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UN LLARG VIATGE

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
DE XAVI LLONGUERAS

Del 10 d’abril al 4 de maig, a la Sala d’Actes
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

ABRIL 2007

2, dilluns - Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

Del 10 d’abril - Exposició “Un llarg viatge” Centre
al 4 de maig

11, dimecres - Conferència tècniques d’alpinisme Curs d’Excursionisme

14 i 15, dis. i diu. - Sortida al Pirineu Curs d’Excursionisme

- Sortida d’esquí de muntanya al Pic d’Alba S. d’Alta Muntanya

15, diumenge - Sortida matinal de botànica a Sant Llorenç del Munt S. de Ciències Naturals

- Petites Travessades Familiars –CLV– 2a època S. d’Excursionisme

16, dilluns - Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

18, dimecres - ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA Centre

19, dijous - L’Excursionista dins de l’Espècie Humana Centre - Actes

20, divendres - Assemblea Ordinària S. Investigacions Subterrànies SIS

21, dissabte - Sortida a la serra del Montsec d’Ares i l’espai humit de S. de Ciències Naturals
Sant Llorenç de Montgai. Grup d’Ornitologia

22, diumenge - Visita al Parc Natural de la Muntanya de Sal de Cardona S. de Fotografia

- Els camins desconeguts de Sant Llorenç Cim-traça

- 7a etapa Camí del Nord o Canigó. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

26, dijous - Travessa a peu “Cap de Creus - Cap de Fisterra” Centre - Actes

27, divendres - Projecció video SOMONTANO-BARBASTRO Centre

Del 28 d’abril - Sortida col·lectiva al Parc Natural de les Bardenas Reales S. de Fotografia
a l’1 de maig a Navarra

MAIG 2007

2, dimecres - Conferència sobre fotografia de muntanya a càrrec Curs d’Excursionisme
d’en Francesc Muntada

5 i 6, dis. i diu. - Sortida al Pedraforca i pràctiques de fotografia Curs d’Excursionisme

13, diumenge - Caminades Pas a Pas, 4a Passejada per Collserola S. d’Excursionisme
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

En compliment dels Estatuts de l’Entitat, us convoquem per al dia 18 d’abril, dimecres, a la Sala d’Actes de
la nostra seu social, a 3/4 de 8 del vespre en primera convocatòria i a 1/4 de 9 en segona convocatòria a
l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’entitat, que es regirà segons el següent:

Ordre del Dia

1r Obertura i presentació de l’Assemblea a càrrec del President de l’Entitat.
2n Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea.
3r Memòria d’activitats presentades pels vocals de cada secció.
4t Estat de comptes i informe de tresoreria, a 31 de desembre de 2006.
5è Propostes i suggeriments (s’hauran de lliurar per escrit a la Junta Directiva).
6è Precs i preguntes. 

UN LLARG VIATGE

Exposició fotogràfica de Xavi Llongueras

Del 10 d’abril al 4 de maig, a la Sala d’Actes

De dilluns a divendres, de les 7 a 2/4 de 10 del vespre.

“Aquesta exposició és el fruit d’unir l’afecció a la fotografia i uns anys de viatjar pel món. 

Evidentment, calia triar entre les més de 30.000 diapositives de gent, paisatges, fauna, flora, costums, etc.
realitzades des de l’any 1988 fins al 2004. Ha estat molt difícil extreure les 40 fotografies que s’exhibeixen.

A l’hora de la selecció s’ha prioritzat la varietat global per davant de les més maques, espectaculars o
curioses de cada viatge.

A més del títol, país, ciutat o regió geogràfica i any, es reforça cada fotografia amb un petit comentari per
tal que l’espectador visqui el moment que em va motivar a realitzar la instantània, i també sensibilitzar sobre
el que es pot veure a la fotografia.

Totes les fotografies són còpia de la diapositiva original, i no han estat retocades digitalment ni per cap altre mitjà.”

Xavi Llongueras

AMB EL SUPORT DE:
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LA SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS PREPARA PER AL MES DE MAIG UN CURSET 

“INTRODUCCIÓ A LA GEOLOGIA”

El curset constarà de sessions teòriques i sortides de camp, per reconeixer sobre el terreny l’aprenentatge teòric.

En el proper full del mes de maig, es detallaran les dates, horaris, sortides.

Us esperem!

PER A LA SALVAGUARDA DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I LA SERRA DE L’OBAC

NECESSITEM EL VOSTRE AJUT!

La Campanya de la Coordinadora contra la carretera de Matarrodona no ha acabat pas, però ha entrat en una
altra fase. L’objectiu ara és aprofitar tot el capital d’esforç i legitimitat guanyats en la lluita a favor del parc per
forçar canvis en les estructures de gestió i participació del parc natural, canvis que facin impossible que
actuacions tan iresponsables i prepotents com les que hem viscut es puguin tornar a repetir en el futur.

Durant aquests mesos les entitats que formen part de la Coordinadora hem hagut d’aportar quantitats
econòmiques de vegades força importants per tirar endavant la campanya (anuncis als diaris, pancartes,
organització de la concentració al coll d’Estenalles, adhesius, tríptics, cadenes, etc.), i malgrat que ja hem
assumit una part important dels costos, el dèficit continua essent considerable.

Per això us volem demanar la vostra col·laboració econòmica, en la mesura que us sigui possible, col·labo-
ració que podeu fer efectiva mitjançant ingrés al compte corrent núm.

2100-0715-12-0200134788

(Especificant “Coordinadora Sant Llorenç del Munt”). De debò que ho necessitem i tota aportació serà benvinguda.

Moltes gràcies novament pel vostre suport.

CAMPANYA DELS 100 CIMS
Felicitem al nostre consoci Marcel Puig i Puig, que ha estat el primer Federat en completar aquest repte en
assolir el cim número 100 el passat dia 5 de febrer.

Enhorabona!
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AVÍS PER ALS FEDERATS/DES AMB 
LLICÈNCIES SUB-14 I SUB-17

En cas d’accidents de federats/des de les modalitats Sub-14 i Sub-17 es dóna la circumstància, no con-
templada inicialment, que el Servei d’Assistència de Mapfre demana el número de pòlissa de l’assegurança.

Aquest número és el: 055-0680000022.

Cal que el tingueu present en el cas de tenir que comunicar qualsevol incidència.

REFUGIS DE LA FEEC

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ens ha fet arribar el calendari d’obertura i els preus
dels serveis dels seus refugis.

Podreu trobar tota aquesta informació a la Cartellera del Centre i a la pàgina web de la Federació: 
www.feec.cat.

NORMATIVA DE REGULACIÓ 
DE L’ÚS PÚBLIC AL PARATGE NATURAL

D’INTERÈS NACIONAL DE POBLET

La FEEC ens ha fet arribar la normativa que regula les activitats desenvolupades dins aquest espai.

En relació a allò que més pot interessar als nostres associats, cal destacar el següent:

Senderisme: L’accés es lliure, dins les pistes i camins ja existents, excepte per a grups organitzats de més
de 20 persones. En aquest cas, caldrà demanar autorització prèvia a l’equip de gestió del Paratge.

Bicicleta de muntanya: Es pot transitar lliurement només pels camins i pistes ressenyats en un llistat que
apareix a la normativa, sempre i quan no es tracti de grups organitzats de més de 10 persones. En aquest
cas, caldrà demanar autorització prèvia a l’equip de gestió del Paratge.

A Secretaria disposem del text complet d’aquesta normativa, per a tots els interessats que en vulguin tenir
un coneixement més específic.

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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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

BIBLIOTECA

Donatiu del Museu de Granollers:

– BONET i GALOBART, M. Àngels; VALLÈS i XIRAU,
Joan; Plantes, Remeis i Cultura Popular del Montseny.
Etnobotànica d’una Reserva de la Biosfera. Granollers.
Brau edicions, Museu de Granollers, 2006.

Donatiu de Manel Planchat:

– FONT i SAGUÉ, Mossèn N.; Notes Científiques (1905-
1908). Barcelona. Impremta de la Casa Provincial
de la Caritat, 1909.

Arxiu:

El passat dia 24 de febrer es van començar a recollir i
transferir a l’actual seu del CET les primeres caixes
amb la documentació històrica del Centre. Aquesta,
però, no és encara una documentació consultable ja
que no està definida la seva classificació definitiva, i
per tant, no s’han pogut confeccionar els primers
inventaris. De moment resta fora de consulta.

En aquesta tasca de trasllat físic de la documentació,
en la qual encara queda molta documentació per
aplegar i retornar, la Comissió d’Arxiu vol agrair l’ajuda
desinteressada tant física com intel·lectual del soci i
gran coneixedor del Centre Rossend Sanllehí.

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

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

FESTA DE SANT JORDI 2007

L’EXCURSIONISTA DINS DE L’ESPÈCIE
HUMANA

TAULA RODONA HUMORÍSTICA

Dijous, 19 d’abril

A les 8 del vespre a la sala d’Actes

Ponents: Jaume AULET, professor de Literatura
Salvador CARDÚS, sociòleg
Ada CASTELLS, periodista i escriptora
Raimon ESCUDÉ, advocat

Moderador: Salvador COMELLES, professor i escriptor 

TRAVESSA A PEU, DES DEL CAP DE
CREUS FINS AL CAP DE FISTERRA

Dijous, 26 d’abril

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de Jordi Colell.

En aquest audiovisual podreu veure imatges d’aquesta
travessa en solitari, resseguint bàsicament el GR 11 i
el Camí de Sant Jaume.

A mesura que es camina, tot va canviant en els variats
paisatges d’aquest recorregut de 1.700 quilòmetres.

Enrere queda el blau de la Mediterrània, els llacs i els
cims del Pirineu, els parcs i boscos d’Euskalerria, les
vinyes de La Rioja, els camps daurats de Castella, el
verd de Galícia, la Costa de la Mort... I quan s’arriba al
Cap de Fisterra, després de tres mesos de caminar... el
sol es pon dins l’oceà, s’encén el far i el viatge s’acaba.

SOMONTANO - BARBASTRO

Divendres, 27 d’abril

A les 8 del vespre, a la sala d’Actes

Projecció del video de la XXXIII Asamblea y Marcha
Nacional de Montañeros Veteranos a SOMONTANO-
BARBASTRO (Serra de Guara, riu Vero) i de les visites
turístiques de vall d’Ordesa, monestir de San Juan de
la Peña, monestir de Leyre i Santa Creu de Serós, Port
d’Ibañeta, Foz de Lumbier i Roncesvalles.

Video realitzat pel Sr. Xavi Bros.
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Reunió preparatòria: 16 d’abril en la Tertúlia fotogrà-
fica dels dilluns.

Vocal de la Sortida: Jordi Albareda.

SORTIDA COL·LECTIVA AL PARC
NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA
DE LES BARDENAS REALES DE
NAVARRA

Dissabte, diumenge, dilluns i dimarts, 28, 29, 30 d’abril
i 1 de maig

Situades al SE de la Comunitat Foral de Navarra, les
Bardenas Reales formen un espai de 42.500 Ha en el
qual l’erosió de les argiles, guixos i sauló provinents
del plegament pirinenc, han creat un paratge d’apa-
rença lunar, amb barrancs, pelats altiplans i altius i
solitaris turons.

Aquesta sortida havia estat programada l’any passat
per aquestes mateixes dates i no es va poder dur a
terme per manca de quòrum. Esperem que enguany
es pugui fer.

Durant les properes Tertúlies Fotogràfiques acabarem
de completar el programa a seguir.

Reunió preparatòria definitiva: dilluns 16 d’abril.

Desplaçaments: en cotxes particulars.

Allotjament: alberg o turisme rural a mitja pensió
(sopar, dormir i esmorzar).

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Abril: dilluns 2 i 16 a les 20:30 h.

PROGRAMA D’ACTES I SORTIDES 

VISITA AL PARC NATURAL DE LA
MUNTANYA DE SAL DE CARDONA

Diumenge 22 d’Abril

En el recinte Mina Nieves, hom hi pot contemplar una
meravella de la natura, els afloraments salins de la
muntanya de sal de Cardona que ja era coneguda i
explotada en temps dels romans.

En la Vall Salina i en una depressió de 86 metres es
troba la Minilla, galeria d’uns 500 metres que podrem
recórrer per admirar les formacions d’espectaculars
estalactites i estalagmites així com les diferents vetes
de sals sòdiques, potàssiques i magnèsiques.

Després, sempre i quant aconseguim el corresponent
permís, podrem fotografiar la muntanya de sal amb
detall per després dirigir-nos a les instal·lacions de
maquinària dels pous d’extracció anomenats Alberto i
Mª Teresa. 

Si encara ens queda temps, podrem visitar la magnífica
vila de Cardona i el seu Parador, que va esser castell
construït en l’any 886 per Guifré el Pilós. 

Pressupost aproximat: 10 euros per l’entrada al Parc.

Sortida: en cotxes particulars.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS
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El dia 31 de març es celebrà la Cursa Social del Club
d’esquí Terrassa.

El dia 1 d’abril es dóna per acabada la temporada de
pre-competició d’esquí.

El dia 4 d’abril es dóna per acabada la temporada
d’esquí de competició.

Durant els dies 2, 3 i 4 d’abril s’organitzaran diferents
activitats per als components de l’equip de competició,

pinball, rafting al Canal Olímpic de la Seu d’Urgell, i
alguna caminada per la muntanya.

Els dies 17 i 18 de febrer van acabar els diferents
cursets d’esquí de snowboard celebrats a l’estació
d’esquí de la Masella.

El passat dia 12 de març es va constituir la nova Junta
de la secció d’esquí.

S’estan preparant els estatjos d’estiu com cada any.
Queda per concretar dates i lloc.

SECCIÓ D’ESQUÍ

SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA

SANT LLORENÇ DEL MUNT

Diumenge, 15 d’abril

Recorregut: pel nord del Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt, per a l’observació i coneixement de la flora
rupícola i de codines.

Itinerari: Alzina del Sal·lari, coll de Boix, era dels Enrics
i pujada (optativa) al turó del Mal Pas de Puigdoure.

Nota: Aquest itinerari és bastant llarg.

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

Desplaçament: En cotxes particulars.

LA SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS
PREPARA PER AL MES DE MAIG UN CURSET

“INTRODUCCIÓ 
A LA GEOLOGIA”

El curset constarà de sessions teòriques i sorti-
des de camp, per reconèixer sobre el terreny l’a-
prenentatge teòric.

En el proper full del mes de maig, es detallaran
les dates, horaris i sortides.

Us esperem.
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GRUP D’ORNITOLOGIA

SERRA DEL MONTSEC D’ARES I
L’ESPAI HUMIT DE SANT LLORENÇ 
DE MONTGAI (La Noguera)

Dissabte, dia 21 d’abril

L’itinerari d’aquest mes d’abril constarà en combinar
una passejada per una part de la serra del Montsec,
pel Congost de Terradets i una estada a l’embassa-
ment de Sant Llorenç de Montgai. Són dos hàbitats
força diferents, però tenen la característica de trobar-
se propers i dins la mateixa comarca. En la primera visi-
ta podrem veure espècies d’ocells rupícoles o rapi-
nyaires... mentre que en la continuació de l’excursió
anirem a l’embassament, on hi esperem trobar ocells
propis d’ambients aquàtics. En aquesta època també
esperem retrobar-nos amb la millor primavera orni-
tològica i les bones observacions que sovintegen en
aquests mesos.

Reunió preparatòria: dimarts dia 17 d’abril, on es
concretarà l’itinerari.

Sortida: 6.30 h a la Rambleta del Pare Alegre (davant
de La Sirena).

Anada: en cotxes particulars.

Tornada: al vespre.

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

Recordeu-vos que aquest mes d’abril tan sols
ens trobarem el dia 17 a partir de les 20.30 h. al
local del Centre per tal de preparar activitats, sor-
tides, etc.

CALENDARI DE REUNIONS I
SORTIDES PREVISTES D’ABRIL A
JUNY DE 2007

REUNIONS*
ABRIL, dia 17

MAIG, dies 8 i 22 

SORTIDES*
ABRIL 21 - Serra del Montsec d’Ares i

embassament de Sant Llorenç de
Montgai (La Noguera)

MAIG 12 i 13 - Alinyà i Serra d’Odèn i Port del
Compte (Alt Urgell - Solsonès).
Caldrà confirmar assistència en un
llistat.

JUNY - Vall Fosca, Estany de Montcortès.
(Pallars Jussà)

* Totes les reunions són els 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.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Divendres, dia 20 d’abril, a les 10 del vespre

Amb l’ordre del dia següent:

- Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i aprovació si s’escau.

- Estat de comptes del curs 2006.

- Informe de la Presidència.

- Elecció de nou President i de la Junta Directiva.

- Programació activitats per a l’any 2007.

- Precs, preguntes i suggeriments.

– ECOLOGIA I CONSERVACIÓ EN EL DESCENS 
DE BARRANCS
la caverna virtual

– FORJADORS DE L’ESPELEOLOGIA CATALANA
Vol. I
Federació Catalana d’Espeleologia

– CAVERNES núm. 26
Aniversaris.

– GRALLERA
Revista de divulgació espeleològica
núm. 6. Any 2006.

– SOTTO TERRA
Rivista di Speleologia del G.S.B.-U.S.B.

Donatiu d’Enric Carles Gil
– LA ESPELEOLOGIA VERTICAL

Mike Meredith
Centro de documentación espeleológica
Serie de divulgación 2000

– ESPELEOLOGÍA EN EL PAÍS VASCO

SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

BIBLIOTECA

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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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

Dissabte i diumenge, dies 14 i 15 d’abril

PIC D’ALBA (3.118 m) (Alta Ribagorça)

Situat a l’extrem occidental és el darrer cim de la serralada de la Maladeta que supera els 3.000 metres. La seva
proximitat al conegut Aneto, fa que no sigui gaire visitat, es per això que podrem gaudir d’una excel·lent jornada
d’esquí de muntanya i estalviar-nos la cua del pas de Mahoma.

Dificultat: ***

Vocal: David Aragay

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA
ABRIL

38è CURS D’EXCURSIONISME

Dis. i diu., 14 i 15 d’abril Sortida al Pirineu.

Dimecres, 2 de maig Conferència sobre fotografia de muntanya, a càrrec de Francesc
Muntada, de la secció de Fotografia del CET.

Dis. i diu., 5 i 6 de maig Sortida al Pedraforca i pràctiques de fotografia.

Dimecres, 11 d’abril Conferència sobre tècniques d’alpinisme a càrrec 
de Jaume Galofre.

ELS CAMINS DESCONEGUTS DE SANT LLORENÇ

Diumenge, 22 d’abril

Voleu conèixer camins que no són gaire transitats, que ens portaran a llocs inversemblants, que no creureu
que sou tan prop de casa.

Som-hi segur que serà una experiència interessant.
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Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

TEMPORADA 2006-2007
SENDERS DE GRAN RECORREGUT

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

7a etapa. BEGET - PRATS DE MOLLÓ
(19,500 km)

Diumenge, 22 d’abril

En el mes de febrer de 1939, les tropes franquistes
van ocupar tota la frontera pirinenca, impedint el pas,
com a mínim, per les principals vies de comunicació.
Més de 450.000 persones van creuar la frontera aquells
dies de febrer pel coll d’Ares, el coll de Malrem, el coll
de Lilla, el Pertús i Portbou. De tots aquells colls o
passos, el de Malrem, per on passa aquesta ruta, era
el més dificultós, no pas per la seva altitud o accidents
excepcionals, sinó perquè l’aproximació i el creua-
ment s’havien de fer a peu. Procedents d’Olot, Oix i
Beget, passant pel coll de Golofreu i el de Malrem, van
arribar a La Menera, un petit poble de la Catalunya
Nord de poc més de 300 habitants en aquells anys,
més de 5.000 refugiats van trobar ajuda i aixopluc.

La Menera, territori més meridional de les possessions
continentals de l’estat francès, fou la principal via de
comunicació durant segles, a peu i a cavall, entre les
planes del Rosselló i el Vallespir amb les de la Garrotxa
i el Ripollès.

Per aquests indrets, és per on passa la nostra cami-
nada, sortim de Beget (577 m) i anem seguint el corriol
“Tour du Vallespir” que ens menarà a Prats de Molló
passant pel Coll de Golofreu (940 m), coll de Malrem
(1.130 m), La Menera (777 m), coll de la Guilla (1.194 m)
i arribant a Prats de Molló, vila fortificada a partir de la
carta de poblament de Jaume I el 1245. És important
visitar l’església parroquial de Santa Justa i Santa
Rufina, d’origen romànic del segle XIII, sols resta el
campanar de torre quadrada, la nau del gòtic tardà és
del segle XVIII.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats:
(+1.060 m) (–900 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 6 del matí. 

Observacions: el desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure’s la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 9 al 18 d’abril, ambdós
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 20 de maig de 2007

PRATS DE MOLLÓ - MARIALLES - COLL DE JOU
(23,100 km)

ETAPES QUE RESTEN

8a etapa 20 de maig PRATS DE MOLLÓ - MARIALLES - COLL DE JOU 23,100 km

9a etapa 17 de juny REFUGI DE MARIALLES - CANIGÓ - TAURINYÀ 27,300 km

10a etapa 8 de juliol DINAR DE GERMANOR
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PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS –CLV– 2a època

GAVARRES NORD (Baix Empordà)

Diumenge, dia 15 d’abril
Aquesta sortida serà una passejada que ens permetrà
endinsar-nos una mica fins els primers contraforts del
massís de les Gavarres, on es barregen una sèrie
d’elements patrimonials de molta vàlua, però que no
ens hi serà possible una visita acurada.

Quan ens adreçàrem al Consell Comarcal per dema-
nar informació, van dir-nos que aquesta ruta és una de
les més agradables que hi ha per la comarca, però
que malauradament pel que fa al caràcter patrimonial,
no està gaire ben solucionat respecte a les visites que
s’hi poden fer. Cal afegir que la caminada no porta cap
mena de complicació; al contrari, és més aviat planera
i transcorre per camí ample.

Començarem la caminada a Cruïlles, que conserva
com a últim vestigi del castell original, una torre romà-
nica cilíndrica i que curiosament està coronada per una
olivera. El perfil del nucli també està dominat pel cam-
panar de l’església parroquial de Santa Eulàlia. A
aquesta torre, tot i que que el seu accés interior és mit-
jançant una escala vertical de fusta, no està permès
pujar a la seva part superior. No obstant això, per la
seva situació al lloc on es troba, al bell mig de la pobla-
ció, ens permet tenir una idea molt real del que fou.

Sortint de Cruïlles i en pocs minuts, farem cap al
Monestir benedictí de Sant Miquel de Cruïlles, d’estil
romànic i de gran interès cultural i patrimonial. Lamen-
tablement no ha estat possible aconseguir una petita
visita al seu interior perquè està en procés de restau-
ració i té les pintures i el mobiliari tot tapat i protegit.

Continuant la nostra caminada, arribarem a la petita
església de Sant Joan de Salelles, que pertany al muni-
cipi de Sant Sadurní de l’Heura. Fou construïda als
segles X o XI. Després trobarem el barri de Salelles que
comprèn diverses masies força importants. Una mica a
l’esquerre del camí, veurem l’alzina Grossa, un arbre
monumental que si no hi ha pressa bé mereix una visita,
malgrat que fa temps que és morta.

Endinsant-nos al bosc per un corriol, arribarem al que
fou molí fariner “Molí d’en Frigola”, a la riba del riu
Daró, i que es va restaurar fa uns tres anys. El més
interessant de tot és el seu sistema hidràulic exterior
(bassa, rec, aqüeducte i resclosa), ja que al seu inte-
rior ni ho ha res.

Es coneix l’existència d’aquesta construcció ja al segle
XIII, amb diverses ampliacions posteriors. Pel lloc on es
troba, podríem dir que és un petit oasi enmig de les
muntanyes.

Després de gaudir d’aquest entorn, continuarem el
camí i amb poc tros arribarem al forn de calç d’en
Puigmiquel, que estigué en funcionament fins als anys
60. Actualment està restaurat amb molta cura.

Continuarem la nostra passejada i tot guanyant una
mica d’alçada, anirem albirant unes panoràmiques molt
boniques de les Gavarres, fins arribar a Sant Sadurní de
l’Heura. Aquest nucli forma un conjunt de carrers
estrets i llargs. L’església, documentada ja al segle XI,
és ara un edifici del XVIII. De l’antic castell no se n’ha
preservat res, tot i que és probable que el campanar vell
–torre romànica quadrada– de l’església, formés part de
les seves defenses. Després d’una curta reposada en
aquesta vila, continuarem camí en direcció a Monells.

Monells és un petit nucli urbà, típic d’un poble d’origen
medieval i que mereix una detinguda visita. La riera del
Rissec divideix el nucli en dos barris: el barri del Castell
i el barri de la Riera. El del Castell està organitzat al vol-
tant de la seva plaça Major que en gran part és porxa-
da i digna de veure. L’antic castell estava situat a la part
més alta del turó i pràcticament no se n’ha conservat
res; no obstant això, sí que han quedat restes molt evi-
dents de les muralles originals. Al barri de la Riera mereix
una visita a l’església parroquial gòtica de Sant Genís.

En aquest lloc ens trobarem amb els no caminadors,
per anar a fer el dinar a l’ermita de l’Esperança, molt a
prop de Cruïlles.

Els no caminadors, en havent esmorzat, tindran ocasió
de fer un tomb per Palafrugell.

Temps de marxa: Unes quatre hores.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos, a les 7 del
matí.

Tornada: A la vesprada.

Pressupost: 12 €.

Vocals: Josep Àlvarez i Pere Torrella, tels. 937 358 178
i 937 332 039.

PROPERA SORTIDA

Dia 20 de maig de 2007

VOLTANTS DE TARADELL (Osona)

Inscripcions: del 7 al 15 de maig

PROGRAMA PER AL CICLE 2006-2007
2007

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.

CET 74_abril 07  26/3/07  10:12  Página 13



14

CAMINADES PAS A PAS

Vols viure de prop la naturalesa al llarg de l’any?

Vine a trepitjar la terra amb nosaltres

Per estimar el país, cal conèixer-lo

Caminarem pas a pas amb sortides 
mensuals, descobrint espais 

i llocs sorprenents

Vine, t’esperem! Decideix-te, vinga!

CAMINADES PAS A PAS
II (1a època)

4a PASSEJADA PER COLLSEROLA
(Vallès Occidental)

Diumenge, 13 de maig

Ja tenim aquí una altra matinal per Collserola. Aquesta
petita serra que tant ens agrada al Rossend i a mi
mateix, és increïble, els matins tan preciosos que hem
passat, i que amb l’ajuda d’uns bons amics anem tro-
bant nous racons i llocs que després anem enllaçant
fins configurar una altra possible excursió. Així, com
aquell qui no vol, ja en tenim quatre de fetes, no sabem
fins quantes podrem arribar a fer nosaltres mateixos!
quedem sorpresos que aquests entorns ens segueixin
ensenyant nous llocs i racons, tan plens de solitud, de
colors que la mare natura ens regala i d’una bellesa
encisadora i que molt poca gent coneix i en pot gau-
dir. Nosaltres creiem que una de les nostres tasques,
és que a part que en gaudim descobrint aquestes
rutes, es gaudir-les i compartint-les amb tots els
amics i amigues del Centre Excursionista.

És per això que anirem seguint aquesta feina, mentres
puguem i fins que els companys i companyes del nostre
estimat Centre, ens confiïn el seu suport. Gràcies a tots.

La sortida d’avui, ens ensenyarà uns indrets que
creiem doncs que poca gent coneix si bé el comença-
ment és el clàssic, és a dir: Estació de Sant Cugat,
Rambla Ribatallada, Pi d’en Xandri i Can Borrell. A par-
tir d’aquí, començarà l’aventura. Passarem pel petit
pantà de Can Borrell, trobarem un petit zoo amb
cèrvols, cabres, ponis, etc. Passarem una bona estona
per un frondós bosc, creuarem per un viaducte, i co-
neixerem dues fonts precioses, la “font de l’Arrabas-
sada” i la de “Can Ribes”. No sabem si degut a la
sequera hi trobarem aigua, però de totes maneres el
lloc és mereixedor d’una visita.

A les hores continuarem amunt fins quasi tocar la torre
de Norman Foster i seguirem per la carretera de l’obser-
vatori Fabra. Abans d’arribar-hi, seguirem per un cami-
net que baixa per la dreta fins a trobar la carretera de
l’aigua, la seguirem uns metres tot seguint una drece-
ra que ens deixarà al carrer que ens portarà a la plaça
del Doctor Andreu, lloc d’arribada i sortida del funicu-
lar del Tibidabo i del famós tramvia blau.

Nosaltres seguirem a peu passant pel davant del
Cosmocaixa i arribarem al Monestir de Valldonzella. Si
podem, farem una breu visita, seguirem avall fins a la
plaça Kennedy, pujarem al tren a l’Avinguda Tibidabo
fent transbord a Gràcia per enllaçar amb el de
Terrassa. Aquesta excursió és una mica més llarga
que les fetes fins ara i si el temps de marxa ens ho
permet podrem gaudir de tot l’esmentat.

Ja només ens queda agrair la vostra companyia i
esperar que tots junts i com sempre ens ho passem
“PIPA”.

Lloc i hora de sortida: entre 3/4 de 7 i les 7 del matí
a la Rambla d’Ègara. Ferrocarrils de la Generalitat.

Tornada: Està prevista entre les 2 i 2/4 de 3 de la tarda,
sempre depenent del tren.

Pressupost: Aproximadament 4.45 €.

Vocals: Rossend Sanllehí i Fustagueras i Antoni Giménez
i Cartoixa, per a més informació, tel. 93 783 85 20.

PROPERA SORTIDA

Dia 3 de juny de 2007

QUERALBS-NÚRIA (Ripollès)

Us hi esperem!

CAMINADES PAS A PAS
PROGRAMA PER AL CICLE 2007

Maig 13 4a Passejada per Collserola Rossend Sanllehí Vallès Occidental
Antoni Giménez

Juny 3 Queralbs-Núria Màrius Ferrer Ripollès

Informació de la data de preparació del calendari 2007 i 2008 a través del Butlletí i la web

Comptem amb tu!
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connecta’t
a la nostra web

www.ce-terrassa.org
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