
FUNDAT L’ANY 1910

PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 76 - JUNY 2007
3a època

CAMPAMENT DE VACANCES 2007

Dijous, 28 de juny, a les 10 de la nit, a la Sala d'Actes

Reunió per tal de donar informació suplementària sobre el 59è Campament de Vacances, al Parc
Nacional del Triglav, Eslovènia. I si és el cas aclarir dubtes a tots els interessats.

Recordeu que del 3 al 6 de juliol, s'ha de formalitzar el pagament definitiu per assistir-hi. Com sempre
el podeu realitzar a la Secretaria del Centre de 2/4 de 8 a les 9 del vespre.

4t Curs de canons i engorjats. Formiga (Osca). 6 de maig de 2007. Foto: Guillem Villagrasa
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

JUNY 2007

2, dissabte - Ruta pel Modernisme del Maresme S. de Fotografia

3, diumenge - VII CAMINADA INFANTIL DE TERRASSA Centre

- Queralbs-Núria. Caminades Pas a Pas S. d'Excursionisme

4, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

5, dimarts - Reunió campanya d'estiu a Pics d'Europa SIS

7, dijous - El DESIERTO PINTADO I ROSSIYA 
de Moscou a Vladivostok-, Documentals Centre-Actes

8, divendres - LES COVES EN SAL DE CARDONA EN EL MARC 
DE L'EQUILIBRI NATURAL SALÍ- Centre-Actes

9 i 10 dis. i diu. - Festa de St. Bernat de Menthon S. d'Alta Muntanya

13, dimecres - Conferència sobre descens de canons i engorjats Curs d'Excursionisme

14, dijous - PROJECCIÓ DE PEL-LÍCULES GUANYADORES 
DEL 24 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE 
MUNTANYA I AVENTURA DE TORELLÓ Centre-Actes

16 i 17, dis. i diu. - Sortida a la Vall Fosca i estany de Montcortés. Ornitologia S. de Ciències Naturals

- Petites Travessades Familiars –CLVII– 2a època S. d'Excursionisme

- Sortida de descens de canons i engorjats Curs d'Excursionisme

- Sortida del Cim-traça S. d'Alta Muntanya

17, diumenge - Sortida de tot el dia de Botànica S. de Ciències Naturals

- 9a Etapa El Camí del Nord o Canigó. Vocalia de Senders S. d'Excursionisme

18, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

23 i 24, dis. i diu. - Sortida al Solencio de Bastaras SIS

27, dimecres - Cloenda del 38è Curs d'Excursionisme Curs d'Excursionisme

28, dijous - Reunió Campament de Vacances Centre

JULIOL 2007

8, diumenge - Cloenda El Camí del Nord o del Canigó. Vocalia Senders S. d'Excursionisme

AMB EL SUPORT DE:
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

VII CAMINADA INFANTIL DE TERRASSA
Diumenge, 3 de juny de 2007

DE L’ALZINA DEL SAL·LARI A LA COMA D’EN VILA

La sortida tindrà lloc a les 9 del matí de l’Alzina del Sal·lari (carretera de Terrassa a Mura, km 11). Carregarem
l’esmorzar i ens dirigirem a la font dels Traginers; passarem per l’avenc del Llest i continuarem direcció nord
cap a la caseta del Guàrdia. I tot gaudint d’unes fantàstiques vistes al bell mig del Parc Natural arribarem a
la Coma d’en Vila, lloc on esmorzarem. Visitarem l’Alzina Bonica –o del Vent– per baixar pels Graons de Mura
i tornar a l’Alzina del Sal·lari.

El temps aproximat del recorregut serà d’unes dues hores i mitja. US ESPEREM!

ACTE INCLÒS DINS LA PROGRAMACIÓ DE LA XVI SETMANA DEL MEDI AMBIENT DE TERRASSA

(Vegeu programa apart)

NOVA DATA PEL CURSET D'INICIACIÓ 
A LA GEOLOGIA

Us comuniquem que el curset d'iniciació a la geologia programat inicialment pel mes de maig d'enguany,
ha estat posposat al mes de novembre de la propera tardor.

PRESENTACIÓ DELS OBJECTIUS
copiDIP I copiFILM

El dijous dia 21 de juny, a les vuit del vespre i a la Sala d'Actes, es farà la presentació de CopiDIP i Copi-
FILM, dos objectius que permeten digitalitzar diapositives i pel·lícules amb bona qualitat i resolució, men-
tre les imatges es passen per un projector.

D'especial interès per a tots els afeccionats a la fotografia i a la filmació en 8-16 mm, aquests dispositius
seran presentats pel nostre consoci Joan Aguado, dissenyador i creador del producte. 

BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

BIBLIOTECA

Ingrés per subscripció:
– CARLES i PALOMAR, Àngels; Domingo Cirici i

Ventalló. Un periodista terrassenc a Madrid.
Terrassa: Fundació Torre del Palau, 2007.

Donatiu de Neus Marcé i Pidelaserra, vídua de
Joan Costa i Costa:
– MARCÉ i PIDELASERRA, Neus; Petita memòria histò-

rica d’una família terrassenca 136-1941. Barcelona:
Copisteria Risc, 2007.

Arxiu:

Donatiu del Dr. Josep Ma. Arias i Ventalló:
Còpia de la documentació de l’estudi preliminar per
instal·lar un telefèric des de Can Robert a Sant Llorenç
del Munt. Any 1959.

Horari d’atenció al públic: 
divendres, de 19 a 21 hores.
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PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

Dijous 7 de juny de 2007

a les 8 del vespre
Sala d'actes del CENTRE CULTURAL

EL DESIERTO PINTADO

Realitzada i dirigida per: Josep Vidal i Masó

Documental que, partint de la ciutat de Las Vegas, mostra una ruta pels Parcs Nacionals de l'entorn de la
conca del riu Colorado: Monument Valley, Canyonsland, Arches, Bryce Canyon i el més destacat de tots,
el Gran Canyon.

El títol “Desierto Pintado” és el nom que van donar-li els descobridors espanyols a aquestes regions desèr-
tiques plenes de colors.

El documental és presentat, dins les pròpies imatges, pel Dr. Josep Maria Arias, soci del Centre Excursio-
nista de Terrassa, que fa la introducció històrica i geogràfica de cada Parc que es presenta.

Premis obtinguts el 2005 i 2006

Concurs Centre Excursionista de Catalunya - 1r PREMI
Concurs Nacional de Navàs - 2n PREMI
Biennal Ciutat de Sabadell    - 3r PREMI

ROSSIYA - DE MOSCOU A VLADIVOSTOK -

Realitzada i dirigida per: Josep Vidal i Masó

Documental sobre el mític ferrocarril Transiberià, la seva història i el seu recorregut de 9.289 quilòmetres
durant set dies, des de Moscou fins Vladivostok, vist a través d'un viatge d'amics fet el mes d'abril de 2006,
abans d'acabar l'hivern siberià. Es mostra la vida en el tren, les estacions de la ruta i algunes ciutats visi-
tades, com: Moscou, Novosibirsk (capital de la Sibèria Occidental), Irkutsk i Litsvianka, situades en front
d'un glaçat llac Baikal, i finalment Vladivostok, la capital de l'orient rus, situada en l'oceà Pacífic, enfront
de les costes del Japó.

Premis obtinguts el 2005 i 2006

Concurs Centre Excursionista de Catalunya - 1r PREMI
Concurs Nacional de Navàs - 2n PREMI
Certamen de cinema Miquel Fàbregues  - 1r PREMI

Acte programat dins la XVI Setmana del Medi Ambient de Terrassa.

ENTRADA GRATUÏTA: Caldrà haver recollit les entrades, previàment, a la Secretaria del Centre Excursio-
nista de Terrassa.

CET 76_juny 07  28/5/07  12:34  Página 4



5

LES COVES DE SAL DE CARDONA EN EL
MARC DE L'EQUILIBRI NATURAL SALÍ

Divendres, 8 de juny

A les 8 del vespre, a la Sala d'Actes

A càrrec de Ferran CARDONA i OLIVAN

A Cardona existeix l'aflorament de sal més important
de l'Europa occidental, anomenat “el Salí” pels cardo-
nins. Malgrat tenir una superfície modesta, s'hi han
desenvolupat importants fenòmens càrstics, tant su-
perficials com subterranis, que han fet d'aquest racó
del món un indret de gran importància des del punt de
vista geològic i carstològic. Espeleològicament, el
Forat Micó ha estat la cavitat més coneguda des de
temps immemorials.

Ara bé, als voltants de 1925 s'inicien les labors mine-
res per explotar les sals potàssiques que amaga el
subsòl. Així, l'aflorament es converteix en territori
miner. Aquest fet tindrà una gran transcendència, ja
que les actuacions humanes, efectuades tant en
superfície com en el subsòl, trencaran el fràgil equili-
bri d'un indret tan sensible com ho és el salí. A resul-
tes d'això, s'hi varen produir importants canvis a la
hidrologia i a la hidrogeologia local, amb conseqüèn-
cies devastadores. Una d'aquestes conseqüències va
ser, precisament, la generació d'una cavitat de més de
quatre quilòmetres de recorregut explorats.

Aquesta xerrada va més enllà de ser una descripció
de les coves que amaga la sal de Cardona. És també
la història dels esdeveniments que han donat lloc a la
generació de fenòmens espeleològics espectaculars,
com també de l'important paper que han jugat els
espeleòlegs en la minimització dels problemes que
han afectat l'aflorament salí.

L'autor-presentador d'aquesta interessantíssima con-
ferència és Ferran Cardona i Olivan (Barcelona, 1953),
llicenciat en ciències geològiques i expert en l'estudi
del carst, del qual n'és un destacat especialista. Autor
de llibres i de molts articles publicats en revistes
especialitzades.

Aquesta conferència, organitzada per la Secció d'Investiga-
cions Subterrànies, està inclosa dins els actes que es cele-
bren a Terrassa durant la Setmana del Medi Ambient.

PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULES
GUANYADORES DEL 
24è FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINEMA DE MUNTANYA I AVENTURA
DE TORELLÓ

Dijous, 14 de juny

A les 8 del vespre, a la Sala d'Actes

En aquesta sessió organitzada per l'Obra Social Caixa
Sabadell, la Fundació Festival Internacional de Cine-
ma de Muntanya i Aventura de Torelló i el Centre
Excursionista de Terrassa, dins el cicle de Cinema de
Muntanya i Aventura 2007, es podran veure aquestes
dues pel·lícules premiades en l'esmentat festival:

ASIEMUT
O. Higgins i M. Carrier. Canadà. 54' 

Premi GrandValira al millor film d'Esports de Muntanya
2006

L'any 2005, Olivier Higgins i Mélanie Carrier deci-
deixen emprendre la seva primera expedició en bici-
cleta. Una travessa entre Mongòlia i l'Índia (Calcuta).
Sis mesos de lluita per recórrer 8.000 quilòmetres a
través del desert de Taklamakan, els alts platós tibe-
tans i la jungla nepalesa. Els motius no eren només
conèixer món, sinó també trobar-se a si mateixos. 

AMAZONIAN VERTIGO
Evrard Wendenbaum. França. 54'

Premi Caixa Sabadell al millor film de Muntanya 2006

El Salto del Ángel és la cascada més alta del món,
amb una caiguda de 1.000 metres fins la base, on la
jungla amazònica amaga animals i tribus indígenes.
Un equip internacional format entre d'altres pels
excampions mundials d'escalada Stéphanie Bodet i
Arnaud Petit i pel català Toni Arbonès, obren una difí-
cil via propera a la cascada que els exigeix 15 dies
d'esforços, sempre suspesos en el buit. 

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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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Juny: dilluns 4 i 18 a les 20:30 h

PROGRAMA D’ACTES I SORTIDES 

RUTA PEL MODERNISME DEL MARESME

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

Dissabte, 2 de juny

Farem una petita ruta per Mataró i Argentona, seguint
les petjades d'en Puig i Cadafalch.

A les 10:00 h, començarem per una visita guiada al
centre històric de Mataró: Ajuntament, casa Coll i
Regàs, casa natal d'en Puig i Cadafalch, la Bene-
ficència, Mercat i botiga La Confianza.

Després seguirem vers Argentona, per visitar amb
guia la finca Can Garí –avui propietat privada– que
sens dubte podem qualificar de "petit Versailles", 
per continuar després pel barri Modernista d’Argen-
tona, on es troba la finca Can Baladia avui adequada
per restauració de bon nivell, on dinarem. També veu-
rem per fora la casa d'estiueig d'en Puig i Cadafalch,
can Galopa, capella del Sagrament.

Després de la sobretaula amb sorpresa, visitarem el
Museu de Càntir, amb guia.

Sortida: a les 9:00 h de l'estació d'autobusos amb au-
tocar.

Tornada: està prevista per a les 19:00 h.

Pressupost: uns 55 €, per persona (una mica en fun-
ció del nombre d'assistents). Inclouen: autocar, guies,
entrades al museu i dinar.

Inscripcions: A la secretaria del Centre. 

Places limitades: És un autocar de 19 places i s'om-
plirà per rigorós ordre d'inscripció. Alguna plaça més
podria ser acceptada per a les visites, vol dir que el
desplaçament hauria de ser en cotxe particular.

Coordinació: Virgili Vera: 628 12 32 99, Ton Grau: 
661 20 34 30.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

GRUP D’ORNITOLOGIA

Lloc i hora de sortida: A les 7 del matí, davant del
Centre Cultural de la Caixa Terrassa. De 8,15 a 8,30
ens reunirem a la benzinera d'abans de Guardiola,
amb els que hagin sortit el dissabte.

Nota: Opcionalment, es pot sortir el dissabte dia 16.
El dia 11 de juny reunió preparatòria pels que surten
dissabte.

Desplaçament: En cotxes particulars.

Cal portar: esmorzar, dinar i calçat adequat.

Vocal: Joan Crispí, telèfon 600 063 295.

SORTIDA DE TOT EL DIA DE
BOTÀNICA

Diumenge, dia 17 de juny

Recorregut: Santuari de Falgars, fageda fins al Prat
Gespador, Roc del Catllaràs (on dinarem).

Objectiu: Observació d'orquídies; flora pre-pirinenca i
vegetació de fageda.

Durada de la caminada: Pujada unes dues hores
(parades incloses).

CURSET D'INICACIÓ A LA GEOLOGIA APLAÇAT
Per raons d'organització s'aplaça el Curset d'Iniciació a la Geologia, al mes de novembre, s'informarà
oportunament. Perdoneu les molèsties.

CALENDARI DE REUNIONS I
SORTIDES PREVISTES MAIG 2007

REUNIONS*

JUNY
- dia 12 (reunió preparatòria de sortida a la Vall Fosca)
- dia 26

* 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.

SORTIDA DE CAP DE SETMANA, 
A LA VALL FOSCA I ESTANY 
DE MONTCORTÈS 
(Pallars Sobirà - Pallars Jussà)

Dissabte i diumenge, dies 16 i 17

La sortida constarà en passar el cap de setmana pels
indrets més interessants de la Vall Fosca i els seus
preludis, com ara l’estany de Montcortès. Aquest

estany situat a una alçada de 1.000 m i d’origen càrs-
tic conté una gran diversitat biològica. També es visi-
taran els indrets més interessants de la ja coneguda
vall i els seus llacs.

Tots aquells que esteu interessats en la sortida, podeu
assistir a la reunió preparatòria, però hi ha un llistat per
poder fer front al nombre de places.

La reunió preparatòria es farà el proper dimarts 
dia 12 de juny, es definirà l’itinerari, l’allotjament i 
els àpats. El desplaçament es farà amb cotxes 
particulars.

Cal portar: esterilla, sac de dormir, aliments per fer els
dinars de campanya de dissabte i diumenge. També
els habituals prismàtics. Es dormirà en una casa prop
de l’estany de Montcortès. Des d’allí ja podrem gaudir
de bones observacions.

Hora de sortida de Terrassa: dissabte dia 16 de juny
a les 7 del matí.

Tornada: diumenge dia 17, al capvespre.

Caldrà apuntar-vos en un llistat de la cartellera del
Centre abans del dia 12 de juny, aquest llistat es
penjarà a mitjans de maig, però s’haurà de confir-
mar l’assistència.

Telèfons de contacte: Toni Sanllehí 661 406 716 /
Enric Sanllehí 656 913 770.

*Recordeu-vos que aquest mes de juny ens troba-
rem els dies 12 i 26 a partir de les 20:30 h al local del
Centre per tal de preparar activitats, sortides, etc.
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SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

NOVA JUNTA DIRECTIVA

En Junta Extraordinària celebrada el 12 de març de
2007, va resultar elegida la nova Junta Directiva, com-
posada per:

SECCIÓ D’ESQUÍ

Pere Mesalles Argelich President
Joan López Sànchez Sots-president
Teresa Sànchez Lobo Secretària
Josep Garrido Sànchez Tresorer
Pau Dran Bros Vocal
Jordi Zamora Llongueras Vocal

4t CURS DE CANONS I ENGORJATS

El dia 17 de maig va acabar el 4t Curset de canons i
engorjats. 

Després del repartiment dels diplomes acreditatius del
curs, es projectà un interessant documental titulat
“UNE SEMAINE EN ENFER”, de Jean Flandin i Fabrice
Bazelot, sobre les gorges de Lys.

SORTIDA AL SOLENCIO DE BASTARAS

Els dies 23 i 24 de juny s'anirà a fer l'exploració a la
mítica cavitat de la Serra de Guara (Osca) SOLENCIO
DE BASTARAS.

Aquesta sortida és solament per aquells que estiguin
federats.

REUNIÓ DE LA CAMPANYA D'ESTIU A
PICS D'EUROPA

La reunió per tal de preparar la campanya d'estiu a
Pics d'Europa, a Arenas de Cabrales (Astúries, Valle
de las Moñetas), i concretar dates, es farà el proper 5
de juny a les 9 del vespre a l'estatge de la SIS. 

BIBLIOTECA
– SOTTO TERRA 123

Rivista di Speleogia del G.S.B.-U.S.B.
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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

PREUS I NORMATIVA DE MATERIAL

Horari de lloguer: dijous de 22 a 23 h 

PREUS

NORMES

– Per llogar el material de la secció cal ser soci del CET i de la SIS.

– En el moment de llogar material, cal abonar el cost del lloguer i el del dipòsit per a cadascun.

– El material només es podrà llogar o retornar en el dia i hora especificat anteriorment. Fora d'aquest horari no
s'admetrà cap lloguer ni devolució.

– El lloguer es deixa durant una setmana, i el dia de retorn serà el dijous hàbil següent.

– El dipòsit únicament serà retornat si es torna el material el dia indicat, net, plegat i en bon estat.

– No es llogaran jocs d'instal·lar tret en les sortides col·lectives organitzades per la secció.

Material Cost lloguer Cost dipòsit

Equip complet
(Arnés, croll, dressler, puny, baga de pit i casc)

10€

Aparell individual 2€ 10€

Petate 2€

Buit 2€

Neoprè
(peto i jaqueta)

10€ 20€
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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

FESTA SANT BERNAT DEL MENTHON

9 i 10 DE JUNY DEL 2007

Dissabte, 9 de juny

Plaça Vapor Ventalló

A les sis de la tarda, Festa Infantil amb berenar i animació a càrrec d'en Carles Cuberes.

Sala d'Actes del CET

A un quart de vuit del vespre, conferència “Era una vegada el sisè grau” Allà als anys 50… presentada
per Francesc Guillamon.

Passarem un audiovisual d'una durada aproximada de 80 minuts i versarà sobre quatre escalades de Sisè
grau per part de la cordada Anglada - Guillamón.

Les quatre escalades són :
– Via “Comici - Cassara” al Campanile Cominic (Sassolungo - Dolomites).
– Via “Magnone” a l'Oest del Dru (Chamonix).
– Via “Carlesso - Menti” a la Torre di Valgrande (Civetta - Dolomites).
– Andes del Perú - Llongote (5.781 m) (Cordillera Yauyos).

Plaça Vapor Ventalló

A les nou del vespre, sopar popular per 5 euros. Podeu comprar els tiquets a Secretaria abans del dia 9.
A dos quarts d'onze de la nit, Concert de Música Tradicional amb Muscat.

La Mata - Coll d'Estenalles

A mitjanit, sortida astronòmica a càrrec del nostre consoci Àngel Massallé. La sortida es farà amb cotxes
particulars, preguem us inscriviu a Secretaria.

Diumenge, 10 de juny

Monestir de La Mola de Sant Llorenç del Munt

A les deu del matí, Missa commemorativa i processó pel cim de La Mola.

Morral del Drac

A les onze del matí, Escalada col·lectiva al Morral del Drac.
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38è CURS 
D’EXCURSIONISME

Dissabte i diumenge, 16 i 17 de juny

Descens d’un barranc.

Dimecres, 27 de juny

Cloenda del 38è Curs d’Excursionisme.

Dimecres, 13 de juny

Conferència sobre descens de canons i
engorjats, a càrrec d’un monitor de la SIS.

Dissabte i diumenge, dies 16 i 17 de juny

– Propera sortida del Cim-traça, el lloc està
per decidir.
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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-PARADA DE
CONFLENT. LA RUTA DE L’EXILI

Diumenge 17 de juny del 2007

9a etapa
MARIALLES-PICA DEL CANIGÓ-
TAURINYÀ (27,300 km)
El Canigó, situat majestuosament a l’extrem oriental
de la serralada pirinenca, a 68 km del mar Mediterrani,
forma un massís ben definit; sobresurt amb altivesa
de les planúries del Rosselló i la resta emmarcat per
les comarques del Conflent i Vallespir, cedint els 2.784
metres del seu cim en direcció al mar.

Al peu del Massís, hi roman un petit poble, Castell, on
l’insigne poeta català, Mossèn Cinto Verdaguer, va
escriure la seva coneguda obra Canigó, màxim expo-
nent de la poesia èpico-lírica de la Renaixença catala-
na. Amb la dedicatòria “als catalans de França”, l’obra
constitueix un fidel reflex de la influència del massís i
les seves llegendes en la recerca dels orígens del
poble català.

Els pobles que envolten el Canigó (Prades, Prats de
Molló, Vernet,...) es van transformar, sovint, en capi-
tals de manifestacions catalanistes. Cal destacar la
gran foguera encesa en el cim del Canigó a les seves
vigílies de la nit de Sant Joan, amb llenya procedent
d’arreu dels països de parla catalana. Aquesta bella
tradició, símbol de la unió de les Catalunyes, actual-
ment és repetida per una foguera a la Pica d’Estats.
En èpoques difícils, l’excursionisme va recollir i difon-

dre l’esperit de reafirmació i unió cultural de les dues
Catalunyes. Les muntanyes i valls del Canigó ens ofe-
reixen un veritable espectacle, amb paratges d’una
soledat absoluta, on el silenci és el major privilegi i els
boscos i rocam estan radiants de lluminositat medi-
terrània, característiques que donen al Canigó un
segell especial com ens diu la cançó popular. 
L’autocar ens portarà a Castell, on està previst que
amb vehicles tot terreny ens portin fins al refugi de
Mirialles, on començarem la ruta.

Sortim de Mirialles, on el GR-83 coincideix amb el 
GR-10 francès travessem el torrent de la llipodera. El
camí, ben marcat, ens portarà fins a coll verd. Seguim
un camí a la dreta que duu a la font d’en Martí i baixa
fins al riu Cadí. Travessem el riu i seguim fins al refugi
Aragó; més endavant arribem als Plans del Cadí. A
partir d’aquest punt, el paisatge és més sever. El sen-
der puja en fort pendent la Portella de Valmanya fins al
peu de la Xemeneia, que en fàcil grimpada ens durà
fins al cim del Pic (2.794 m), on pot ser que trobem mol-
ta gent que porta feixos de llenya per la foguera que en
els propers dies es farà al cim, encesa amb la flama de
la llengua catalana que es guarda a Prada de Conflent,
i que com ja hem dit, perpetua la Pàtria Catalana.

Un cop fet el cim, baixarem cap al xalet de Cortalets i,
seguidament deixant la pista principal, que fa més
revolts, anirem cap a Taurinyà, on acabarem l’etapa i
el recorregut del GR-83.

Dificultat: ***

Desnivells acumulat aproximats: (+1070 m) (-2230 m)

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Egara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 5 del
matí (cal marxar d’hora doncs és lluny).

Observacions: el desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure’s la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 4 al 13 de juny, 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 d’autocar. Es recomana estar en
possessió de la llicència de la FEEC.

Preu de l’autocar: 20 euros per als socis, 23 euros
per als no socis (hem de llogar tot terrenys).

Organitza: Vocalia de Senders.

Vocals: Robert Rué, tel. 93 788 06 48, Hermógenes
Diez, tel 646 536 187, Enric Cortés, tel. 687 558 875,
Joan Perich, tel. 629 074 770.
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EL CAMÍ DEL NORD O DEL CANIGÓ
(GR-83)
MATARÓ-CANIGÓ-PRADA DE
CONFLENT. LA RUTA DE L’EXILI

Diumenge 8 de juliol del 2007

DINAR DE CLOENDA DE LA
TEMPORADA
RUPIT-LES PLANES D’HOSTOLES

Per finalitzar la temporada en un ambient de ger-
manor, res millor que fer-ho amb un dinar, (com
cada any). El que proposem és fer una caminada
per fer gana que l’iniciarem a Rupit, passant pel
Santurari de La Salut i el Far, i baixant cap a Les
Planes d’Hostoles on dinarem.

El preu del dinar, amb cafè inclòs no superarà els
10 €, els que han vingut periòdicament a les eta-
pes els hi sortià més barat segons el nombre
d’etapes que han fet.

Podreu triar entre els següents plats.

-------------
Escalivada
Empedrat

Esqueixada
Amanida

-------------
Xai al forn amb patates

Cues de rap a l’all
Peus de porc amb cargols
Pollastre amb escamarlans

-------------

Es prega dir el menú que es prefereix en anar a fer
la inscripció.

Dificultat: *

Desnivells acumulats aproximas: (+150 m) (-480 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla
d’Egara, davant els ferrocarrils de la Generalitat, a
les 7 del matí (no cal marxar d’hora).

Observacions: el desplaçament es farà en autocar,
amb places limiades. Cal treure’s la plaça d’autocar
a la secretaria del Centre, del 26 de juny al 4 de
juliol, 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 es places d’autocar. Es recomana estar
en possessió de la llicència de la FEEC.

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

Organitza: Vocalia de Senders.

Vocals: Robert Rué, tel. 93 788 06 48; Hermógenes
Diez, tel 646 536 187; Enric Cortés, tel. 687 558 875;
Joan Perich, tel. 629 074 770.

ITINERARIS 
PER CATALUNYA

Dissabte i diumenge, dies 1 i 2 de setembre de 2007

TRAVESSADA NÚRIA-CARANÇÀ-TOÈS.
LES GORGES DE CARANÇÀ

La Vocalia de Senders us proposa una magnífica
excursió, en dues jornades, des de la vall de Núria fins
al poble francès de Thuès-Entre-Valls, el primer cap
de setmana de setembre. Aquesta travessada recorre
íntegrament la llarga vall de Carançà, des de l’ampla
capçalera de caràcter netament alpí al voltant dels
estanys de Carançà, equipades amb ponts i passa-
rel·les metàliques que en faciliten la travessa.

El dissabte, dia 1, sortirem de Queralbs i, seguint el
GR-11, anirem fins a Núria. Dinar, sopar i dormir a
l’Alberg de Joventut Pic de l’Àliga. Diumenge, seguint
el GR-11, farem l’ascensió al coll de Noufonts, coll de
Carançà, i davallarem per la llarga vall de Carançà cap
el poblet francès de Toès, passant per la coma dels
estanys, el refugi del Ras de Carançà i les famoses
Gorges de Carançà, molt ben equipades.

IMPORTANT!!

El desplaçament el farem en autocar, amb places limi-
tades a 55 persones. Les inscripcions per pagar l’es-
tada a l’alberg Pic de l’Àliga, caldrà fer-les a la secre-
taria del Centre, a l’horari habitual, durant tot el mes
de juliol (del dia 2 al dia 6, ambdós inclosos).
L’estada serà a pensió completa. El preu de la inscrip-
ció per a l’alberg és de 29 € per als socis, i de 32 € per
als no socis. El tiquet dels autocars, que també es farà
efectiu en el mateix moment, serà de 20 € per als
socis i de 23 € per als no socis (preu especial d’auto-
cars de cap de setmana).

Recordeu que el Centre romandrà tancat per vacan-
ces durant tot el mes d’agost; per això les inscripcions
s’han de fer el mes de juliol (fins el dia 26).

Preus:

Socis: 29 € (alberg), 20 € (autocars)
No socis: 32 € (alberg), 23 € (autocars)

RECORDEU!!

1 i 2 de setembre. Feu la inscripció durant el mes de
juliol! Tindreu tota la informació ampliada de la sortida
al proper butlletí Juliol-Agost-Setembre, i a la pàgina
web de la Vocalia de Senders
http://vocaliadesenders.blogspot.com

Alberg de Joventut Pic de l’Àliga
http://www.tujuca.com/frameset_xac_nuria.htm

Organitza: Vocalia de Senders.

Vocals: Robert Rué, tel. 93 788 06 48; Hermógenes
Diez, tel 646 536 187; Enric Cortés, tel. 687 558 875;
Joan Perich, tel. 629 074 770.
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CLOENDA DEL CICLE D'EXCURSIONS
2006-2007 

ROQUES DE BENET I ESTRETS
D'ARNES (Terra Alta) 

Dies 16 i 17 de juny del 2007 

Aquest cop trepitjarem un bocí del parc natural del
Port que començà a formar-se fa només 65 milions
d'anys. Fou aleshores que creixia en alçada, els
estrats horitzontals eren plegats i trencats encaval-
cant-se uns damunt dels altres.

Per tota la zona nord del Port apareix una línia d'aflo-
raments de conglomerat que formen bonics cims entre
els que destaquen la meravella de les Roques de
Benet on pujarem per gaudir de l'esplèndid panorama
i també farem un passeig envoltats d'altes parets
formades per conglomerats i acompanyats pel preciós
riuet dels Estrets. En aquesta excursió podrem desco-
brir un dels paratges més bonics del Port i alhora no
massa conegut. 

Dissabte:

Sortirem de Terrassa i farem la primera parada per
esmorzar a Vandellós. La segona parada serà a Horta
de Sant Joan per deixar els no caminadors. Seguirem
amb autocar fins el començament d'una pista que a
peu ens portarà a l'inici del camí de pujada a les
Roques de Benet. Remuntant-lo veurem a la dreta un
dels molts refugis de pastors que es troben pel Port
aprofitant una balma i construint una paret seca al
davant. 

Hom continua remuntant pel camí fins arribar a un
replà amb una magnífica visió de la Llastra amb una
profunda xemeneia, i al davant, més a prop, un plega-
ment anticlinal com un pont just davall del conglome-
rat. Continuarem per una pedregosa canal i arribarem
a una aplanada collada des d'on veurem l'ampla vall
que hi ha al darrere de les Roques; destaca especial-
ment la Punta Escofet, més coneguda com el Cap de
Gos, per la forma que té vista des del pla. 

Continuarem pujant i des de la collada ens dirigirem
cap a l'esquerra fent un camí de flanc i una pujada per
una petita depressió que ens portarà al cim. En aquest

PETITES TRAVESSADES FAMILIARS –CLVII– 2a època

Excursió al Berguedà (11-2-07). Foto: Enric Prat
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punt hi trobem un llibre de registre en una bústia on
podrem expressar-hi la nostra impressió. Haurem
assolit així El Castell 1.016 m, nom d'aquesta mola de
les Roques de Benet. 

Estem situats sobre una talaia privilegiada, gairebé on
acaba la muntanya i comença el pla, que és una
característica força habitual dels conglomerats;
davant nostre la Gronsa s'allargassa i forma una curio-
sa canal en forma d'embut; cap a la dreta s'alça
majestuosa la Muntanya de Santa Bàrbara, al seu
costat Horta de Sant Joan i més enllà altres pobles
que s'estenen cap a l'Aragó. Si hem pujat sense fer
gaire fressa és molt probable que vegem cabres sal-
vatges. Cada cop que hem vingut per organitzar l'ex-
cursió n'hi hem vist. Depenent del dia que faci podrem
dinar aquí dalt o bé tornar a la collada si fa massa sol
o massa vent. 

Després de dinar i quedar sadollats per l'entorn, tenim
l'opció de prolongar l'excursió a la base de la Punta
Escofet; el corriol que hi porta surt de la collada. A la
canal que comença al peu de la Punta Escofet hi ha
una petita font que no raja sempre. També anirem fins
al final del pla per veure el Faralló i “lo Pito”, imagineu-
vos-ho! 

Els que no vulguin perllongar l'excursió es quedaran a
l'esplanada de la collada i ens esperaran que tornem
per començar a baixar tots junts pel mateix camí per
on hem pujat. 

L'autocar ens esperarà al començament de la pista
per portar-nos a un mirador i poder contemplar amb
satisfacció on hem estat avui. Després anirem directa-
ment a l'hotel Miralles a sopar i dormir. 

Diumenge:

Després d'esmorzar l'autocar ens portarà a l'inici de 
la caminada i seguirà amb els no caminadors fins a
l'àrea de lleure de La Franqueta. Els caminadors ani-
rem fins al riu dels Estrets i seguirem el camí que con-
tinua per la riba. A l'altre costat de riu, una mica allun-
yat, es pot contemplar la bonyeguda paret de la
Falconera. Seguim pel camí que més endavant conti-
nua pel damunt de la conducció d'aigua que abasta
Horta de Sant Joan. 

A l'esquerra comencen les Moletes de Dou just
davant nostre; un marcat badall a la paret va servir a
principis dels anys 80 per obrir la primera via d'esca-
lada d'aquestes parets, la “Via Scorpios”. Continuant
pel deliciós camí, hom pot observar, aigües avall, el riu
que es troba pres per la roca formant boniques mar-
mites que inciten al bany. A la nostra dreta la Gronsa
es va tornant més altiva. 

A l'esquerra les parets de les Moletes es van succeint
tallades a cops per canals i sostres. Si el dia hi acom-
panya podrem gaudir de les evolucions d'alguna cor-
dada d'escaladors. A mesura que hom avança, les
parets se t'acosten i arribem així als estrets del riu dels
Estrets. 

Continuem baixant i veurem que la vall es va obrint. A
la banda dreta ens trobem amb la moleta dels
Viernets, morral de roca que es desprèn de la Gronsa;

a l'esquerra la moleta del Duc.

Arribem finalment a una petita presa en el riu, bona
per poder-nos-hi banyar i descansar. A partir d'aquí
tornem aigües amunt fins al punt d'inici on ens pas-
sarà a buscar l'autocar i tots plegats farem una para-
deta al mirador, aquesta vegada pels no caminadors.
Ara ho veurem amb llum de migdia mentre que ahir
era llum de capvespre. Seguidament anirem a dinar a
l'hotel Miralles.

Després de dinar, sortint d'Horta de Sant Joan farem
una parada per veure “Lo Parot”, olivera dimil·lenària
declarada arbre monumental. Són 5 minuts de cami-
nar. Després emprendrem la tornada cap a Terrassa.

Programa per als no caminadors

Dissabte:

Arribant a Horta de Sant Joan faran la ruta del Re-
naixement: l'Església, l'Ajuntament, la Casa Pessetes,
l'Ecomuseu, la casa del Delme i l'antic hospital que
ara és el Centre Picasso.

Diumenge:

Passaran el matí a l'àrea de lleure de La Franqueta al
costat del riuet dels Estrets on podran fer alguna pas-
sejada o banyar-s'hi. 

Temps de marxa per als caminadors: Dissabte, 3
hores + 45 minuts opcionals per anar a la Punta
Escofet. Diumenge, 1 hora i mitja de camí planer. 

Lloc i hora de sortida: Estació d'autobusos. Dissabte
a les 7 del matí. 

Tornada: Diumenge al vespre. 

Pressupost: 75 € (viatge, sopar i dormir dissabte dia
16, esmorzar i dinar diumenge dia 17 a l'Hotel Miralles).

Inscripcions: del dia 4 al 12 de juny, limitades a 54
places. Les habitacions de l'hotel són dobles, i caldrà
que en fer la inscripció us agrupeu per parelles. 

Informacions:

Els caminadors portaran el dinar, la beguda i aigua (no
trobarem fonts) de dissabte a la motxilla i separat de
la resta d'equipatge que quedarà a l'autocar. 

Els no caminadors poden portar el dinar de dissabte a
la mà, i separat de la resta d'equipatge que també res-
tarà a l'autocar, però si volen, poden anar a dinar pel
seu compte a qualsevol dels restaurants d'Horta de
Sant Joan. A partir de les 12 es pot anar a l'hotel
Miralles i disposar de l'habitació dient que sou del
Centre Excursionista de Terrassa i el vostre nom. 

Si teniu ganes de banyar-vos al riu dels Estrets agafeu
el banyador, tant els no caminadors com els camina-
dors, això serà diumenge. 

Els que tingueu les còpies de les cançons que la Lolita
ens va preparar porteu-les per la tornada. 

Vocals: Mª Gràcia Celma tel. 93 788 28 34; Paquita
Soler tel. 93 731 77 03.
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CAMINADES PAS A PAS
QUERALBS-NÚRIA-PER LES GORGES DE
NÚRIA (Ripollès)

3 de juny de 2007

Les gorges de Núria són un fenomen extraordinari de
la natura, un veritable regal que fem als nostres ulls.
La travessa representa un itinerari que es podria con-
siderar “extrem” degut a la bellesa del paisatge i per
la seva varietat: prats herbats, trams de camí empe-
drat, aixoplucs construïts sota grans roques de parets
verticals, amb una flora sensacional i al mateix temps
podrem gaudir del riu que ens acompanyarà a llarg del
camí amb els seus saltants d’aigua meravellosos.

Bé, doncs, anem per feina. L’autocar ens deixarà a 
l’aparcament situat just al mateix indret de l’estació
del cremallera i començarem a caminar en direcció al
poblet de Queralbs, fins que localitzarem un pal indi-
cador del camí que ens portarà fins el Santuari de
Núria. I justament aquí iniciarem la caminada pròpia-
ment dita. De seguida podrem contemplar els masos
de Ruira amb la font del mateix nom que queda una
mica apartada, tot deixant a l’esquerra les Roques de
l’Oratori. Pel nostre costat discorre el tren cremallera
i poc després passarem gairebé a tocar la Balma de
Sant Pau, per deixar tot seguit les vies del cremalle-
ra, creuant el riu pel pont del Cremat (1.550 m) i és
aquí on començarem a endinsar-nos per les gorges
de Núria. Ens esplaiarem admirant les Roques de
Totlomon i a la paret d’en Rossell val la pena aturar-
se una bona estona en aquest indret perquè potser
tindrem l’oportunitat de poder descobrir i contemplar
algun isard, espècie que forma part de l’abundosa
fauna d’aquests territoris.

Continuem la nostra tresca i ens apropem a la Balma
de Sant Rafel, un bon lloc d’aixopluc en cas de mal
temps; anem pujant tot fent llacets amb el goig que
dóna contemplar i superar el Salt del Sastre i a l’altra
banda del riu i de la via del cremallera veurem l’es-
pectacular salt d’aigua de Fontalba. Tot pujant ens

embadalim amb la magnífica vista de tota la vall i pre-
nem la direcció cap a la Balma de Sant Pere, que és
un petit refugi situat al bell mig de la roca.

Ara el riu, s’estreny i forma un nou salt d’aigua: la “cua
de cavall”, un dels més famosos de l’engorjat de
Núria, però nosaltres seguim pujant i deixem el riu i les
vies del cremallera per arribar on el camí es comença
a eixamplar fins el pla de Sallent (1.780 m.) i en aquest
indret és molt més fàcil veure l’sard. A l’esquerra
deixem el camí que ens portaria a la collada de
Fontalba i seguim pel de la dreta (el GR-11 està per-
fectament indicat i marcat amb senyals de pintura
blanca i vermella); on ens hi queda el riu Núria i a l’al-
tra banda, altra vegada la via del cremallera; anem
guanyant alçada paulatinament. Al nordest hi ha el
Roc de l’Estany, una agulla de roca que té 2.000 m,
però el deixem per agafar la direcció de la Creu d’En
Riba (1.990 m.), que sembla ser l’entrada i la sortida
de la Vall de Núria. El camí és força ample i molt ben
cuidat, amb el llac de Núria a la dreta, mentre a la nos-
tra esquerra hi ha la font de Sant Gil. Ja hem arribat a
Núria! Tot seguit fem via cap el Santuari per visitar-lo
aquells qui ho vulguin.

A redós de les seves instal·lacions dinarem de motxi-
lla. El retorn de baixada a Queralbs el farem en
cremallera.

Temps de marxa: sobre unes tres hores i mitja.

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

Tornada: a la vesprada.

Pressupost: (12 € l’autocar, 8,50 € el cremallera).
Total 20.50 €.

Vocal: Màrius Ferrer tel. 93 788 92 80.

Inscripcions: del 21 al 30 de maig.

Observacions: el desplaçament es farà en autocar
de 50 places limitades.

23 de maig: preparació del nou calendari per al curs
2007-2008. Tots els qui vulgueu cooperar hi esteu
convidats, projectant noves excursions com a
vocals.
Comptem amb tu!!! Vine. Decideix-te!!!

CET 76_juny 07  28/5/07  12:34  Página 16



17

LA VEU DEL SOCI

Carta oberta 
amb destí a un ex-soci del CENTRE
Amic,

Lamento que t’hagis donat de baixa del nostre Centre,
la qual cosa suposa renunciar a les activitats que hi
desenvolupaves. La teva activa participació en el si 
de l’entitat ha estat lloable i digna de consideració. És
indubtable que a través de les publicacions de l’enti-
tat hom pot adonar-se de la teva qualitat de “pencai-
re”, que diríem en llenguatge parlat.

En realitat els quasi cent anys d’existència del CEN-
TRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA, es justifica per
la presència en el seu si, de gent de bona voluntat que
amb perseverança i en la majoria dels casos de mane-
ra anònima i altruista s’ha esforçat per tirar endavant
un projecte en el qual hi ha posat il·lusió i esperit de
servei, oferint el fruit de la seva tasca a la col·lectivitat.
Podria citar noms però no ho faré per respecte als
principis d’uns éssers la idiosincràcia dels quals ha
estat sinònim d’un voluntarisme ben allunyat de tot
lluïment o protagonisme personal.

Has deixat constància per escrit, d’un envejable currí-
culum que justifica la teva participació en la vida acti-
va del CENTRE. Sense treure mèrit a cap apartat dels
que enumeres, sí que vull reiterar-te la meva discre-
pància manifestada ja en el seu moment, pel que fa
referència a la creació de la Secció Excursionisme.

Encara que el nom no fa la cosa, resulta xocant l’apa-
rició d’una secció d’aquest tipus, al si d’una entitat
dedicada específicament a la pràctica excursionista.
No pretenc donar massa importància al fet, ja que la
societat actual s’ha acostumat a què en molts àmbits
proliferi la voluntat decidida de canviar, variar, redis-
senyar, transformar o experimentar en quasi tot, enca-
ra que això suposi no variar res en l’essencial.

Quant a la teva qualificació de l’esmentada secció
com una de les més dinàmiques de l’entitat, per natu-
ralesa havia d’ésser així. Aquesta dinàmica no era
absent mentre existia la Vocalia d’Excursions
(apel·lació més racional i apropiada) de la qual vares

ésser elegit responsable en la Junta que sorgí de l’as-
semblea celebrada el 20-3-1986.

La creació de la repetida secció no aportà res de nou.
Tant abans, com després de la novetat, la gent pro-
gramava les sortides, les organitzava i portava a bon fi
amb el mateix entusiasme, i la diligència i eficàcia a
que se’ns ha acostumat.

A la vista dels fets consumats, hom arriba a la conclu-
sió que la teva decisió d’apartar-te del CENTRE i per
repercussió “d’una activitat que ha estat un dels
motors de la teva vida”, no tenia altre objecte que
provocar una escissió en el si de l’entitat. Queda clar,
doncs, on anava el teu anunci de tancar una etapa 
per dedicar-te a “projectes personals i professio-
nals”, que en el seu dia vares anunciar.

No hi ha res a dir, sortosament som lliures i responsa-
bles dels nostres actes, encara que a vegades l’ésser
humà es despista i crea situacions mancades de l’èti-
ca més elemental.

I sinó que algú m’expliqui si és correcte que el grup
que s’ha escindit s’apropiï i registri la denominació
amb la qual s’identificaven determinades activitats
creades com a part integrant del CENTRE EXCUR-
SIONISTA DE TERRASSA.

Sens dubte comprovem una vegada més, que la fide-
litat és una virtut cada vegada més ignorada per part
de determinades conductes privades.

Aprobo totalment l’actitut adoptada al respecte de la
Junta Directiva del Centre, que ha mostrat la seva
positivitat davant d’un fet consumat, sobre el que hau-
ria pogut formular alguna objecció.

Et prego acceptis el motiu de la meva salutació i la
consideració més distingida.

Cordialment,
Manuel Planchat i Villacampa
Soci núm. 7
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L'AVENC DEL RAMON DE LA FONDA, 
NISSAGA DE TOPÒNIMS

El dia 9 de març d'enguany, juntament amb el Quim
Solbas, vam desobstruir uns centímetres de la boca
de l'Escletxa del turó del Castelló. Després d'observar
que la cavitat recobrava l'alè, vam davallar carena
avall cap el torrent del Castelló però, de sobte, va
aparèixer enmig del nostre camí l'avenc del Ramon 
de La Fonda, amic de l'Escletxa, que ens va donar 
les gràcies per haver-li retornat el coneixement. Es va
presentar. 

“–Ramon de La Fonda, et dius? 
no ets pas conegut, tu”.

Ens va convidar a visitar-lo el dimarts dia 13-3-2007 i
de passada ens explicaria els seus orígens. I així ho
vam fer. Asseguts al fons dels 4,50 metres vam co-
nèixer per primer cop la seva història. En Ramon era
l'amo de la Fonda Olivé, lloc que avui ocupa l’oficina
de La Caixa a Sant Llorenç Savall. L'agost de 1904 en
Ramon Olivé va fer de guia improvisat d'en mossèn
Jaume Oliveras, el primer a fer la travessia Matagalls-
Montserrat en un sol dia, 68 anys abans d'esdevenir-
se la 1a edició de la popular marxa. El setembre de
1962, Carles Albesa i Jordi Ribot, del Club Excur-
sionista de Gràcia, van repetir la gesta, aquest cop
amb l'aprovisionament a la fonda Olivé de la mà de
l'Enric, fill del Ramon, emprant un total de 18 hores i

Per Jordi Guillemot i Marcet

cinquanta cinc minuts de marxa. Actualment l'Enric de
la Fonda dóna nom a la bellíssima font i bassa que hi
ha més avall de l'avenc i que, aquests dies de seque-
ra, rajava com si res. D'aquesta forma, i gràcies a la
col·laboració del nét, Joan Olivé, ara ja coneixeu una
mica més al pare i el fill d'aquests topònims, avui units
per l'itinerari que passa per la vora del riu Ripoll.

SITUACIÓ: L'avenc del Ramon de la Fonda s'obre al
vessant hidrogràfic dret de la capçalera del mateix
torrent on hi ha la font de l'Enric de la Fonda i, més
avall, les basses del Barceló i la font del Carner. Per
arribar-hi podem partir de la pista que surt a la dreta
de la carretera de Castellar-Sant Llorenç Savall B-124,
poc abans del punt quilomètric 16. La pista passa pel
costat de la balma de l'Aiguader i travessa el Ripoll.
En pocs metres se'ns uneixen els senyals blaus del
nou trajecte pel riu Ripoll. Comptarem cinc torrenteres
i els respectius sortints careners. Trobarem pintat el
senyal blau de cavitat en un pi. Serà el moment de
sortir per la nostra esquerra i enfilar el llom de la care-
na. Poc abans d'arribar al peu del cingle, el flanqueja-
rem per la nostra dreta travessant un roqueter.
L'avenc es troba uns deu metres dins el bosc, apro-
ximadament a la perpendicular del cim del turonet
(cota 505). 

CET 76_juny 07  28/5/07  12:34  Página 18



19

NOTA: Si avui dia voleu aprovisionar-vos a Sant
Llorenç Savall, el lloc més proper a l'antiga fonda
Olivé és el Restaurant Cal Ramon, que és ben bé
al costat, i una de les seves especialitats de tem-
porada és l'estofat de porc-senglar. Bon profit i
bona caminada!

DESCRIPCIÓ: Amb una boca terrosa d’1,20 x 1,60 m,
l'avenc assoleix la màxima fondària de 4,5 metres ver-
ticals, distància escassament superada per un fals
aladern que treu la jove capçada de dins l'esvoranc.
La diàclasi, de direcció N30, assoleix els tres metres
de recorregut, amb unes parets els nivells rogencs
dels quals, suggereixen una possible discontinuïtat
estratigràfica a banda i banda. A l'extrem nord hi ha
penjat, com una petita capelleta, un niu fet de molsa. 
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