
FUNDAT L’ANY 1910

PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 71 - GENER 2007
3a època

CALENDARI DEL CET 2007
Informem a tots els interessats en adquirir el calendari del Centre Excursionista de Terrassa 2007, 

que ja poden fer-ho a la Secretaria de l’Entitat, al preu de 12 €.
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PIC MARCEL·LÍ - TANINGES - FRANÇÁ
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

GENER 2007

1, dilluns - Matinal a la Serra de l’Obac. Cicle Nadalenc SIS

6 i 7, dis. i diu. - Sortida a l’avenc de l’Esquerrà. Cicle Nadalenc SIS

8, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

10, dimecres - Conferència sobre bicicleta de muntanya Curs d’Excursionisme

13, dissabte - Sortida nocturna a la Serra de l’Obac. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

13 o 14, dis. o diu. - Sortida amb bicicleta de muntanya Curs d’Excursionisme

14, diumenge - Passejada per la part silícica del Parc. Grup de Botànica S. de Ciències Naturals
- Col·lectiva d’esquí de muntanya al Bastiments S. d’Alta Muntanya
- Petites travessades familiars –CLII– 2a època S. d’Excursionisme

18, dijous - H2O Tropical – Piragüisme d’aigües braves a Costa Rica Centre-Actes

20 i 21, dis. i diu. - Sortida –Els Castells de Gaià– S. de Fotografia
- Sortida d’orientació i crestes. Cim-traça S. d’Alta Muntanya

21, diumenge - Col·lectiva d’esquí de muntanya al Pic de la Cabaneta S. d’Alta Muntanya
- 4a etapa –El Camí del Nord o Canigó– Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

22, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

24, dimecres - Conferència sobre espeleologia Curs d’Excursionisme

25, dijous - La Ruta del Duero en BTT Centre-Actes

27, dissabte - Itinerari per l’espai natural del Gaià. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

27 i 28, dis. i diu. - Exploració d’un avenc a l’Obac o St. Llorenç del Munt Curs d’Excursionisme

28, diumenge - Col·lectiva esquí de muntanya al Pedró dels Quatre Batlles S. d’Alta Muntanya

FEBRER 2007

1, dijous - Com afrontar els grans reptes de la vida Centre-Actes

7, dimecres - Conferència sobre esquí de fons Curs d’Excursionisme

8, dijous - L’Art de viure amb els altres. Estratègies de comunicació Centre-Actes

10 i 11, dis. i diu. - Sortida de pràctiques d’esquí de fons Curs d’Excursionisme
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

INFORMACIÓ COBRAMENT DE QUOTES 
ANY 2007

La Junta Directiva comunica a tots els socis que durant el mes de gener es presentaran a cobrament els
rebuts de la quota corresponent a l’any 2007.

Cal recordar que, al no tenir ja el servei de cobrador a domicili, es recomana a tots els socis que encara
no tenen domiciliada la quota per banc o caixa, que facilitin a Secretaria (personalment, per fax o per
correu electrònic) el número del compte on volen que els sigui carregat el rebut de la quota d’aquest
any 2007.

Altrament, els socis que no optin per aquesta possibilitat tindran els rebuts a la seva disposició a Secretaria.
En aquest cas, per tal de no causar retards en la gestió administrativa i en l’activitat del Centre, caldrà que
tots aquests rebuts es passin a liquidar dins dels mesos de gener i febrer.

NOTA D’ACLARIMENT

En el darrer periòdic mensual corresponent al mes de desembre, varem ometre l’autor del compte 
“EL NAIXEMENT DE L’HOMOCIBÈRTIC”, que és el nostre habitual col·laborador en Jordi Sebastià i Galí.

Fem aquest aclariment i demanem disculpes per aquesta omissió totalment involuntària.

L’equip de redacció i coordinació

AMB EL SUPORT DE:
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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

BIBLIOTECA

Donatiu de l’Escola Pia de Terrassa:
– PANYELLA i RENOM, J; Pedraforca. Barcelona:

Editorial Miguel Arimany, 1951.

Donatiu de l’autor:
– FATJÓ i GENÉ, Josep; Història de l’escalada a

Montserrat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2005.

Donatiu de l’autor:
– SALLENT, Eduard; Mentre hi hagi llum. Tragèdia al

Nanga Parbat. Madrid: Ediciones Desnivel, Ajunta-
ment de Balenyà, 2004.

Donatiu de l’autor:
– SOLER, Enric; Sota el cel de Tushita. Viatge al

Ladakh, el petit Tibet de l’Índia. Figueres: Edicions
Brau, 2004.

Donatiu d’Àngel Casanovas:
– Recull del butlletí Montaña. Anales del Centro

Excursionista de Catalunya. 1939-1945. Barcelona:
Centre Excursionista de Catalunya.

Donatiu de l’autor:
– PALLISÉ i CLOFENT, Joan; Els camins de l’aigua.

Fonts naturals i aigües al terme de Montblanc. Valls:
Cossetània. Col·lecció passejades 7, 2006.

Donatiu de l’Ajuntament de Terrassa:
– OLLER i FOIXENACH, Joan Manel; RODULFO i

GIMÉNEZ, M. ÀNGELS (Coords.); El modernisme a
Terrassa. Terrassa: Lunwerg, Ajuntament de Terrassa,
2002.

ARXIU

CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ
D’ARXIU DEL CET

El proppassat mes de desembre de 2006 es va cons-
tituir la Comissió d’Arxiu del CET amb l’objectiu de
recuperar, tractar, conservar i oferir al públic el fons
documental de l’Entitat, fins ara molt disgregat. La
tasca de la Comissió es farà en successives fases per
tal d’aplicar el tractament arxivístic adequat, primer, al
fons textual històric; més tard, al fons fotogràfic i
audiovisual; i, finalment, a la documentació adminis-
trativa més recent. L’objectiu serà tenir custodiat i
descrit tot el fons documental per tal de poder difon-
dre i conservar la rica memòria d’una Entitat que ja és
quasi centenària.

La Comissió d’Arxiu està formada per les persones
següents:

– Joan Pérez i Ventayol. Responsable de la Biblioteca
i l’Arxiu del CET. Llicenciat en Història Contempo-
rània i Graduat Superior en Arxivística i Gestió de
Documents.

– Enric Sanllehí. Membre de la secció de Ciències
Naturals del CET. Llicenciat en Geografia i Història.

– Manel Planchat. Expresident del CET i cronista de
l’Entitat.

– Àngel Casanovas. Membre de la Junta del CET i
actual president.

Horari d’atenció al públic: divendres, de 19 a 21 hores.

I N T E R I O R I S T E S

p r o j e c t e s i n s ta l · l a c i o n sr e f o r m e s
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PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

H2O TROPICAL: PIRAGÜISME
D’AIGÜES BRAVES A COSTA RICA

Dijous, 18 de gener

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Presentació a càrrec de Jordi Roset i Llobet.

Les fredes aigües del Pirineu i dels Alps, procedents
del desglaç, han estat la nostra escola de piragüisme.
Sempre havíem pensat com devia ser això de posar-
se en un riu on l’aigua no fos gelada. Els tròpics
humits i calorosos, amb pluges abundants quasi tot
l’any, són sens dubte un paradís pels amants de les
aigües braves. 

Costa Rica, un dels països del món amb més reserves
naturals, és un dels racons del planeta que tot pira-
güista ha de visitar. Espesses i impenetrables selves,
volcans actius i rius salvatges de gran cabal, són els
ingredients essencials per poder gaudir d’unes bones
emocions. Aprendre a viure i valorar les petites coses
tal i com fan els Ticos, enriqueix un esport de per si
adrenalínic i vibrant. 

Pura vida!!!

La projecció en DVD mostra les peripècies dels pira-
güistes Daniel Anchia, Jordi Massallé, Jordi Roset i
Ventura Monné en el descens dels rius Sarapiquí,
Reventazón, Paquare, Pejibaye i Peñasblancas.

LA RUTA DEL DUERO EN BTT

Dijous, 25 de gener

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de Narcís Serrat.

El curs de més de 1.200 km. del riu Duero, des del seu
naixement als Picos d’Urbión (Soria) fins que aquest
es vessa al mar a Porto (Portugal), dóna peu a un gran
ventall de visions quan és recorregut en bicicleta de
muntanya. 

Més enllà d’una descripció exhaustiva, aquest audio-
visual fon els paisatges i llocs que bressola l’aigua del
Duero amb les vivències i percepcions personals que
poden sorgir a cada nou revolt del riu, afavorits per la
introspecció del ciclista solitari que pedala més per
viure el camí que no pas per assolir una fita.

VIURE I CRÉIXER

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Cicle de conferències a càrrec de psicòlogues-psicoterapeutes d’orientació humanista.

Obert a tothom.

Dijous, dia 1 de febrer:
Com afrontar els 
grans reptes de la vida
Montserrat CAMARASA.

Dijous, dia 8 de febrer:
L’art de viure amb 
els altres. Estratègies
de comunicació
Carmen CUENCA.

Dijous, dia 15 de febrer:
Pèrdues i guanys. 
El procés de dol
Marga JORDANA.

Dijous, dia 22 de febrer:
El primer amor:
L’autoestima
Assumpta JUNYENT.
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* Totes les reunions són en dimarts cada quinze dies
aproximadament. Les dates poden ser modificades a
causa de la proximitat amb les sortides, o bé per altres
causes, però s’aniran actualitzant segons calgui. Així
mateix passa amb la data i lloc de les diferents sortides.

Telèfons de contacte: Toni Sanllehí 661 406 716 /
Enric Sanllehí 93 733 21 86.

A LA RECERCA DELS SONS DELS
MUSSOLS PER LA SERRA DE L’OBAC

Dissabte, dia 13 de gener

Entrarem aquest nou any fent una sortida nocturna a
la Serra de l’Obac per tal de poder identificar, si s’es-
cau, alguns sons d’aus rapinyaires nocturnes com és
el cas del Gamarús (Strix aluco), o bé l’espectacular
Duc (Bubo bubo).

Amb aquesta sortida el que es preten, és fer una pri-
mera presa de contacte amb la manera d’identificar
els sons d’aquestes aus i esbrinar si per les contrades
més properes en tenim presència. L’itinerari constarà
en fer una petita ruta nocturna, com a molt, en dos
llocs diferents i amb uns quants desplaçaments

SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP D’ORNITOLOGIA

CALENDARI DE REUNIONS I SORTIDES
PREVISTES DE GENER A JUNY DE 2007

REUNIONS*
GENER 9 i 23    –    FEBRER 6 i 20 

SORTIDES*
GENER 13 - Serra de l’Obac. Sortida nocturna a

la recerca dels sons de mussols.
27 - Itinerari per l’espai natural del Gaià

(Altafulla i Tamarit)

FEBRER 17 - Sortida a l’ESTANY D’IVARS d’Urgell
i zones de secà a l’hivern.

MARÇ - Cicle de sortides per conèixer els
Ocells dels Entorns de Terrassa VII. 

- Sortida guiada pel Delta del Llobregat
(en diumenge)

ABRIL - Espais humits del Pais Valencià.
- Cicle de sortides per conèixer els

Ocells dels Entorns de Terrassa VIII.

MAIG - Alinyà

JUNY - Vall Fosca

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Gener: dilluns 8 i 22 a les 20.30 h.

PROGRAMA D’ACTES I SORTIDES 

ELS CASTELLS DEL GAIÀ

Dissabte i diumenge, 20 i 21 de gener 2007

El mes de novembre, per diferents raons, ens va que-
dar pendent aquesta sortida programada. Per al seu
interès, la proposem per al gener.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

La Ruta dels Castells de Gaià ens convida a descobrir
nombroses edificacions gairebé mil·lenàries a través
de la frontera natural que suposà el riu Gaià en temps
de la Marca Hispànica. 

Castells i torres, en diversos estats de conservació, res-
ten amagats al viatger, resistint el pas dels anys i recor-
dant-nos constantment el passat d’aquestes terres. 

Es tracta d’un retrobament amb l’època medieval i
amb la natura, a cavall de les comarques de la Conca
de Barberà, de l’Alt Camp i del Tarragonès. 

Reunió preparatòria: Tertúlia fotogràfica del dia 8.

Informació complementària: Ton Grau 661 20 34 30. 
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durant la nit. És per això que necessitem fer un grup
reduït o bé fer un itinerari per grup.

S’ha de tenir en compte que si hi esteu interessats
caldrà fer una sessió prèvia en que es triarà l’itinerari,
grup i es farà l’aprenentatge a través de sons enregis-
trats. Sons a escoltar: Mussol comú (Athene noctua),
Òliba (Tyto alba), Duc (Bubo bubo), Mussol banyut
(Asio otus), Gamarús (Strix aluco).

Reunió preparatòria i 1a de l’any: dimarts dia 9 de
gener a les 20.30 h, si s’escau, farem l’aprenentatge
de sons.

Dia sortida: dissabte dia 13 de gener de 2007.

Hora sortida: 16.45 h. de la tarda a la Plaça d’En
Baltasar Ragón “La Magdalena”. Anirem en cotxes
particulars.

Cal portar: Roba d’abric i calçat adequats. Llanterna,
orelles... també porteu quelcom per fer un mos (sopar
lleuger), ja que pararem per recuperar-nos dels dos
itineraris.

Tornada: Abans de mitja nit aproximadament.

Telèfons de contacte: Toni Sanllehí 661 406 716 /
Enric Sanllehí 93 733 21 86.

Preguem confirmació d’assistència per organitzar els
grups i fer la sessió prèvia d’aprenentatge de sons.

ITINERARI PER L’ESPAI NATURAL 
DEL GAIÀ (ALTAFULLA I TAMARIT)

Dissabte, dia 27 de gener de 2007

Encetem el nou any visitant un espai fins ara desco-
negut per al nostre grup i que esperem que ens apor-
ti unes interessants observacions. La desembocadura
del riu Gaià forma part del Pla d’Espais d’Interès
Natural (PEIN) i és una de les darreres zones humides
que queden al nord del litoral tarragoní, juntament
amb els propers “muntanyans” de Torredembarra que

ja hem visitat en alguna altra ocasió. L’hivern és un
bon moment de l’any per acostar-s’hi doncs és quan
moltes espècies residents al centre i nord d’Europa
aprofiten la benignitat del nostre clima per venir-hi a
passar aquesta època. Així doncs, hi podrem veure
tant espècies residents com nombrosos hivernants
(ànecs, fringíl·lids, moixons...) i acostar-nos a la platja
als peus del Castell de Tamarit. Si tenim temps també
ens aproparem al pantà del Gaià, prop de Vespella
doncs també pot ser un lloc interessant per veure-hi
altres ocells.

Reunió preparatòria: dimarts dia 23 de gener a partir
de les 20.30 h.

Hora de sortida: dia 27 a les 7 h. davant La Sirena a la
Rambleta del Pare Algre. Anirem en cotxes particulars.

Cal portar: Roba i calçat adequats, prismàtics, guia,
esmorzar i dinar.

Telèfons de contacte: Toni Sanllehí 661 406 716 /
Enric Sanllehí 93 733 21 86.

GRUP DE BOTÀNICA

SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA

PASSEJADA PER LA PART SILÍCICA
DEL PARC

Diumenge, dia 14 de gener

Recorregut sobre sols silícics del Parc, per a l’obser-
vació de falgueres, arbustos i vegetació autòctona.

També la formació geològica de les roques silíciques
i volcàniques.

Lloc i hora de sortida: A les 8 del matí davant el Cen-
tre Cultural de la Caixa de Terrassa.

Desplaçament: En cotxes particulars.
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SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

Diumenge, dia 14

PIC DE BASTIMENTS (2.881 m) (Ripollès) 
És el cim més alt d’aquest indret, un cim adient per
començar una temporada, té unes magnífiques vistes
sobre les valls que li són properes i ens ofereix diver-
ses alternatives a l’hora del descens.
Dificultat: **

Vocal: Pep Vivó.

Diumenge, dia 21

PIC DE LA CABANETA (2.818 m) (Andorra) 
L’ascensió al pic de la Cabaneta, és una sortida per
començaments de temporada, de dificultat baixa,

però amb un recorregut força interessant amb una
bona visió sobre aquest sector fronterer pirinenc.
Dificultat: **

Vocal: Xavi Pereira.

Diumenge, dia 28

PEDRÓ DELS QUATRE BATLLES (2.382 m) 
En aquest cim hi conflueixen els termes d’Alinyà, la
Vansa i Fórnols, la Coma i la Pedra i Odén, separa l’Alt
Urgell i el Solsonès. Amb un relleu generalment
suau i amable, ens ofereix una esquiada tranquil·la i
agradable.
Dificultat: *

Vocal: Jordi Grau.

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA
GENER

CICLE NADALENC

Dilluns, dia 1 de gener de 2007 (Cap d’Any)
Matinal visitant les fonts intermitents de la serra de
l’Obac. Sortida a les 9 del matí de la plaça de Correus.

Dissabte i diumenge, dies 6 i 7 de gener
Avenc de l’Esquerrà. Via Anna (-206 m). Exploració
a aquesta important cavitat del Garraf per la via més
clàssica.

Es sortirà el dissabte a les 6 de la tarda de la plaça de
la Magdalena.

BIBLIOTECA
– ENDINS

Publicació d’Espeleologia
Federació Balear d’Espeleologia.
Núm. 28, novembre 2005 - Mallorca.

– FURADA
Revista dos Espeleólogos galegos
Núm. 12, año 2006.
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CIM - traça

CIM - traça, és un grup de gent jove aficionada a la muntanya.

Realitzem una sortida al mes que s’organitza conjuntament entre tots els components del grup en una reunió
prèvia.

Algunes de les activitats que podrem fer són: excursionisme, descens d’engorjats, crestes, vies ferrades,
orientació, alpinisme, esquí, escalada, etc.

Totes les propostes seran benvingudes.

En vols formar part?

Propera sortida: dies 20 i 21 de gener.

Dissabte, dia 20: Orientació a Prats de Lluçanès
Diumenge, dia 21: Crestes al Bergadà (lloc per decidir)

38è CURS D’EXCURSIONISME

Dimecres, 10 de gener Conferència sobre bicicleta de muntanya.

Dis. o diu., 13 o 14 de gener Sortida amb bicicleta de muntanya.

Dimecres, 24 de gener Conferència sobre espeleologia, a càrrec de Jaume Casanovas,
president de la SIS.

Dis. i diu., 27 i 28 de gener Exploració d’un avenc de la Serra de l’Obac o Sant Llorenç 
del Munt.

Dis. i diu., 10 i 11 de febrer Sortida de pràctiques d’esquí de fons.

Dimecres, 7 de febrer Conferència sobre esquí de fons.

Un referent cultural
Conferències/debat per professors universitaris i/o experts en una matèria

Cada dijous a 2/4 de 6 de la tarda
Sala d’actes d’ETSEIAT, carrer Colom, 11

Inscripcions: Portal Nou, 13  telèfon 93 783 44 35. Dilluns de 10 a 13 i de 17 a 20 hores
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Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

TEMPORADA 2006-2007
CAMINS DE GRAN RECORREGUT

EL CAMÍ DEL NORD O DEL CANIGÓ (GR-83)
MATARÓ-CANIGÓ-PRADA DE CONFLENT. 
LA RUTA DE L’EXILI

4a etapa. OSOR - LES PLANES
D’HOSTOLES (20,300 km)

Diumenge, 21 de gener

Dins el terme d’Osor (350 m), seguint el vell camí que
uneix les valls d’Osor i Susqueda i just abans d’arribar
al coll de Nafré (600 m), trobem la capella de la Mare
de Déu del Part, bastida abans del 1687 i restaurada
al segle XIX, avui pràcticament en runes. Arribats al
coll, a la seva part superior, a uns 3 quilòmetres, hi
destaca el Santuari de la Mare de Déu del Coll. Cons-
titueix un magnífic mirador sobre la vall de Susqueda,
els cingles del Far, la vall d’Osor i el massís de
Solterra. El lloc pertanyia al monestir d’Amer ja abans
del 860 i l’església de Santa Maria és esmentada al
1184 i el 1187, època en que fou bastit l’edifici i s’hi
instituí un priorat benedictí filial de l’abadia d’Amer.
L’església és un notable edifici romànic, de la fi de
segle XII, de pedra grossa i ben tallada, amb un airós
campanar d’espadanya de dos pisos sobre la façana i
un absis a llevant; la volta mostra reparacions fetes
probablement després dels terratrèmols del segle XV,
que afectaren tota la comarca.

El poble de Susqueda, fet abandonar l’any 1955 i
negat l’any 1961 pel pantà del mateix nom, sembla
voler emergir de nou i sovint es pot divisar part de
l’antiga església parroquial de Sant Vicenç, romànica,
consagrada el 1068 i modificada el 1860. Coronant el
portell i enfilant la cinglera, arribem al Pla de Sant

Martí, on es troba el santuari i petit nucli de Sant Martí
de Sacalm (806 m), anomenat d’antic de Cantallops,
esmentat l’any 1197 i del qual resta una part romàni-
ca del segle XII, havent estat del tot transformat el
segle XVII.

Tot i fent camí, si alcem la vista cap a l’esquerra, a
l’extrem d’una impressionant cinglera, es pot veure el
santuari de la Mare de Déu del Far, esmentat per pri-
mera vegada el 1269. La primitiva església fou des-
truïda pel terratrèmol del 1425, essent vestit l’edifici
actual el 1599-1648. L’especial situació del Far ha fet
sospitar que podia haver substituït algun antic santua-
ri o indret de cultes pagans, malgrat no es disposi
hores d’ara de cap prova documental o arqueològica
que ho confirmi.

Divisem el poble de Les Planes (350 m), al qual arri-
bem baixant per un camí molt pedregós i passant per
sota el pont de l’antic carrilet.

Dificultat: *

Desnivells acumulats aproximats: (+750 m) (–950 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 6 del matí.
(Com que el desplaçament és més llarg, sortim més
aviat).

Observacions: el desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure’s la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 8 al 17 de gener, amb-
dós inclosos, de 2/4 de 8 a 9 del vespre.

Notes: l’organització es reserva el dret de tancar la
inscripció abans de la data prevista en el cas d’ex-
haurir-se les places de l’autocar. Es recomana estar en
possessió de la llicència de la FEEC.

Preu de l’autocar: 14 euros per als socis, 17 euros
per als no socis.

Organitza: Vocalia de Senders.

Vocals: Robert Rué, tel. 93 788 06 48, Hermógenes
Díez, tel. 646 53 61 87, Enric Cortés, tel. 687 55 88 75,
Joan Perich, tel. 629 07 47 70.

PROPERA ETAPA
Dia 18 de febrer de 2007
LES PLANES D’HOSTOLES - OLOT
(21,700 km)
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PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS –CLII– 2a època

TRADICIONAL PESSEBRES

Diumenge, dia 14 de gener

Aquest any l’excursió que tradicionalment organitzem
pels pessebres vivents, la farem per la comarca
d’Osona, i concretament, per Sant Martí de Centelles.
Començarem la sortida a la creu del Pou, lloc on ens
deixarà l’autocar, i remuntarem per una suau pista
envoltada de masies. Arribarem a la rovira dels
Cerdans, i continuarem, ara en baixada, fins a arribar
al castell de Sant Martí de Centelles i des d’aquí,
baixant per un corriol que no presenta cap dificultat,
arribarem a la font de Sant Martí, seguirem per un
camí entre alzines i pins, que ens menarà a la masia
del Pou, i per una pista arribarem a la creu del Pou.

El nostre desig és que l’itinerari que us hem preparat
us sigui agradable i tranquil. Visitarem unes contrades
que havien estat molt més freqüentades anys enrere,
quan el tren era l’únic mitjà de transport; una època en
que el castell de Centelles constituïa una fita de mol-
tes excursions. La seva silueta es retalla a la dreta, en
sortir de la plana de Vic, tot seguint el curs del
Congost, anant cap al sud. Us permetrà descobrir
bonics indrets de boscos que s’alternen amb els
camps de conreu, i també passarem per la vora de
cingleres. gaudirem de bones vistes panoràmiques
del Montseny, el sector de la plana de Vic més proper,

Montserrat, Bellmunt, Puigsacalm, el Far i els Pirineus
al fons.

Retrobats amb els no caminadors, tots junts anirem a
menjar-nos el dinar de motxilla.

Els no caminadors aniran a Tona, i acompanyats d’un
guia, visitaran el camp de les Lloses, unes ruïnes de
caràcter militar. Les més antigues daten entre el bronze
final i el període preibèric (del segle VIII al V aC.)

El pessebre vivent que visitarem serà el de Tona, que
aquest any celebra la seva XXXV edició.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos a les
7.30 h. del matí.

Tornada: A la vesprada.

Pressupost: Viatge i entrada al pessebre 15 €.

Inscripcions: Del 2 al 10 de gener.

Vocals: Ricard Alegre i Julià Fossas, tel. 93 788 53 23
- 93 788 70 98).

PROPERA SORTIDA

Dia 11 de febrer de 2007

PASSEJADA PEL BERGADÀ

Inscripcions: Del 29 de gener al 8 de febrer.

PROGRAMA PER AL CICLE 2006-2007

2007

Gener 14 Tradicional PESSEBRES 

Pessebre Vivent “TONA”. Passejada vers els voltants del Castell de Centelles.

Febrer 11 Passejada pel Berguedà, ruta “Teresa Maria” (Berguedà)

Març 25 Els Gorgs d'Estiula (Ripollès)

Abril 15 Gavarres nord (Baix Empordà)

Maig 20 Voltants de Taradell (Osona)

Juny 16-17 Roques de Benet i Estrets d'Arnes (Terra Alta) - CLOENDA DEL CICLE.
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