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Congost de M ont-rebei (joto: S. F orgas) 

El nostre país és d'una varietat 

extraordinaria, tan aviat veiem una 

plana plena de conreus com unes 

muntanyes plenes de neu, zones 

quasi desertiques al costat de fron

doses valls plenes de selvatica ve

getació. Del mar a l'interior i de les 

creste pirinenques fms a la Sénia (si 

parlem estrictament del Principat), 

hi ha en pocs quilometres un resum 

d'accidents geografics i situacions 

paisatgístiques d'una gran diversi

tat: zones volcaniques, agulles 

montserratines, aiguamolls costa

ners, deltes, engorjats i penya-se

gats, es reparteixen practicament 

en un radi al nostre entom de poc 

més de 200 quilometres, és a dir, 

totalment assequible a una excur

sió de cap de setrnana. 

No obstant aixo, Catalunya 

és una gran desconeguda pelr als 

catalans, i ja no parlo d'aquells que 

en cap cas surten de casa o, si ho 

fan, és per anar a la platja a l'estiu i 

poca cosa més, fins i tot per a aque

lls que habitualment recorren els 

seus paratges. 

1 és que massa sovint es ten

deix a anar sempre als mateixos 

llocs i cercar els més espectaculars, 

sense tenir present que mol tes ve

gades ens perdem indrets encanta

dors, racons insospitats amagats en 

GUIANOVA 

SORTIDES 

Salvador Sutí i Papiol 
Se cció de Cultura de l'AE Talaia 

Coneguem Catalunya 
enclaus quasi oblidats pels visi- yant-ho tot d'un recull documental 

tants més normals. for~a extenso 

Conscientsdetotaixo,arafa Així, zones com les Gava-

uns quinze anys, a l'AE Talaia ens rres, les Alberes, Sobremunt, el 

vam proposar un pla de coneixer . Collsacabra, Mont-rebei, les serres 

Catalunya, i sota l'organització de del Cis i de Finestres, Sant Honorat 

la Secció de Cultura es va iniciar un o Picancel, han deixat de ser única-

cicle d'excursions "Coneguem Ca- ment noms en el mapa per formar 

talunya", de les quals, fins i tot a part de les nos tres vivencies, per 

l'actualitat, ja n'hem fet 24 i el ocuparunllocenlanostramemoria 

proper lr de maig farem la 25a. 

La idea és de combinar dos 

tipus de sortida. La base és un 

itinerari a peu d'unes quatre hores 

de durada, més les pertinents para

des, que ens permeti de recórrer un 

indret potser conegut de nom, pero 

no gaire en la realitat, i tot aixo 

combinar-ho amb un recorregut 

turístico-cultural per completar el 

coneixement de la zona, acompan-

i tenir una idea més real de la nostra 

terra. 

Ara, el proper primer de maig, 

ens arribarem al Rocacorba, una 

emblematica muntanya que, ben 

segur, tothom ha sentit anomenar 

alguna vegada, fms i tot hi haura 

algú que sabra on és, pero segur que 

poes lectors d'aquestes línies hi han 

estat a dalt. 

Segur que per pocs mesos! 

9 
SORTIDES 

Diumenge, 10 

MOLLERUSA 

Visites a l'Aquarium i Museu deIs 

vestits de paper 

Organitza Socció recreativa de J'AV 

de Sant Joan 

TRAVESSAGR-7-2.Etapanúnl.6: 

de San! Pere Sacarrera a la era. de la 

Llacuna (15 km aprox.). Dinar i vi

sita a Sant Martí Sarroca 

Organitza Secció de Senders de 

l'AE Talaia 

Diumenge, 17 

SORTIDA CULTURAL 

al Baix Penedes. Ruta de rellotges 

de sol 

Amb el guiatge de Salvador Morat6 

Sortida de la pla~a de restació 

Organitza Aula Uní versítana de la 

Comarca del Garraf 

Del 18 al 23 d'abril 

CANTA.BRIA 

Santoña, Laredo, Santillana del Mar, 

Santander, Picos de Europa 

Organitza Secci6 recreativa de l'AV de 

Sant Joan 

JNSCRlPCIONS 

Díumenge, 8 de maíg 

CANET 1 ELS COMEDIANTS 

Organitza LocalMun. del Molí de Ven! 

Dimarts, 10 de maig 

ESPECTACLE DE V ARIETATS 

PER A LA GENT GRAN a Terrassa 

Organitzen AV del Molí de Vent i 

Fundació Cultural Caixa de Terrassa 


