
PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 84 - ABRIL 2008
3a època

Conferència de CHRIS BONINGTON

HORITZONS SENSE LÍMITS
Divendres, 11 d’abril de 2008
a les 8 del vespre, a la Sala d’Actes
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

ABRIL 2008

3, dijous - Presentació de l’audiovisual Marxa Veterans 2007 a Elda Centre-Actes

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

7, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

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

10, dijous - Audiovisual PARCS NATURALS DE L’OEST AMERICÀ Centre-Actes
- Classe teòrica Curs d’Alpinisme S. d’Alta Muntanya

11, divendres - Horitzons sense límits, conferència de CHRIS BONINGTON Centre- Actes

12 i 13, dis. i diu. - Sortida pràctiques Curs d’Alpinisme S. d’Alta Muntanya

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

13, diumenge - Sortida matinal de Botànica S. de Ciències Naturals

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

14, dilluns - Projeccions col·lectives S. de Fotografia

15, dimarts - Campament de Vacances 2008. Reunió Informativa Centre

17, dijous - JULÉ PARBATI. A RECER DEL GRAN HIMALAIA Centre-Actes
- Classe teòrica Curs d’Alpinisme S. d’Alta Muntanya

19 i 20, dis. i diu. - Sortida al santuari de la Mare de Déu de Montgrony S. de Fotografia

- Sortida pràctiques Curs d’Alpinisme S. d’Alta Muntanya

20, diumenge - 7a etapa. Camí dels Bons Homes. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

21, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

22, dimarts - 12è Curs d’Iniciació a la fotografia de natura S. de Fotografia

24, dimarts - ELS BOLETS, TAULA RODONA HUMORÍSTICA Centre-Actes
- Classe teòrica Curs d’Alpinisme S. d’Alta Muntanya

- Conferència sobre tècniques d’Alpinisme Curs d’Excursionisme

26 i 27, dis. i diu. - Sortida pràctiques Curs d’Alpinisme S. d’Alta Muntanya

- Sortida conjunta del Curs d’Excursionisme i el Cim-traça S. d’Alta Muntanya

27, diumenge - Pels contorns de Vilada. Caminades Pas a Pas S. d’Excursionisme

28, dilluns - Projeccions col·lectives S. de Fotografia

29, dimarts - 12è Curs d’Iniciació a la fotografia de natura S. de Fotografia

MAIG 2008

6, dimarts - 12è Curs d’Iniciació a la fotografia de natura S. de Fotografia

7, dimecres - Conferència sobre l’escalada en roca Curs d’Excursionisme

8, dijous - EN QUÈ OCUPEM EL TEMPS ELS CATALANS? Centre-Actes
- Cloenda Curs d’Alpinisme S. d’Alta Muntanya
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

10, dissabte - 12è Curs d’Iniciació a la fotografia de natura. Sortida pràctica S. de Fotografia

10 i 11, dis. i diu. - Sortida practicant l’escalada en roca Curs d’Excursionisme

11, diumenge - 8a etapa. Camí dels Bons Homes. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

- Albanyà-Puig de Bassegoda-Sadernes. Caminades Pas a Pas S. d’Excursionisme

18, diumenge - Petites Travessades Familiars –CLXVI– 2a època S. d’Excursionisme

28, dimecres - Assemblea General Ordinària Centre

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

En compliment dels Estatuts de l’Entitat, us convoquem per al dia 28 de maig, dimecres, a la Sala
d’Actes de la nostra seu social, a 3/4 de 8 del vespre en primera convocatòria i a 1/4 de 9 en segona
convocatòria a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’entitat.

L’Ordre del Dia de l’Assemblea es donarà a conèixer en el proper periòdic mensual del mes de maig.

CAMPAMENT DE VACANCES 2008 

Dimarts, dia 15 d’abril de 2008, a 2/4 de 10 del vespre, a la Sala d’Actes

Convocatòria per a totes les persones interessades a participar en el proper 60è Campament de
Vacances del 2008.

Reunió informativa en què es donarà a conèixer el lloc on es localitzarà el Campament de Vacances
d’aquest any i les dates en què se celebrarà.

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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AMB EL SUPORT DE:

ASSOCIACIÓ REDMONTAÑAS

RedMontañas és una associació no lucrativa d’àmbit estatal que assumeix el repte d’impulsar i coordinar
la defensa de totes les muntanyes de l’estat espanyol i sol·licitar-ne la protecció institucional.

Aquesta associació ens ha fet arribar un DVD divulgatiu, que estarà disponible a la nostra biblioteca, a més
de convidar a tothom a adherir-s’hi de forma gratuïta.

Els qui estiguin interessats i/o vulguin tenir-ne més informació, poden consultar la seva pàgina web: 
www.redmontanas.org

CALENDARI I TARIFES DELS REFUGIS 
DE LA FEEC PER A L’ANY 2008

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ens ha fet arribar el calendari d’obertura i les llistes de
preus per a l’any 2008 dels seus refugis.

Podreu consultar aquestes dates a la cartellera del local del Centre, i també a la pàgina web de la FEEC:
www.feec.cat
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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

BIBLIOTECA

Adquisició

- VENTAYOL I BOSCH, ÀNGELS. Terrassa, 2007. Terrassa. Arxiu Tobella, 2008.

Donatiu Ministerio de Medio Ambiente i Red Montañas:

- Juego limpio para las montañas. Format Cd-rom, Red Montañas, 2007.

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

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

PRESENTACIÓ DE L’AUDIOVISUAL 
DE L’EXCURSIÓ A: 

MARXA DE VETERANS 2007, A ELDA

Dijous, dia 3 d’abril

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

AYNA - RUTA DEL QUIXOT. ELDA
Filmació: Eduard Bros i Màrius Ferrer.

Composició final: Xavi Bros.

PROJECCIÓ DE L’AUDIOVISUAL

PARCS NATURALS DE L’OEST
AMERICÀ

Dijous, dia 10 d’abril

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Presentat per: Mª Carme Rodríguez i Jordi Sales

Us presentem un recull fotogràfic d’una quinzena de
parcs i reserves naturals de l’oest dels Estats Units.
Partint de San Francisco, a l’estat de Califòrnia, ens
vàrem endinsar al parc de Sequoia amb els arbres
més alts de la terra i vàrem visitar el mític parc de

Yosemite amb la majestuosa presència del Capitán,
una de les parets mítiques de l’escalada en roca. El
nostre recorregut continuà pel desert de Death Valley,
un dels indrets més inhòspits del continent i, resse-
guint el curs del riu Colorado els parcs del Gran
Canyon, Canyonlands i Arches, on l’erosió ha format
nombrosos arcs de pedra. 

També vam poder veure els immensos deserts al sud
d’Arizona com el Desierto Pintado, els arbres petrifi-
cats del Petrified Forest i les ruïnes dels indis Anasazi
a Mesa Verde i Chelly Canyon, alguns dels pocs indrets
arqueològics dels antics pobladors originals de Nord-
amèrica, així com l’inconfusible marc del Monument
Valley, el petit canó d’Antelope –on la llum es fa poesia–
i les innumerables i majestuoses agulles de Bryce
Canyon, a més d’altres petites reserves naturals que
anàvem descobrint al llarg de la ruta.

Vàrem acabar al nord a l’estat de Wyoming, al parc
nacional de Yellowstone, on les entranyes de la terra
estant a tocar del cel, en una simfonia de colors, aigua
i paisatges únics en tot el planeta.

HORITZONS SENSE LÍMITS

Divendres, dia 11 d’abril

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Conferència a càrrec de CHRIS BONINGTON.

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

En aquesta conferència, el cèlebre alpinista anglès
farà un repàs de les seves activitats alpinístiques al
llarg dels anys, un conjunt d’ascensions i projectes
que l’han convertit en una figura de referència.

Agraïm la col·laboració en aquesta conferència del
nostre consoci Elies Coll, que ens ajudarà a entendre
d’una forma més fluïda els comentaris de Chris
Bonington.

JULÉ PARBATI. A RECER DEL GRAN
HIMALAIA

Dijous, dia 17 d’abril

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Audioviusual a càrrec de Pep Aced, Adrià Font i
Cesc Zapater.

Trekking de 30 dies de durada per l’estat d’Himachal
Pradesh, la terra de les Neus, situat al nordoest de
l’Índia.

Des de les frondoses i verdes valls de Kullu, al sud de
la carena muntanyosa travessarem el coll de Hamta
La i baixarem cap a la vall de Lahaul.. Es remunta el
riu Chandra fins que es pot travessar i d’aquí la llarga
pujada per la gelera de Chotta Shigri fins flanquejar el
Sara Umga La, coll que feia uns quants anys que no
era recorregut, per retornar de nou a la vall de Kullu.
Al llarg de 7 dies remuntarem el riu Parbati per tra-
vessar per fi el Parbati Pass, coll de més de 5.400
metres, i d’aquí baixar cap al paisatge àrid i inhòspit
de la vall de Spiti, la Terra del Mig, on només la verdor
dels conreus a la vora dels petits pobles trenca la

monotonia dels colors ocres i grisos que dominen el
terreny, sota el blau fosc del cel i la blancor dels cims,
molts d’ells fregant els 7 mil metres d’alçada.

Després i al llarg d’una setmana recorrerem els pobles
de Tabo, Kaza i Keylong i ens enfilarem cap els
monestirs budistes de Dhankhar, Kye i Kardung, ons
fins no fa gaire hi vivien centenars de monjos. Veurem
les importants biblioteques i respirarem l’espiritualitat
que transmeten les seves plegàries matutines.

FESTA DE SANT JORDI 2008 

ELS BOLETS
TAULA RODONA HUMORÍSTICA

Dijous, dia 24 d’abril 

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Ponents:

Jaume AULET, professor de Literatura.

Salvador CARDÚS, sociòleg.

Ada CASTELLS, periodista i escriptora.

Raimon ESCUDÉ, advocat.

Moderador:

Salvador COMELLES, professor i escriptor. 

EN QUÈ OCUPEM EL TEMPS ELS
CATALANS?

Dijous, dia 8 de maig

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Conferència a càrrec de Marta Masats.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES

Dilluns, dies 7 i 21 d’abril, a 2/4 de 9 del vespre

PROJECCIONS COL·LECTIVES

Dilluns, dia 14 i 28 d’abril, a 2/4 de 9 del vespre

La secció de fotografia ha anat creixent i ja no en
tenim prou amb trobar-nos dos cops al mes. Amb
aquestes dues trobades tot just podem organitzar les
activitats de la secció i hem perdut el costum de pro-
jectar i comentar imatges i de parlar de fotografia.

És per això que hem decidit ampliar els dies de troba-
da i ara, el segon i el quart dilluns de cada mes ens
trobarem a la Sala d’Actes del CET per projectar les
imatges que més ens agradin o que més ganes tin-
guem de comentar entre tots.

Així doncs, qui estigui interessat a participar-hi hauria
de seleccionar dues, tres o quatre imatges, ja siguin
digitals o en diapositiva de pas universal, i portar-les
al Centre. Sentir les opinions dels altres assistents ens
ajudarà a afinar el nostre ull fotogràfic i a perfeccionar
la nostra tècnica.

No cal dir que la participació, tant en l’aportació
d’imatges com en l’assistència a les projeccions, està
oberta a tothom del Centre. No es tracta de projectar
grans obres fotogràfiques: senzillament imatges que
us semblin interessants, ja sigui per les tècniques uti-
litzades o pels resultats obtinguts.

SORTIDA D’ABRIL

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE
MONTGRONY

Dissabte i diumenge, dies 19 i 20 d’abril

Aquest santuari del segle XV està situat en un estret
replà de la serra, a sota d’un impressionant penya-
segat. Per aquesta cinglera s’enfila l’escala que par-
teix de l’hosteria del santuari, passa a tocar de la peti-
ta ermita adossada a la paret de roca i acaba al pla de
Sant Pere, on es troba el temple romànic de Sant Pere
de Mongrony. Aquests indrets han donat peu a tot un
seguit de llegendes. Es diu que al forat de Sant Ou,
avenc d’uns 83 metres de profunditat, el comte Arnau
va començar les seves sospitoses activitats, com les
conegudes visites indecoroses al convent de Sant
Joan de les Abadesses. La llegenda també diu que el
comte no va pagar el sou dels obrers que van cons-
truir les escales que uneixen el santuari amb el pla de
Sant Pere i que, per aquesta raó, la seva ànima desas-
sossegada encara errra per aquests indrets.

Reunió preparatòria: Tertúlia fotogràfica del dia 7.

Informació complementària: Josep Sánchez, tel.
606 45 01 12.
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12è CURS D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA DE NATURA

LA FOTOGRAFIA DIGITAL

Abril - Maig - Juny 2008

Dimarts, 22 d’abril

• La càmera
Hem comprat una càmera digital i ens hem de
familiaritzar amb totes les possibilitats que ens
ofereix. Hem d’aprendre el sistema de menús i,
sobretot, comprendre el vocabulari.

Dimarts, 29 d’abril

• Fer fotografies
Ja sabem ajustar la càmera. Ara hem d’aprendre a
fer-la servir. I comprendre com es formen les imat-
ges dins la càmera i quins paràmetres podem con-
trolar que determinen la qualitat de les fotografies.

Dimarts, 6 de maig

• El revelat digital
Les fotografies digitals, igual com passava amb
les químiques, s’han de revelar. Tanmateix, ara
podem fer-ho a casa, amb el nostre ordinador i
amb programari especial. Veurem el LightRoom.

Dissabte, 10 de maig

• Sortida pràctica
Aprofitarem la bellesa del parc natural de Sant
Llorenç del Munt, a tocar de casa, per experimen-
tar tot el que hem après fins ara i, també, per tenir
unes quantes fotografies per poder fer pràctiques
de laboratori digital.

Dimarts, 13 de maig

• Laboratori digital I
Revelar les imatges, normalment, no és suficient.
La fotografia digital ens dóna moltes possibilitats i
ens permet obtenir resultats fins ara impensables.
Veurem el PhotoShop CS3.

Dimarts, 20 de maig

• Laboratori digital II
Segona sessió dedicada a descobrir algunes de
les possibilitats del PhotoShop. En aquesta, en
veurem algunes que podem considerar avançades
i que ens permetran un control més exhaustiu i
molt més afinat del color, la llum i la nitidesa de les
fotografies.

Dimarts, 27 de maig

• Preparar les imatges per utilitzar-les
Les fotografies digitals no tenen perquè quedar-se
tancades a l’ordinador. Però per convertir-les en
imatges sobre paper o per a projeccions, cal ajus-
tar-les correctament.

Dimarts, 3 de juny

• Arxiu i documentació
Les imatges digitals es guarden en suports
informàtics. Cal fer-ne còpies de seguretat i cal
pensar la manera de trobar-les ràpidament. Hi ha
tants sistemes com fotògrafs, però hi ha algunes
coses que qualsevol sistema hauria de preveure.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

SORTIDA MATINAL

TORRENT DE LA FRONTFREDA

Diumenge, dia 13 d’abril

Observacio de falgueres (2a part) i de la vegetació
d’obagues.

Itinerari: la Mata, Fontfreda, torrent de la Fontfreda,
torrent del Parrac, carena del Muronell i la Mata.

Recorregut: llarg i amb cert desnivell. 

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

Dimecres, dia 16 d’abril a les 20 hores.

SORTIDES I ACTIVITATS

SORTIDA AL DELTA DE L’EBRE 

Dissabte, dia 19 d’abril 

Lloc i hora de sortida: A les 6 del matí a la Rambleta
del Pare Alegre, davant del Don Candido.

Desplaçament: En cotxes particulars.

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

Més informació: Toni Sanllehí, 661 406 716 i Enric
Sanllehí, 656 913 770.

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)

SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)
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39è CURS D’EXCURSIONISME

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

Dijous, 24 d’abril Conferència sobre tècniques d’alpinisme.

Dis. i diu., 26 i 27 d’abril Sortida al pirineu Català.

Dimecres, 7 de maig Conferència sobre l’escalada en roca.

Dis. i diu., 10 i 11 de maig Sortida practicant l’escalada en roca.

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

CURS D’EXCURSIONISME

MOLT IMPORTANT

EL PROPER SERÀ EL 40

Si tot va com desitgem l’octubre vinent s’organitzarà de nou el Curs d’Excursionisme, i serà el que fa 40, per
celebrar aquest aniversari, volem realitzar una exposició que reuneixi tots els cartells del Curs d’Excursio-
nisme, des del primer fins al darrer.

És per això que demanem la col·laboració dels consocis del Centre, aquell que tingui cartells o programes
dels diferents cursets, li agraïríem moltíssim que es posés en contacte amb la Secretaria del Centre, per donar
les seves dades.

El Grup de Monitors del Curs, ens posarem en contacte.

CERTESCAN - GRAUS 

Dissabte i diumenge, dies 26 i 27 d’abril

Aquesta setmana ens acostarem al Pirineu català, ens dirigirem al
refugi de Certescan, on hi farem nit.

L’endemà pujarem al cim del Certescan (2.850 m), baixarem per una
altra ruta fins a Graus, on ens recollirà l’autocar.

La sortida de Terrassa, serà el dissabte dia 26 a les 5 del matí,
anirem amb autocar.

SORTIDA CONJUNTA AMB EL 39è CURS D’EXCURSIONISME.
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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)

7a etapa. ARDÈVOL - PORTA (28,100 km)

Diumenge, dia 20 d’abril

Aquesta etapa és la que té més desnivell de tot el
Camí dels Bons Homes ja que passarem per La
Portella Blanca d’Andorra amb una alçada de 2.519
metres, punt culminant de tota la ruta.

Iniciem la caminada al poble d’Ardèvol (1.300 m) des
d’on passant al costat del riu de la Llosa, en direcció
ascendent, passem per El Vilar (1.440 m), la borda del
Gasconet (1.460 m), Cal Jan de la Llosa (1.640 m), i
pel Prat Xiuxirà (2.000 m) s’arriba a la cabana dels
Esparvers (2.060 m), on es creua el GR-11, nosaltres
anem en direcció nord per la vall del riu d’Engait per
tal d’arribar a la Portella Blanca (2.519 m), límit fronterer
entre Andorra, França i Espanya (una gran fita indica el
punt de convergència).

La vista és esplèndida, la cara nord del Puigpedrós i
tota la vall de Porta, al costat nostre el pic d’Envalira i
cap al sud la vall de la Llosa que hem remuntat.

Baixem tot passant per la Coma de Campcardós fins
a la cabana del mateix nom (1.950 m) i seguint avall
fins a Porta (1.511 m).

Podria ser que tot i ser avançat el mes d’abril, i mal-
grat que, fins el moment d’escriure això, aquest any
no ha nevat gaire, trobéssim alguna congesta de neu,
per tant es prega que tothom vingui amb un bon
calçat i porti paraneus.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+1.250 m) (-1.008 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 7 al 16 d’abril, 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 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.

8a etapa. PORTA - MERENÇ-DE-LAS-VALS
(21,520 km)

Diumenge, dia 11 de maig

Ja en territori de França, proseguim el nostre itinerari
des del poble de Porta (1.511 m) des d’on ens dirigim
cap a la propera estació d’esquí de Porté-Puymorens,
passem prop d’una de les pilones d’un remuntador i
seguim una pista de l’estació fins al pàrquing del
Planell des d’on seguim pujant fins al coll de
Puymorens (1.920 m), seguim de baixada cap a
l’Hospitalet-près-l’Andorre (1.420 m) i baixem fins el
riu Ariège, que seguirem fins a Merenç-de-les-Vals
(1.052 m).

Els viatgers que transitaven entre les valls de l’Arièja
i de Querol havien de creuar el coll de Pimorent
(Puymorens), a 1.920 m d’altitud, on les condicions
climatològiques, a l’hivern, feien difícil el pas.

És per aquest motiu que durant la segona meitat del
segle XV el rei Lluís XI va manar construir, una hospi-
talitat, on els viatgers es poguessin refugiar abans de
seguir el seu camí.

A l’entorn de l’Ospitalet prop d’Andorra (l’Hospitalet-
près-l’Andorre), es van anar agrupant diverses cases,
que amb el pas dels temps van donar lloc a la petita
població actual, que encara conserva aquella tradició
d’indret de pas i lloc de repòs per als viatgers que
vénen de la Cerdanya o d’Andorra pel Pas de la Casa.

En aquests llocs de gran bellesa i tradició, transcurrirà
la nostra caminada.

Dificultat: *

Desnivells acumulats aproximats: (+410 m) (-868 m).
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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 28 d’abril al 7 de
maig, 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, no obstant farem un
segon autocar si el nombre d’inscrits ho permet. Es
recomana 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.

ETAPES QUE RESTEN

2255  ddee  mmaaiigg,,  99aa  eettaappaa
Merenç-de-las-Vals - Orgeis (17,970 km)
1155  ddee  jjuunnyy,,  1100aa  eettaappaa
Orgeis - Comus (22,660 km)
2299  ddee  jjuunnyy,,  1111aa  eettaappaa
Comus - Montsegur (16,100 km)
1133  ddee  jjuulliiooll,,  1122aa  eettaappaa
Etapa sorpresa, final de temporada i dinar de germanor.

ITINERARIS PER CATALUNYA

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 pujaríem 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, retornaríem 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 
–CLXV– 2a època

RUTA DE SALAMINA
(Pla de l’Estany)

Diumenge, dia 13 d’abril

La ruta de Salamina que proposem, pretén fer una
reflexió sobre la Guerra Civil espanyola. La ruta està
basada en el llibre de Javier Cercas “Soldats de
Salamina”, que novel·la un fet històric: quan els sol-
dats republicans marxaven cap a l’exili, algú va donar
l’ordre d’afusellar uns presoners franquistes, entre els
quals hi havia Rafael Sánchez Mazas, un dels funda-
dors de la Falange. Després de mantenir-los preso-
ners al Santuari del Collell, un dia se’ls van emportar
cap el bosc i els van afusellar. Sánchez Mazas, però,
va poder sobreviure i fugir, i es refugià als boscos
d’aquestes contrades, on va coincidir amb desertors
del bàndol republicà. La cova dels Capellans i la caba-
na de carboners que van situar just davant de la cova,
van ser un dels llocs on s’amagaven i donaven aixo-
pluc a tots els fugitius de la guerra que ho necessita-
ven. Hi van arribar a conviure més de vint persones,
entre eclesiàstics i civils que per diversos motius
fugien de les persecucions del conflicte bèl·lic.

Caminarem, doncs, per una ruta de gran valor històric,
però que alhora també ens permet contemplar el
patrimoni natural i cultural de la comarca. La Roca
dels Capellans és el recurs que dóna sentit a la realit-
zació d’aquest recorregut. Es troba en l’espesor dels
boscos, a sota dels barrancs de Golany. Es caracterit-
za per un relleu abrupte i recòndit de difícil accés.
Famílies de Sant Miquel i Falgons, van ser les que van
proporcionar aliments als fugitius, en les diferents eta-
pes, entre el 1936 i el 1939.

Perquè la ruta sigui més fàcil la farem a l’inrevés.
L’autocar ens deixarà al Pla de Sant Nicolau. Aquí
esmorzarem tots plegats, si el temps ho permet, en
cas contrari els no caminadors ja es quedarien a
Banyoles per fer una visita a la ciutat i a l’estany, i
retrobar-nos tots junts a l’hora de dinar. Començarem
la caminada per aquest pla, després d’haver contem-
plat un monumental castanyer que es troba al fons del
prat i que rep el nom de “Castanyer del prat de Sant
Nicolau”. Passarem per la font de Sant Nicolau que
data del 1958 i seguirem un Petit Recorregut (PR), on
l’itinerari es torna senzill, tot voltant una part de la vall
de Campmajor, seguint la zona ombrívola dels boscos
de Golany, que té en el puig de Sesarques la part més
alta amb 878 metres. De totes maneres no arribarem
a dalt, ens quedarem sota els seus barrancs on hi ha
la Roca dels Capellans. Després d’una forta baixada,
trobem la finca de Can Gifré i des d’aquí per un camí
carreter curt, ja fem cap a la cruïlla de Sant Natzari on
ens esperarà l’autocar.

PET
IT

ES
TR

AV E S S A D ES FAMILIARS

Pont de Can Prat. Segle XII. Ruta Salamina.
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Dinarem tots plegats al Santuari del Collell a fin de
contemplar la història de Salamina, ja que una part de
la pel·lícula que va dirigir David Trueba va ésser roda-
da en aquest santuari. L’interior de l’església i tot
l’edifici en general van ser utilitzats com a presó
durant la guerra civil espanyola i a les seves rodalies
es va produir el dramàtic fet que van ser afusellades
quaranta-vuit persones el dia 30 de gener de 1939.

Si podem aparcar els autocars, també podrem visitar
el pont de Cant Prat, d’estil romànic, del segle XII, edi-
ficat per sobre la riera de Sant Miquel, i que és un
afluent del riu Ter.

Per als no caminadors està previst que facin una visita
a Banyoles.

Temps de marxa: 4 hores aproximadament.

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

Tornada: com sempre a la vesprada.

Pressupost: 14 €.

Inscripcions: del 31 de març al 9 d’abril de 2008.

Vocals: Ricard Alegre, tels. 93 788 53 23 - 93 788 70 98
i Màrius Ferrer, tel. 93 788 92 80.

PROPERA SORTIDA
Diumenge, 18 de maig

SERRA DE BUSA
Inscripcions: del 5 al 15 de maig 

–CLXVI– 2a època

LA SERRA DE BUSA
Des de la Llosa del Cavall a l’alberg/
casa de colònies de la Selva

Diumenge, dia 18 de maig

Els excursionistes que hem tingut la sort de conèixer i
poder fer itineraris a la serra de Busa, ens ha quedat
un agradable record.

La seva variada vegetació, pinedes, rouredes, alzi-
nars, boixedes, és tot un aiguabarreig de colors i
llums, però el que més sobta són les impressionants i
altes cingleres que envolten aquest massís per tota la
seva periferia; és com una fortalesa enlairada a l’espai
i amb pocs llocs per assolir-la.

Dels quatre o cinc itineraris per pujar a Busa hem
escollit el que comença a un indret del pantà de la
Llosa del Cavall fins a l’alberg de la Selva. És una tra-
vessa en la qual podrem gaudir i admirar, al llarg de la
seva caminada, de diferents miradors, de la famosa
presó del Capolatell, el pla de Busa, la masia del Rial,

la casa de la Vila (deshabitada), l’església de St.
Cristòfol, com també les muntanyes que l’envolten: el
port del Compte, la Serra del Verd, el Pedraforca, la
serra d’Ensija, el Cadí, etc.

Comencem, doncs, a la font de les “Cases Baixes” a
820 m, al costat de la carretera per un corriol en direc-
ció a Casa Llobeta i Can Capdevila, totes dues aban-
donades. Aquest corriol, amb unes quantes llaçades
ens va enlairant mentre trobem uns pals senyalitzats
que ens indiquen el bon camí; al cap d’uns 20 minuts
trobem un petit i curt grau sense importància i conti-
nuem seguint el caminet i al cap d’uns minuts més
comencem a albirar ja, els plans i feixes de les cases
Llobeta i Capdevila. Seguim pujant i més amunt ja
veiem l’ermita de Sant Iscle i Santa Victòria. Farem
una parada per esmorzar i aviat tindrem davant nos-
tre, per la banda de llevant l’impressionant espadat
del Capolatell o “presó” (dit vulgarment) i que segons
ens explica la història, a les guerres carlines i del
francès, hi portaven els presoners. D’alt d’aquesta
cinglera i degut al seu precipici era impossible esca-
par-se ja que només es pot entrar per un lloc amb un
petit pont i que naturalment estava vigilat pels soldats.
Aquesta “presó”, penso que és la part més rellevant
de l’excursió ja que quan et trobes dalt i entre mig
d’esquerdes entre les roques, forats i cingleres, en
aquest punt, dic, t’adones del què és la Serra de Busa.

Acabats d’esmorzar, continuarem fent camí per uns
prats, i al cap de pocs minuts, trobarem una pista
forestal; la seguirem per anar a raure a un altre corriol
molt bonic, però oh! sorpresa, aquest camí ha estat
esborrat per una nova pista forestal. Fins al cap d’un
quilòmetre i mig, no tornem a trobar el corriol; el
seguim i ben aviat ja som a la balma de l’Areny, tocant
la cinglera de Capolatell, un lloc que en cas de mal
temps, pot servir de refugi. Continuem en direcció
nord per una petita vall frondosa i en pocs minuts
serem al devaluat grau de l’Areny, i amb uns altres vint
més, arribem al Pla de Busa (1.300 m), una gran espla-
nada voltada de pins. Girem en direcció a ponent, i per
un caminet que va pujant molt suaument ens enfilem
cap al Capolatell o “presó”. En arribar-hi, aprofitarem
l’estada per fer fotografies i admirar la bellesa del lloc,
tot posant molta atenció als espadats que ens envolten.

Tornarem a desfer el camí durant uns vint minuts per
anar a cercar un altre mirador amb taula d’orientació i
des d’allà veurem una vegada més els cims impor-
tants que ens rodegen.

Des d’ara començarem la baixada, primer per un camí
molt planer, que passa per la casa Vila (abandonada),
per la casa Rial (una de les dues que estan habitades
de Busa), i si l’horari ho permet, podríem visitar l’es-
glésia de Sant Cristòfol. Seguirem vers el coll
d’Ordigues (1.330 m), i a cinc minuts d’aquest coll, hi
ha un altre mirador també amb taula d’orientació, on
podrem gaudir de les esplèndides vistes de la cara
sud, atalaiant el Montseny, Sant Llorenç, Montserrat i
d’altres.

Seguim en direcció sud, primer per una pista i després
per un corriol, molt bonic per cert, que ens portarà a
l’alberg de la Selva.
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PROGRAMA PER AL CICLE 2007-2008
2008

Maig 18 Serra de Busa (Solsonès)
Juny 28-29 El Capcir (CLOENDA DEL CICLE)

Aquí s’acaba la nostra caminada i ens retrobarem amb
els no caminadors per anar a dinar plegats, tot recor-
dant que Busa no deixa indiferent.

Opció B

Quan s’arribi al pla de Busa, es pot escurçar l’itinerari
per aquelles persones que estiguin cansades. Es tracta
d’anar directament vers la casa Rial i el coll d’Ordi-
gues i baixar, si es vol, cap a l’alberg de la Selva.

Temps estalviat: entre una hora i mitja i una hora i tres
quarts.

Per als companys no caminadors: s’anirà a esmorzar a
Sant Llorenç de Morunys, on podran visitar el barri
antic amb algunes muralles i les cinc portes d’entrada,
l’església de la Mare de Déu dels Colls amb el seu altar
barroc, i el mercat setmanal que celebren el diumenge.

Després tornaran a agafar l’autocar per anar al petit
poblet d’Olius, visitaran l’església de Sant Esteve i
també el cementiri modernista construït l’any 1916 per
l’arquitecte Bernardí Martorell, deixeble de Gaudí i que
també col·laborà en la construcció del temple de la
Sagrada Família; després agafaran altra vegada
l’autocar fins a l’alberg de la Selva per dinar tots junts
amb els caminadors.

Temps de marxa: de 5 1/2 a 5 3/4 hores aproximada-
ment.

Lloc i hora de sortida: estació d’autobusos a les 6 h.
del matí.

Tornada: cap al vespre.

Pressupost: 16 €.

Inscripcions: del 5 al 15 de maig de 2008.

Vocals: Jaume Galofre, tel. 93 785 11 23. Manel
Campos, tel. 93 783 46 06.

PROPERA SORTIDA
Dissabte i diumenge, 28 i 29 de juny

Cloenda del Cicle

EL CAPCIR

Inscripcions: del 26 de maig al 6 de juny.

Places limitades a 54.

CAMINADES 
PAS A PAS

PELS CONTORNS 
DE VILADA (Alt Berguedà)

Diumenge, dia 27 d’abril

L’Alt Berguedà s’obre a les persones amb esperit
d’aventura i ganes de caminar i els ofereix la seva
genuïna naturalesa en un paisatge d’irrepetible bellesa.

Aquest itinerari de tipus circular ens permetrà endin-
sar-nos en un autèntic microcrosmos regit en tot
moment per la humitat. És una excursió per gaudir del
món vegetal, molt ric i variat aquí, en ocasions exhu-
berant fins el punt que la llum del sol quasi no hi pot
entrar. Autèntic laberint vegetal inescrutable.

El recorregut neix a l’entrada de la població de Vilada.
El camí ens baixa cap a la casa del Prat, continua cap
una fàbrica textil al costat de la ribera i ens deixa al
Pont del Doro, pintoresc pont de pedra, que roman
submergit sota les aigües de la cua del pantà de la
Baells, però en èpoques de gran sequera el nivell de

l’aigua és baix, com és l’actual, s’hi pot transitar tran-
quil·lament. El travessem i ens unim a un sender que,
a través del bosc, ens arriba per la dreta i després tira
riera Merdançol amunt. El corriol se’n va separant a
poc a poc, tot pujant inclinant-se cap a la dreta. El
seguirem fins que entronquem amb un altre corriol tra-
vesser que ens barra el pas. L’agafarem momentània-
ment cara avall només per anar, en un parell de minuts,
a cercar l’imponent Pont del Climent que travessa la
riera de Merdançol. Destaca la seva alçària sobre la
llera del riu. Bon lloc per a esmorzar pels seus voltants.

Tornarem enrere pel camí que hem vingut, aquesta
vegada en sentit ascendent arribant a un curiós pas
estret tallat a la roca, conegut com el Portell de
l’Ovellar que cal travessar. A partir d’aquest punt el
sender baixa decididament fins a situar-nos al nivell
d’un nou torrent que travessem. Més endavant el nos-
tre caminet s’enfila per un llom rocallós a trobar les ruï-
nes de la Casa del Bosc. Bona visió aèria del poble de
Vilada. Ara ens toca davallar per dintre d’un magnífic
bosc de pi roig primer i boixos després, amb exem-
plars d’alguns metres d’alçada. Un tros enllà fem cap
al Collet dels Pins on es troba una bifurcació de
camins. Un corriol, que es desprèn a la dreta i s’enfila
pel mateix fil de la naixent carena ens permetrà atènyer
el característic Serrat del Migdia, muntanya emblemà-
tica que vista des del poble sembla impossible de
pujar-hi. Al seu cim hi oneja una senyera catalana. Des

CET 84_abril 08  28/3/08  14:35  Página 15



16

d’aquí dalt el paisatge és de postal amb cada una de
le cases del poble de Vilada als nostres peus i al seu
darrera les serralades de Tastanós, la Gotzera,
Sobrepuny i un pèl més allunyat, el Pedraforca. És
aquest el punt més elevat de la nostra excursió d’avui.

Quan ja n’haguem gaudit prou, tornarem enrere i aga-
farem aquell senderó que abans havíem deixat al
Collet dels Pins, baixant ara per una pineda. Passem
de llarg el rètol que indica el camí que duu a la font dels
Coms (molt embrossat) i seguim endavant en el nostre
caminar creuant una zona que es va veure afectada
pels incendis de l’any 1994, però en part ja recuperada.

Ben aviat el bosc s’obre i ja ens deixa veure l’església
de Sant Miquel de les Canals. Es tracta d’un petit edi-
fici romànic ben conservat, d’una sola nau i volta de
canó, amb campanar d’espadanya. La porta actual
(que generalment roman oberta) és del segle XVIII. Ben
a prop hi ha la casa de Canals des d’on la vista abas-
ta tota la vall de la Portella i el cingle de la Quart.
Aquest espai serà el nostre menjador per a dinar.

Un canvi de vessant ens obligarà a emprendre un sen-
der, encatifat de fullaraca, de baixada constant per una
zona coneguda com “les Canals de Sant Miquel” real-
ment salvatge i solitària. El referit sender és d’una
bellesa bocabadant i discorre per boscos de boixos de
gran envergadura. L’ambient és molt humit i això per-
met que molsa i líquens creixin sobre les pedres i
cobreixin els troncs i branques de quasi tots els arbres.
La verdor de la molsa i de la vegetació en general no
es perd mai. Enmig de tanta exhuberància, més d’una
vegada si mirem enlaire no veurem gairebé res més
que les branques i fulles dels arbres.

Un xic més endavant el corriol puja fins arribar a una
espècie de mirador natural des del qual ja tornem a
veure el poble de Vilada. Es torna a baixar, aquest cop
fins a la conjunció de diversos rierols, un lloc realment
encisador. El nostre camí continua davallant fins a les
envistes de la desembocadura de la riera a l’embassa-
ment de la Baells.

Ens retrobem de nou en el Pont de Doro que caldrà tra-
vessar i pujar desfent el camí ja conegut de l’anada fins
l’arribada al poble de Vilada, origen i final d’aquesta
excursió. I encara que no ens agradi massa, ara sí,
hem de tornar cap a casa.

Cal proveir-se d’aigua potable ja que no en trobarem
en tot el camí.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos de Terrassa
a les 6.45 del matí.

Desplaçament: en autocar.

Temps de marxa efectiva: unes 5 hores.

Dificultat: mitjana.

Desnivell: uns 400 metres.

Tornada: a la vesprada.

Preu: 18 € que caldrà fer-los efectius en el moment de
la inscripció.

Inscripcions: a Secretaria, a partir del dia 14 fins el
dia 25 d’abril.

Vocals: Manuel Salvador i García 93 780 54 78
Neus Zamora i García 93 780 54 78
Rossend Sanllehí i Fustagueras 93 783 85 20

Observació: El desplaçament es farà en autocar o en
cotxes particulars segons la inscripció. En el cas que
ens haguem de desplaçar en cotxes particulars, es
retornarà part proporcional dels diners.

PROPERA SORTIDA
Diumenge, 11 de maig

ASCENSIÓ AL PUIG DEL BASSEGODA 
Inscripcions: del 28 d’abril al 8 de maig. 

TRAVESSA

ALBANYÀ - PUIG DE BASSEGODA -
SADERNES 

Diumenge, dia 11 de maig

Als contraforts pirinencs de l’Alt Empordà i l’Alta
Garrotxa s’eleva el cim del Bassegoda, d’alçada
modesta (1.370 m), però molt rellevant en comparació
amb les muntanyes dels voltants. Sens dubte és una
de les rutes més interessants que podem fer per la
zona, amb marcats centres d’interès a localitats com
Sant Llorenç de la Muga, Albanyà i Sadernes. Una
oportunitat única per conèixer l’Alt Empordà i l’Alta
Garrotxa.

Per fer l’aproximació, partim de la ciutat de Figueres en
direcció a Albanyà per la GI-510. Passada la localitat
de Llers baixem per la petita vall de Sant Llorenç de la
Muga (173 m) a 16 km de Figueres. El pont medieval
sobre el riu Muga crida l’atenció i el conjunt de la
població és molt agradable. Hi destaquen les restes
del castell, la torre del segle XIII que s’aixeca sobre el
tossal proper, l’església romànica i el barri vell. La loca-
litat dóna una imatge de rància en el bon sentit, de
poble tranquil amb el seu passat d’antiga baronia.

A Albanyà trobem un altre pont medieval molt restau-
rat, al costat de l’ermita de Sant Antoni. I més endavant
el gran campanar de l’església romànica del segle XIII,
just abans del poble, on una altra església romànica
ens mostra la seva arquitectura característica, entre un
entramat de carrerons.

Després d’aquest punt i seguint una pista forestal que
passa pel càmping Bassegoda, arribarem a la cruïlla
de Ribelles i Bassegoda, continuarem pel sender
GR-11, guanyant alçada progressivament entre la vege-
tació predominant d’alzines. És un paisatge de caràcter
agrest. 

El Bassegoda queda ocult per la Bauçols, que conté
una de les cotes més elevades, l’església romànica de
Sant Joan de Bauçols, situada a 902 m, i ja des de molt
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la Vall de Riu i després a l’ermita de Sant Feliu del Riu,
a poca distància d’una altra font sense nom. Paral·lela-
ment, a la nostra dreta trobem la riera de Sant Aniol, tra-
vessem un congost i el pont dels Aurers, ja dintre de la
vall del riu Llierca i continuem per la pista per arribar a
Sadernes, fi de la nostra proposta d’itinerari i lloc idoni
per a fer-hi un bon repòs.

Observació: El desplaçament es farà en autocar o en
cotxes particulars segons la inscripció. En el cas que
ens haguem de desplaçar en cotxes particulars, hau-
ríem de modificar el recorregut amb sortida i arribada
a Albanyà, i per tant no hi hauria travessa i es retorna-
ria la part proporcional de l’import cobrat.

Temps de marxa: unes 7 hores aproximadament.

Lloc i hora de sortida: A les 7 del matí, des de l’estació
d’autobusos de Terrassa.

Tornada: a la vesprada.

Preu: 18 €.

Inscripcions: del 28 d’abril al 8 de maig.

Vocals: Màrius Ferrer 93 788 92 80 
Jaume Setó 93 788 93 26

PROPERA SORTIDA
Diumenge, 8 de juny

LES FONTS DEL GLORIETA ALCOVER (Alt Camp) 

Inscripcions: del 26 de maig al 5 de juny. 

lluny veiem perfectament la silueta de l’església coro-
nant la serra.

Tanmateix, en canvi, Sant Martí de Corsavell no la des-
cobrim fins pocs metres abans d’arribar al seu
emplaçament. És recomanable visitar-la: la seva mag-
nífica façana està orientada a ponent. L’antiga porta
romànica es conserva a Albanyà, on podem accedir a
l’interior, procurant respectar sempre cadascuna de les
seves pedres, que a més de ser un testimoni mut de la
història, ofereixen frescal recer. A dintre, els frescos
d’inspiració barroca de l’absis són molt vistosos pels
grassonets àngels negres representats. A l’exterior,
amb l’herbei que gairebé oculta les velles dependèn-
cies, hi ha la llar del llinatge dels senyors de Corsavell,
fortificació mil·lenària d’origen romànic.

Ara guanyem alçada per un petit coll fins al refugi del
Centre Excurisonista Empordanès. Per visitar l’església
romànica de Sant Miquel de Bassegoda, haurem de
deixar la ruta principal. El camí més fàcil per pujar al
cim, segueix fins al coll del Bassegoda fent una marra-
da pel Nord. Des de dalt hi ha una magnífica vista de
tot l’Empordà i l’Alta Garrotxa amb Beget, Rocabruna i
el nostre estimat Pirineu.

La baixada des del cim, serà desfent el camí fins al coll,
en direcció sud a la cruïlla de la pista Albanyà -
Sadernes, seguirem la de la dreta a Sadernes en sentit
oest i descendirem pel coll de Riu, límit entre l’Empordà
i la Garrotxa, tot flanquejant els Cingles de Freixenet, i
gaudint dels seus espadats, amb la castanyeda de Can
Agustí i boscos de faigs i alzines fins a la font de l’Agulla
i l’ermita de la Mare de Déu de l’Agulla. El camí conti-
nua baixant fins la cota 500 aproximadament i arriba a

PROGRAMA PER AL CICLE 2007-2008

2008

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,
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’al-
tre 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 infran-
quejable, 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-
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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
trobem 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
incomparable 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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