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INTRODUCCIÓ

Els  senders de llarga  caminada  o Gran  Recorregut (GR=Grand 
Randonnée) són una xarxa de camins aptes per fer turisme a peu, que 
travessen Europa en totes direccions tot unint nacions i poblacions.

Per  fer  el  traçat  i  executar  aquests  senders  s’ha  triat  terreny 
preferentment de terra: camins de carro, camins rals i muntanyencs; així 
com també s’han aprofitat  dreceres,  corriols  i  graus de poca dificultat, 
evitant  sempre  que  és  possible  la  transitada  carretera  i  el  paviment 
asfaltat.

Catalunya,  que  gaudeix  d’abundant  orografia  muntanyenca, 
important  riquesa  arqueològica  i  gran  bellesa  paisatgística,  fa  que  els 
nostres  senders  siguin  dels  millors  d’Europa.  El  clima  els  fa  gairebé 
transitables la major part de l’any.

Catalunya capdavantera de l’excursionisme a la península ibèrica, 
ho és també en el senderisme creat per promoure i estimular el turisme de 
motxilla. El senderisme ens mostra una imatge diferent del país, lluny de 
les gran aglomeracions urbanes i costaneres.

Aquesta  modalitat  d’excursionisme  ofereix  a  les  persones 
caminadores  i  amb esperit  d’aventura,  un  autèntic  descobriment  de  la 
natura  i,  a  la  vegada,  la  possibilitat  de  poder  contemplar  integrats  al 
mateix  paisatge  gran  quantitat  de  monuments  de  la  nostra  mil·lenària 
cultura.

Voluntaris,  que  pertanyen  a  diverses  entitats  excursionistes  de 
Catalunya, es preocupen perquè els senders estiguin nets i ben marcats. 
Els senyals i símbols són comuns a tot Europa i són fàcils d’interpretar.

Com  a  complement  s’han  confeccionat  llibrets  de  ruta  que 
expliquen amb molt de detall l’itinerari a fer i el temps que es tarda. Són 
molt útils i és aconsellable portar-ne un al damunt perquè, junt amb els 
senyals, ajuden a no perdre’s.

El  GR-7 ha estat el primer sender GR traçat a Catalunya, l’Enric 
Aguadé Sans, del Centre de Lectura de Reus, es pot dir que ha estat el  
“pare de la criatura”. Ell és qui ha portat la iniciativa i, amb la col·laboració 
d’altres excursionistes, ha anat senyalitzant per trams, a poc a poc, tot el  
GR-7, marcant primer la província de Tarragona . El primer senyal de GR-
7 es va posar a Tivissa (Tarragona) i es va continuar cap a les muntanyes 
dels Ports fins a Fredes (Castelló). Després es va seguir senyalitzant de 
Tivissa fins a la Farga de Moles (Lleida) a tocar terres andorranes.

I  ara, a fi  de comprovar com ha quedat la senyalització,  el gran 
senderista, l’Enric Aguadé, ha tingut la idea d’organitzar aquesta excursió 
de Cabra del Camp (Tarragona) al Principat d’Andorra. 

Tots el que hi anem caminarem una part d’aquest GR-7, seran uns 
dies de sana i bona convivència, on ben segur aconseguirem una gran i 
forta  amistat  de  tots,  com sol  passar  en tota  activitat  excursionista  de 
llarga  durada,  la  vida  a  l’aire  lliure  obre  la  confiança,  les  ganes  de 
col·laborar i d’ajudar, tots tenim a la ment arribar a Andorra, però, sense 
competir.
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MARXA A PEU PEL SENDER DE GRAN RECORREGUT GR-7
CABRA DEL CAMP (Tarragona) – PRINCIPAT D’ANDORRA

DIA 17 D’AGOST DE 1980 - 1er dia de marxa

7:30 –  Arriben a CABRA DEL CAMP procedents  de  Tarragona, 
l’Antònia Cendrós, la Tere Menasanch, la Montse Ramon, el  Josep M. 
Cos, el Josep M. Allepús, el Joan Figueras i el Rafel Casellas, amb dos 
cotxes menats pel Joan Ceron i el Julián Soriano.

7:45 – Arriben a CABRA DEL CAMP procedents de Reus, el Jaume 
Aguadé, l’Ángel Palomo, l’Antoni Boqué, amb el cotxe menat per l’Enric 
Aguadé.

8:00 – Després d’omplir  les cantimplores d’aigua a la font  de la 
Creu, i d’acomiadar-nos de l’Enric Aguadé fins al vespre, i del Joan Ceron 
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fins a l’hora de dinar, i de fer-nos una fotografia del grup, iniciem la marxa 
passant pel carrer de la Creu, carrer de l’Hospital, plaça de l’Església i  
carrer de la Pica. Abandonem Cabra del Camp.

9:00 – Arribem al coll de Romegueres i esmorzem a l’ombra d’un 
pinar. En acabar, l’Antoni Boqué, treu un fogonet de gas butà de la seva 
motxilla per a fer cafè, i ens invita a prendre cafè. Amb una petita ampolla 
de conyac fa la barreja.

9:30 -  Reemprenem la marxa.

9:50 – Som a la cruïlla dels Estrets del Palatí on es bifurca el camí 
cap al Pont d’Armentera.

10:35 – Ens aturem a beure aigua al coll del Magí. A pocs metres 
tenim una cisterna, de segles enrera,  plena d’aigua. Al  fons es veu el  
massís del Montclar.

11:35 – Som a les Eres de Vallespinosa. Caminem per la carretera 
direcció a Vallespinosa.

11:45 – Som a VALLESPINOSA i l’Ángel ens fa una fotografia. A 
continuació anem a beure a la font del poble on gaudim d’una bona ombra 
i  hi  descansem. Omplim les cantimplores d’aquesta aigua tan bona. El 
Josep M. Cos ja té problemes en el peu dret i se l’ha d’embolicar molt ben 
embolicat. El Josep M. Allepús s’ha mullat una sabata.

12:10 – Tornem cap al poble, passem el barranc per damunt d’un 
pontet. Anem pujant i deixem enrera Vallespinosa. El paisatge que veiem 
fa pena, el bosc el van cremar l’any passat, fins i tot les cases van estar a 
punt de cremar-se també, el foc les va rodejar.

12:30 – Passem vora el mas Carbonell on hi tenim una figuera.

12:50 – A l’esquerra, al NO, veiem una cara del Montclar i a sobre 
l’ermita de Sant Miquel.
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1:05 – Arribem al mas del  Ricreu i  ens aturem per poder beure 
aigua.

1:10 – Continuem la marxa.

1:40 – Som a PONTILS, havíem previst de banyar-nos a la piscina, 
però, està tancada i no ens deixen, l’aigua està bruta. 

Després de molt insistir el Jaume Aguadé, finalment podem banyar-
nos-hi els peus. 

Al cap de vint minuts arriba amb el seu cotxe el Joan Ceron que, no 
fent cas del que ens havien dit, es banya a la piscina i també ho fan a 
continuació,  l’Ángel  Palomo, la  Montse Ramon i  el  Jaume Aguadé.  La 
resta  es  conforma  només  amb  mullar-se  els  peus,  que  ja  es  un  bon 
descans.

Més tard dinem, el  Joan Ceron i el  Josep M. Cos dinen en una 
fonda que hi ha en una petita arbreda.

L’Antoni Boqué es cuina una sopa amb el seu fogonet de gas, que 
finalment resulta ser una crema de tan espessa que li ha quedat.

En acabar de dinar el Joan Ceron i el Josep M. Cos tornen a reunir-
se amb la colla. Aleshores el Jaume Aguadé, el Joan Figueras i el Rafel 
Casellas van a prendre cafè a la fonda on han dinat el Joan Ceron i el  
Josep M. Cos.

El Jaume Aguadé, a més, demana una copa de conyac. Però, com 
que no tenen copes en aquesta fonda, li serveixen dins d’un got d’aigua, i 
n’hi han posat tanta quantitat que el pobre Jaume no ha pogut acabar de 
beure’s el got de conyac.

Després, a la mateixa fonda, omplim un bot d’1 litre i  mig i  una 
cantimplora d’1 litre, de vi negre, que després de l’excursió resultaria ser 
el millor vi que hem begut durant tota la setmana.

5:00 – Reemprenem la marxa, ha estat una profitosa parada. Ens 
acomiadem del Joan Ceron fins a Bellprat, final d’aquesta primera etapa.

5:10 – Deixem la carretera i entrem de nou al camí del GR-7.

5:45 – Fem una parada per descansar i beure aigua.
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6:05 – Tornem a caminar.

6.35 – Arribem a una intersecció, un pal de direccions orienta per 
anar a Bellprat, Pontils i Montserrat. Per arribar a Bellprat diu que només 
manquen quinze minuts.

6:45 – Arribem a BELLPRAT per can Batet. L’Enric Aguadé ja ens 
espera, però, encara no ha arribat el Joan Ceron, esperem que arribi d’un 
moment a l’altre; mentre mengem fruita i fruits secs.

7:25 – Acaba d’arribar el Joan Ceron, molt tranquil ell. Ja patíem 
per ell,  estàvem impacients pensant si  s’hauria perdut  i  no trobava el  
poble.

Ens  distribuïm  als  dos  cotxes  i  anem a  la  Panadella,  a  20  km 
d’aquí,  a  sopar  i  dormir.  Durant  el  trajecte  passem  pel  punt  on 
coincideixen els límits de les tres províncies de Tarragona, Barcelona i 
Lleida.

7:50 – Som tots a LA PANADELLA. Descarreguem les motxilles 
dels  cotxes  i  anem  cap  a  l’hostal  Parada,  on  tenim  les  habitacions 
reservades. Alguns, però, han d’anar a un annex a uns 50 metres de la 
fonda. Al costat d’aquest annex hi ha una granja de porcs que obliga, als 
que hi dormiran, a tancar les finestres.

Després de la dutxa reconstituent i  el  canvi de roba, som tots a 
taula a sopar. Tenim molta gana, un plat de verdura i un altre de carn 
satisfà  la  gana;  de  postres  tenim gelat  o  iogurt.   Després  dels  cafès, 
s’engega una sobretaula on es parla de la conveniència, o no, d’invertir en 
el negoci de granges de conills, amb l’Antònia Cendrós a favor i l’Antoni 
Boqué d’assessor tècnic; fa de mediador dels pros i els contres el Jaume 
Aguadé. Ens passem una estona molt divertida.

11:00 – Com que,  a part  del  cansament,  apareix  també la  son, 
anem a dormir. Durant tota la nit no pararà el trànsit de camions perquè, 
com diu el nom de l’hostal, és “parada” de camions, ja que es troba en 
una cruïlla molt important de carreteres, la N-II, antic camí ral d’Aragó.

Bona nit, la Panadella!
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DIA 18 D’AGOST DE 1980 – 2on dia de marxa

6:30 – Ens anem despertant i després de treure’ns la son, anem a 
desdejunar al bar.

El  Jaume Aguadé mostra,  al  Joan Ceron,  l’itinerari  d’avui  en un 
mapa de carreteres i un croquis que li ha fet a part.

La  nota  destacada  només  començar  és  que  no  tenim  pa  per 
esmorzar ni per dinar.

7:30 – Ens fem una foto de grup i  comencem a caminar per  la 
carretera  N-II,  direcció  a  Igualada,  a  retrobar  el  GR-7,  no  tornem  a 
Bellprat.

8:25 – Som a la “Quinta Forca”, és un restaurant que hi ha a la vora 
de la carretera. L’Àngel li fa una foto.

9:00 – Arribem a Santa Maria del Camí i fem una aturada.

9:05 – Arriba el Joan Ceron amb el cotxe i ens porta pa. Aleshores 
decidim esmorzar aquí mateix. El Joan Ceron se’n torna a anar.

9:55 – Reemprenem la marxa i deixem Santa Maria del Camí.

10:35  –  Arribem  a  la  benzinera  de  Jorba.  Ens  refresquem  i 
comprem vi, d’aigua ja en tenim.

11:25 – Abandonem la carretera N-II i per l’esquerra connectem de 
nou amb el GR-7.

11:45 – Som a cal Traver, són quatre cases i alguns xalets. Anem 
baixant.

12:15 – Hem arribat a la font de l’arbreda de Rubió i omplim les 
cantimplores. Havíem previst de dinar aquí, però, com que anem molt bé 
de temps, decidim continuar i dinar al poble de Rubió.
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1:00 – Marxem de l’arbreda i anem cap a Rubió. Anem a parar a 
les  granges  del  mas  Cusinelles,  no  trobem la  continuïtat  del  sender  i  
preguntem pel GR-7.

Un cop retrobat el traçat del GR-7 seguim pel camí de les granges. 
Durant la incidència hem perdut quinze minuts.

2:00 – Ens hem tornat a perdre, després de caminar per la carena 
arribem a la  masia de ca l’Alzina.  Aquí se’ns acaba el  camí,  intentem 
continuar seguint el mur de la finca, però no podem.

Hem de tornar enrera i ens adonem que el camí que davalla està 
marcat com a GR.

2:10 – Després d’envoltar la finca ens plantem davant de l’accés 
d’entrada i continuem per l’esquerra.

2:15 – Som al  cementiri  de Rubió, hi  ha ombra i  l’aprofitem per 
descansar una estona. Després anem al centre del poble a dinar.

2:30 – Fem cap a l’església de Rubió, aquest poble està situat dalt 
d’un pujol des d’on s’albira una magnífica panoràmica.

La  porta  de  l’església  està  tancada  amb  clau;  no  obstant  això, 
grans d’arròs a terra, davant  de la porta d’entrar,  indiquen que s’hi  ha 
celebrat no fa gaire un casament.

Dinarem aquí mateix, ens escampem pel perímetre de la plaça, fa 
molta calor i bevem molta aigua i amb la teca se’ns acaba el vi. L’Antoni 
Boqué prepara un bon cafè, per a ell, i també per al Jaume Aguadé i el  
Rafel Casellas.

 En acabar de dinar fem migdiada.

4:00  –  Ja  hem  descansat  prou,  ha  estat  una  bona  migdiada, 
reemprenem la marxa.

4:50  –  A  la  dreta,  veiem les  muntanyes  de  Montserrat  en  una 
bonica panoràmica. 
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4:55 – Arribem a la carretera i hi caminem de pujada. De seguida la  
deixem per agafar un camí a la dreta. En aquest punt havíem quedat de 
trobar-nos amb el Joan Ceron, però, hores d’ara encara no ha aparegut.

L’esperem, uns vora la carretera perquè ens pugui veure millor i 
d’altres dins del camí aprofitant l’ombra de les parets d’un mas. Intentem 
demanar aigua al mas, però, no hi ha ningú.

6:00 – Després de tan esperar i veient que no ha aparegut el Sr. 
Ceron, marxem cap a ca l’Escolà. Pensem que ja apareixerà.

6:05 – Enmig d’una gran sorpresa trobem, al camí, el Joan Ceron, 
però, sense cotxe, sembla que ha comès una petita errada.

Després d’un intercanvi informatiu Ceron - Aguadé, continuem la 
marxa. El Joan Ceron se’n va a buscar el cotxe.  

6:15 – Passem per una masia on hi ha un tractor que li carreguen 
palla al remolc. A continuació passa el Joan Ceron, amb el cotxe, direcció 
a ca l’Escolà.

6:45 – Hem arribat tots, per fi, a ca l’Escolà, final d’aquesta segona 
etapa.  Per  anar  al  bar-restaurant  pugem  per  unes  escales,  anem 
assedegats.

Tenim molta  gana,  en acabar  de sopar ens bevem un porró de 
xampany, estem contents i celebrem que la marxa vagi tan bé. 

El picardiós, Joan Ceron, explica quin seria el cotxe ideal per a ell: 
el model de cotxe que li agradaria tenir, hauria de portar tres seients al  
davant, ell al mig amb el volant i una dona a la dreta i una altra dona a 
l’esquerra. Sense mans! Aleshores no caldria volant.

10:00  –  En  sortir  de  ca  l’Escolà,  ens  encaminem cap  al  refugi 
excursionista de Maçana, ens acompanya el seu vigilant.

No tenim llum,  hi  manca corrent  elèctric  i  funcionem amb piles. 
Tenim lliteres amb matalassos sense llençols. Dormirem dins del sac que 
traginem. 

Malauradament,  per a alguns, la nit  no serà pas un son plàcid i 
reparador. A la fosca, al Josep M. Cos, li piquen les puces; el Joan Ceron 
ha sentit una rata que rosegava per allí. I al llarg de la nit hi ha hagut un  
recital de roncs, força descompassats. 
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DIA 19 D’AGOST DE 1980 – 3er dia de marxa

6:00 – El vigilant del refugi ens desperta.

7:00  –  Després  de  rentar-nos  la  cara  i  vestir-nos,  anem  a 
desdejunar. El vigilant ens ha preparat cafè amb llet i galetes, si volem 
podem repetir, el cafè amb llet és de categoria. 

7:25 – Ens acomiadem del Joan Ceron que se’n torna avui cap a 
Tarragona i,  de passada, s’emporta els nostres sacs de dormir amb el 
cotxe,  ja  no  els  necessitarem  més,  els  recollirem  al  seu  gimnàs  de 
Tarragona. 

També ens acomiadem del vigilant del refugi que ens ha atès molt 
bé i ha estat molt amable.

Iniciem la marxa d’avui. Anem trobant masos.

9:15 – Arribem a SEGUERS, aquí descansarem i esmorzarem.

9:55 – Toquem el  dos,  que ja  toca.  L’Antoni  Boqué no segueix 
encara, prefereix quedar-se a assaborir el seu cafè. 

10:30 – Som a SANT PERE SALLAVINERA. Parem davant de la 
casa  de  telèfons.  Tenim  una  botiga  de  queviures  on  ens  proveïm  de 
menjar. Fa calor i hi comprem refrescos, que estan molt freds i s’agraeix.  
A qui li agradi més l’aigua té una font una mica més enllà.

La Montse, que s’ha descalçat,  troba a faltar les seves sabates, 
segurament que li han gastat una broma. Finalment recupera les sabates.

11:20 – Reemprenem la marxa. Caminem enrera cap al barranc 
que creuem per un pont. Hem de caminar un tram de carretera i després 
agafem l’accés que ens portarà a l’estació del tren.

11:45 – Som a l’estació del FC  Seguers - Sant Pere Sallavinera. 
Seguim camí amunt.

12:05 – Hem arribat al mas de cal Ventura. Seguim.
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12:15 – Som a un transformador i girem a l’esquerra.

12:20 – Fem cap a cal Gironella, ens venen a rebre dos gossos que 
no els agrada la nostra presència. Saludem les persones que són a la 
casa.

12:45 – Després d’una dura pujada i pesada pel Sol que escalfa, 
arribem al coll del castell de Boixadors. Ens mereixem un descans.

L’Antoni Boqué, el Josep M. Allepús i el Rafel Casellas s’acosten a 
visitar  el  castell  de  Boixadors.  És  un  castell  que  l’estan  reconstruint. 
També hi ha una església.

1:30 – Continuem, una mica més, fins que tinguem ganes de dinar.

2:00 – Arribem al coll de Trilla.

2:10 – Hem trobat un lloc per dinar. Tot i que és al mig del camí,  
podem aprofitar l’ombra d’un pinar. 

Menjant, menjant, se’ns acaba el vi altre cop. 
Després de les postres, el Josep M. Cos i el Rafel tenen un debat 

sobre la política i l’esport, els companys s’afegeixen a la discussió que és 
pacífica. També es parla del president dels EUA, Jimmy Carter, si tornarà 
a ser reelegit o no.

La  Montse  Ramon,  l’Antònia  Cendrós  i  el  Jaume  Aguadé  ens 
obsequien amb un bonic recital de cançons catalanes populars.

4:00 – Després del llarg descans reemprenem la marxa.

4:10 – Agafem un camí asfaltat a la dreta.

4:15 – Girem a l’esquerra. De seguida passem per davant de cal 
Ponç.

4:25 – Ara toca passar per Vilancosa -  Nou City.  Més endavant 
tombem cap a l’esquerra.
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4:45 – Som a PINÓS.

5:00 – Després de trobar un camí travesser, anem pujant cap al 
santuari de Pinós, el camí té fort pendent i va seleccionant, a poc a poc,  
els que estan més forts de cames, de més a menys. El Rafel necessita 
aigua i accelera el pas per arribar al més ràpid possible a dalt al santuari 
on diuen que hi ha un bar.

L’Antoni  Boqué  el  segueix  també,  i  sense  voler  s’estableix  una 
petita competició a veure qui arriba primer al santuari.

5:35 – El Rafel és dalt del santuari de Pinós, a 904 m d’altitud, fet  
l’any 1642.

5:38 – Arriba l’Antoni Boqué, però, no s’atura, continua caminant 
direcció a Ardèvol, sembla que està encegat a caminar. El Rafel el crida i 
torna enrera cap al santuari.

5:41 – Arriba el Joan Figueras.

5:52 – Arriba la Montse Ramon.

6:00 – Arriba el Josep M. Allepús.

6:05 – Arriba  el Josep M. Cos.

6:06 – Arriba el Jaume Aguadé.

6:09  –  Arriben  la  Tere  Menasanch,  l’Antònia  Cendrós  i  l’Ángel 
Palomo.

La pujada no ha estat cap competició, tothom ha pujat al seu aire 
excepte els dos primers que han tingut una pugna de rivalitat, on tampoc 
no s’hi guanyava res, només el punt d’honor.

Un  cop  tots  dins  del  bar  del  santuari  demanem  begudes  ben 
fresques,  anem  suats  i  estem  assedegats.  El  Rafel  es  beu  tota  una 
ampolla de litre d’aigua de  Vichy Catalán, quina meravella! el  gas que 
porta fa que li faci profit.

12



6:50 – Continuem la marxa davallant cap a Ardèvol. 
Deixem  a  la  dreta  la  imatge  de  Sant  Bernat,  patró  dels 

excursionistes,  fundador  d’una  orde  religiosa  i  creador  dels  famosos 
gossos Sant Bernat amb el carretell penjat al coll, de gran ajuda i auxili a 
les persones extraviades per les muntanyes dels Alps.

7:35 – Arribem a ARDÈVOL, final d’aquesta tercera etapa.
Entrem a la fonda i ens distribueixen les habitacions, en algunes 

s’ha de dormir  amb les finestres tancades per evitar l’olor a granja de 
porcs.

Ens dutxem i ens posem roba neta per anar a sopar.
Algú necessita també fer la bugada.

9:00 – Som a taula, al menjador, i sopem. El sopar és casolà, molt 
bo!

En acabar festegem la diada de Sant Magí, patró de Tarragona, 
avui 19 d’agost, amb xampany català.

La Montse Ramon, el Josep M. Cos i el Joan Figueras es posen a 
jugar al dòmino.

La resta de companys fem sobretaula i, aquesta vegada, el tema 
esbojarrat escollit és sobre “l’esquirol negre”, un esquirol que diu l’Ángel  
que ha vist  pel camp. La discussió pren més cos amb unes copes de 
“pipermint”. Es diuen moltes bestieses, fins que finalment la son comença 
a apaivagar el debat.

12:00 – Anem a dormir. Bona nit i bon son! Bona nit, Ardèvol!
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DIA 20 D’AGOST DE 1980 – 4rt dia de marxa

6:30 – Ens anem despertant i, després d’endreçar-nos, baixem al 
bar de la fonda a desdejunar. 

La gola resseca d’ahir fa que les coses fresques entrin millor que 
les calentes en el desdejuni.

Es poden comprar queviures aquí a la fonda.
El  Joan  Figueras  i  l’Antoni  Boqué  fa  estona  que  són  defora  al 

carrer, han estat els més matiners.

8:00  –  Comencem la  marxa  cap  al  cementiri  i  després  prenem 
direcció cap a Su.

8:40 – Som en una cruïlla i retrobem de nou el GR-7. Hi caminem.

8:55 – Som a Casa Cremada.

9:20 – Arribem a la cruïlla Espinagosa – Piulats - Mirovalda.

9:30 – Parem vora el camí a l’ombra d’un bosquet, és un bon lloc 
per esmorzar. S’han fets dos grups i el primer pretén despistar el segon, 
però, encara que han intentat que el segon grup no s’adoni de la parada, 
no hi ha hagut manera d’aconseguir-ho perquè no s’ha respectat l’ordre 
de silenci.

Esmorzem tots plegats. Tenim molt de temps per menjar i parlar 
després. L’Antoni Boqué pot fer el seu cafè molt tranquil.

10:50 – Tornem a caminar i de seguida fem cap a la carretera que 
porta a Su. Hi caminem cap a l’oest en sentit oposat al poble, de seguida 
deixem la carretera i entrem en un caminet a mà dreta. 

11:10 – Trobem ara un càmping,  agafem un sender i  deixem el 
càmping a l’esquerra.

11:20 – Estem en una àrea esportiva, hi ha una piscina. Preguntem 
si ens hi podem banyar, però, la resposta és negativa.

Tot  seguit  passem  per  davant  d’una  casa  pairal,  que  ha  estat 
restaurada com a casa de colònies. Hem vist com la canalla anava cap a 
la piscina.

11:35 – Agafem la carretera i hi caminem de cara amunt.

11:45  –  Arribem  al  santuari  del  Miracle,  a  835m  d’altitud,  està 
habitat per monjos benedictins, són els mateixos que els de Montserrat, 
solen passar l’estiu aquí.

Després de descansar un moment a la plaça, anem a encarregar el 
dinar al restaurant de l’hostal del Santuari.

Un  monjo  ens  ensenya  l’església  del  santuari,  on  destaca  el 
grandiós retaule  barroc del  segle  XVIII,  diu  que les figures  es van fer 
pensant en què la nau havia de ser més llarga.
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1:30 – Som a taula, al restaurant de l’hostal, per dinar. El Josep M. 
Allepús, que ja porta la teca, dina a la plaça.  

3:40 – En acabar de dinar anem a visitar el dolmen que es troba a 
prop d’aquí. També volem visitar una ermita, però està tancada.

Tot tornant cap a l’hostal alguns es queden a la Creu que es troba 
a la zona més alta. La resta continua cap a l’hostal i compren postals per 
recordar aquest lloc tan interessant.

4:45  –  Reemprenem la  marxa  cap  a  Solsona,  direcció  font  del 
Bisbe.  Ens acompanya  un matrimoni  que volen saber  el  camí,  perquè 
demà tots dos volen tornar a fer aquest camí, del Santuari del Miracle fins 
a Solsona. Són de la província de Tarragona, concretament de Vilalba 
dels Arcs (Terra Alta).

5:05 – Passem per la masia de l’Estany.

5:45 – Hem fet cap a ca l’Alzina on hi ha bestiar boví. 
Ens hem perdut, la culpa la té una tanca nova que ha tallat l’itinerari  

del GR-7. Hem de fer una marrada pel camí de la granja i tornem a trobar 
les marques.

6:15 – Som a la intersecció de Caseta Brichs.

6:25 – Ens trobem davant de la creu “Santa Missió 1945”, relíquia 
de l’exaltació del catolicisme d’aquell any.

6:30 – Parem a descansar, el Josep M. Cos i el Josep M. Allepús, 
en canvi, prefereixen seguir caminant.

6:50 – Continuem la marxa. Es perden la Montse, l’Antoni i el Rafel; 
mitja hora després, retroben els companys en un mas que els esperaven. 
No es pot anar xerrant i no fixar-se en els senyals.

Tornem a caminar tots plegats.

7:35 – Som a cal Felip.
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7:55  –  Arribem a  la  carretera  i  entrem a  SOLSONA.  L’Antònia 
Cendrós i la Tere Menasanch van a comprar a una botiga i hi troben el 
Josep M. Cos i el Josep M. Allepús, que s’havien avançat en el darrer 
descans. Quina trobada més sorprenent, no estava preparada. 

8:05 – Ens acomiadem del matrimoni de Vilalba dels Arcs i entrem 
a l’hostal Sant Roc, ràpidament ens distribueixen les habitacions, tenim 
ganes de descansar i dutxar-nos.

Acaba d’arribar amb cotxe de Reus, l’Enric Aguadé, acompanyat 
del  Joan Ayats  i  el  matrimoni  francès  Robert  i  Monique  Mangon,  que 
demà s’afegiran a la marxa.

9:45 – Després de donar la benvinguda als nouvinguts,  anem al 
menjador a sopar.

Hi ha molta gana i ens cruspim tot el que ens posen, amb vi bo i 
aigua.

En acabar de sopar hi ha un grup que vol anar a fer un tomb per la 
ciutat, són els nouvinguts i els que encara no han caminat prou. 

Una  persona,  que  és  de  Solsona,  s’ofereix  molt  amablement  a 
ensenyar-nos la seva ciutat. Finalment ens acomodem a la terrassa d’un 
bar.  Allí  prenem  cafès  i  similars,  i  també  demanem  una  ampolla  de 
xampany per seguir la tradició de brindar cada final del dia amb una copa 
de xampany.

Gaudim  d’una  estona  relaxada  molt  agradable  amb  parlaments 
trilingües: català, castellà i francès.

Finalment, ja va sent hora d’anar al llit a descansar per començar 
amb força demà, demanem el compte.

L’amo del bar, que potser ha pensat que érem estrangers, ens vol 
aixecar la camisa, ens demana 1.200 pecetes per tot.

Sens dubte, el  preu que demana és exagerat i  discutim amb ell 
perquè ens el  rebaixi.  Demana 600 pecetes per l’ampolla de xampany 
“Delapierre” que, encara que té nom francès, és català. El Rafel li diu que 
li dóna 300 pecetes, que és el preu més alt que hem pagat aquests dies 
de marxa, normalment cobren 250 pecetes pel “Delapierre”.

L’amo s’enfada i ens ensenya la llista de preus que té, però, la llista 
no  està  segellada  per  l’organisme competent,  ni  posa  la  categoria  de 
l’establiment, per la qual cosa, la llista, no té cap validesa.
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L’home s’exalta, és posa molt nerviós i diu: ja podeu marxar ara 
mateix, no us vull cobrar res!

Nosaltres insistim que volem pagar, però, no el preu que diu ell, si 
no el preu raonable d’allò consumat.

Insisteix que no vol cobrar res, ens crida i ens despatxa de males 
maneres.

Marxem abans no es reparteixin garrotades, ell hi ha perdut més 
que nosaltres (o potser no), la consumació ens ha sortit de franc. Qui ho 
diria! 

12:00 – Tornem a l’hostal Sant Roc, a dormir, comentant aquest 
lamentable espectacle que hem viscut. Recordarem Solsona.

Bona nit, companys! Bona nit, Solsona!
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DIA 21 D’AGOST DE 1980 – 5è dia de marxa

7:00 – Ens desperta la Tere amb puntualitat. Ens traiem la son de 
la cara, carreguem motxilles a l’esquena i abandonem l’hostal Sant Roc. 

Anem a desdejunar a un bar que hi ha al costat de l’hostal. 

8:00 – En acabar de prendre el  tradicional  cafè amb llet,  sortim 
defora al carrer i ens fem dues fotografies, quasi bé repetides. Avui som 
13 excursionistes!

Comencem la marxa del dia d’avui caminant, de pujada, un carrer 
sense asfaltar. Sortim de Solsona direcció al cementiri.

8:20 – Després de superar una petita costa, som a l’ermita de Sant 
Honorat.

8:30 – Tenim ca l’Oriol a l’esquerra.

8:35 – A l’esquerra, està la masia el Cavall.

8:40 – Arribem en una intersecció, anem cap a Olius. Passem vora 
una plantació de gira-sols.

9:10 – Som a OLIUS, en un cartell diu: Benvinguts a Olius, i en un 
altre: Gràcies per la seva visita.

El Josep M. Cos vol una fotografia de les moltes picades que porta, 
deu tenir la sang dolça.

Trobem la porta de l’església oberta i hi entrem. L’església és d’estil 
pre-romànic, romànic, i val la pena visitar-la. Té dos altars, un damunt de 
l’altre, la cripta pre-romànica és un espai que no et deixa indiferent, va 
estar oculta un temps colgada amb terra.

Es  poden  comprar  llibres  i  postals  deixant  els  diners  en  una 
vedriola metàl·lica. Dipositant una almoina en el lloc indicat s’encenen els 
llums de l’església, és fantàstic!

         

 

                      Cripta pre-romànica                               Nínxol cementiri
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Després de signar en el llibre de visites de l’església, anem a visitar 
el cementiri que és al costat. Sorprèn, és d’estil modernista, la construcció 
combina  les  roques  del  terreny  amb  l’execució  de  nínxols  de  pedra, 
alguns excavats horitzontalment a les mateixes roques del terreny. 

Ens  ha  deixat  bocabadats  la  visita  als  dos  llocs,  ha  estat  un 
fascinant descobriment.  

En sortir del cementiri, el Josep M. es posa sota una descomunal 
roca inclinada i fa veure que l’aguanta, vol que li facin una foto d’aprenent 
de “Superman”.

9:40 – Reemprenem la marxa. Tenim el riu Cardener a la dreta.

10:05 –  Arribem al  molí  de  Ratavilla,  a  la  dreta  del  camí.  Aquí 
esmorzarem que hi ha un bar.

És  com  si  tots  ens  haguéssim  posat  d’acord,  hi  ha  una  gran 
demanda d’entrepans de truita d’ou caragolada amb all i juliverd. 

10:50 – Reemprenem la marxa. Seguim el camí vora el Cardener.

11:05 – Som al molí de Foix. Pugem pel sender.

12:15 – Després d’una caminada castigada pel Sol i per les dures 
pujades de la pista, que voreja el  Cardener, ens aturem a descansar i 
beure aigua.

12:40 – Continuem per la mateixa pista. De seguida trobem la font 
que anàvem cercant, omplim les cantimplores i seguim.

1:50 – Ens aturem a la vora del riu. Com que ja és l’hora de dinar 
ens  quedarem  aquí,  podem  banyar-nos  i  menjar.  L’indret  es  diu  les 
Gorges del Cardener.

La  Montse,  el  Jaume,  l’Antoni  i  l’Ángel  es  banyen,  l’Antònia 
Cendrós i la Monique Mangon prenen el Sol. El Josep M. Allepús dina a 
dins del riu, remullat,  i  sense perdre la gana que sempre té. Els altres 
mengen a l’ombra.

2:15  –  En  acabar-se  el  temps  previst  d’aturada  reemprenem la 
marxa. La Montse i l’Antoni encara no, perquè han preparat cafè i se l’han 
de beure.

Arribem a un estret del riu Cardener i el camí no continua, hem de 
grimpar per guanyar alçada i caminar per la paret de l’estret per un pas 
esquifit d’un pam d’ample.

5:00 – Superat aquest pas arriscat, més endavant fem cap a un 
pont romànic. L’Ángel ens fa una foto per recordar, l’indret s’ho val. La 
Monique grava pel·lícula.

Descansem esperant la Montse i l’Antoni que ja s’hauran pres el 
cafè.

5:30 – Ja són aquí! Continuem plegats tot deixant el pont a la dreta.
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5:40  –  Després  de  caminar  per  un  sender  molt  espès  d’herba, 
arribem a una pista i hi caminem cap a la dreta.

5:55 – Som a la masia Vall-llonga, tenim una font, bevem aigua i 
omplim les cantimplores que ja fa estona que estan eixutes.

6:10  –  Després  d’aquesta  aturada  per  calmar  la  set,  tornem  a 
caminar.

6:40 – Arribem a la carretera i abandonem el GR-7 que fa cap al 
poble de la Coma. Com que allí  no hi  ha allotjament dormirem a Sant 
Llorenç de Morunys.

Per la carretera caminem pujant cap a Sant Llorenç de Morunys, a 
la dreta gaudim d’una magnífica vista de serralades.

7:00 – Som a SANT LLORENÇ DE MORUNYS. Entrem a l’hostal 
Morunys  després  d’una  disputada  pujada,  i  apretada  arribada  de  final 
d’etapa, entre el Josep M. Allepús i el Rafel Casellas. 

Seiem a la terrassa, a l’aire lliure, que és un esplèndid mirador, tot 
esperant el repartiment de les habitacions. Mentrestant, prenem begudes 
fresques que són molt desitjables.

En acabar de dutxar-nos i  canviar-nos de roba anem a comprar 
menjar per a demà.

9:00  –  És  hora  de  sopar,  anem  al  menjador  a  recuperar  les 
energies gastades. És la recompensa de tot un dia calorós i cansat. Hi ha 
gana!

Finalment ha estat un bon sopar, a les postres té molt d’èxit el gelat  
de nata, tant que algú repeteix de postres. 

Després sortim altre cop a la terrassa a prendre cafès i annexos. I 
demanem també avui xampany per seguir amb la tradició de celebració 
diària.

Esperem la confirmació d’un servei de taxi que demà ens conduirà 
a la Coma per seguir  caminant  el  GR-7. El  Rafel  cerca voluntaris que 
vulguin començar més aviat i caminar el tram de GR que hi ha d’aquí a la  
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Coma. El Jaume Aguadé diu que perdrem temps si reculem a agafar el 
GR allà on l’hem deixat i aconsella sortir tots junts de la Coma.

La tertúlia a la terrassa es fa llarga i divertida. L’Ángel Palomo vol 
que canti la Montse Ramon, però, ella diu que avui no en té ganes, que ja 
ho  farà  demà.  L’Ángel  està  engrescat  i  fa  comparances  subtils  de  la 
Montse amb una ampolla de xampany.

L’Ángel Palomo i el Jaume Aguadé enceten una conversa graciosa 
en italià que ens fa riure a tots. Són molt divertits aquest parell.

12:00 – Després de la confirmació de poder disposar de servei de 
taxi, per a demà a primera hora, paguem totes les despeses a l’hostal i  
anem a dormir. Demà ens espera la jornada més llarga de tota la marxa.

Bona nit, serralades! Bona nit, Morunys!
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DIA 22 D’AGOST DE 1980 – 6è dia de marxa

6:00  –  Ens  crida  puntualment  la  Montse.  Ens  aixequem  i  ens 
preparem com de costum.

Anem a desdejunar al snack-bar Llohis.

7:00 – Pugem a la furgoneta que ens ha de portar a la Coma, on 
haguéssim acabat ahir si hi haguéssim tingut hostatge. 

7:30 – Som a LA COMA i encetem la marxa que ha de finalitzar a la 
Seu d’Urgell.

7:55 – Trobem una carretera i la creuem. La mateixa carretera la 
trobem dues vegades més, finalment continuem pujant per la carretera.

8:15 – Abandonem la carretera i tirem amunt cap al coll per una 
drecera.

8:50 – Després de pujar molt fort per una barrancada, arribem a 
una pista per on passen camions. Som al primer coll de Port del Comte.

9:05 – Després d’aplegar-nos tots, ja que l’ascensió ha segmentat 
la marxa, continuem.

9:20 – Som al coll més alt de Port del Comte, 1.692m, l’altitud més 
alta aconseguida en tota aquesta marxa, ens aturem a esmorzar en una 
esplanada tota ella encatifada de verd. Al nord podem veure la serra del 
Cadí.

9:55 – Havent carregat energia, reemprenem la marxa baixant cap 
a Tuixén, que veiem de seguida a baix de tot. El sender davalla fortíssim 
pel mig del bosc, tant que hem d’anar frenant, amb les mans, a cada pi 
que trobem per evitar baixar com una bala.

10:50 – Arribem a TUIXÉN, 1.225m,  i anem al bar Cortina, situat a 
la plaça, a refrescar-nos. Aprofitem per comprar menjar, postals i omplir 
les cantimplores d’aigua fresca.
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11:35 – Sortim del poble i tornem a agafar el GR-7. Caminem per 
una pista. La serra del Cadí la tenim a la dreta.

12:25 – Arribem al molí de Fórnols de Cadí i descansem.

12:40 – Continuem pel camí de la dreta, cap a Fórnols de Cadí,  
abandonant la pista per on caminàvem.

1:15 – Som a FÓRNOLS DE CADÍ, 1.285m. Aquesta última pujada, 
sense vegetació i molta calor, ha seleccionat dos grups. El primer grup 
espera el segon que ha fet una parada a mitja pujada.

Un cop som tots al poble bevem aigua a la font que hi ha, que és 
molt fresca. Hi veiem pocs habitants en aquest poble, tan sols tres, és clar 
que és l’hora de dinar al món de la pagesia i n’hi deu haver més.

1:45 – Continuem la marxa. El Robert Mangon aconsella continuar 
per la pista i saltar-nos un tram de sender de GR perquè, diu ell, no està  
prou net com per caminar-hi. Seguim envoltant el Cadí per l’extrem oest.

2:25 – Ara abandonem la pista i tornem al GR-7 marcat.

3:00 – Pel sender arribem vora un riuet o torrent. Aquí ens quedem 
a dinar, que ja va sent hora. Posem coses a refrescar en una doll d’aigua 
fresca.
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El Josep M. Cos té mal d’estómac, ràpidament l’Antònia Cendrós i 
la Tere Menasanch s’ofereixen a calmar-hi el dolor amb remeis propis de 
farmaciola. Desitgem que tot es normalitzi de seguida.

La Montse i l’Antoni dinen a dins del riuet amb el fogonet.
Hi ha temps per fer una mica de migdiada en una esplanada verda.

4:30 – És hora de continuar, reemprenem la marxa per un pontet 
de fusta.

5:20 – Trobem una pista i la seguim cap a la dreta. A l’esquerra 
tenim la masia de Coll de Creus.

5:30 – Som al coll de Creus des d’on albirem, a la llunyania, ja, la  
ciutat  de  la  Seu d’Urgell,  on  acabarem avui.  Així,  a  ull  de  caminador, 
calculem que ens quedaran més de dues hores de caminar, però, no més 
de tres.

L’Ángel ens fa una foto a tots. I la Montse n’hi fa una a ell rodolant 
per un pendent, com fan els “extres de pel·lícula”.

5:40 – Continuem i als pocs metres entrem en una zona de terra 
dura i perillosa de caminar, no hi ha camí, es camina pel vessant inclinat 
amb  el  perill  de  relliscar.  El  terreny  és  de  color  fosc  i  desproveït  de 
vegetació. És un terreny erosionat que caminem amb prudència, molt a 
poc a poc, trobem a faltar una gaiata on recolzar-nos-hi. 

5:55  –  Passat  aquest  terreny  erosionable  fem  una  aturada.  El 
Josep M.  Allepús,  el  Joan Figueras,  el  Joan Ayats  i  el  Rafel  Casellas 
tenen  ganes  d’arribar  a  la  Seu  d’Urgell  i,  per  això,  deixen  el  grup  i  
continuen caminant.

Més endavant,  allà  on  s’ajunta  per  la  dreta  una altra  pista  i  se 
superposa amb la nostra, trobem també un home que camina. 

És un home gran d’edat, però, camina més lleuger que nosaltres. 
Diu que va a la Seu d’Urgell, té 65 anys i fa aquest recorregut cada dia. 
Coneix tots els camins i dreceres, sap com entrar a França per camins de 
muntanya.

Ens enganxem a ell  perquè sabem que és la persona idònia per 
arribar a la Seu d’Urgell sans i estalvis. 

Lògicament és ell qui ens guia, ja no cal cercar marques de GR, 
seguim  el  seu  ritme  força  àgil,  té  l’avantatge  que  no  porta  pes  a  les 
espatlles com nosaltres. 

7:15 – Fem cap a les fonts de la Bastida on ens proveïm d’aigua. 
En aquest indret hi ha dones que renten roba, el nostre guia parla amb 
elles i nosaltres els expliquem la marxa a peu que estem fent.

L’home de 65 anys diu que encara queda 1 hora per arribar a la 
Seu d’Urgell, nosaltres pensàvem que seria menys, però no dubtem que 
sigui veritat si ho fa cada dia.

7:30 – No ha arribat encara el grup que ve darrera, però, no volem 
perdre l’home que ens acompanya i ens condueix. Així que toquem el dos 
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amb l’home de 65 anys.  Tenim ganes d’acabar  com més aviat  millor, 
l’etapa d’avui se’ns ha fet massa llarga. 

De seguida passem pel poble de LA BASTIDA.

8:15 – Som, per fi, a les portes de LA SEU D’URGELL. Passem pel 
pont que hi ha sobre el riu Segre i ja HI SOM!

A prop nostre hi ha uns nois que assagen amb cornetes i tambors i,  
per cert, que ho fan força bé.

8:25 – Després de creuar el Passeig, ple de gent, fem cap a l’hotel 
Cadí.  Abans d’entrar-hi,  però,  agraïm la col·laboració de l’home de 65 
anys i ens acomiadem d’ell recordant l’exitós final d’etapa que hem tingut, 
segur que ell també ens recordarà. Ens dol separar-nos d’ell  perquè ja  
l’havíem inclòs a la nostra marxa.

Entren a l’hotel Cadí, el Joan Figueras, el Joan Ayats, el Josep M. 
Allepús i el Rafel Casellas. Demanem pel bar perquè anem assedegats,  
però, ens diuen que no n’hi ha.

Aleshores  demanem  les  habitacions  reservades  i  triem  les  que 
tenen bany. És tard, anem a dutxar-nos i canviar-nos de roba per sopar.

9:00  –  Entren  a  l’hotel  tots  els  que  faltaven,  venen  cansats,  la 
jornada s’ha fet llarga, de fet ja ho sabíem, ha estat la més llarga de totes.

Hi ha un petit problema a l’hora de distribuir les habitacions, només 
hi ha una triple disponible i, el Josep M. Allepús, el Josep M. Cos i el Rafel  
Casellas, que ja la tenien adjudicada, l’han de cedir a les tres noies, la  
Tere Menasanch, l’Antònia Cendrós i la Montse Ramon.

10:00 – Som a taula a sopar, no és una hora prohibida per al servei  
del restaurant, però ens volen enllestir aviat. Sopem molt de pressa, els 
cambrers  serveixen  les  safates  de  verdura  i  carn,  però  ens  hem  de 
distribuir el menjar nosaltres mateixos. Sembla una cursa, a les postres 
comencen  a  desmuntar  la  taula  abans  que  acabem,  acabem  sense 
tovalles.

Com que no hi ha bar, sortim defora a prendre cafè. Després, uns 
es retiren a descansar, mentre que altres, com no podia faltar, brindem 
també amb xampany.

25



Aquesta nit la tertúlia ha estat curta, es nota el cansament a les 
cames, demà al migdia haurem acabat,  la meta és travessar la duana 
espanyola.

Bona nit, valents! Bona nit, la Seu d’Urgell.
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DIA 23 D’AGOST DE 1980 – 7è dia i últim de la marxa

7:30 – Ens van despertant, ens endrecem i baixem al menjador.

8:00 – Comencem a prendre el desdejuni. El Joan Figueras es veu 
que ja celebra el final de la marxa: es beu tres cafès amb llet!

El matrimoni francès ja ha acabat la caminada, agafarà l’autobús 
fins a Andorra; l’home, el Robert Mangon, no pot caminar, té un peu molt 
malament.

8:30 – Sortim de l’hotel Cadí. Ens fem una foto en un senyal de 
trànsit que diu que Andorra està només a 10km.

Pugem  per  l’avinguda  d’Andorra  i  arribem  al  “control  español”. 
Seguim caminant per la carretera.

9:10 – Som a la intersecció i accés a Anserall. Hi caminem, creuem 
el riu Valira per un pont i som a ANSERALL.

Retrobem les marques del GR-7, ens hem estalviat la marrada de 
Castellciutat que fa el GR en sortir de la Seu d’Urgell.

9:20 – Passem per Sant Serni de Tavèrnoles. Caminem vora el riu 
Valira.

9:25 – Tenim, ara, la granja de conills Vilanova, a la dreta. Pensem 
en l’Antònia Cendrós i la tertúlia del primer dia que hi va haver després de 
sopar.

Ens allunyem del riu Valira després d’haver vist un senyal de canvi 
de sentit.

9:35 – Sembla ser que ens hem equivocat d’itinerari perquè fem 
cap a unes masies. Tornem al riu Valira, tot baixant. Retrobem el GR-7 
que passa vora un canal.

9:45 – Creuem el canal per un pontet de pedra i seguim pel sender 
vora el canal, aigües amunt.
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9:55  –  Arribem  a  l’assut  de  la  Valira  que  forma  aquest  canal. 
Continuem riu amunt.

10:00  –  Trobem una  font  i  parem.  Aprofitem la  font  per  omplir 
cantimplores i menjar quelcom.

A la dreta tenim el pont de Santa Llúcia, de fusta,  que comunica 
amb la carretera. Ens fem una foto del lloc.

10:15 – Continuem pel sender.

10:35 – Creuem una canonada, que fa cap a una central elèctrica, 
per un pontet. 

10:50 – Toca passar per damunt de pedres de pissarra. El Jaume 
Aguadé s’enamora d’una d’elles i la guarda a la motxilla. És fàcil trobar 
caminant  pedres  de  siluetes  o  figures  capritxoses  i  després  fer-ne  la 
col·lecció. 

11:00 – Deixem el sender que caminem i baixem a una pista pel 
costat d’una figuera. Tot seguit creuem el riu de Civís, afluent de la Valira, 
per un pont.

11:05  –  Cauen  quatre  gotes,  comencem  a  pensar  que  se’ns 
aigualirà el final de la marxa.

11:10 – Som en una intersecció que ens portaria al poble d’Argolell. 
Aquí creuem el riu Valira per un pont, pugem a la carretera i hi caminem. 

Arribem  tot  seguit  a  LA  FARGA  DE  MOLES.  Aquí  finalitza,  o 
comença, la gran ruta del GR-7, que és la continuació del sender E-4 que 
ve d’Europa. Aquest GR-7, de moment, és a terres catalanes, però en un 
futur ha de continuar pel llevant espanyol i  terres andaluses.

Parem i entrem al bar Dues Germanes a refrescar-nos i alimentar-
nos. Estem a punt de finalitzar la marxa, estem eufòrics i relaxats.

11:50 – Continuem la marxa per la carretera, tram obligat a fer per 
complir  amb  els  tràmits  duaners,  ben  decidits  a  entrar  al  Principat 
d’Andorra, l’objectiu i la meta d’aquesta llarga marxa.

12:00 – Som a la duana espanyola. El Jaume Aguadé, en nom de 
tots, parla amb un guàrdia fronterer i no tenim cap problema per passar, 
no ens regiren ni hem de mostrar cap document d’identitat. 

L’Ángel Palomo té la sort de trobar uns familiars i passa una estona 
amb ells.

Travessem la duana espanyola molt tranquils i sense pressa. Tot 
seguit ens aturem perquè no tothom seguirà caminant. 

Ens  fem fotografies  per  recordar  aquest  moment  i  ens  felicitem 
mútuament. Han estat un dies feliços, una setmana on hem gaudit de la 
mare terra i de la naturalesa en el seu estat natural. Ens sentim cofois de 
nosaltres  mateixos  i  de  ser  excursionistes,  sentim  estimació  personal 
d’haver aconseguit el repte de caminar fins aquí.
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Uns dies que mai no oblidarem, uns companys que hem fet pinya 
en tot moment, ningú no s’ha sentit estrany, tothom s’ha mostrat tal com 
és, i això des del primer dia.

Ens dol fer-ho, però, donem per acabada, aquí mateix,  la marxa 
Cabra del Camp (Tarragona) - Principat d’Andorra. ENHORABONA a tots!

12:20 – L’Antònia Cendrós, l’Ángel  Palomo, el  Josep M. Cos, el 
Joan Ayats i el Jaume Aguadé tornen enrera, creuant altre cop la línia 
duanera,  per  agafar  l’autobús  que  ve  de  la  Seu  d’Urgell,  on  hi  va  el 
matrimoni francès.

La Tere Menasanch, la Montse Ramon, el Josep M. Allepús que 
s’ha salvat que no li miressin el carnet perquè és menor d’edat, l’Antoni 
Boqué amb un capital de només 7 pecetes, el Joan Figueras i el Rafel  
Casellas, continuen a peu per la carretera cap a Sant Julià de Lòria.

12:30  –  Passem  pel  control  andorrà  que  és  tancat.  En  aquest 
moment ens avança l’autobús que ve de la Seu d’Urgell  on hi  van els 
companys, els saludem alçant i movent la mà.

Més endavant veiem el senyal  de GR que correspon ja al  GR-7 
andorrà, que s’enlaira per les muntanyes de les valls andorranes.

No hi podem caminar perquè hem quedat de trobar-nos tots a Sant 
Julià de Lòria, de totes maneres els núvols amenacen pluja i millor seguir 
pel paviment asfaltat.

12:45 – Cauen quatre gotes de pluja.

12:50 – Plovisca! Ens posem els impermeables.

1:15 – Arribem a SANT JULIÀ DE LÒRIA i entrem al bar “100 per 
hora”. Aquí ens trobem tots, com havíem quedat, i dinarem plegats. Estem 
eufòrics i amb molta gana.

Dinem i en acabar de prendre els cafès, sortim defora i continua 
ploviscant. No cal caminar més, plovent i per asfalt, no és necessari, ja 
som en territori andorrà i l’objectiu ja està aconseguit.

Esperem l’autobús que ens conduirà a les Escaldes on tenim l’hotel 
reservat.
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2:55 – Pugem a l’autobús, ja sabem que l’idioma oficial d’Andorra 
és el català i no cal dubtar aleshores si hem de parlar en castellà o català, 
com passa a Catalunya. Fem més d’una pregunta al conductor, en català, 
que  ens  respon  molt  amablement  i  ens  informa.  Dues  estrangeres 
mostren cara de sorpresa a l’adonar-se que el conductor parla català o 
que parlem el mateix idioma que el conductor, potser no saben encara 
que l’idioma que es parla al Principat d’Andorra és el català.

3:20 – Som a LES ESCALDES, passem pel pont que creua el riu 
Valira.

3:25 – Baixem de l’autobús.

3:35 – Entrem a l’hotel Mola Parc i tot seguit ens reparteixen les 
habitacions. Sens dubte, són les millors de tota l’excursió, l’hotel és nou.

Ens dutxem i ens endrecem per sortir a fer una volta; alguns, però, 
prefereixen fer migdiada. La jornada d’avui, l’última, ha estat massa curta.

7:00 – Acaben d’arribar de Tarragona, la Juani Pedraza (la parella 
del Josep M. Cos), la Pilar Miró (la dona del Rafel Casellas) i el Josep 
Guinovart, tots tres amb el cotxe del Josep. També arriba l’autocar amb el 
qual  hem de tornar  cap a casa demà,  no  va  ple,  l’omplirem nosaltres 
demà.

9:00 – Som tots plegats al menjador de l’hotel a sopar. Entre els 
excursionistes i els nouvinguts (alguns són família dels excursionistes) es 
forma un ambient molt maco. Aquest serà l’últim sopar i el més feliç, demà 
tenim matí lliure per fer el que més ens complagui.

Després de sopar anem al bar del mateix hotel a prendre cafès, 
trencats i barreges. I després, no podia faltar, celebrar el final feliç de la 
caminada amb més xampany, aquesta nit  tothom té ganes de prendre’n.

Finalment hi ha un grup que surt a prendre la fresca pels carrers i 
acaba  ballant  en  una  discoteca.  En  aquesta  mateixa  discoteca  hi  ha 
espectacle de “flamenc” per als turistes, els balladors tenen nom i cognom 
espanyol.

Els que han anat de discoteca pleguen a les 4 del matí.
Bona nit, triomfadors! Bona nit, Andorra!
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DIA 24 D’AGOST DE 1980 – LA TORNADA  

Tenim temps de desdejunar fins a les 10 del matí. El matí és lliure, 
uns el dediquen a anar de compres i altres a fer una petita excursió ben a 
prop. 

3:00 – Som a l’hotel a dinar.

4:00 – Ens preparem per pujar a l’autocar. Abans, però, ens fem 
una fotografia de tots plegats. 

La Juani Pedraza i el Josep M. Cos tornaran cap a casa amb el  
Josep Guinovart i el seu cotxe.

4:30 – Diem adéu a l’hotel, som dalt de l’autocar que ens conduirà 
a casa. Sortim de les Escaldes i per Andorra la Vella, Santa Coloma i Sant  
Julià de Lòria farem cap a la duana espanyola.

Trobem molt d’embús a la carretera, la caravana de cotxes circula 
molt a poc a poc. Hi ha venedors ambulants de refrescos i fruita al llarg de 
la carretera.

El Josep M. Allepús i el Rafel Casellas es cansen de suportar la 
processó  lenta  de  cotxes  i  prefereixen  caminar.  Baixen  tots  dos  de 
l’autocar i caminen direcció a la duana. Allà esperen en un bar l’autocar.

Al cap de mitja hora arriba el nostre autocar al control de la duana 
espanyola. Tenim sort, no ens fan esperar gens, només miren una maleta 
i ja podem continuar.

Més endavant passem un altre control sense problemes.
Fem una curta parada a Ponts per estirar les cames.
En passar per Sarral baixa la Montse Ramon que es queda a casa 

d’uns familiars.
En passar per Cabra del Camp recordem amb enyorança el lloc on 

vam començar la marxa.

10:30 – Som a Tarragona. Aquí baixa el  Joan Figueras, la seva 
dona i els seus cunyats, l’Antònia Cendrós, la Tere Menasanch, el Josep 
M. Allepús, el Rafel Casellas i la seva dona Pilar.

Ens acomiadem efusivament dels que queden dalt de l’autocar.
L’autocar continua viatge cap a Reus i Cambrils. FI
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Després de confeccionar, el Rafel Casellas, aquest llibre se celebra 
un sopar amb tots els implicats en l’excursió, signant finalment en un full 
que es reprodueix a continuació. 

Malauradament,  sempre  falta  algú  que  no  ha  pogut  assistir  al 
sopar. Malgrat això, la vetllada resulta exitosa recordant anècdotes.

I seguint la tradició, brindem amb xampany català!

Rafel Casellas i Cholbi
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