
 

En aquesta ocasió em entrevistat a Jordi Fusté, guarda del Refugi d’Arbolí!!! 
Amb ell, ja fa un temps, vam descobrir el confort, el fanatisme i la qualitat de 
l’escalada al poble d’Arbolí fins fer-nos sentir com a casa!!! 
Jordi i la seva família ens obren les portes del refugi i del Centre d’Interpretació de 
l’Escalada per mostrar-nos com fan realitat els seus somnis amb molta il·lusió i 
passió!!! 
 

 



LBI (Lliga Bloc Interclubs) - Com va sorgir la idea de tornar a obrir el refugi??? 

  
Jordi F.: La idea de tornar a obrir el refugi va ser de l’Ajuntament i dels locals d’Arbolí, 
ara ja feia molts anys que l’antic refugi estava tancat.  
D’altra banda, el Consell Comarcal buscava una ubicació pel Centre d’Interpretació 

d’Escalada i finalment el van assignar a Arbolí. A partir d’ací l’Ajuntament ho va unificar 

amb la idea del refugi, i el resultat és que ara ja tenim el refugi i el Centre 

d’Interpretació d’Escalada!!! 

 

 
 

LBI: - Quan temps porta obert?? Quina valoració fas d'aquest temps??? 

 

Jordi F.: Vàrem inaugurar el refugi l’octubre del 2012, així que ja portem casi 8 mesos i 

per ara el balanç és força positiu. Durant els mesos de fred han passat principalment 

escaladors, i ara que ja arriba la caloreta van apareixent excursionistes i gent amb 

bicicleta. 

 

 



LBI: - Perquè et vas presentar com a guarda??? 
 

Jordi F.: De sempre havia volgut viure a un lloc tranquil... lluny de la ciutat i amb ritme 
més relaxat, però la “comoditat” de la vida rutinària a la ciutat i d’una feina fixe i 
estable feien que no fes mai el pas. Amb l’edat suposo que perds el seny o la por i 
decideixes fer d’una vegada allò que sempre havies volgut fer. Feia anys que teníem 
una casa a Arbolí, i sempre que podíem ens hi escapàvem, així que va sortir  la 
possibilitat de portar el Refugi i vàrem presentar un projecte de gestió amb molta 
il·lusió, sense pensar massa que això anava de veritat i finalment ací estem, intentant 
viure com sempre hem volgut!!! 
 

 
 
LBI: - Refugi i Centre d'Interpretació d'Escalada??? 
 

Jordi F.: Si, a part del propi refugi, tenim el Centre d’Interpretació d’Escalada que ha 
equipat el Consell Comarcal del Baix Camp. Es tracta d’una exposició monogràfica 
sobre el món de l’escalada en totes les seves modalitats, on tots els visitants poden 
descobrir aquest fascinant esport  que a molts tant ens fa gaudir. 
 

 



LBI: - Quins serveis podem trobar al Refugi d’Arbolí??? 
 
Jordi F.: Doncs disposem dels tradicionals serveis d’un refugi: dutxes d’aigua calenta, 
bar, esmorzar i sopar, però també tenim altres serveis no tan habituals com una 
calefacció central de biomassa, wifi a totes les zones del refugi, rentadora eixugadora, 
biblioteca amb llibres de consulta, sala de projecció amb projector i pantalla on 
realitzem cursos i xarrades. 
 

 
 

LBI: De quines activitats podem gaudir??? 
 
Jordi F.: Evidentment estem a una zona d’escalada  on predomina l’escalada esportiva i 
en bloc, però la zona també ens permet gaudir de bones rutes de senderisme i de btt, 
practicar vols en parapent i descens de barrancs!!! 
La nostre proximitat al pantà de Siurana també fa possible realitzar activitats 
aquàtiques,  i sobre tot gaudir de la tranquil·litat!!! 

 

 



LBI: On podem trobar-vos? 

 

Jordi F.: A la nostre pàgina web. 
 

www.refugiarboli.cat 
 

 

 

Per aquests motius i més... els organitzadors de la Lliga de Bloc Interclubs juntament 
amb el Refugi d’Arbolí i els locals de la zona... hem decidit realitzar la cloenda de la 
Lliga a Arbolí!!! 
 
Les dates... el cap de setmana del 15 al 16 de juny!!! Properament us donarem més 
detalls sobre l’esdeveniment!!! 

http://www.refugiarboli.cat/

