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TRAVE.:3;3A DE C A T A L U N Y A A PEU 

1.f! ETAPA FREDES-CARO (24,2KM , 39 participants ) 

E1B MARXADORS POC DESPRÈS DE SORTIR DE FREDES 

La idea de la travessa a Catalunya, és seguir tot el sender de gran re-

corregut GR-1, des de FREDES ( Baix Maestrat) fins a la SEU D;URGELL, i d'allí 

pujar fins a la PICA D;ESTATS, la muntanya més alta de Catalunya (3141 m ) . 

Aquest recorregut el farem en vint-i-quatre etapes aproximadament, amb 

el promig d;una cada mes; la final esta prevista per l'estiu del 1986; aixb 

ens ha?ituara. a l'esforç d'anar per la muntanya, gaudint del plaer de l'excur-

sionisme i a conéixer més la nostra Catalunya. 

Aquesta primera sortida de la travessa s'havia previst en un plincipi, 

fer-la en dues etapes seguides; el primer dia el tram Fredes-refugi del Caro, 

pernoctant al mateix refugi de la U.E.C., i al dia següent el tram l'efugi del 

Caro-Paüls; la ra6 d'aixb és perquè s'ignorava de la recent construcció i as-

faltat de la carretera que uneix Les Roquetes amb el Caro. 

Som dissabte, 21 d'Octubre de 1984, sortim de Vilanova amb un autocar 

del MONI'nC a les sis del matí; anem fins el Vendrell per agafar l'autopista 

A-7 que ens portarà ràpidament fins a la sortida NQ 42 d'Ulldecona; d'aquí aga,-

fem la carretera local fins La Sènia. 
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S6n 2/4 de deu, passem pel pantà d'Ulldecona, on la carretera s'estreny 

tot remuntant per un seguit de giragonses fins a.l punt que l'autocar ha de fer 

maniobra en alguna corba molt tancada. 

Passem pel monestir de Benifassà; en la cruïlla de desviaci6 llegim en 

un rètol l'horari de visites. 

Però i;>redes queda molt més amunt; l'ascenci6 sembla no acabar-se ma.i, 

la carretera serpenteja muntanya amunt i aviat veiem el monestir sota els nos

tres peus. 

L'hora prevista per a co

mençar la marxa és a les nou, 

però ja s6n les deu i encara 

no arribem. 

Estem tots impacients pen

sant que l'hora és ja molt avan

çada i la caminada es preveu 

llarga. 

30n ja 2/4 d'onze quan 

arribem a Fredes; és un poble 

que passat l'estiu, ha quedat 

deshabitat. Pertany a la coma.r

ca del Baix Maestrat. 

Baixem de l'autocar i ens 

posem tots a cercar amb delit 

els senyals del Gll-7. 

Un cop localitzades, a la banda N.O. del poble, decidim esmorzar abans 

de partir. 

Esmorzem davant de la font de la Hoca, en el començament de la pista 

fore3tal que mena al Caro i a Beseit. 

Comencem la marxa als vols Ge les onze; ben 3eguit deixem la pista per 

agafar un sender a mà dreta que 3 , ení'i la sobre un rocallís en direcci6 al pic 

cie Cantaperdius. 

/2 



, ; , '-� �' ',-
' I.. ��.- '"r 

FHE]}SS - VIJT �UAN �NPlLEM CAP EL FIC DE CAN'rAP.81IDIUS 

Arribem a la carena. Ara anem planejant pel costat d'una cresta rvCOS8.. 

Aquí comencen a caure quatre gotes: hem de fer l'acció de treure la capelina 

de la motxilla. Ben av iat para de ploure. 

Més endavant anem bc_ixant per dins un bosc de pins on hi trobem novéi.ment 

la pista forestal del Caro a Fredes que seguim uns 160 metres, tot deixant-la 

per agafar el camí que va al Mas Ventura. 

Bstem en una idíl-lica vall rodejada de muntanyes. �l Ma3 Ventura a la 

nostra esquerra; a la banda dreta de la vall queda el Tur6 dels Tres Reis, 

fita divisòria de Catalunya, Valencia i Arag6. 

Entrem, doncs, a Catalunya per la comarca del Montsià. Arribats al coll 

àe Manado ( 1240m); el sender baixa per la ve3sant catalana. 

�n arribar al pla trobem una pista forestal que seguim cap a l'esquerra. 

A la nostra dreta, a uns 50 metres, hi ha la font Ferrera i a la esnuerra el 

refugi de Fontferrera, que ha construit ICONA i ha cedit a la F.E.}�.C. amb ca-

pacitat per a 32 persones ; aquí fem UIlét petita parada de descans i l'eagrupa-

ment. 

Agafem una pista forestal on hi veiem un cartell que diu "Al Caroll• La 

confiança amb aquesta indicaci6 és absoluta, el camí ample i carreter, convida 

a fer quilomètres i treu atenció als 3enyals del Gh-7. 
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San pé::.ssat uns vint minuts ue marxa, 'luan ::¡,lgú cO r:1en r;a a donr r-se CO:;1:'-

te cie què fa estona. ':lue no apareix cap 3enyal blanc i vermell. 

�l cas és que s'ha anat tirant endavant uurant uns tres quarts d'hora 

Ges Ge que veierem el darrer senyal. Ens reagrupem per ciecidir quelcom; hi hé .. 

dues ..:301ucions, la primera és de tornar enrera fins a trObar els ::;enya.ls, i la 

3egona és tirar endavant pel mateix camí que anem. 

Hon ueciueix �scollir la ..:3e�ona solució doncs és molt clar que es per

dria molt temps d'anar enrera i aquesta pist a, encara que no sigui el Gil, ens 

portarà fins el Caro. 

8ns surt al pas cie fo�na casual i providencial un cotxe; l'hi fem signes 

perquè .;:) 'aturi, 8S un matrimoni jove i els hi expliquem el nostre problem�: • 

.Per sort aquest xicot és un encarregat de l 'ex:lotaci6 forestal de léj zona, i 

per tant u� perfecte coneixedor d'aquests indrets. 

�ns diu on ens hem desviat: uns tres Cluil�metres cap al nord, i que som 

molt aprop ue la masia dE: Ca l'Amat, amagada darrera del turó on estem. 

L'uriol Ventosa es treu, rapidament, el mapa de la motxilla i l'estèn 

sobre el cap6 del cotxe. Aquí ens hi indica la drecera a .3eguir per tornar a 

retrobar el Grt-7. 
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�ns acomiadem donant-l i molt efusivament les gràcies. Agafem tot òeguit, 

la drecera reculant uns 50 m., per agafar el camí d'accés a la mas ia de Ca l'Ama

franquejant la tanca i seguint el camí que mena fins la masia. 

Hem de cercar un sender que comença darrere del mas. El corTiol és molt 

conf6s i poc fressat; per aquest motiu més que cercar�lo l'hem d'intuir. 

Travessem un bosc i, 3ense adonar-nos, ens desviem cap a la dreta i fem 

c�p a un barranc; en aquest lloc els nervi s  i la desmoral i tzaci6 es f�nt evi 

dents, e n  un s  moments e n  què 3 'albirava e n  l a  llunyanía la. silueta à.el Caro. 

És evi dent que ens hem perdut novament; per� prenem consciéncia. de no 

TliAVESdAN UN BO�C 

perdre els nervis. Tornem enrera f i ns on creiem que ens havem desviat. Baixem 

f i ns el fons d 'una clotada per tornar a ascendir per un corr iol ja més clar 

degut a què les aigües han gravat un rec. 

El corriol puja f i ns a trobar un gran replà; un cop allí, veiem venir 

un home de cara; la nostra sorpresa va .3er gran ja que era la mat i:;ix:-;, pe rsona 

que haviem trobr:-.t abans. 

La primera cosa que l i  diem és: vosté (-;ns ha d '[;,judar, que a.nem be?, 

i ell somr ient èns diu, ! si el Gl{-7 es aqui Ó.prop ! precisament hi he deixa,t 

el cotxe per ven ir a cercar-vos, perqué ve ia que tri[��eu molt i hem temia oue 

us haguess iu perdut. 

/5 



Ens trobem, doncs, prop del Pou del Deurne, és d'aigüa molt superficia.l 

( es pot agafar amb la mà ) . El seu nom prové del fet que en a�uest indret s'ins

tal-laven els encarregats de cobrar el "delme" per al Monestir de Benifa.ssà 

( cenobi fundat per Jaume l el conqueridor, al cual pertanyien les terres d'a�ue

stes rodalies ) . 

Ja som de nou en el GR-7. Ens aturem en un pla per descansar i dinar, ja 

que s'han fet les tres de la tarda. 

dom a la meitat de l'etapa; el cel està tapat i solament ens queden unes 

tres hor�s de claror. Comença la preocupaci6 en pensar què es farà de nit 

abans d'arrib�r. fieprenem aviat tot accelerant el pas per intentar recuperar 

quelcom de l'horari previst. 

Al poc veiem a la dreta, sota nostre, la Vallce.nera. El GH segueix per 

un �ender a l'esquerra, que planeja. 

La Vallcanera és una prec'iosa vall amb un conjunt d'edificacions a.nti

gües, tota. vegada. que el llei Jaume l hi va romandre una temporada. per empr-en

dre des d'aquí la conquesta de València. 

El corriol transcorre per la carena de la serra. A l'esquerra tenim una. 

bella i encisadora panoràmica sobre la. vall del Matarranya, v2.11 que porta el 

nom del mateix riu que s'encapçala sota els escarpats i cingleres i que donen 

una especial bellesa en aquest indret. 

FúNT Dl:; LA LlAGOSTA - ÚNICA DEU QUE TROVÀHEM EN A(¿U�3T 'l'RAJECTi; 
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Poc desplés passem pe l costat a'una gran roca que separa l'entrada de la. 

vall ae les Casetes Velles amb e l  barranc del Capatx, que .3eguim aigües amunt 

tot e ntrant a la comarca del Baix l!.;bre. ,ble m una curta paradé.. pe r reagrupar-nos 

en aquest precibs indret; el nom li vé de les cases aïllades que es re ra rte 

ixen e n  aquesta zona. 

30rtín de la vall acaba. la pujada; trobem una. pista de muntanya r;Ué co

mença a baixar; passem a fre c de diversos e dificis aïllats, un d'ells h8bili

tat com a lefugi per l"Associació Excursionista d'Amposta. 

Aquí la boira. ens rodeja per tots C8.ntons. Le3 muntAnyes i cingleres 

apare ixe n i desapareixen de la nostra vista pe l e fe ctes de la boira. mo':·tn:nt 

formes fantasmê,g�riques. 

La clal'or del dia minva lenta pe rb implc;.cable m�nt. C�a.n a.rribem a la 

font de la Llagosta fem una petita parada per beure l'aigüa fresc&:, i abundé'.nt 

que es recull en una petita ba3sa condicionad.a perqu� hi puguin beure les 

" Ce..pras Hispanicas Il. 

::>ón les set de la tarda, quan arribe m GI. la cova del Vidre. 

Tothom ja s'ha fet la idea d.e què fa.re m fosc abans d'arribar. 

La Cova del Vidre és una. baumé:. grandiosa on s 'hi hE.n trobat reste s ar

que ol�gique s qUé denoten un a s .>entame nt de moltes centúrie s e nrera. 

Jeguim pe r de ¿ota ló. cinglera i se guidame nt iniciem la puja.dcl. 
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En ó..,�uc::st sector el sender �)uja i bó..L<a diverses veGades per té:l de 

salvar l�s irregularitats que ocasionen els contraforts de la .:3erra, situr\dé.. 

a la nostra esquérra. Aquí ja és completél.mént fosc; a la dreta veiem els llums 

d'alt-un roble de la zona del Delta. de l'Ebre, COrT! si fos la cúpula celeste del 

firmament però invertida. 

3ón Q03 Cl�Ué.rts de vuit i enca rCl, manquen fJ.uatre '¡uilòmetres. A n�rtir 

d'aquest punt la m�rx� e3dev� molt lenta, estem cansats i anem a les �alpentes 

malgrat algunes llanterne.� ben repartide3. 

Colladé.::. de fallers (1238m) anomenada així per la propera existència de 

(lues grans roques aïllades amb forma d,; pé�ller ;�� aquí on una companya ue l 

grup t� un defó..lliment; �s l'última pujada del recorregut. La. glucosa i el vi 

Golç que algú porta a la motxilla per a aquests ca:-3sos, la Je;).nimen. 

n.avent passat el coll de Fallers es i�ot fer una. variant, per un corriol 

pujador, fins al cim del �ont Caro l14�7m ) . 

��entI'e continuem la. penosa mélrxa nocturna. i per a exhaurir eL; pocs 8n-

ims que re.>ten • • • •  a algú se li acudeix recomenar als del devant: !vi,:'ileu 

b�, no fos cas que ens fes3in passar de llarg el refu�i l. En moments d'incer-

l.e.:3a sempre hi ha algú, e ncE. .. ra, dis r;03a t a fer-hi broma. • 

• r\. r:ütja baixél,da ob3ervem un llume t en la lluny��_nía "'!ue ;·ssimile:n r;l. lc:� 

d'ó,l .. un x.é.let. libviament això Qórw. mo ral • . . •  

I H.J:':NEM EL :.iOL, H.r.;K>JAN'l' Dl<,; L' l'�FOHç D8L DIA ANTERIOR 
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� l  corriol descendent f� cap a una pista; és la que prové de i<lredes.Ben 

3eguit veiem une.:3 persones, també amb l lanternes, (:ue ens e .i peren ; s6n dels 

nos t res , e ls qUé s'havien quedat a l'autocar que ja. patien per la no::tra tar-

dança. 

Pas3em pel davant de la fonda on é.:3tan allotjats els acompanyants de 

l 'autocar (�n Muela i el seu seguici • . • •  ) . 

�n arribem al refugi de l Caro, de la U.E.C. de Tortosa, s6n le�) nou 

tocades; l'edificaci6 està ben e'luipada i les estàncies semb len confortables. 

Abans de sopar fem una improvisada assemble;.;. per decidir si l'endem8 

hem de continuar la marxa fins a Paüls, té" l com està previst, o si contràJia

ment l'ajornem per a la propera sortida. Tots estem Cé.nsats i no en tenim {Sr i

res g�nes, a més els de l'autocar s6n allà mateix disponibles per a �prtiI' 

quan nosaltres volguem. 

La decisi6 es prén per unanimitat absoluta: l'endemà a mig matí tornem 

a casa. 

La mestressa del refugi, molt al:18.blement, ens fa el sopar i serveix les 

begudes. 

L'endemà 2d d'0ctubre, el jorn apareix clar i assolellat. Matem el temps 

asseguts a la paret de l refugi, prenent e 1 sol COln les granotes. Finalment 

s'aconsegu.eix mobilitzar tothom, per empendre el retorn als vols de les dotze. 

EL CAj(AGOL - LA CA HHE,"l'¡';HA lllif.1UNTA AMB IrtARCADES GlHAGONJ¡';S 

/0 



La. carretera que bé:�ixél.. del Caro fins a les 11.O(juetes ens impres.:;io11? per 

la vista merave llosa on e.:3 domina la part b<l.ixa lle l' .sbre • 

..::,1 fort pena.ent i les continuades giragonses nece;sàries per perdre 

alçadé. obliGUen a parar en la font del Cargol per refredar els frens. 

L'A;jJUT DE L'EBRE ( XERTA ) 

També fem una breu pa.I'a.d'-i a la vora a.e l'i;bre per contemplé.T l'Assut 

a.e Xerta, i fer alguna fotografió.. 

Aquesta presa regula e l cabal d' a.igili:.. pe l j caru:ls de la Dretó. i de 

l'Lsquerra de l'�bre. 

MOliA D'EB1U!; - El-1PLAçAII\ A LA RIBA Dl1ETA DEL HIU 
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PONT (¿VE CO¡·lUNICA �lOHA D'EBHE AMB MOlIA LA NOVA 

Passem per í-'inell de Brai, G2..ndesa i Mora d'Ebre, on fin:o lm e nt ens 

quedem a dinar. �n �íuela "e n'ha encarrega.t, pr�viament, d'avisar el lestau-

rant, i així som ben rebuts. 

rtetornem car: a V ilanova a les cinc de la tar-cl.a, sende Cétp contratemps 

en el viatge. 

Hó.n preparat 1:,. confecció d'aCluest treball el'3 membres 

segü�nts de la .j¿."cró i.J� CuUI'UhA de l'Agrupaci6 E:xcur-

"ionista Talaia. 

Victorio CAhBON;;,LL 

Antoni ..:.i¡:;G.'..MIh 

Ham6n CA�.:l 
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