Activitats CETA

El CETA i la fotografia
Una ocasió única per redescobrir les nostres
muntanyes
A la tardor de I'any 1996 el nostre Centre va
iniciar el primer Curset de Fotografia, orientat
especialrnent als no-iniciats (vegeu Butiletí del
CETA núm. 24) i que va tenir lloc a I'estatge del
Refugi Excursionista del Molí de I'Oli, al rnateix
poble d'Arnes. Les Ilicons teoriques es van
cornbinararnbsortides rnatinals de curtadurada
per aplicar a la practica les explicacions rebudes.
Acabat el curset s'ha donat continu'itat a les
activitats en contacte arnb la natura, prograrnant
excursions rnatinals arreu del rnassís del Port,
arnb la carnera fotografica al darnunt. L'afecció
a la fotografia ha estat I'esquer que ha obligat a
rnuntar un calendar¡ d'excursions, una a cada
final de mes, exceptuant-ne els rnesos de juny,
juliol i agost. Aquesta doble afecció FOTOGRAFIA i GEOGRAFIA LOCAL encara es rnanté i el
seu seguirnent ha perrnes anar coneixent I'intrincada orografia del nostre irnrnens Port i tot el
reguitzell aspectual característic: des de les
plantes rerneieres fins els petits i grans vertebrats, els relleus espectaculars arnb cavalcarnents geologics, agulles, avencs i coves, crestes i congostos. Aquest relleu espectacular ha
estat batejat per I'horne arnb tota rnena de
toponirns i I'abandonarnent dels rnasos del Port
ha rnotivat la desaparició paulatina d'aquests
norns locals aplicats a collets, barrancs, carnins
i puntes, a rnés dels propis rnasos actualrnent
caiguts del tot.
Esperonats per difondre aquestes belleses
naturals, el CETAs'ha proposat (i ho haaconseguit) rnantenir el programa d'excursions al decurs de tot I'any.
Avui us presentern el balanc de la "feina
feta" durant aquests tres anys esrnerGats en
recórrer les muntanyes de la Terra Alta.
S'hanfet 25 excursions, desdel 15degener
de 1997 fins avui, 30 de rnaig de 1999, partici-

pant-hi un total de 363 assistents d'arreu del
país, entre socis del CETA, locals i forasters
vinguts a posta. Aquesta activitat ha estat conduida per en Kildo Carreté i Bisbal, expert alpinista del Centre Excursionista de CatalunyaClub Alpí Catala, arnb quasi cinquanta anys
trepitjant els senders del Port arnb la carnera
fotografica al darnunt.
lndrets visitats en aquests dos cicles d'excursions al Port, per ordre cronologic:
Serrat de la Ballestera
Punta dels Cocons
Tossal d'Orta
Rivet de les Valls
Serrat i cirn de ['Espina
Tosseta Rasa, des de les Clotes
Penya-galera des del riu Algars
Punta de la Miranda de Terranyes
Punta dels Raus i d'Atans
Periganyol i Caixa, al panta de la Pena
Serrat de Puig Cavaller, darnunt Bot
Roques d'en Benet, el col1 de Mernbrado
Roca del Duc a la cova del Moro
El Blau
Seria dels Pesells i Pi de Balija
Carní de I'Aigua i cova del Garrofer
Congost del riu Matarranya, al Parrissal
Fondals del riu Ulldernó
Cirn de Puig Cavaller, des de Gandesa
Riu Canaleta i Santuari de la Fontcalda
Segona anada a la punta dels Cocons
Penya-galera pel col1 de Seurna
D'Arnes a Lledó per I'errnita de Santa Rosa
L'entorn monumental de Queretes
Obaga del Coc, per la Franqueta i els Pradets
Fins ara lesexcursions s'han iniciat a Arnes,
arnb unadurada rnitjade tres horesdecarní, per
estar de retorn a casa p&r dinar i s'han escollit,
des de I'inici, els darrers diurnenges de cada
mes. Aquests horaris rnatinalsperrnetenI'assistencia de rnoltes rnestressesde casa. Passades
les calorades estiuenques, es previst anar a la
punta de I'Aigua, la punta Blanca de Terranyes,
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les muntanyes del Cardó, Pandols, mola d'lrto,
Negrell, tossal de I'Encanader i el Caro.

II Curset de Fotografia i ll Concurs fotografic per a nous afeccionats
Octubre 1999 - El CETA organitza un se-

El Centre dlEstudis de la Terra Alta i
l'excursionísme

gon Curset d'iniciació a la Fotografia. El programa compren cinc classes de teorica fotografica,
practiques de laboratori (revelat i ampliacions) i
composició fotografica. Aquestes experiencies
es perllonguen amb sortides de practiques al
carnp, cadascú amb la seva carnera fotografica,
per practicar-hid'acord amb les Ilicons rebudes
a la teorica. Si les Ilicons han estat ben aprofitades, se'n fara una exposició aprofitant la Festa
Major d'Arnes, a la tercera setmana del mes de
julio1 coincidintambel II Concursfotograficlocal.
Sera una mostra fotografica dedicada als participants, on la votació sera selectiva i popular. El
públic actuara de Jurat Popular, com ja es va fer
I'any 1997. Els interessats poden dirigir-se al
CETA, Apartat de Correus núm. 34, 43780
Gandesa.

Presentern el Tercer Cicle d'Excursions al
Port, amb una sortida mensual, coincidint sempre amb el darrer diurnenge de cada mes. La
primera excursió tindra lloc el dia 26 de seternbre i anirem a la punta de I'Aigua des del
Montsagre de Paüls, collet del Bassot, col1 de
I'Atans i col1 de la Giliberta. Dinar, a casa.
Més endavant, les muntanyes escollides
per a les futures excursions i cense ordre de
preferencia, seran:
Punta de liga o ~ g u i l ai punta de I'Estarrossalls, a la Refoia.
Punta blanca de Terranyes, des de la Val1
d'Uixó i coll de les Saleres.
Serrade Pandolsdesde la Fonteta, al terme
de Gandesa.
Serra de Cavalls, des de I'ermita de Santa
Magdalena, a Corbera d'Ebre.
El Negrell, des del refugi de la font Ferrera
i tossal d'en Cervera.
Tossal de I'Encanader des del coll de Tombadors i mas Blanc.
Moletade les Canals desdel col1de les Eres
i col1 Blanc.
Anada a Paüls, visita al castell i el paratge
de I'errnita de Sant Roc, seguint sempre un
itineraride muntanya. Ensacompanyaranamics
de Paüls.
Anada a la muntanya de Sant Pol i la seva
ermita, al terme d'Arenys de Lledó.
L'aproximació es fara com s'ha fet fins ara:
amb vehicles propis.
Al decursde lesexcursionss'anirAexplicant
I'entornque ens envolta per anar identificant les
muntanyes del Port i també els altres accidents
geografics, rnasos, cingles i altreselementsque
componen I'habitat natural i huma del nostre
Port.
Tots els participants a les excursions i visites, rebreu un full informatiu arnb I'itinerari a fer,
horari, toponims i al darrera, un mapaesquematic del lloc que visitem. Volen ser un fulls col.leccionables on hi podreu afegir les fotografies
aue aneu obtenint al decurs del Cicle d'excursions al Port i muntanyes veines 1999-2000. Fins
ara ja tenim 25 fulls de les 25 excursions fetes
des de gener de I'any 1997.
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Segona edició del Butlletí número 25 del
CETA
Juny 1999 - El CETA ha reeditat el seu
Butlletí número 25 dedicat basicament al terrne
municipal d'Arnes i queja s'havia exhaurit.
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