carr818r8 C8p 8 I'eequ&rra

..gulm ...ct. per I'w1<Xn8fl8t 08ml de L.8 Cove8.

0,11 -2.51 D81x8m un c8ml 8mple en W'\g18 recl8 cap 8 l'8Squerr8 qu8 12,600
por18 8 18 C.rr8ter8. dav8nt m8181x del Cemenllrl f de I.esgl~-
8ia del Aoser A 18 portalad8 hl h8 una ln8C4ipcl6 que dlu:

AVUI PER MI, DEMA PER TU

Continuem recl. &f} difeccl6 al Rourelr.

0.10 -3.01 El caml 18 uns revolts per lal d8 b8ix8r lins 81 1111 del riu 13,400

Glori.l. que t1'8v8ssem 8 gual 80br8 unM p8Sser8S.

008 -3.09 A",bem 8 18 1>4~8 d8 188 E8Coi88 del Rourell: ~s una p81ila 14,000

poblacl6. dul'. 600 h8bil8nls, 8Íluad8 aJ be" mig de 18 plana

d8 '8 ribe'8 d,8'8 del rlu A'ancoll. 1018 8"8 d8 IrondoSO. 8v&-

Ilaner. d. reg8dlu

Encar. .s poden Yeur. 18S rulne8 d.un ca81ell qu8. al segl8
XII per18ny¡. .I~e de4 T8mpl8. pa8Sem pels car'ers d'An-

'oni Ca-,ee. S8nt J8IJme 1 Major fins la pla~a de I'Esgl6sia

00 8g81en1 el c8ml del ponl8t qu8 marxa en djrecci6 Esi I

v. balxanl Ye'. el riu Francoll.

0.08 3.11 Cruill. de c.mln. Aqul lenlm dues possibililals: si eslem en 14,620
~oC8 c8lulo.a pod8m 8eguir recle I 81s 10 minuls 8rribarem
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HOfNf

p 8IdaI .T ot.a KM.

8 '8 VOr8 del riu Fr8n<:oil, el segulrem 8Ig(je' 8munt I uns 6

minu~ mé, t8ro el fiu glr8 8() dll9Cci6 Oe,t I el c8ml qlJe

el vorej8 s'en'iI8 per t81 de s81var un tfmOOt; 8ban, d.Bix6

I p8r un "oc que V8rl8 g8tre~ cada any d8gut .fes aving\r

des del rlu, hem d. p8ssar~o a gual I 8/18r peI' 1'81tr. bal1d8

fins ~ob8r un ~I que V8 en dlrecct6 EII I qu. ef}8 por18r'

a la car,8ler8 d. la MM8Ó a Vallmoll.

SI som 8 I.hivem o ~ er\ epoque. plujOl8s, dU'MI le, qu81,

81 riu bajx8 'ort, o 88nz1l18m8()t no 18nim gor141, de muIl8r"o9

cam89 I peU9, 8ni,em cap 8 lesquerr8 per on hem 'et la

seny81itz8Cl6 amb ef, colorl blanc I groc. La primer8 v8,iBnt

p8ssant el riu a gual est1 marcada eoi.menl .n groc

0,13 -3,30 C8rreler8, d8v8nl m81elx de l'er\lrad8 81 poble de L8 MB"O. t5.610

anem C8p 818 (."eI8 L8 M8SS0 'S un poble de caracterl,.

Ilques ,imila~ 81 Rour811, ás curl6s el MU campan8' que, en

"oc d'est8r altual en un del. angles de '.edi'ici de 1.8'glésia.

,elt. 8~ bell mig de I. pI~a. complet.menl .¡lIat d.1 lemple

o.og -3.39 Tr.v.-.m ..,Ju Francoll J* ~ d. 1. c;w,.I8r. 16,350

0.15- 3.54 FI d8 la ~j8d8, per 18 dreta a.ajunla a I. carrete,a un c.ml 17.500

que ~j8 def flu. per on ~frlem II h8guessin seguil 18 prl.

mer8 v8rl8nt al punt h{Xarl 3,17. cootlnuem per la carr.lera

flns Vallmoll.

0.12 -4.06 Un cenlenar de mel~ 8bans d.8rrib&r 81 poble 18 c8rreler8 18.390

gira cap a la dreta. peI' t81 de YOr.j8r~o, aqul la deixem per

leguir tm caml 8mpl. qu. c;onlinu8 ,ect. al poble

V811moll ás bastanl Import&nl. eituBI el SOO de V8I1S, 16 uns

1.500 habil&nts Ea una poblacl6 moIt M1llga C8f Con918 qu8

lou lundad8 ef gegle XI pels 8v8ntpass81s de fa ce9a de C8r-

dona. Enc8ra 8. poden V91Jr. lel ,este. del seu cis'e" 1IIual

en un lur6 qu. domln. .1 ~. dM de Ponenl.

0.02 -4.08 En 6f\lrar 81 pobIe. en una pl8Cela liluada davanl dur port81 18580
lrobem una lonl J)\j~ica. Aqul hem de 18guir el CB;rer Que
va CBp B IB dr&la I .or1lr d. nou del poble per un ca",f Que

va baixant i anir. a pasaar pef 1ot8 de 18 c8rreler8 que hern

delxal fB poo.

0.05 -4.13 C8rretB'8 NBclonBI de T-rBgona 8 Lleld8 davan' del ponl 18810

lobre el fiuet de V811moll. la segulm 8f1 el aeu Ir8lec'e ,obfe

GI pont I, B I'a"ra banda, legulm rec;te per Uf1 caml car,.18'

que 1.8nlil..
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HOfarl
P.rd8 To.. Km.

0,03 -4,16 B1/urcaci6, cal 8()ar cap a I'esqu&rra i aJs 25 me/res una s&- 19,120

gona bi/urcaci6, ara anem cap a la dreta I pugem lor1.

0,00 -4.22 Fi de la pujada, trobem un caml travesser, el seguim cap a 19,540

/esqueITe. El camf pMSa per la par1 alta del terreny tot VI).

rejant la depres8iO de Vallmoll, 46 ooa bona panor3.mica sobre

l'AJt Camp i el clm de Miramar al lona, M&s endavant es s&-

para un xic de la vorera perO continua aempfe en direcciO

Nord,

0,4 t -5,03 Carret&ra de Valla a Nulles, la cr&tJem I entr9m a Bellavista, 22,720

pelit grup de cases que circUf\den ooa placa, Sor1im del pl).

blel en dIreccíO Nord, davallant ~aument,

007 -5,10 El cami sMtreny i 68 poc Iressat. 23,250

0,03 -5,13 El caml esdevé de n 00 carretel', seguim recte a Puigpelat 23,430

0,08 -5,21 Trobem un caml que baixa peI lIit d'un barrancO, és el 24,050

GR-7-2 que ve de Nulles. Aqul ecaba el PR.c-1. Si anem a

Montserrat hem de seguir dit GR en direccl6 a Puigpelat, Hi

ha un pal indicador, al coetat de la Mina del Biabe,

El delall d'hOf..S I d..cnpcl6 de I'¡tinerarl a partir d'aquest

punl el Irobareu a la Topo..Guia del GR-7-2,

Per Oflenlaci6 ~ que vulgui anac de Reus a Montserral a

peu, posem a c(W\linuaci6 el quilometratge I I'horari de pas

pe/s pobles, reduils 8 la sortida des de ReU8, tota vegada que

I'horarl i el qullomelratge de la top~uia 66n des de La
MuSSat8 i 8mb la volta de paaaar per Tarragooa,

QuMOme\re.

24,050

28,020

37 ,300

49,490

70.150

86.650

89,900

101,080

108.250

Horart

5.21

6.16

8.32

11.59

17.02

21.09

22.01

26.01

27.02

Mina del BI.be de Puigpela!

AIIO

SW)!eS Creu.

Mon!agu!
San! JO8f1 (!e Medlooa

El Badorc

P'8fa

Collba!O

Mon!88rral (Mooes!lr)
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Oescripció del G.R.-7-2
De Tarragona a Santes Creus

Sor1im de Tarragona per la carlelera dol5 PdllaleSQ5

I agalem el cilml ¡Je l'l!lmlld d8 NQ511a 5,d Ó8 llollfl.
Hor.11

P.rc... .To~ 8nOmen81 c8ml del .llolllo. Km.

0.17 ---Ú;I:¡. Deixem el c8ml de I'ermila I anem C8p 8 lesquelra 1,100

0.14- C,~I 8ifurcació. IIn6m C8p a l'e9querr8. 818 po(.S m"lr8S no~a ~ -GGúO

furcació. 8nem cap 8 III drel8. 101 puJanl

0.09 -0;"0 Carrelera deis Pallaresos. 18 6egulm C8p 8 la drel8, de segul. .¿:.500

d8 passeln sobre IJn ponl que Ir8vess8 I' AulOplSla d81 Me-

diterrani, Pilssal el ponl deixem la carrelela I 8egulm Cilp

8 18 drel8, par811els 8 1'8u1OpiS18. e9 18 C8rret8ra dtl Mas

Enric

0,11 -O, 5"/ Deixem 18 C8rlelera nOV8 de M8s Enric i IIg818m, Cilp a le9. 3 JJO

qIJerr8 la carlelera vella. 8ra 8bandon8da

0.02 -0,53 Agafem un caml r8m8der, C8p 8 l'e9querr8, que pa9a ent,8 35"00

81 bo9C.

0,09 -/,O.z Deixem el c8ml 8mple per un aeMer, C8p 8 la drela, anem ",100

en direcció Nord.

0.09 -I," Trobem un ImpOr18nt caml tr8ve9ger. geguim recle 41()0

0.02- /,/3 Pa9Sem sola els fil8 d.una IIni8 electrlca d.811a tensló. el 4.ioo

caml gira cap a I.Esi 1 va baixant estre casetes i pellIS

x81ets

0,04 -, ,'1 El caml gira en 8ngle recte C8p 8 I'esquerra. 8 18 drela 5 J 00

veiem le8 ediflc8Cion. de M8S Enr1c, ar8 utililzat com 8 cam.

p8moot millt8r .

0.06 -/,23 CruTII8 de c8mins. 8nem cap a 18 dr&t8, lot baixanl 5".500

0.09 -, ,32.. Hem sor1ir del bo9C i 8om al lons d.un8 depressló con~ada. 6~ 00

per l'esquerr8 se'ns 8junta un c8ml que ~e del8 Pallalesos,

geguint recle i 8vlat tornem a entrar 81 bosc

0.05 -./,31 Deixem 8 l'esquerl8 el caml d.8CCe8 Ii 11i ma91a Salor1 G.SOO

0,06 --, , J¡.? Hem puial fins un8 c8rena, per la banda 8squerca ve un camj 6. B' 00

de a mii9i8 S810rt, baixem per 1'811r8 band8,

0.06 .',"9 Bllurc8CIÓ. 8nem C8p 8 18 dreta i enlrem 8 una bonlca placeta 1.<!.00

8mb dues 8110se9 8lzine. Anem en dlrecció NE

0,11 -.¿,';~O C8rreler8 dl!l C8tll8r a Tarr8gon8, la travessem en diagonal f,ODO

cap a l'e9querra I 8gafem un sl!nder que va recle a una masla

abandonadil i en arribar al seu d8vanl gegulm cap a la drel¡¡.

paraH81s 8 18 carreler8,

0,02 ..t,Oh En 801 d\) 110IJ JlrQJl la clllrelera glrem COp a 1'0Sqtllflld t 8.2()o

bllixem

0, I I .2,/3 °"tlJlle8 do JlHstlllr 8()bre unos Ilo8anqu"s de rltJdlll. ,,1 ¡;lIlIlt 8 C¡Oo

billllC\l, 1I1'el" cup M la drel.. 8eg'lim blllx8nt
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Hor.rt
P.rcW .ToW Km.

0.06 -.2,19 Relrobem la cllrrolera I elllrem III Callrar, borllca poblacló 91. 9.300

Iuada a la ribera del riu Gai~, hl Irobarern lel~fon, ferro-

carril, colxe de IInia, bar. boligues de quevlures, piscina
I l.rr811y de camping

solim del pobre pel camr de 58/11 Ramon, anem VO,.janl el

riu I a I'altra banda \'9iem .piscina I el camping.

0,09 -.$/l.i Passem a tocar I'ermita de sant Ramon. q,lfo0

0.08 --3,36 BJfurcacIó, Bflem cep a la dreta i Iravesgern el ferrocarril, 101(00

avlal trobern una nova bifurcació, anem cap a I'elquerra I

avlat pug.m.

0,05 -..g,1{1 Fi d. la pujada, cruilla de camins, aegulm r.cle, "'.100

-0,08 -2,lj'l sallem a una piSI¡¡, cap a la drela, a un9 200 metre9 hi ha la 11.2. 00

r.8CI~ de I'embaasamenl del Gaia, seguim la pilla que
conllnua la maleixa dil9Cció que portavem.

0,12 -..3, 0' Maa de Moragues, grup de ca~s mig derruide9, deixem la 1.2.100

pisla, que ens ponaria a La Secuila, anem cap a la d,.la.

dl,.cció Nord.

0.11 -3,'.2, Passem el barranc de Renau a gual, geguim paraHels al 1.2, q lJo

barranc, aviat queda a la dreta un bonlc tallat de roca.

0.14 -~ 2' Oeixem el fona de la val! I comencem a pujar 101 lenl amples 13. '700,
ziga-zaguea

0.12 -3. 3B En arribar dall seguim per la calena, a la drela del caml que. 1Jt',6'00

da el -Mas Emilio- aclualmenl utililzat com a dip69it d'emba¡:

c.cion. plalger.l.

0.06 -$"" Primeres cases de Renau (175 m), petila població on podem 15:()DO
trobar lal~lon, colxe de IInia I algun Queviure,

No .n. cal enlrar al poble, car .1 GR aegueix la carrelera

d'accél en dIrecclÓ Nord,

0,09 -3, 53 Carreter a de Vilabella, la Iravessem I ef19 enfilem per un caml IS: 600

carraler. ~s .1 camj de Renau a Nulle9, de seguida bifurca,
cal 88guir .1 caml Qu. puja cap a la drela

0,13 -4,06 C1\1illa '!e camlns, legulm recte, anem pujanl 16'.500

0,10 -II, IG Fi de la pujada, anem en direcció Nord. 1¡.100

0.05 -4,21 Per l'esQuerra sens une ix un caml, seguim en direcció a 11.500

Nullel, que velem davant nostre.

0.05 lf,ZG Carretera de larragona al Ponl d'Armenlera. la seguim UIlS '¡100

Quanla melles cap a la drela I agafem el caml, a la banda
opos3da I anlrem a Nullel.
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tIO,.fI

P.tCI8I .Total Km
I

Nullos (2J2 m.1 ft~ Ul18 poblRCló Impofl!l"1 00 l,obRfe,1I 50fVel

m6dic. le~fon, b8f. colxe d. IInl. I lend8S de qU&víUf8S

0.09 -l(f35 Sor1ím del poble per Un8 bonlc8 pI~8 8 I.exlrem NOfd de la Ift¡I)O

pobl8Cló, p8SSem SOl8 18 vl8 del ferfoc8rril I 8 l.allr8 banda
8g8fem un c8ml C8rr81er que s'enl1l8 C8p 8 l.esquerf8

0.03- 4,38 Bifurc8cíó. 8nem cap 8 l.esquerr8. p8SSem paf8Hel8'nenl a If600

18 vi. del f8rrocarrll.

0.03 -4, III NOV8 bifurc8Cló, el de l'esquefr8 repaSS8 18 Vi8. el GR 1 K 'i 00

V8 C8p 8 I. drel. per un c8ml 8mple.

0.13 4f5"t' Deixem el calnl 8mple per 8n8r 8n angl8 recle C8p 8 I.es- 1'1¡00

querr8. en dlrecció 0e.1.

0.11 -5;05 Afribem davanl la Irinxer8 del lerrOCafril. 18 passem sobre Z() 500

un ponl. 8 1.811r8 b8nd8 hl h8n d08 c8mins. el de leSQueffa

porl8 a Bell8Visl8, 8nem C8p 8 I. dr818. AJ. 100 melres es-

dev4 sender 1 b81x8 r.pld8menl.
Al IIn81 de 18 b8ix8d8 el caml lorn8 8 ser C8rreler

0.10 --.S;15 A I'esquerra veiem 1.81loramenl d'aigua d.una mina ~s la 21..z00

Min8 del Bisbe. que porla aigua 8 T8rr8gona. AIs pocs mel~s

Irobem un c8ml Iravesser, 4s el c8ml per on passa la ruta de

Reu8 8 Monlserral. HI h8 un pallndic8dor. El GR va cap 8 la

drel8. el c8ml de I'esquerre 4s el PR.c-1 (vegis 18 Topo-Guia
de senders de P81i' R8corr8gu')

0.02 -5, '1 Per l.esquerr8 puja el c8ml que ve de I' arbreda de Pulgpelal .21 3,0
A 18 primiliv8 gUi8 del C.nlfe de L8C'Ura. .de Reus a Monl-

serr81 8 peu.. 18 descripció 18 feí8 passan' per 8quest caml.

per6 ar8 no poi ser C8r el c8ml h8 qued8' 1811a' per un pell'

embass8menl.

Seguím en direcció Nord. recle 8 les p8re's que lanquef1
Ihor' d'en Torfoel18 (8n'ic COnv8nl). 8n 8rribar~1 el caml
les vorej8 per 8 b8nd8 EsI.

0.08 -S'25 P8ssem sol8 '8 vi8 del 'fen .?'2lcó

0.03 -$2f Carfelera de Vall:J 8 Puigpelal. 18 seguim uns 50 melfes cap .lZ !5"~
8 la drela en dírecció 8 8ques' poble I 18 delxem per UlI camf.
8 l'esquerr8 que ve 8 8er 18 coo'inu8Ció del que venlen.

seguin'

0.08 -5, .:3' Som d8vanl duna casela on hi h8 leslació elevadora de les 2Ztoo

aigües del poble de Puígpela'. Es un8 pelil8 població d.uns

500 habilants on podem 'robar~i 'eletoo. bar I elguns que.

viures Es mol' ríc en 8igües. si b4 el seu subs~1 ~s propie'al

de difer8nls min8'S que proveeíxen d.8igua 8 T8fragona
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Horart
Pafd8 .Yo.. Km.

Deixem el caml que puja al pObl8 I n'8gal8m ~ 811'e qu8

b81xa C8p a I'esque"a,

0,01 -5 -3jt 81Iu'caci6. c81 8ga'8r el c8ml de 18 d,el8 que, de moment Z2. qDO

.S8mbla qu8 relo,nl cap 81 poble, Avl81 gir8 81 NO. d. man8'a
que .1 poble d. Ali6. ve,s 00 ens diriglm, qued8 un xic 8 18

drel8

An.m deix8nl 81guns csmins 8 d(ela 1 esquerra

0,18 -s: 5'3 A 18 d,el8 d81 c8ml hi ha 18 g8'ita d'ob'a d.un pou. -31¡/00

0.02 -.5;5"5' Fem C8p 8 un c8ml Ir8vesS8r, 8nem C8p 8 l'.sque'r8. ..JlI.25'O

0.08 -6',0.3 Carr9ler8 de V811s 81 Vendr9", 18 Ir8vessem I 81s pocs mel,es 2l1'Oo

trobem un c8ml Ir8VeS18r, an.m C8p 8 18 dr.t8 r.ct. 8 I'AliO.

0,07 -G,I () Enl,em 81 pob'. d' AliO. passem 8 tocar els ,entado's I ent,em .2S: JO O

8t pobl.. NiO (268 m.) 6s un8 poblaclO molt antloa. Va ser

fund8d8 I'lW1y 1171 per p~ de 8,uguera. Podem Irobar-hl:

1.16fon, ba', cotxe de "nia l boliOues de queviures.

0,03 -6:':3 So,lim per la pl~a de l'esgl6sia. moll ben cuidada I amb una..2S:t¡.fo

bonlc8 font, per un c8ITer de la banda Oest que, Immedlala-

menf glr8 81 N.O., a r8n d. les p8rets de l.esgI6si8.

0.0J -~,/6 En sor1ir del poble Queden uns corrals a I'esquer'a del caml.¿S.~OO

.n .c8bar les parets, el caml bilu,C8, el de I'esquer,a da.

v8'la. 6s el c8ml del Pla d. Sanla Mar¡8; el GR puja lleugera-

m.nt C8p 8 la drel8.

0,04 -G,.20 Ptacela de 1'8ntic Calvari. Hi ha una crui"a d8 camins, el d825".8'50

'8 d,et8 relo/n8 81 poble p8SS8nl dav8nt d81 Sindical. C81

S8guir rect8. deixem 8 mA esquerra 18 cape"eta del Calvari
I 8eOuid8m8nt el C8mp de futbol.

O.OS 6,~'5' Del.8ln el cf}lnenliri I 8nem C8p 8 la d,el8 per un c8ml omple ~.¡OO
I ben Ir...81.

O.tO -.6,3)5 El ca,nl va a topar 8mb un marg8 811 d8 pedra. Aqullrobem.2G.1&O

un Impor1ant caml travesS8r, i!s I'anlic caml de Monlblanc 81

Vendre". cap 8 "esquerra anirlem tambd 8 Va"s (v8gis a
desc'ipciO del PR.C-S). El GR va cap a la dr81a I 81s 30
mel'es C8p 8 l.esqu8'ra, '8lom8nl a la di,8cció Nord que por-
IA\lem lins 8'8 De aegujda veiem davanl (1oslre, 81 "uny, la

al1uel8 CÓ"'C8 del Mont8gul, on 8na dirigim.

1. c9 Erllrem B UII Iunel Que passa rer sola l'aulOpista d'Arag6,.29,.Zfo0.34
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conllnuem per I'allra banda passanl pul Ilil d'un barranc.

algues 8munt El c8ml 6s poc Iressal car 8olamenl hi passen

81guns r8mall



1"-
0.12 1,2/ (;n'rotorl\ do Vllnr'odonn nl PI8 de S8n'n Mn,'n. In 'rIIVn"n", 2'19co

I &118 el1ll1em per un corrlol llni 'rob8r un c8ml C8rr8'.r Que

segulr8m C8p 8 l.esquerr8. en dlr8Cci6 Nord

En aquesl punt hl ha un pal Indicador.

0.13 r,34 s&.ni 8jun18 un c8ml 8mple per 1.88Querr8 ~¡5°

0.03 -¡, 31 C8ml Ir8v8SS8r. per la dr8'8 baiK8rl8m 8 Vl18r/odon8. s8gulm JO'150

recle p8SS8n' per 18 p8rt al18 del t8rr8ny

0. t3 -r,so El c8ml glr8 118ug8r8m8nt C8p a l.esQuerr8. hem de seguir 3Jt5"0
per la pista que ens portara fins a Santes Creus.

v.1¡5- F, ~!:: Enlrem e Silnlo9 Creu9 pel C8rrer d9 Per9 III 011 hl har, gal. J5'. C(1~'}

reb~ tOt9 el9 resIllUr8ntl I londes I que legulnl-10 en8 port8r~

lin9 III PllI~8 Mlljor.
Sallte9 Creus est~ 8 300 metr99 90bre el nlvell del mar, po-
dem tJobar~i tel~lon, servei m~dic. bar. reslauranl, londa i

boligue9 de qu9Yiure9 V81 18 pena de ler~i e91ada per

tal de vi9illlr deguda'"ent el Monestir
S8n'e9 Creu9 ~9 un 8ntic monestir de rOfde del Cislef luf'da'

als coI"ell~lImeI1IS del 99ge XII. Es creu que la seva lundaciO
os deu lIis primers elemenls de III llImllia Moncala. pef.) la

histOfi8 es barrejll 8qul 8mb la Ilegend8 Sembl8 cerl que el

primitiu mollestir VII ser lund8t 8 V8l1dllur8. pass8 després(a

Ancos8 I d'8111 8 S8nt88 Cfeus
Le8 discussions entre els b4sbals de Tarragona I de Barce-

lon8 8Obre la lurisdiccj6 del m«IestIr t~ren que 81 Papa A18-

xandre lit, per prívi8gi ~cj81, l.eximl8 d.8ltra aulorllat que

18 P8p81.

La import4ncia d81 mon8sllr V8 8S5o1ir 81 punt máxlm 8n temps

de J8Ume II d.Ar8g6, qu8 V. nomenar 815 Abats de S8ntes

Creus com 8 c.pellana m.lors deis re,s d.Arag6, T8mb$ per

privil9Qi especi81 del Sant P8r8 CI8ment IV 81s monios d8

Santes Cr8US podi8fl 818glr 811. mat8ixos Ilur Abat 5enS8 qU8

hi int8rvingu8ssin 8tl senyofl 18udals.

Eis darf8r8 temps d81 MOn8stir lor8n trlstos. com8n(:anl peJ la

protanaci6 durant la gu8rra d81s Ir8ncesos 8fl la que aquesls.

si be no V8r8n m81m8tre I.edilici. var8n apod8rar-se deis va-

lOS sagr8t8 i de I'or que hi h.V18 en els orn8menls S8cer.

dot818.

Amb 18 revoluci6 de 1920 COm~8 el saqu81g i la d8StrucCIO

de 188 obres d. v8lor. En 1~ 81. monJo. 8bandon8ren el

monestir degut 8 una epldemi8 de CO18f8, 11.vOfS va com8n.

~8r 18 d8.trucci6 deis 8dllicis per '.obra d81 t8mps i tamt>e

d81s veins qu8 arrancaven S8nse pi8tat 18S lif\8Slr8S, 18rros.

t8ul8S i pedres per tal d8 b8slir 18S S8Y8'S con51ruCcIons
Més tard, el 1870, va .8r presó provincial d8 Tafr8gona. 8n

tr8sllad8r~i els penalS per 8 luglr d.una epidemia que asso.

18va 18 Capl181.

Al mig de la pla~a M8Jor podem V8ure 81 mOnum8nt a Sant

B8mat CalvO, fill de Reu. i que lou Bisbe de Vic I Abal

perpelu de Sant.. Cr.u..
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SANTES CREUS

Vora el Gai~ hi havia l1D camp anomenat d~ 14 conjr4riej4J a causa de

18 djscussi6 dominical que d'aDy5 en~ e5 remo\ia ~tre e1s senyor5 d'Albi
i ~tontagut. Tingudes en compte les bptimes condicions que d Uoc rel1Dia.
tAnt pel que respecta al clima i recoUiment. com en abundor d.aigua. el~
n.onjos de Val1daura el demanaren a1s litigants. e1s quals amb grat el ced¡.

ren i en marcareD e1s I{mits en documt:nt de 26 de geDer del IIS8.
~-.-Aquest Uoc era també CODegut per S411jes Cr~1Is. Segons la tradjci6. du-

r~nt les mesades d'hivem venien e1s r.mats de les \.alls piriDen9t1es a pas-
turar.hi i foU freqüeDt que, de nit, e1s excremeDts que bi dei.xava el besria:-
fessin eixir fosforesc~Dcies qae eren interpretades llums sobrenaturals. EI~
hons pastors l'eDdem~ cui~ven a plantar l1Da creu OD ba\ien \ist d llu-
rDet. j com que es repetiren aquest5 fenomens i es multiplici el DOmbre de

creus p1antades, aviat foU a~at .L"4m; 4t Sa"jtS Crel&S..
A1 cap de dos anys de 1a doDac:ió j. hi edificaveD. quaD OD DOU entorpi-

ment sorgf )amb el plet jurisdiccioDa1 suscitat entre rarquebisbe de Tarra,(}-
Da i el bisbe de BarceloDa. UD i a1tre pretenien el domini diocesa del DOU
moDestir i l'arquebi5be mani DO prossegt1ir l'obra sense el seu COQsentimeD!.
J...fer DO es resolia i els mODjos acudiren a Roma i obringnereD a' A1exan-
dre m ODa but1Ja a1s 13 d'abril de1 1160, en 1a quaJ es deia que els mon.
jos h8bitessiD el l1oc si per tot el dia de I' A55UD1pta no es ~lia ef plet ;
i als 10 de setembre del matei~ any eh exoner~ de l'obedi~cia i dret5
parroquials .OD i a1tre pretat mentre DO f~ determinat a quina diOcesi per-
tanyi. Santes Creus. JIer~ ~ que el plet mai DO es resolgué, el moDestir
fou declarat ..~wlil&S diDecuisD, 8Í%b és, no pertanyent a cap dibcesi.

D.en~ prosseguiren tranquiRament les primeres edificac:ions i l.any 1160
Ja hi trobem definitivament tt.anadat5 e1s monjos. Poc:s anys després j.
.'empreD8Uel"en a Santes Creus 1es grans mnstrucc:ions moDumentals que

.vui .dmir em .

EL MONESTIR DE SANTES CREUS

SfNTESI HISTORICA

En historiar el mnn~tir de Santes Crens hem de considerar dnes ~
qu~ ~n definides : la dels abRts \;tRlici~ i la dels abat.~ temporals.

La primera, iniciada ja a Valldaura, ~s la gran ~poca de Santes Cr~s.
La mon~a s'enlaira en tota mmD d'aspectes. No li manca l'eK8U de toks
I" simpatie. EIs Comtes-Reia li prodillUen Ilurs ~C;" i els nobles de la
Jma no ti ecatimen I~ proves de ID Uur magnanimitat. L '~poc:a de gran.
desa de s.ntes Creus coincide ix amb els segles m~ memorables de la bis.
tória de Cataluuya.
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Era aquel\ temp~ en qu~ el~ abat~ de Sant~ Creu~ erm aureolat~ (kl

mAxim prestigi, I eUs i els RltTes monjas del monestir ereo aidau a le

intervencions de m~ compronlfs de la terra.

Despr~, vinRueren dies n~gres a la hlstória de Cataluoya, que per('U-
dlren fortament a Santes Creus. El Compromfs de Casp fou el princioi de

1. deC~t. ; .mb la proclamaci6 d'uo conlte-rei castel11 -PerrID d' Aot~-

queTa -, mlnvar~o palesam~nt les simpRties enveTS els n(MtTes mou~tir~ i
comenf;l I. pugna contra les nostres m k sagrlde io~titucioos, tradicion~
i privilelti~.

MentT~tant, aixó detem1inl la minva de donatius i la aeíxenta de pa-
Rament~. El ttnobi, a d~nat (le I~ quantioses rendes que pos!eia, de v~-
des ~ veía serio~ament comprnmb peT tal d'atendre decorosameot la ~a

maRnRnimitat i relativa prr!POnder~ncia.
Les ~erres, encara, ocasion:lren. tant~ despeses que, si no detem1inaren

l'empohriment de la mooRia, ¡J(I(tem ~n dir Que I'estacion:lren económica-
nlent, I la deixaren en situació evidentmeot pejorativa. Encara ~'hi r~alit-
~aren importants i riombro~es con~trnccioo~, grAcies a la mesura i circums-
recci6 d'aquel\s abots vitalici!o que, antb tanta prudmcia, mantenien el des-
~le~ament del moo~tir .

A le." prim~ries dC'1 ~~le XVIJC. comentl decididament 1.~JIOCa de la d~
c3di:llcia dc Sante,. Cr~us. EI~ abat~ Quadriennals empenyeren el monestir a

U:t3 desCcta dc la qual DO podria redretar-sc. La unitat espan~.ola malfer!
.: nostre monestir. --\Il~ a Ics terre5 central!; de Ca!;tella !'era aixecat un
('enohi : Sant Lloreot de l'Escorial, que havia d'~norrear la vitalitat 50-
breixent de les nostr~ ca!'e5 mon~stiQues d'altres temps.

I Santes Creus, com el" altres monestirs de CataluDya, VeRl: córrer el5

anys. erupen~.eot-se el:, UDS als altres, i succ-eir-se els abats amb una grisor
esfereidora, sense rastre del sea govern. Fou el priDcipi de la fi.

Els reís ja DO necessita\,eo el parer deIs nostres abats : altrament, aquells
g:-aos abats tampoc ja DO hi ereo. BIs abats quadrieonals, pel f)OC temps
cue havia de durar llur v:avern, DO s'esmer~aveo en cap obra d'empeota.
Ca~, d'cUs DO podia lluir Uurs possibl~ qualitats de govern o de polltica.
d.: v:randesa material o espiritual eD profit de la Casa i de l'esdevenidor .

La \;da monacal s'anava e~1Iavissant sense traDscend~ncia. La impot~ncia
c.bst:-uia tota meoa de realitzacions.

El,. xAfecs RDaven succeint-se. Santes Creas, sempre amatent a defensar
el~ intcre5SO!' de Catalunya, féu UDa boDa polltica, taDt en temps deIs Aus-
t:ie;., com a I'adveniment deIs Borboas. Fou .benamat del poble. baldament
manta vegada aixb I'eoeoist~ amb Madrid. t.s allb que captiva i 5Obresurt
mé,. dc: la histbria de Santes Creus en els seas darrers tmtps : la defensa i
adhesió als iDteressos de Catalunya, que mai DO traicioDA amb servilismes
en\;lidor..

Santes Creu~ an~ a~antant amb fermesa totes I~ envestides. Una pila
de causes s'anaveD ~legaDt i eov:ruixint la ingmcia que I'havia d'aterTar .
I entrat el $egle XIX~. no hi ha~1~ aturador. L 'aUau treponejadora entrl
i ho devasU. Era el poble enfe1lonit, fanitic i revoltat. Aquell poble Que

amb Santes Creus l'el"dé un baluard de la seva causa, una joia del seu ar-t,
un arxiu de tradicions, un forjador de snnt.c i una escola de sa\;s.

I el monestir de Santes Creus fin~, coro fiDaren totes les cases moa~sti-

que;; de Catalunya: era l'aDy 1835.
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DESCRIPCIO DEL CA~I DE SANTES CREUS AL "ONT"ELL

0,00 0,00 Sortim de Santes Creus per la carretera
de Les Pobles.

una pista a0,10 0,10 Deixem la carretera per

l'esquerra que puja lleument

0,14 0,24 Troben novament la carretera de Les Po-

bles, la seguim a l'esquerra uns metres

i la deixem per uns marges que voregen

l'antic camt avui tapat d'esbarzers.

Passem entre conreus de vinya, baixant

cap el barranc.

0,40 Barranc de Rubió. El passem a gual i

s'enfilem per un caml que esdev~ pista.
0,16

0,15 0,55 Som a la carretera al costat de les

primeres cases de "asbarrat. Sortim del

poble per un corriol que s'enffla f

troba altra ve8ada la carretera. La se-

8uim en direccf6 Est.

Arribem a l'antic nucli de Cal Canonge,

avui conegut per l'AlbA. Passem pel

davant de lOesgl~sia. Continuem per una

sinuosa pista en direcci6 SE.

0,15 1,10

"as Palau, conjunt d'edificacions enmig

del bosc i els conreus. CruIlla de

pistes, nosaltres anem a la dreta.

o, 15 1,25

0,12 1,37 "as "atA, enrunat, encara que els camps

es segueixen canreant. La pista radeja

el mas per l'esquerra, passant prap de

la cisterna i seguint la vara deIs

canreus. "~s endavant, el camt tar~a a

l'esquerra i s'endinsa en el basc.
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Som al mas conegut per Escarbonells, al

mig d'una Amplia vall. Seguim la pista

que, fent giragonses, fa cap a la

carretera de Canferrer.

1,52

Enfront ~!f)bem un mehir d'uns 3 metres

d'alcAria que identifica la cruilla de

carreteres que pugen de RodonyA i Vila-

rodona. Continuem per la carretera en

direcci6 al poble.

2,07

Canferrer. Entrem al pable passant pel

davant de l'ásglásia i la fant. Seguim

pel primer carrer de la dreta, situat

entre les antigues escales avui conver-

tides en bar i una casa ben arranJada

guarnida amb un banic rellotge de sol.

2,17

2,20 Sortim del poble cap a Llevant per una

pista que transcorre per l'ampla vall

que delimiten les serres del "ontmell a

la dreta i de Canferrer a l'esquerra.

L'fndret ~s curull de masies: cal Bel ,
masia Ventosa , cal "anot cal "eliton, ,

cal "erles i ca l'Estell.

3,05 "as "arquina, cantinuem per la pista de

la dreta. Nava crurlla de pistes,
seguim altra vegada per la dreta i ala

pacs metres, girem navament a la dreta

per un estret carrial que s'enfila

entre el basc. "ás endavant fem cap a

la pista de Canferrer a La Jancasa. La
seguim uns 100 metres i tallem per una

casteruda dre~era que estalvia les

lla~ades de la pista.

Collet de Sant Pere. Seguim la pista 30

metres en direcci6 La Joncosa i la dei-

xem per un camt que puja decidit cap a

l'ermita de Sant "iquel del "ontmell.

3,35
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A l'altra banda de la pista albirem les

runes de l'esgl~sia nava del "antmell.

0,15 3,50 Ermita de Sant "iquel. Seguim per un

sender6 molt penjat que flanqueja la

serra cap a Llevant i arriba al coll

situat entre el castell i la creu.

0,10 4,00 Creu del "ontmell, de formig6. Seguim

el camt carener sempre cap a Llevant.

0,20 4,20 Talaia del "ontmell (861 m.) sostre del

Baix Pened~s. Hi ha un v~rtex geod~sic.

La vista ~s grandiosa sobre les masies

i els pobles de l'entorn. Al sud-est

podem veure el llancol blau de la

"editerrAnia.

Aqu1 cal.laquem el pessebre i danem

per acabada la nastra excursi6. Nam~s
ens queda baixar a dinar al pable de La

Jancasa de "antmell. que veiem al fans

de la vall.

16 Grup Excursionlst8 del C8mp de T 8rregon8



Slntesi extreta del llibre: El "ontmell

de Benjaml CatalA Benach 1989

===================================================

El "ontmell estA format per terres assossegades i

tranquil.les, amb bons aires i bells panorames, i

per serres que, malgrat la seva relativa proximitat

al mar, atenyen alCades de m~s de 800 metres.

El nom de "ontmell voldria dir "muntanya del mar i

del cel". En Ilatl s'escriuria ""ontis "aris (et)

Coelli". Ja a l'any 1010, en el fam6s testament

d'Adalbert, fill del comte Guitard de Barcelona, es

diu que les seves possessions d'Albinyana limiten

amb el castell de ""onti "arcelli". Tretze anys més
tard, l'any 1023 es manifesta que "armellar pertany

al "terminus "ontis "acelli". "és endavant s'escriu

""ontmaell" i finalment "ontmell. A la nostra

comarca encara ho escurcem m~s i en diem "Ptumell" .

La muntanya del mar, per qu~? Doncs perqu~ des de

temps molt llunyans, quan els vaixells navegaven

molt aprop de la costa i no s'apartaven si no els

destarotava la tempesta, el "ontmell ha estat un

punt de refer~ncia per a ells. Quan baixaven del

Nord, la serra els indicava que eren molt aprop de

la capital, de Tarraco. Potser fins de nit podien

veure els focs que devlen encendre en els seus clms

els pobladors autOctons. Tambá a l'edat mltjana el

castell i la carena del "ontmell van orientar els

navegants. Actualment, la creu i el serrat s6n

marcats en les cartes de navegació de molts

vaixells, fins d'estrangers.

B~, i per qu~ muntanya del cel? Perqu~ ~s una

serralada forca enlairada. Perqu~ des de dalt la

panorAmica ~s superba. Imagineu-vos la contemplaci6

de l'estelada una nit d'estiu, posats al cim de la

Talaia. I perqu~ una r~stega esglesiola, penjada

com un niu d'oreneta en un gra6 de la roca,

mostrava el cami del cel als nostres avantpassats.
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Les aigUes de la zona s'escolen cap a tres conques

diferents. Algunes van al GaiA, d'altres desguassen

al Po ix, i a mas Campanera hi neix la riera de la

Bisbal, que ~s el principal drenatge del Baix

Pened~s.

Un borrall d'hist~ria

Fa uns 2.400 anys, el "ontmell formava part de la

Ib~ria Cossetana, perqu~ la població de Cosse o

Cissa, situada vora Tarragona, era el cap del

territori. La gent vivia de la trilogia mAgica de

la nostra terra que no ha canviat pas massa: el

blat, la vinya i 1'011.

Les nombroses restes de

trobades contrasten amb

La vida es traslladA a

nomás quedaren alguns

carboners.

cerAmica ibera i grega

els pocs vestigis romans.

les planes i a la muntanya

pastors, llenyataires 1

"11 anys enrera, el Montmell pertany1a a la falca

muntanyenca de la lin1a de marca o frontera del

comtat de Barcelona. La carta de poblac1ó i

franqueses data del 17 d'abril de l'any 974. En

aquel I temps a la zona es van alCar nombroses

torres de defensa que m~s tard esdevingueren

masies.

El mehir de Pedrafita

La pedra dreta o la pedra alta de Pedrafita és un

mehir antiqulssim que ha donat nom al vel mas de

Pedrafita. La pedra ateny una al~ada de 3 metres

per 0,69 metres d'amplada i 0,40 de gruix. La part

que resta enterrada tá almenys uns altres tres

metres.
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Aquesta pedra dreta, per la seva forma presenta una

vaga semblanca amb una figura de dona embolicada.

Una tradici6 de la comarca explica po~ticament que

aquella dona anava, tot filant, amb una grossa

pedra al cap, per dur-la a Tarragona on bastien la

Seu i que, pel cam1, trobA una altra dona que ja en

venia, la qual li va dir que havia fet tard, perqu~

la catedral ja estava llesta. Aleshores la primera

dona deixA anar a terra la pedra, que va quedar

clavada com es veu.

EsgI~sia romAnica de Sant "iquel del "ontmell

Es l'anomenada esgl~sia vella del "ontmell. EstA

dedicada a Sant "iquel i ~s allA dalt almenys des

d'abans de l'any 1200. L'esgl~sia pertany a l'~poca

romAnica. T~ una nau de 17 metres de llargada per

3,45 d'amplada coberta amb volta de canó. Un bonic

absis semicircular amb dues finestretes, arquets i

bandes llombardes que baixen a terra a manera de

tosques columnes, tanca la nau de cara a sol ixent.

El castell del "ontmell

Es el m~s enlairat de tot el Pened~s. EstA posat a

una altura de 781 metres sobre la Dent del
"ontmell, que ~s com el tallamar de la serra que

mira de cara al Camp de Tarragona. Abans de l'any

1000 ja es parla d'aquest castell, que era

l'avantguarda de la "arca. L'any 1365 era del bisbe

de Barcelona i tenia 52 focs. La torre principal

tenia dues plantes i 10 metres d'al~ada, amb parets

d'uns 2 metres de gruix. El castell ocupa une

superficie d'uns 300 metres quadrats, i encara es

poden veure restes de pintura a la petita capella.
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EsgI~sia nova del "ontmell

Fou la tercera de les esglésies del "ontmell. Ara

ja fa gairebé quatre-cents anys que es va

construir. ja que va ser consagrada l'any 1598.

L'esgl~sia ~s espaiosa. A banda i banda de la nau

hi havia diverses capelles. El campanar ~s una

ferma torre quadrada amb el seu fossat al costat.

Al davant de l'esgl~sia hi ha un breu baluard amb

un petitissim fossar.

La Joncosa del Montmell

Es el poblet m~s gran del "ontmell i el que fa de

cap del terme. EstA situat a 429 metres d'alcada en

un replA de la vall. D'ell ja s'en parla a l'any

1011. Al 1125 era deIs Templers i m~s tard passA a

la corona. Actualment ~s un lloc bonic, rormat per

diversos carrers ben endrecats i per un petit

eixample modern. La Joncosa vol dir lloc de joncs
o de vimets, fent rerer~ncia a l'abundor de fonts i

d'aigua que hi ha al rodal. El poblet, malgrat
alguna construcci6 nova reta amb poc gust, ~s un

deIs m~s bells de la comarca.
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I PREUS DE LA UJCtNCIA ESPORTIV A PER A L t ANY 1994 I

bblCtNCIA + COMMERCIAL UNION ( vilida D~r .tot el m6n)

6.200,- ptes. <¡.-2...rO
S.900,- ptcs 5"' .4 J'""O

4.700,- ptes. ". '{00

Grans (de 188 7S anys)
Juvenils (de 14. 17 anys)
Infantils (de 6. 13 anys)

I,LICtNCIA + MGD (sol.ment estat elo.nvol)

4.750,- ptes. ~.4J-o
4.450,- ptes. 4- "dO
1.575,- ptes. .J. .fp.1ó

Grans (majors de 18 anys)

Juvenils (de 14 a 17 anys)

InfantiJs (fina a 13 anys)

LUCtNCIA + MGD (valjda oer .tot el m6n)

7.500,- ptes. f, 2¡-0
7.370,- ptes. l-., (O
4.500,- ptes. 4. ~['0

Grans (majors de 18 anys)
Juvenils (de 14 a 17 anys)
lnfantiJs (fins a 13 anys)

LUCtNCIA TEMPORAL

Solament és aplicable a1s casos reglAmentiriament previstos 'lí"O250,- ptes.

PREGUEM QUE TOTS ELS INTERESATS EN OBTINDRE LA
LLICENCIA TRAMITEU RAPIDAMENT LA VOSTRA PETIClá
A SECRETARÍA. (Llu!s Díaz -Tel. 321449 de 21 a 22
bares. o Tani Coll -Tel. 7591 11 de 15 a 16 bores).
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RESU" DE NOTICIES, INPOR"ACIONS, OPERTES I PUBLICI

TATS REBUDES A SECRETARIA

Circular 14/93 PEEC.- Nova regulaci6 legal del Parc

Nacional d'AigUes Tortes i Estany de Sant "aurici.

Calendar! 93-94 d'obertura dela refugia del Pallara

-Ribagor~a-Aran.

Inauguraci6

17-10-93.

de 'ampliaci6 del refugi Certascan el

Publicaci6 del llibre GR-11 Senda Pirenaica

Circular 27/93 PEEC.- Classificació 9a Copa Catala-
na d'esqu1 de muntanya.

Bases del 1r Premi Prancesc "aspons i Labrós d'estu

dis sobre excursionisme. Polletó.

CIrcular 28/93.- Nou Tel~fon PEEC: 93-4120777 Pax:
93-4126353

Boletin

93

Informativo Federación Espafiola "ayo-Junio

4t Concurs de diapositives de "untanya, "emorial

""aria Luisa" Infiesto-Asturias. Limit 15 de desem-

bre. Pollet6.

Casa de co16nies El Pinar

93-3255546-8973002 Pollet6.
Canyelles-Garraf

Programes de
321601 Polletó

escola de natura Cel Rogent

Pla d'espais

(Verd)
d.inter~s nacional DOGC 714-1-3-93

Topo-8uies GR a la venda

4070263
Distribucions "OR Tel 93-
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Cat~leg Edelweiss 93-94 venda per correu
rial de muntanya. Tel 93-4548309

de mate-

Obertura del CAmping Pica d'estats a Areu. Tel 973-

624347

ASSEGURAN~A DE LA "UTUA GENERAL DEPORTIVA

Hospitals concertats a la nostra demarcaci6:

Hospital Sant Pau i Santa Tecla -Tarragona

Centre "~dic Quirúrgic -Reus

Hospital Sant Joan -Reus
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CALENDARI D'ACTIVITATS

GECT819-1-94 Sortida d'esqui de muntanya

Sortida al Pirineu13-2-94

20-2-94 Campament d'iglús a Núria CET

27 Pesta de7-3-94 'arbre a muntanya AEC Reus

Trobada -Excursió BTT no competitiva13-3-94 CET

12-6-94 588 "8rX8 de Regu18rit8t de C8t8luny8-Lles
de Cerd8ny8. Club "Unt8nyenc S8nt CUg8t

Galreb~ cada dissabte es fan excursions matinals al

"ontsant. Poseu-vos en contacte amb Joan "arqu~s o

Ramon Bosch.

La temporada d'esquf de muntanya Ja ha comencat.

Tenim la col.lecci6 sencera de fitxes i pensem rea-

litzar diverses sortides de caire fAcil. Aviat es-

perem rebre setmanalment per fax el butlletf de

risc d'allaus. Contacteu amb Llufs Dfaz o Joan

Gassol.

Les ascensions hivernals al Pirineu sempre depenen

del temps meteorolOgic i de la predicci6 d'allaus.

Encara hi ha tresmils que pujar, tot i que ás

dificil saber quan. Contacteu amb Ton! Coll.
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