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Núm. 83 - MARÇ 2008
3a època

LA TORXA OLÍMPICA I L’EVEREST, EN L’ADÉU A EDMUND HILLARY
A Pequín, el govern xinés, no vol desaprofitar l’oportunitat que els Jocs Olímpics li ofereixen, per projectar a la resta del
món, malgrat la història que tots coneixem, la seva imatge més moderna i democràtica.
Aquesta és una qüestió que ve de lluny, doncs ja el 1936 el govern de l’Alemanya nazi, va organitzar les Olimpíades
amb la idea de ser-ne una exaltació de la ideologia del règim. Va ser per primera vegada, des de la recuperació dels
JJOO que la torxa olímpica es va encendre a l’antiga Olímpia de Grècia, per passejar-la després al llarg de centenars
de quilòmetres i infinitat de relleus, fins a Berlín. El documental cinematogràfic que va realitzar Leni Riefenstahl, ha servit
des d’aleshores, com a referència per les retransmissions televisives.
Ara l’organització dels JJOO, ja ha anunciat que la carrera de la torxa serà la més llarga de la història olímpica amb un
recorregut de 135.000 quilòmetres i a través de varis continents. Tenen previst de realitzar un important relleu en el punt
més alt del planeta, l’Everest. Per aquest motiu s’està construint una nova carretera asfaltada, de més de cent
quilòmetres, fins al camp base situat a la cara nord de l’Everest. El motiu és que s’ha de poder traslladar amb comoditat,
tota la infrastructura necessària d’equipaments, amb ampolles d’oxigen incloses, per tal de proveir i facilitar l’actuació
dels més de dos-cents esportistes necessaris per pujar i retransmetre la “gesta” als ulls del món. Xina vol demostrar
així, de nou a tothom, el domini que exerceix sobre el Tibet ocupant ara un lloc sagrat pels budistes, el Chomolungma.
Quan estem lamentant encara la recent desaparició de l’alpinista Edmund Hillary i, sobretot, quan pel gener de 2007,
l’Agència Mundial d’Antidopatge considerés doping “la captació artificial d’oxigen per millorar el rendiment físic dels
alpinistes”, no creiem que sigui aquest el millor començament dels propers Jocs Olímpics. És cert que a l’Everest hi han
ampolles d’oxigen des dels temps d’Irvin i Mallory, però veure desenes de botelles cada pocs metres, penjades de les
cordes fixes, amb operadors televisant en directe, ha de ser d’un impacte demolidor. Aquest relleu olímpic, no serà mai,
el mateix Everest de Mallory o de Hillary, per més que es pretengui. Avui, les grans muntanyes de l’Himàlaia, s’han
d’escalar amb concepte alpí per tal de reduir-ne l’impacte sobre el medi ambient.
En l’adéu a Edmund Hillary, fem record d’unes paraules seves que han esdevingut profètiques: “És la vella moral, la que
han d’utilitzar els joves alpinistes per conquerir la muntanya, juntament amb els seus ideals, sentiments i la seva ètica.
En l’ús de la pròpia llibertat han d’optar pel coneixement o per la ignorància, pel respecte o per la destrucció, per la
virtut o per la degradació moral. Només a ells els hi correspon escollir.
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

MARÇ 2008

Fins el 30 de març - Exposició Tacte-Llatí Centre

1, dissabte - Horitzons. Cingleres, codines i barrancs S. d’Excursionisme

2, diumenge - 43a Cursa d’esquí de muntanya Núria-Puigmal-Núria S. d’Alta Muntanya
- Itineraris per Catalunya. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

3, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

5, dimecres - Conferència sobre l’Espeleologia Curs d’Excursionisme

6, dijous - Les “Petites Travessades Familiars” en imatges S. d’Excursionisme

8, dissabte - Sortida als Estanys de Sils. Ornitologia S. de Ciències Naturals

8 i 9 dis. i diu. - Sortida de pràctiques d’espeleologia Curs d’Excursionisme

9, diumenge - Petites Travessades Familiars –CLXIV– 2a època S. d’Excursionisme
- Sortida matinal de botànica S. de Ciències Naturals

11, dimarts - L’Alguer: Parlem Català Centre-Actes

13, dijous - Presentació del llibre Sant Salvador de les Espases, Centre-Actes
una ermita singular

15 i 16, dis. i diu. - Sortida del Cim-traça, a Ulldeter S. d’Alta Muntanya

16, diumenge - 6a etapa Camí dels Bons Homes. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

17, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

26, dimecres - Xerrada sobre la història de l’alpinisme Curs d’Excursionisme

27, dijous - El llac Tanganyika des de Tanzània Centre-Actes

29 i 30, dis. i diu. - Sortida a la vall de Núria Curs d’Excursionisme

30, diumenge - Caminades Pas a Pas. Ruta de les Mines (II) S. d’Excursionisme

ABRIL 2008 

5, dissabte - De Perles a Fígols: L’Alt Urgell més feréstec. Horitzons S. d’Excursionisme

6, diumenge - Itineraris per Catalunya. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

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

11, divendres - Conferència de l’alpinista anglès CHRIS BONINGTON Centre- Actes

12 o 13, dis. o diu. - Sortida amb BTT Curs d’Excursionisme

AMB EL SUPORT DE:
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

REDESCOBRINT EL TRAM TERRASSENC 
DEL CAMÍ DELS MONJOS

L’Ajuntament de Terrassa, per mitjà de l’IMCET, ens ha fet arribar aquesta nota sobre el Camí dels Monjos
que creiem pot interessar als nostres consocis. 

La llegenda del Camí dels Monjos explica que els religiosos que vivien al monestir de Sant Llorenç del
Munt, cansats de les fredorades i de l’espai inhòspit de La Mola, van demanar al papa de Roma de
poder buscar un espai on edificar un monestir nou amb unes condicions més amables. El pontífex hi
accedí, sempre que s’acomplís una condició: que sortint del monestir de Sant Llorenç, el camí seguit
no superés cap torrent i que quan trobessin l’espai més idoni, s’hi instal·lessin. La llegenda continua
dient que els monjos van reeixir a trobar un camí carener que mai no travessava cap torrent i que, a
l’altura de Sant Cugat, van trobar l’esplanada més adequada per edificar-hi una nova casa religiosa: el
monestir de Sant Cugat.

La història, però, ens diu que el monestir de Sant Cugat va ser fundat amb anterioritat al de Sant
Llorenç del Munt, per tant, la llegenda ja pateix una ferida definitiva des de l’inici. La recerca històrica
realitzada al voltant d’aquest camí ha permès retrobar els paisatges del passat, les masies perdudes
que tenien relació amb el camí, les seves arrels presumptament romanes i la descoberta, a finals del
segle XVIII, d’un enigma: per què el Camí dels Monjos es va començar a dir així? A hores d’ara encara
no ho sabem. 

El Camí dels Monjos, avui dia, és només un record. El naixement i el creixement dels barris de
Montserrat, Vilardell, Torre-sana, la Grípia, les Arenes i Can Montllor al llarg de la segona meitat del segle
XX han transformat profundament l’antic traçat del Camí. Tanmateix, el record d’aquest vial també és
el record de totes aquelles persones que, d’alguna manera o altra, hi ha interactuat. El treball d’inves-
tigació realitzat ha intentat recuperar els darrers vestigis existents d’un camí mil·lenari, amb un doble
objectiu: no oblidar-lo definitivament i disposar-lo en la memòria col·lectiva dels nostres ciutadans. 

Dissabte, 8 de març, a les 5 de la tarda

EL CAMÍ DELS MONJOS

Conferència de Joan Soler

Av. de Torre-sana (avinguda de Madrid).

Diumenge, 30 de març, a les 10 del matí

CAMINADA: EL CAMÍ DELS MONJOS
DINAR: LA CUINA DELS MONJOS

Sortida del CEIP Salvador Vinyals (carrer de la Rioja, 30). Telèfon 93 785 75 85.

Visita guiada pel tram terrassenc del Camí dels Monjos. L’excursió finalitzarà amb la celebració d’un dinar
popular, propi de l’època.
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CONFERÈNCIA

CHRIS BONINGTON 

Atenció, recordeu aquesta data:

El proper 11 d’abril, a la Sala d’Actes, tindrem la visita del cèlebre alpinista anglès CHRIS BONINGTON,
en una conferència on farà un repàs de les seves activitats alpinistes al llarg dels anys.

Com molts socis sabeu, CHRIS BONINGTON és una de les figures més destacades de l’alpinisme
d’aquestes darreres dècades, després d’haver participat en ascensions tan emblemàtiques i de tant
compromís com la primera al Pilier Central du Freney (Montblanc), l’any 1961, i la de l’expedició anglesa
a la cara sud-oest de l’Everest, l’any 1975.

ACTES I EXPOSICIONS

TACTE LLATÍ
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA SOBRE EL MÓN DEL JAZZ LLATÍ

Del 27 de febrer al 30 de març, a la Sala d’Actes.

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

Amb fotografies del castellarenc Raül Esteve, aquesta mostra ofereix un recull d’imatges que són
testimoni de l’evolució que el Jazz Llatí i el Jazz Fusió estan experimentant actualment, dins del
moviment general del jazz. L’exposició, produïda per l’Obra Social Caixa Sabadell, se suma als diversos
actes i activitats que se celebren en el marc del 27è Festival de Jazz Terrassa.

L’exposició Tacte Llatí trasllada les característiques d’aquesta música festiva a l’àmbit fotogràfic, en
l’intent de captar la mescla perpètua de formes i motius, i l’explosió d’emocions que suposa aquesta
música universal. El fotògraf ha centrat la seva mirada en alguns dels més grans compositors i intèrprets
de jazz llatí, sense oblidar els genis de la cançó folklòrica d’ambdós mons que hi ha al darrera. La seva
càmera ha volgut expressar tant la passió abundant com els moments de contenció, fent-ne un veritable
art, treballat amb sensibilitat, tacte i vida directa.

CARNET DE SOCI 2008

Tot aquell qui vulgui tenir el carnet de soci corresponent a l’any 2008 pot passar pel Centre per tal de recollir-
lo (laborables, de dilluns a divendres, de les 7 a 2/4 de 10 del vespre).

Qui vulgui que se li enviï particularment, només cal que ho demani telefonant al 93 788 30 30 o per correu
electrònic.
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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

BIBLIOTECA

Donatiu de la FEEC

- GR-99. Sender de l’Ebre; Mequinensa-Delta de l’Ebre.
Barcelona: Associació Catalana de Senderisme, 2007.

Intercanvi Arxiu Històric Comarcal de Terrassa

- Revista “Terme“, núm. 22. Centre d’Estudis Històrics
de Terrassa. Arxiu Històric Comarcal de Terrassa i
Arxiu Municipal de Terrassa, 2007.

- PÉREZ i VENTAYOL, JOAN; Arxiu Històric de Terrassa.
Els nous terrassencs i la ciutat. Fons d’arxiu per a
l’estudi de la immigració a la Terrassa del segle XX.
Col·lecció El Portal de La Guia, núm. 2. Arxiu
Històric de Terrassa i Arxiu Comarcal del Vallès
Occidental, Terrassa, 2007.

Donatiu de Josep Ma Escoda

- DVD, El nou estatge del CET; La recerca, les obres i
els actes d’inauguració, del 2001 al 13 de novembre
del 2004.

- CD-Rom. Les eleccions al CET; 28 d’abril de 2005.

- DVD. 74a Diada de Germanor i 21a Marxa Popular. 

- VERDAGUER, MOSSÈN CINTO; Montserrat Llegen-
dari, Cançons, Odes. Volum III. Edició Popular. Bar-
celona: Publicació Il·lustració Catalana, S/D (possi-
blement finals s. XIX - inicis XX). 

- ROVIRA i VIRGILI, ANTONI: Teatre de la natura.
Barcelona; Editorial Barcino, 1961.

- VENTALLÓ i VINTRÓ, JOSEP; Tarrasa Antigua y Mo-
derna. Terrassa; La Industrial, 1879.

- TORRAS i BAGES, JOSEP; La tradició Catalana.
Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1924.

Adquisició CET:

- FRUITÓS i SAYOL, JAUME; La vall de Lord i el seu
entorn; Monuments, itineraris turístics, senderisme,
excursions en BTT i 4x4. Sant Llorenç de Morunys,
Impremta Figueras, 2004.

ARXIU

S’han acabat de classificar i inventariar les sèries
documentals de les diades de germanor (1921-1997),
els registres i les propostes de socis (1918-2004), i les
fitxes de baixes de socis (1976-2004).

Queden, doncs, a disposició del públic en general i
dels socis en particular, sempre sota els paràmetres
establerts per la llei orgànica de protecció de dades.

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

LES “PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS” EN IMATGES

Dijous, 6 de març

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre

En Màrius Ferrer ens ofereix un reportatge que recull
les diverses excursions realitzades pel col·lectiu de les
Petites Travessades Familiars en el darrer cicle. 

Gràcies a la càmera d’en Màrius, i en un espai horari
aproximat de seixanta minuts, reviurem els moments
més interessants de cada una de les deu sortides pro-
gramades per al període de setembre de 2006 al juny
de 2007.

L’autor, amb habilitat, ens transporta des de la sensi-
bilitat per l’atracció davant d’un paisatge colpidor, fins
a l’emotivitat resultant de les moltes circumstàncies
especials viscudes. I sobretot, amb el seu testimoni,
es confirma l’existència del cercle de fraternal amistat
i companyonia que impera en el grup.

Les imatges evoquen el nostre pas per indrets singu-
lars de bucòlica bellesa on, en el temps primaveral,
predominen els verds intensos i tendres, o els tardorals
il·luminats per una simfonia multicolor capaç d’elevar
el gaudi a la màxima expressió. I per què no hem de
fer també memòria d’algun moment de trifulga...?

El documental palesa el testimoniatge dels sentits,
després que aquests els havem passejat per les nos-
tres comarques amb un afany de valorar-les com cal.

La Cerdanya (Comabona 2.517 m), el Ripollès (Catllar
i Estiula), la Garrotxa (Puigsacalm), el Baix Llobregat
(Montserrat), el Berguedà (Sant Salvador de la Mata),
el Baix Empordà (Gavarres), Osona (al castell de
Centelles, i el pessebre que amb tant d’amor confec-
cionen cada any el Julià i el Ricard), l’estada al castell
de Taradell..., han estat testimoni del nostre pas. I com
a digne colofó de la cloenda l’anada a la Terra Alta
(Horta de Sant Joan) fou tot un èxit. L’esforç que exigí

l’ascensió a les Roques de Benet, queda reflexat en
les imatges que veurem, com també la passejada pel
riu Estrets –amb bany inclòs–, la qual cosa arrodoní
les jornades. L’autor també ha tingut especial cura en
no oblidar l’interessant nucli urbà d’Horta de Sant
Joan, l’església de Santa Maria dels Àngels (o Sant
Salvador) i la mil·lenària olivera coneguda com Lo
Parot, un exemplar com n’hi ha pocs.

L’escaient acompanyament musical d’autors diversos,
d’entre els quals Vivaldi –el més imaginatiu dels com-
positors de la seva època–, proporciona el punt just
de calidesa i relax que requereix la sessió.

L’ALGUER: PARLEM CATALÀ
UN RECORREGUT PEL NORD DE SARDENYA

Dimarts, dia 11 de març

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Conferència a càrrec d’en Joaquim Montoriol

Sardenya és, per la seva superfície, la segona illa del
Mediterrani. Al nord-oest de la mateixa s’hi troba
l’Alguer, port pesquer d’extraordinària importància
(peix, cefalòpodes, llamàntols, llagostes i corall), on
començarem precisament el nostre recorregut. A la
població s’hi parla sard i català, cosa que fa que Itàlia
ocupi el tercer lloc entre els estats on es parla el nos-
tre idioma (curiosament Itàlia supera Andorra, on el
català és l’idioma oficial).

Seguirem la costa Nord, d’un gran interès paisatgístic,
geològic i històric. Anirem també a l’arxipèlag de la
Magdalena, on Napoleó va prendre part en una bata-
lla, perduda, quan encara era només capità d’artilleria.
A l’illa de Caprera s’hi troba la tomba de Garibaldi, un
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personatge fora de sèrie conegut a Itàlia com “l’Heroi
de dos Mons” per les seves lluites a Europa i Amèrica.

El retorn a l’Alguer el farem per l’interior, cosa que ens
permetrà veure dues meravelles: Santa Trinita de Sac-
cargia, una joia del segle XII, i el Nuraghe di Santu
Antine (un dels més importants entre els set mil nuraghis
que hi ha a l’illa), testimoni de la civilització nuraghique
que es desenvolupà entre els anys 1000 i 600 aC.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

SANT SALVADOR DE LES ESPASES,
UNA ERMITA SINGULAR

Dijous, dia 13 de març

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de l’Associació d’Amics de Sant Salvador
de les Espases.

Aquest llibre del nostre consoci Àngel M. Hernàndez
i Cardona, tracta de l’ermita situada exactament en la
partió dels termes d’Esparreguera, Olesa i Vacarisses,
en la restauració de la qual, durant la dècada del 1920,
el Centre Excursionista de Terrassa tingué un destacat
protagonisme, a través de l’escolapi Joan Solà, soci
d’honor.

Un capítol important de l’obra és la transcripció del
“Llibre de les lleixes a Sant Salvador” (revisada per
Joan Soler) i un altre l’estudi que demostra que Joan
d’Àustria no va pujar a Sant Salvador ni va ofrenar cap
final d’or. Molts altres temes hi són tractats: els aplecs
de l’any 2007, l’avenc de Sant Salvador, la vint-i-vuitena
Ronda Vallesana, les campanes de Vacarisses, etc.
Altres capítols fan referència als excursionistes terras-
sencs Joan Duch, Pau Gorina i Jacint Elias.

EL LLAC TANGANYIKA DES DE
TANZÀNIA

Dijous, dia 27 de març

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre

A càrrec de Miquel Noguera Batlle.

El llac Tanganyika, situat a la falla del Rift d’origen tectò-
nic, és el més llarg del món (667 km), el segon amb
profunditat (1.470 m) i contingut d’aigua (18.900 Km3).
La seva amplada màxima és de 80 km, amb una
superfície com la de Catalunya. Les seves aigües van
a parar a l’Atlàntic.

Està envoltat per la República Democràtica del Congo,
Tanzània, Burundi i Zàmbia. La millor manera d’arribar-hi
és travessant Tanzània. A la riba tanzana, fou on el
periodista galès H. M. Stanley va trobar l’explorador i
missioner escocès D. Livingstone l’any 1871. També hi
ha els parcs nacionals de Gombe, on hi va treballar la
primatòloga anglesa J. Goodall durant 45 anys, i
Mahale, amb importants colònies de ximpanzés.

Tanzània té una superfície d’unes trenta vegades la de
Catalunya i 38 milions d’habitants amb una esperança
de vida de 49 anys. És un país qualificat com a molt
pobre. La malària i la desforestació hi fa estralls. Malgrat
els més de 120 grups ètnics no té enfrontaments
interns. No hi ha una religió dominant, repartint-se a
parts iguals entre la musulmana, la cristiana i les tradi-
cionals africanes. La seva alfabetització arriba al 80%.

Per anar al Tanganyika, els nostres consocis Marga-
rida Boada i Miquel i Martí Noguera, van travessar
Tanzània pel sud observant la fauna africana. Arribats
al llac, van navegar en un vaixell alemany de la primera
guerra mundial, inspirador de la novel·la i pel·lícula
“The African Queen”. Aquest vaixell és l’únic mitjà de
transport tanzà del llac. Després d’una curta estada a
Mahale, es van traslladar a la ciutat de Kigoma per
agafar el tren que, durant dos dies, creua tot el centre
de Tanzània fins a Dodoma, la capital política. Acabaren
el viatge a la costa i illes de l’oceà Índic per observar
la fauna marina.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES

Dilluns, dies 3 i 17 de març, a 2/4 de 9 del vespre

NOTA DE LA SECCIÓ

Aquest mes de març, degut a la Setmana
Santa, la Secció de Fotografia no organitza cap
sortida, tal com és costum fer cada mes.

12è CURS D’INICIACIÓ A LA
FOTOGRAFIA DE NATURA 

LA FOTOGRAFIA DIGITAL (abril - maig - juny)

Curs dirigit per Francesc Muntada

–Programa apart–

Classes teòriques:
Dimarts 22 i 29 d’abril

6, 10, 13, 20 i 27 de maig
3 de juny

Sortida pràctica, dissabte 10 de maig.

PPrreeuu  ddee  llaa  iinnssccrriippcciióó:: 150 €.

Preu especial per a socis del CET: 50 €.

SECCIÓ D’ESQUÍ

TROFEU CIUTAT DE TERRASSA

Els dies 26 i 27 de gener es va celebrar a l’Estació
d’esquí de la Masella el Trofeu Ciutat de Terrassa per
categoria Infantils II, prova organitzada pel Club d’esquí
Terrassa, amb un total de 180 participants.

BAIXADA DE TORXES

El dia 26 de gener es va celebrar la Baixada de torxes
per l’Estació d’equí de la Masella per celebrar els 25
anys de TV3 i els 40 de l’Estació d’esquí.

Vam poder col·laborar per l’assoliment del rècord
Mundial de baixada de torxes, erem un total de 2008

persones, va estar una experiència inolvidable, veure
tota la Masella il·luminada de llum.

El Club d’esquí Terrassa va col·laborar amb 50 persones.

PICAROL

El dia 16 de febrer el Club d’esquí Terrassa organitzà
el trofeu Picarol de Neu per la categoria d’Alevins.

SETMANA SANTA

Com que aquest any la Setmana Santa ja la tenim aquí
i encara serà temps de neu, es prepararà entrenament
durant tota la setmana, amb alguna que altra activitat.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

SORTIDA MATINAL

PASSEJADA PEL TORRENT I PANTÀ DE LES REFARDES

Diumenge, dia 9 de març

Per l’observació dels arbres de ribera, els caducifolis i d’altres, així com la vegetació dels voltants.

Lloc i hora de sortida: A les 8 del matí davant el Centre Cultural (Rambla d’Ègara).

Desplaçament: en cotxes particulars.

Tornada: Al migdia.

GRUP D’ORNITOLOGIA

REUNIONS

Març dimecres dia, 05/03, a les 20 h.
dimecres dia, 26/03, a les 20 h.

SORTIDES I ACTIVITATS

SORTIDA ALS ESTANYS DE SILS 
(La Selva) 

Dissabte, dia 8 de març

A la plana de la Selva hi ha un dels espais emblemàtics
de Catalunya pel que fa a la recuperació d’espais
humits endegada els darrers anys i que és comparable
a la d’altres espais com, per exemple, l’Estany d’Ivars
a l’Urgell. L’antiga llacuna de Sils va ser dessecada
progressivament amb la finalitat de guanyar espais de
conreu o pastures fins a desaparèixer gairebé total-
ment, sobretot en èpoques de sequera. D’ençà 1998
un projecte LIFE està treballant per recuperar unes llacu-
nes permanents, els boscos de ribera adjacents i els
prats de dall que van ser substituïts per les pollancredes. 

Com a tot espai humit recuperat, els ocells hi han fet
cap ràpidament i actualment s’hi poden fer moltes

observacions d’espècies de medis aquàtics així com
de camps i boscos com ja vam poder comprovar en la
breu visita que hi vam fer el passat mes de novembre.
Us convidem a acompanyar-nos-hi en un itinerari que
promet un munt d’emocions!

Dia i hora de sortida: a les 7.30 del matí, a la Rambleta
de Pare Alegre, davant de l’Hotel Don Cándido.

Reunió preparatòria: dimecres 5 de març a partir de
les 20.00 h. (secció de ciències).

Anirem amb cotxes particulars. Tornada al migdia,
sobre les 14.30 h. aproximadament.

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

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

PREPARACIÓ SORTIDA A
EXTREMADURA

Pont de l’1 de maig   

Ens trobem preparant una sortida pel pont de l’1 de
maig a Extremadura amb la finalitat d’observar aus
estepàries. Pregaríem que els socis interessats en
acompanyar-nos s’apuntessin a un llistat (nom i telè-
fon de contacte) que es penjarà a la cartellera del
Centre des dels dies 26 de març al 10 d’abril per tal de
planificar-la el més aviat possible.
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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

43a CURSA D’ESQUÍ DE MUNTANYA
NÚRIA – PUIGMAL – NÚRIA

Diumenge, dia 2 de març de 2008 

REGLAMENT GENERAL

1. La Secció d’Alta Muntanya, organitza el proper
diumenge dia 2 de març la 43a Cursa d’esquí de
muntanya, Núria-Puigmal-Núria.

2. En el moment de la inscripció, que podeu fer a la
secretaria del Centre, s’abonaran els drets de la
inscripció que són 10 € per participant. Els equips
són de dues persones.

3. Cada participant ha de portar: motxilla, arva (en
emissió durant tota la cursa), pala de neu, gram-
pons, mapa de la zona, brúixola i equip d’abric.
Es pot comprovar el material i penalitzar amb 3
minuts per cadascuna de les peces que faltin.

4. Només són permesos els esquís de muntanya.

5. La sortida de la cursa es donarà a les 8.30 hores
del diumenge 2 de març. Els corredors hauran de
presentar-se quinze minuts abans en el control
de sortida per signar el full de control.

6. En el cim del Puigmal, hi haurà un control, que
neutralitzarà durant quinze minuts els equips.
Aquest temps de neutralització podrà reduir-se
en cas de mal temps.

7. El control d’arribada estarà situat a la cabana de
pastors que hi ha sota la pista del trampolí. En
cas de manca de neu el control es podrà canviar.

8. Un equip d’esquiadors tancarà la cursa.

9. L’ordre de classificació es farà donant com a
guanyador l’equip que faci el recorregut en menys
temps. S’establiran classificacions d’equips feme-
nins, mixtes i veterans.

10. A partir de l’arribada del primer equip es donarà
un marge de dues hores més per establir la clas-
sificació. Els equips que no arribin en aquest
marge de temps es consideraran desqualificats.

11. A les 12 del migdia es retirarà el control del cim
del Puigmal. L’organització també considerarà des-
qualificats els equips que arribin fora d’aquest
marge de temps.

12. Els participants hauran de pertànyer a clubs
afiliats a la FEEC, i posseir la tarja de l’assegu-
rança de l’any en curs; els menors de 18 anys
han de presentar l’autorització dels pares o tutors.
La Secció d’Alta Muntanya i el Centre Excursio-
nista de Terrassa, no es fan responsables de qual-
sevol accident que pugui afectar qualsevol dels
participants, ni del dany que aquests puguin pro-
duir a d’altres, tot i que vetllarà per la seguretat
dels participants.

13. En cas de mal temps es podrà modificar o sus-
pendre la cursa, a criteri de l’organització. En
cas de suspendres, la propera cursa es celebraria
l’any vinent.

14. Queda ben entès, que tots els participants en la
cursa, accepten aquest reglament.

LLIURAMENT DE PREMIS I RECORDS DE PARTICIPACIÓ
S’anunciarà oportunament en els propers fulls mensuals.
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39è CURS D’EXCURSIONISME

Dis. i diu., 8 i 9 de març Sortida de pràctiques d’espeleologia.

Dimecres, 26 de març Xerrada sobre la història de l’alpinisme.

Dis. i diu., 29 i 30 de març Sortida a la vall de Núria.

Dimecres, 9 d’abril Conferència sobre la bicicleta de muntanya.

Dis. i diu., 12 o 13 d’abril Sortida amb BTT.

Dimecres, 5 de març Conferència sobre Espeleologia a càrrec de Gemma Pirla,
presidenta de la SIS.

CURS D’ALPINISME 2008

NORMES

Places limitades a 16 alumnes.

Cal ser soci del CET i estar en possessió de
la llicència federativa de l’any en curs i de la
modalitat.

Edat mínima 16 anys. 

Permís patern per als menors d’edat.

Inscripcions:
Fins el dia 4 d’abril de 2008, a la secretaria
del Centre.

Preu: 100 € (els viatges, àpats i pernocta-
cions aniran per compte de cada alumne).

Programa

- 10 d’abril: Teòrica

- 12 i 13 d’abril: Pràctiques (I)

- 17 d’abril: Teòrica

- 19 i 20 d’abril: Pràctiques (II)

- 24 d’abril: Teòrica

- 26 i 27 d’abril: Pràctiques (III)

- 8 de maig: Cloenda

Director: Josep Antoni Berenguer (ECAM)

Monitors iniciadors: Toni Elías, Antonio Molina i Cèsar Cantero

(S’ha editat un programa apart)
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SORTIDA A ULLDETER 

Dissabte i diumenge, dies 15 i 16 de març

Aquest cap de setmana, el grup del Cim-traça, del Centre anirem a
Ulldeter. Com sempre, sortirem ben d’hora de Terrassa, per arribar a mig
matí a Ulldeter, on farem pràctiques bàsiques d’ús de grampons i piolet.

L’endemà pujarem al Pic de l’Infern.
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Dificultat: FÀCIL *
MITJANA **
DIFÍCIL ***
MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

SENDERS DE GRAN RECORREGUT

EL CAMÍ DELS BONS HOMES 
(GR-7, GR-107)

6a etapa. GRÉIXER (Bagà) - ARDÈVOL
(30,060 km)

Diumenge, dia 16 de març

A la carretera de Coll de Pal a uns quatre quilòmetres
de Bagà, trobem una pista a l’esquerra que puja al
petit nucli de Gréixer, (1.100 m), aquí iniciarem l’etapa.
Pujarem cap al coll d’Escriu, (1.500 m), baixarem cap
a la casa d’Escriu, (1.300 m), i tot seguit tornarem a
pujar cap al refugi de Sant Jordi, (1.560 m) i el coll del
Pendís, (1.764 m) baixem cap al refugi dels Cortals,
(1.600 m) baixem cap a la font de l’Ingla i continuem
cap a Bellver de Cerdanya, (1.060 m).

Fundada el 1225, Bellver de Cerdanya es troba en una
important cruïlla de comunicacions: el camí ral que
seguia el curs del Segre –antiga Strata Ceretana roma-
na– i la Via Bergistana, que venia del coll de Pendís,
bàsicament ramadera. D’aquesta època medieval en
resta una part de les muralles que envoltaven l’actual
nucli antic, molt pintoresc i ben conservat.

Proseguirem la nostra caminada cap al poble de
Prullans, (1.100 m), i acabarem al llogaret d’Ardèvol.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+964 m) (-1.030 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 6 del
matí. La tornada serà cap al vespre.

Observacions: El desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure’s la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 3 al 12 de març, 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, no obstant farem un
segon autocar si el nombre d’inscrits ho permet. Es
recomana estar en posesió de la llicencia de la FEEC.

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

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.

ETAPES QUE RESTEN
20 d’abril, 7a etapa
Ardèvol - Porta (28,100 km)
11 de maig, 8a etapa
Porta - Merenç-de-las-Vals (21,520 km)
25 de maig, 9a etapa
Merenç-de-las-Vals - Orgeis (17,970 km)
15 de juny, 10a etapa
Orgeis - Comus (22,660 km)
29 de juny, 11a etapa
Comus - Montsegur (16,100 km)
13 de juliol, 12a etapa
Etapa sorpresa, final de temporada i dinar de germanor.

ITINERARIS PER CATALUNYA

EXCURSIÓ AMB RAQUETES DE NEU A
VALLTER 2000 - ROCA COLOM

Diumenge, dia 2 de març

Amb el desig que hi hagi força neu al Pirineu Oriental
per aquestes dates, volem aprofitar l'ocasió i programar
una altra sortida de raquetes, dins el cicle d'Itineraris
per Catalunya, a l'estació d'esquí de Vallter 2000.

La idea és començar a l'estació de Vallter (2.160 m) i
enfilar-nos a la Portella de Mantet (2.412 m). Seguirem
per la Roca de la Portella i la Portella de Morenç (2.382
m), ampla i oberta, on trobarem un pal indicador.
Davant tenim un gran espectacle: el circ d'Ulldeter
amb els pics de la Dona i Bastiments, el coll de la
Marrana, els pics de Gra de Fajol i els cims que tan-
quen la Coma de l'Orri.

Continuem per l'extens Pla de Coma Armada i Pic de
Coma Armada (2.504 m), el Puig de la Llosa (2.456 m),
cim format per roques blanques de quars. Seguirem
per la carena, i en poc més d'un quilòmetre, traves-
sant la Portella del Callau, arribarem a la Roca Colom
(2.507 m), punt més alt de la nostra excursió; cim
estratègic, nus convergent d’importants serralades i
privilegiat mirador de les valls de Mantet, Ull de Ter i
l’alta vall del Tec. La vista és meravellosa. És un
mirador excepcional dels Pirineus Orientals amb un
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ampli decorat del massís del Canigó en l’horitzó. A
sota nostre tenim tot el Circ de Concròs.

La tornada la farem pel mateix itinerari, però baixant
directament a l'estació de Vallter des de la Portella de
Morenç.

Les raquetes de neu, no les posa l’organització, per
tant cada persona ha de llogar-les si no en té, a
Setcases en podrem llogar.

Dificultat: **

Desnivell acumulat aproximat: (+610 m) (-610 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 6 del
matí. La tornada serà cap al vespre.

Observacions: El desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure’s la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 18 al 27 de febrer,
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. Us recordem que el
dimecres, dia 27, és l'últim dia d'inscripció, per tant
preguem que us hi inscriguiu abans d'aquest dia. Es
recomana estar en possessió de la llicència de la
FEEC.

Preu de l’autocar: 14 € per als socis, 17 € per 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.

CAMINADA PER LA SERRA DE
MONTSANT 

Diumenge, dia 6 d’abril

El Montsant, conjuntament amb altres muntanyes pre-
litorals catalanes, forma una via d’unió entre el sistema
Ibèric i el Prepirineu.

L’elevada diversitat biològica que aplega es veu propi-
ciada per un particular relleu caracteritzat per un seguit
de cingles, congostos i barrancs, que dificulten l’accés
a l’interior de l’espai i preserven el seu aïllament.

El paisatge vegetal es defineix clarament per la vege-
tació mediterrània amb una certa influència submedi-
terrània i eurosiberiana.

Teixedes, murtars i espècies de flora protegida com el
salze de cingle conformen una vegetació d’alt valor
natural. L’espai vegetal es reparteix entre els dominis
de l’alzinar amb marfull i el carrascar, que predominen
en la major part de la zona, i el de la roureda seca de

roure de fulla petita, que apareix als fondals més
humits i als nivells superiors de la serra. Les grans
extensions de rocam singularitzen aquest espai ric en
elements propis d’aquesta mena d’ambients com les
comunitats de poniol fruticós o de salze de cingle.

El Montsant, conjuntament amb el massís dels Ports,
és un dels reductes faunístics de més importància de
les comarques meriodionals catalanes. Cal remarcar
l’àrea que se situa a l’entorn del riu Montsant, que
constitueix un àrea de gran diversitat, representativitat
i singularitat d’animals on es pot trobar la colobra llisa
meridional, el turó, la mostela, la fagina, el toixó, la
guineu, l’àliga cuabarrada, l’àguila daurada, l’àguila
marcenca, l’esparver, el falcó pelegrí, el duc, la merla
d’aigua, l’oreneta cua rogenca i el xoriguer. Al riu, s’hi
troben peixos com el barb comú, la madrilla i la bagra,
entre d’altres.

Aquest és el marc que proposem per fer-hi una ruta i
gaudir d’aquest privilegiat entorn.

Iniciaríem el nostre itinerari a La Morera de Montsant,
(743 m) on pujariem a la Serra Major, (1.132 m) pel
grau del Carrasclet, una escletxa a la roca equipada
amb ferros i escala de gat per poder superar el cingle,
i baixaríem cap al Toll de l’Ou, (680 m) i agafant el PR
que passa pel grau del Racó dels Forats tornaríem a
travessar la serra Major, (1.080 m) i agafant el grau de
Salfores, que desemboca a una aèrea cornisa amb
una bona vista del Priorat, amb la cartoixa de Scala
Dei en primer terme, retornariem a La Morera de
Montsant.

Dificultat: **** (No apta per als qui tenen vertigen).

Desnivells acumulats aproximats: (+820 m) (-820 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 6 del
matí. La tornada serà cap al vespre.

Observacions: El desplaçament es farà en autocar,
cal treure’s la plaça d’autocar a la secretaria del
Centre, del 24 de març al 3 d’abril, ambdós inclosos,
de 2/4 de 8 a 9 del vespre.

Notes: L’organització es reserva el dret de tancar la ins-
cripció abans de la data prevista en el cas d’exhaurir-se
les places de l’autocar, no obstant es farà una llista
d’espera per si hi ha alguna baixa, o, per si el nombre
de persones aconsella fer un segon autocar. Es reco-
mana estar en possessió de la llicència de la FEEC.

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

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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PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS 
–CLXIV– 2a època

VOLCANS, COLADES 
I GREDERES, OLOT

Diumenge, dia 9 de març

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa,
s’estén per una superfície de prop de 12.000 Ha inclo-
sos els espais urbans.

L’àrea que trepitjarem està situada a la serralada
Transversal catalana i al bell mig de la comarca de la
Garrotxa; constitueix en el conjunt, el millor exponent
del paisatge volcànic de la península ibèrica.

Pel que fa a l’activitat volcànica, hom data la darrera
erupció fa aproximadament 11.500 anys. De tots
aquests fenòmens en resten una trentena de cons
volcànics de tipus estrombolià, diversos cràters d’ex-
plosió amb les seves grederes i més de vint colades
basàltiques.

Totes aquestes singularitats geològiques que hem des-
crit i que veurem, van acompanyades d’una coberta
vegetal del tot atractiva degut a la quantitat de pluja.

Esmorzarem al peu del Montsacopa, un dels volcans
més interessants del Parc, situat tocant a la ciutat d’Olot.
A dalt hi ha l’església de Sant Francesc, emmurallada i
dues torres de guaita, que són excel·lents miradors.

Després d’esmorzar tots pujarem al Montsacopa per
donar la volta al cràter i al mateix temps gaudir de la
panoràmica: al Nord veurem el volcà de la Garrinada,
el pic del Bassegoda, el Santuari de la Mare de Déu del

Mont i el Canigó. Al sudest, tindrem Olot als peus on
destaca l’església de Sant Esteve, la plaça de braus,
l’església de Sant Pere Màrtir i el volcà Montolivet amb
la seva antena. Tot baixant passarem per la petita gre-
dera del Montsacopa.

L’autocar ens aproparà al volcà Croscat, el més jove
de la península. Anirem fins al tall de les grederes, de
més de 100 metres d’alçària, que foren objecte d’una
intensa explotació a cel obert, i que després de la res-
tauració efectuada, ara ens permet contemplar d’una
manera prou didàctica les interioritats del volcà. Està
totalment prohibit agafar greda: ho tenen molt ben
vigilat.

Seguidament pujarem al volcà Santa Margarida,
característic per la forma regular del seu cràter, de 330
metres de diàmetre i el qual acull al bell mig l’ermita
romànica que li dóna nom.

Ens desplaçarem fins al monestir romànic de Sant
Joan les Fonts, que més tard ens obriran per visitar-lo,
i on hi dinarem juntament amb els no caminadors, que
hauran estat contemplant la impressionant cinglera
basàltica de Castellfollit de la Roca, coronada per l’es-
glésia de Sant Salvador, des de la passera de fusta
sobre el riu Fluvià.

Després de visitar el monestir, ens dirigirem cap a les
colades basàltiques de Sant Joan les Fonts, tot creuant
el pont romànic sobre el riu Fluvià: el primer lloc serà
la del Molí Fondo, on es poden contemplar tres cola-
des de lava: la primera prové dels volcans de Batet
datada en uns 600.000 anys, la segona –que la trepit-
jarem– data de 150.000 anys i la tercera prové del
volcà de La Garrinada i data d’uns 120.000 anys. El
segon lloc serà l’antiga pedrera del Boscarró, que per-
tany a la tercera colada, era una antiga pedrera de
basalt de material ideal per a fabricar llambordes per
la seva solidesa i amb propietats aïllants. Podrem
pujar als diferents blocs de basalt.

PET
IT

ES
TR

AV E S S A D ES FAMILIARS
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L’últim dels indrets a destacar, és la interessant cin-
glera de Font Freda. La lava, en refredar-se, va formar
llargues columnes de basalt que han quedat al desco-
bert per l’erosió fluvial.

Per als no caminadors: pujaran al volcà Montsacopa
i passaran per la seva gredera. Després veuran les
colades basàltiques de Castellfollit de la Roca i a la
tarda visitaran el pont romànic i el castell medieval
Estada Juvinyà de Sant Joan les Fonts.

Temps de marxa: unes 4 hores i 15 minuts aproxima-
dament.

Lloc i hora de sortida: estació d’autobusos a les 6.30 h.
del matí.

Tornada: L’hora d’arribada a Terrassa serà abans de
les 6 de la tarda, per a poder anar a votar tranquil-

lament. Per aconseguir tornar a aquesta hora hem
desestimat la pujada al volcà de Santa Margarida.

Pressupost: 15 € (inclou les visites guiades).
Inscripcions: del 25 de febrer al 5 de març de 2008.

Vocals: Ma Gràcia Celma, tel. 937 882 834 i Paquita
Soler, tel. 639 504 844.

PROPERA SORTIDA
Diumenge, 13 d’abril

RUTA DE SALAMINA 
(Sant Miquel de Campmajor) 

Inscripcions: del 31 de març al 9 d’abril 

CAMINADES 
PAS A PAS

RUTA DE LES MINES (II)
EL RIPOLLÈS

Diumenge, dia 30 de març

Aquesta segona ruta de les mines que proposem, la
farem conjuntament amb el guia del poble de Pardines,
que amablement s’ha ofert a acompanyar-nos i en-
senyar-nos llocs que normalment només sobre el
mapa no els veuríem i que val la pena de visitar pel
meravellós paisatge que ens acompanyarà durant tot
el recorregut, amb el Taga de fons.

Les primeres mines es troben quasi a l’inici de l’itine-
rari. A mig quilòmetre aproximadament de la sortida
del poble i després d’un replà que serveix de mirador
sobre l’obaga del terme, el camí gira de cop i s’endinsa
vers el clot verd i humit que forma el Torrent de la
Pietat. Un cop passat el torrent i uns metres més
amunt, quan el camí ja planeja un corriol a l’esquerre
del camí, condueix fins a les antigues mines del Serrat
de la Guilla. Una vegada visitades aquestes petites
prospeccions mineres, recuperem el camí principal

PROGRAMA PER AL CICLE 2007-2008
2008

Març 9 Volcans, colades i grederes - Olot (Garrotxa)
Abril 13 Ruta de Salamina - Sant Miquel de Campmajor (Pla de l’Estany)
Maig 18 Serra de Busa (Solsonès)
Juny 28-29 El Capcir (CLOENDA DEL CICLE)
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Inscripcions: del 10 al 27 de març.

Vocals: Màrius Ferrer, tel. 937 889 280; Rossend Sanllehí,
tel. 937 838 520; i Ricard Alegre, tel. 937 887 098.

Observacions: El desplaçament es farà en cotxes
particulars o en autocar segons el nombre d’inscrits,
cal treure’s la plaça d’autocar a la secretaria del
Centre del 10 al 27 de març, ambdós inclosos a partir
de 2/4 de 8 a les 9 del vespre. En cas de fer-se en
cotxes, es retornarà part de l’import.

PROPERA SORTIDA
Diumenge, 27 d’abril

PELS CONTORNS DE VILADA 
Inscripcions: del 14 al 24 d’abril 

pel mateix corriol de l’ascens a les mines, i des d’allà
cal seguir amunt, tot allunyant-nos del poble de
Pardines que va quedant enrere.

La ruta fins a les mines d’antimoni, o de la Collada
Verda, segueix l’anomenat camí de la Rovira, que porta
fins a Boixatera i enllaça amb el Camí Ral, en direcció
a la Collada Verda, deixant a la nostra esquena el
poble esmentat. Un tram abans d’arribar al coll que fa
de partió amb el terme de Vilallonga de Ter, trobarem
un indicador informatiu que ens condueix directa-
ment, costa amunt, cap a les mines, que deixaren
d’explotar-se l’any 1923. Aquest mineral que pertany
al grup de l’arsènic, és tou i molt pesant, es fon a baixa
temperatura, i quan crema fa un fum blanc i una flama
blau-verdosa.

Temps de marxa: 5 hores.

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

Tornada: a la vesprada.

Preu: 18 €.

PROGRAMA PER AL CICLE 2007-2008

2008

Març 30 Rutes de les Mines (núm. 2) (Ripollès)

Abril 27 Pels entorns de Vilada (Berguedà)

Maig 11 Ascensió al Bassegoda (Garrotxa)

Juny 8 Les Fonts del Glorieta Alcover (Alt Camp)

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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HORITZONS

DE PERLES A FÍGOLS:
L’Alt Urgell més feréstec

Dissabte, dia 5 d’abril

Tal i com vam anunciar, la nostra intenció inicial per
aquesta sortida era ascendir des del poble de Boixóls
(1.155 m) a la carena de Carreu, travessar-la passant
pel cap de Carreu (1.850 m) i acabar al poble d’Abella
de la Conca.

Es tracta d’una excursió preciosa per l'espectaculari-
tat del seu paisatge, però el nombre de persones que
acostuma a assistir a les sortides del programa
Horitzons ens ha fet pensar que la cresta de Carreu
–irregular, penjada sobre un penya-segat de 100
metres per un costat i un tallat important per l’altre i
d'una llargada considerable– no era adequada per a
una de les nostres sortides.

Finalment, sense allunyar-nos gaire de la zona de
Carreu, vam decidir-nos per la muntanya d’Alinyà. El
fet de tractar-se d’una de les zones mes despoblades
de Catalunya, de ser un lloc molt desconegut i amb
unes característiques similars a les de Carreu ens ha
animat a proposar-vos l’itinerari següent.

Sortirem del llogarret de Perles, a la vall d'Alinyà, i
acabarem al petit poble de Fígols, que s'obre sobre la
vall del Segre a tocar d'Organyà. És un recorregut
variat que ens passeja per una gran diversitat d'am-
bients i en el que podrem contemplar, si tenim un
mínim de sort, el vol majestuós dels voltors, del tren-
calòs o del voltor negre, que ha estat reintroduït
recentment en aquesta zona. No gaire lluny d'aquí és
on s'han fet més observacions de llop, els darrers
anys, a Catalunya.

Comencem a caminar a Perles per un camí ben mar-
cat que s'enfila entre camps abandonats cap a les cin-
gleres que protegeixen les cases dels vents del nord.
Al cap de mitja hora arribarem al Coll: pas que s'obre
entre la roca foradada de Perles i la roca del Solà. Qui
ho desitgi, des d'aquí pot anar i tornar al pont del Coll
o el Forat en un quart d'hora. El paisatge, des del Coll,
és magnífic, però només és un tast del que ens espera
més endavant.

El camí, sempre ben traçat, baixa per l'altre vessant,
per un terreny aspre amb poca vegetació, cap a la vall
de Canelles. Al fons hi veiem una casa abandonada,
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construïda damunt d'una gran roca penjada sobre el
riu: can Penya. El nostre camí baixarà fins al fons de la
vall, on la vegetació és més espessa, travessarà el riu
que gairebé sempre porta aigua i s'enfilarà per l'altre
vessant entre cirerers.

De can Penya, el camí s'enfila pel vessant sud de la
carena que uneix el roc Galliner, a l'est, amb la roca
dels Collars. És un terreny descarnat en el qual la roca
s'esmicola i la vegetació arrela esparsa allà on pot. El
sol hi pica fort i la pujada es redreça. Al davant hi
tenim la cinglera dels Collars, que sembla infranqueja-
ble, però com totes, té el seu punt feble: el Grauet. És
el que anirem a buscar.

Abans d'arribar-hi, però, passarem pel peu de la roca
del Picot Petit, un bloc enorme que es va desprendre
del cingle i que va quedar clavat en posició vertical en
una petita carena que baixa de la paret rocallosa cap
a la vall. Després del Picot Petit, entrem al bosc que
s'alça al peu de la paret. Els arbres ens amaguen la
canal que venç el cingle i, en pocs minuts, arribarem
sense adonar-nos-en al cim del Grauet. Fa una mica
més d'hora i mitja que caminem.

Hem anat a parar en una mena de caldera rocallosa el
fons de la qual està cobert de pinasses. Més enllà,
cap al nord, s'alcen les veritables cingleres d'aquestes
muntanyes: la roca de Pinyalda. Aquí hi crien els vol-
tors i el trencalòs planeja entre el rocam per aprofitar
els corrents ascendents i guanyar l'alçada que neces-
sita per escannejar el territori buscant els ossos dels
herbívors que han mort a la muntanya. Des de fa uns
quants mesos, el voltor negre també s'enlaira amb
aquests corrents ascendents.

Ens hem d'enfilar a l'esquerra, per una petita coma
coberta de bosc que s'enfila cap a la collada del
Collars més enllà del clot Pregon: la base d'un torrent
engorjat que baixa de la roca de Pinyalda. Aviat arri-
bem a un petit replà sobre el cingle. Val la pena arribar
al caire del tallat i contemplar el panorama, que ens
permet veure una bona part del recorregut que ja hem
fet i el conjunt de cims, cingleres, torrents i vessants
que conformen la vall de Canelles.

El camí segueix el terreny ondulat que baixa i puja fins
arribar al coll de Collars: un espai ample i obert que es
despenja per primera vegada en tot el recorregut cap
a la vall del Segre. Seguirem la carena de Malhivern en
direcció a l'oest voltats d'un panorama extensíssim.
Darrere nostre, a l'est, s'hi alcen la roca de Pinyalda i
el roc Galliner. Al sud-est, el Pedró dels Quatre Batlles
i la roca de la Pena. Al sud la roca de Perles i el
Cogulló de Turp. La serra d'Aubenç al sud-oest. Les
valls de Montanissell i de Cabó, separades per la
muntanya de Santa Fe a l'oest i el congost de
Tresponts al nord.

La carena ens deixa al cap de la canal de Joan, on tro-
bem una línia d'alta tensió. Fa dues hores i mitja que
caminem. Des d'aquí, qui ho desitgi, pot enfilar-se al
tossal de Balinyó, a uns dos quilòmetres carena enllà,
punt culminant de la nostra excursió i mirador incom-
parable sobre la vall del Segre i els cims i vall
secundàries que l'envolten. Qui ho prefereixi, pot
esperar-se en aquesta àmplia collada, descansar una
estona i gaudir del paisatge.

El nostre camí baixa cap al nord, cap al clot del Grau
i el torrent de les Tines. Passem sota una roca amb
nom propi: la roca d'Espatllagossos. Una mica més
enllà, el camí gira a l'oest i s'encara ja definitivament
cap al nostre destí: Fígols. Abans d'arribar-hi, però,
encara ens queden algunes sorpreses: la font i la
surgència de Codonyes.

La font està en un racó ombrívol i acollidor, ben
endreçada i amb un banc i barbacoes i voltada per un
grup de boixos altíssims amb més port d'arbres que
no pas els arbustos que estem habituats a veure. La
surgència és un forat ran de camí, sota una roca
calcària. Malauradament, una canonada de plàstic
blau, que s'emporta l'aigua cap a Fígols, trenca la
peculiaritat del lloc.

El camí segueix endavant, entre conreus, boscos, tar-
teres i torrents, i mica en mica va perdent l'alçada que
el separa de Fígols. Al final desemboca a la carretera
que uneix aquest poble amb el Pont d'Espia. Ens que-
den pocs metres per arribar a l'ermita romànica on
acabarem l'excursió d'avui. 

Hora sortida: 6 del matí a la Rambla davant del
Centre Cultural.

Temps de marxa: 5.15 h (7.05 h. si s’ascendeix als tos-
sals de Balinyó).

Desnivell: +550 m i -750 m (+750 i -950 m si s’ascen-
deix als tossals de Balinyó).

Distància de l’itinerari: 11 km (15 si s’ascendeix als
tossals de Balinyó).

Característiques: Itinerari molt variat en el qual es
combinen conreus abandonats, carenes rocalloses,
rouredes, pinedes i alzinars. Torrents, fonts i surgèn-
cies de sota terra i unes panoràmiques inoblidables.

Dificultat: Recorregut en general fàcil, amb petites
dificultats derivades d’algun tram de camí pedregós o
estret. És imprescindible seguir el camí sense fer dre-
ceres, perquè és molt fràgil i ha costat molts esforços
obrir-lo. 

Material recomanat: És necessari portar aigua ja que
no trobarem cap font fins al darrer terç del recorregut,
botes de tresc, roba d’abric en cas de temps variable
i protecció per al sol.
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