
EN   PINOTXO  ERA   DE  “ MADEIRA” 
C E N T R E  

Quan vaig dir a un amic meu que anava a Madeira, hem 
va dir que en Pinotxo era de “Madeira”. I clar quan vam 
baixar les escales de l’avió a Funchal, el primer que vam 
fer és buscar en Pinotxo. 

EXCURS IONIS TA 
E M P O R D A N È S  Primer vam pensar com podíem trobar un ninot de fusta, 

en una illa que tot és bosc. Anirem a pujar el pic més alt,  
el pico Ruivo  de 1862 m per poder tenir una vista més 
bona.  Les boires i els núvols van i venen, teníem una vista 
impressionant fins al pic Arriero, però no vam tenir sort,  no 
el vam trobar.  

CASINO MENESTRAL FIGUERENC  C/. Poeta Marquina, 5 -  17600 FIGUERES (Alt Empordà)  (seu provisional) 
Després vam pensar que seguin el curs d’una riera, 
convertida en rec o sèquia,  podríem baixar d’aquestes 
muntanyes per buscar el rastre de l’amic d’en Gepeto. 
Aquestes sèquies anomenades “Levadas” porten aigua del 

nord de l’illa al sud. Hi ha túnels de més de 2 km i són una mostra de l’esforç que van fer aquesta 
gent de l’illa per tenir aigua. No crec que a en Pinotxo, l’interessés ni una gota. 
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ACTIVITATS PER ALS MESOS DE DESEMBRE 2006 I GENER DE 2007 Seguin  aquestes  “levades“ vam pensar que si és volia amagar, perquè no el trobéssim, aniria a un 
lloc inhòspit, salvatge, i que fes por arribar-hi.  Es Així que vam caminar fins la  “levada” del Caldero 
verde i del Calderito del l’infierno, que amb aquest nom ja fa por. Va resultar un indret preciós, molt 
bonic i amb uns engorjats estrets i tancats que ens portaven a dos salts d’aigua molt ben 
aconseguits. 

EXCURSIÓ AL BASTIMENTS (amb esquís, raquetes o a peu) 3 
Sortida: A les 7 del matí de la plaça del Sol.  desemb. 
Confirmar assistència al tel. 606 33 42 73 (Joan)  

Només ens quedava el mar. Podíem trobar en Pinotxo, quan algun pirata  l’hagués  deixat al penya-
segat de l’illa. Vam caminar de la  “levada” de Canical fins a boca do Risco, vam seguir  el penya-
segat i la forta pendent fins Porto la Cruz, seu central dels millors pirates francesos. Res, Només 
vam trobar bon menjar, peix espasa, bacalao, el vi de Madeira, uns pinxos immensos anomenats 
“Espetada”, lapes i un licor dit poncha que és una barreja de mel i llimona amb aiguardent de 
canya. 

  
16-17 SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL 
desemb. SORTIDA CONJUNTA DE NADAL 
 Saltacims:  Informació: 655 86 16 21(Àlex) 
 Saltacincles: Informació: 635 48 74 18 (Adrià) 

Total, que vam decidir tots tres que en Pinotxo no és de Madeira.      Saltamarges:  Informació.: 666 66 20 95 (Marta) 
Per què?: Primer: si fos de Madeira parlaria portuguès no italià. Segon: com que és de fusta estaria 
tot ple de molsa i hortènsies degut al clima  humit de l’illa,  

 (Més informació i inscripcions al cartell exposat a la seu provisional  
del Casino Menestral Figuerenc, al carrer Poeta Marquina de Figueres)  Tercer i més important, en Pinotxo deia mentides,  i tot lo bonic, espectacular, verd, muntanyós, 

escarpat , salvatge i la gent de l’illa és veritat no és cap mentida.    
EXCURSIÓ DE BTT PER LES GAVARRES 17 En Pinotxo no és de “ Madeira” 
Confirmar assistència  Tel 972 50 62 90 (Xavi) – 606 87 57 44 (Carles) desemb. Ramon, Ton i  Teys 
     
EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA  

CALENDARI DE REUNIONS PER ALS  MESOS DE DESEMBRE  I GENER EL PORT DE LA SELVA-ST.BALDIRI-MAS BUFADORS – EL PORT S.  
Per a aquests mesos  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents dies: Sortida: A les 9 del matí davant l’Ajuntament del Port de la Selva  
Dimecres,  13 de desembre a ¼ de 9 de vespre Informació: Tel. 972 50 50 98 (Sebastià Delclós)   
Divendres,  22  de desembre a ¼ de 9 del vespre   
Dimecres, 10 de gener a ¼ de 9 del vespre SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL 13-14 
Divendres, 26 de gener a ¼ de 9 del vespre Saltacincles: Mare de Déu del Mont. Informació: 635 48 74 18 (Adrià) gener 
Les reunions seran a la seu provisional del Casino Menestral Figueres, Carrer Poeta 
Marquina (antics jutjats) de Figueres. 

Saltamarges:  Vall de Núria. Informació.: 666 66 20 95 (Marta) 14  
(Més informació i inscripcions al cartell exposat al Casino) gener 

   
LLICÈNCIES  FEEC ESQUÍ DE MUNTANYA AL PIC DE MORTIERS (Formigueres)  

Confirmar assistència al Tel. 696 969 416 (Juanjo)  En aquesta circular adjuntem les tarifes de preus de les assegurances de la FEEC per al 
pròxim any 2007. Enguany els menors de 17 anys tenen una important rebaixa, es pot 
dir que la tarifa és quasi gratuïta, gràcies a un conveni signat entre la Generalitat i la 
FEEC. Així doncs els interessats a tramitar-la ho podeu fer per email a 
secretaria@cexcursionistaempordanes.org o bé passant per les Bones Herbes C. 
Besalú, 7 de Figueres, telèfon 972 67 41 35. 

  
20-21 SORTIDA SALTACIMS. BICICLETADA 

Saltacims:  Informació: 655 86 16 21(Àlex) gener 
(Més informació i inscripcions al cartell exposat al Casino)   

PER ANAR A LES EXCURSIONS PROGRAMADES CAL ESTAR FEDERAT 
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EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA 21 Enrera queden un grapat de corbes i quilòmetres res-seguits lentament, la vall 

s'enfonsa i allà, veieu allà baix? encara es distingeix el poble a on he dinat, 
segueixo amunt i després de quatre-centes mil corbes arribo per fi al coll, 
però???? no és el coll encara- Que caram!!!! plat gros i pinyó petit i avall, 
jolines com va la màquina!!!... el plaer de la baixada dura puc, arribo a un prat 
meravellós, trobo un xiringuito i em foto dues tòniques, dopping a tope ja que  
encara em resten sis km fins al coll de veritat, però amb paciència i 
concentració aconsegueixo dossificar l'esforç que encara necessito per acabar 
l'etapa, aquest darrer tram es guapíííííííííísim,... un bosc majestuós em saluda, 
segurament em reconeix, eeiih!!!! si, sóc jo, aquell que fa uns dos estius va 
estar en el càmping que just ara tinc a la meva dreta, un lloc increïble, uns 
avets immensos, un espai que traspua pau, calma, felicitat, records,,, 
buuuaaaaaaa!!!!! adeeeeeuuuuu!!!!!. 

PORTBOU – COMA DE L’INFERN - FONT JORDANA-PORTBOU gener 
Sortida: A les 9 del matí a la platja de Portbou 
Informació: Tel. 972 50 50 98 (Sebastià Delclós) 

  
EXCURSIÓ DE BTT AL PLA DE L’ESTANY 28 
Confirmar assistència  T.972 50 62 90 (Xavi) – 606 87 57 44 (Carles) gener 
 
JORNADA DE NETEJA AL REFUGI DE LES SALINES 
Informació: Tel. 639 02 24 33 (Cesc) 
 

 

 
IRUN - GARBET, 800 KM PEDALANT 

 

Per fi, veig Lara 20 quilòmetres i més de mil metres avall, em deixo portar, 
agafo velocitat i sento com travesso l'aire, la resta és silenci, paisatge, olors, 
llum de cap al tard, a la dreta la vall a l'esquerra la muntanya, ressegueixo la 
corba, freno i el 
disc xiscla 
cansat del fort 
descens, a 
l'esquerra la vall 
i a la dreta la 
muntanya, de 
nou una altre 
corba i un tram 
recte que em 
permet agafar 
velocitat, i que 
voleu que us 
digui?? però la 
velocitat en un 
descens es 
guai, esquiant, o 
anant en bici, i 
és guai perquè 
accentua les sensacions o les percepcions, allò que reps, que t'entra per la 
vista, per l'oïda, que sents a la pell i aquest dia em semblava estar volant, 
flotant a l'espai, i corbat endavant notava com deixava enrera el paisatge, com 
amb els ulls l'engolia, l'absorbia i desapareixia de nou darrera meu, era com 
estar-hi a dins i formar-ne part, era com ser arbre, prat, llum, riu, ocell, 
muntanya... 

 
La primera nit és llarga, estació de Sans, estació d'Irun. La bici, embolicada 
amb un llençol vell i lligada amb cinta adhesiva l'endreço a dins del minúscul 
espai de la dutxa i assegut en el llit repasso de nou les etapes que vindran, 
torno a comptar quilòmetres però finalment decideixo que a partir del que ja 
està previst la cosa s'anirà veient i per tant adaptant a les sensacions de cada 
moment. 
Viatjar en tren i de nit, dins del reduït espai de la meva cabina sempre provoca 
una lleu sensació de claustrofòbia, i la fressa constant i metòdica de les rodes 
amb el balanceig del vagó mes la foscor i la voluntat d'adormir-se, fan que les 
hores siguin eternes. 
Fa un sol esplèndid, esmorzo i començo a pedalar, les bosses del darrera 
desequilibren la direcció i vaig fent petites zigues-zagues, però aviat mi 
acostumo... bé, molt bé, començar la ruta deixant-ho tot enrera es guai, 
sensació de llibertat total, i m'agrada notar-ho perquè potser és el segon cop 
que sento quelcom semblant, recordo quan fa uns tres anys també vaig sortir 
de casa amb la motxilla a l'esquena per agafar el tren i l’avió per anar a 
caminar per La Gomera; potser és difícil descriure-ho però te ha veure amb el 
pes de les coses que arrossegues normalment i sentir-te alleugerit de cop, 
volar per un instant. 
No se a on pararé per dinar, ni a on dormiré, estic sol i finalment comprovo que 
ja hi sóc... que ja sembla lluny l'entrenament, les pujades a Vall Ter,  a Tapis, a 
Capsacosta i Vallfogona, Sant Pere de Roda, preparar la bici, triar la roba... 
buf,,, em sento bé, deslligat del pes de moltes coses que per uns dies he deixat 
a casa, bé és un dir, de fet desconnectar del tot es quasi impossible. 
Primer dia, Irun - Larrau, 110 km,, de les 9 del matí a les 7 de la tarda, el coll 
d'Irati o Orgambideska duríssim, pendents del 13%, 1500 metres de desnivell, 
fa molta calor, els indicadors que cada quilòmetre et recorden el pendent i el 
que falta fins al coll es van succeint molt lentament, l'asfalt sembla que 
s'enganxi a les rodes, he de parar i descansar un moment. 

La resta, més colls, Aubisque, Soulour; Tourmalet, Aspin, Peiresourde, 
Portillón, La Bonaigua, el Cantó, Tosses, 800 km i finalment un bany esplèndid 
a Garbet. 

Joan Falgarona  
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