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A G E N D A

Data Activitat Més informació

a l’apartat de:

GENER 2009

7, dimecres - Conferència sobre l’esquí Curs d’Excursionisme

- Reunió Grup Ornitologia S. de Ciències Naturals

10, dissabte - Les cingleres i engorjats de la serra de Llaberia. Horitzons S. d’Excursionisme

10 i 11, dis. i diu. - Sortida practicant l’esquí Curs d’Excursionisme

11, diumenge - Sortida matinal a la serra del Troncó. Grup de Botànica S. de Ciències Naturals

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

12, dilluns - Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

15, dijous - Reunió Cim-traça S.d’Alta Muntanya

18, diumenge - 4a etapa La Jonquera-Terrassa. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

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

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

- Reunió Grup Ornitologia S. de Ciències Naturals

22, dijous - Aspectes actuals del diàleg Ciència-Religió Centre-Actes

24, dissabte - Sortida als parcs d’Olèrdola i del Foix. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

- Sortida - Imatges del Pedraforca a l’hivern S. de Fotografia

24 i 25, dis. i diu. - Sortida de Cim-traça S.d’Alta Muntanya

- Sortida practicant l’espeleologia Curs d’Excursionisme

25, diumenge - Sortida d’esquí de muntanya al Pic de Bastiments S. d’Alta Muntanya

26, dilluns - Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

29, dijous - Racons de Patagònia Centre-Actes

FEBRER 2009

5, dijous - Catalans al K-2. Màgic Line 2004 Centre-Actes

7, dissabte - Castells, masos i retalls de la nostra història a la Catalunya Secció d’Excursionisme
Central. Horitzons

8, diumenge - Sortida d’esquí de muntanya al Pic de la Dona S. d’Alta Muntanya

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

11, dimecres - Conferència sobre orientació a muntanya Curs d’Excursionisme

14 i 15, dis. i diu. - Sortida al Penyes Altes del Moixeró Curs d’Excursionisme

19, dijous - 60 Anys després de la calamarsa Centre-Actes
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AMB EL SUPORT DE:

FOTOGRAFIA I DVD DEL CAMPAMENT 
D’ESTIU DE 2008 A TREVÉLEZ

El passat dia 12 de desembre es va projectar a la nostra sala d’actes l’audiovisual muntat per Josep i
Carles Mas amb imatges del campament celebrat aquest darrer estiu al poble de Trevélez.

Durant aquest acte l’equip organitzador del campament va lliurar a cada família un exemplar de la foto
de grup que es va fer a la rampa d’entrada del càmping.

Tots els que no van poder assistir a aquella projecció podran recollir la fotografia de grup a la Secretaria
del Centre, on també podran demanar una còpia del DVD de l’audiovisual.

INFORMACIÓ COBRAMENT 
QUOTES ANY 2009

La Junta Directiva comunica a tots els socis que durant el mes de gener es presentaran a cobrament els
rebuts de la quota corresponent a l’any 2009. Enguany, l’import de les quotes es veurà incrementat
només per l’índex d’augment de l’IPC d’aquest darrer any.

Cal recordar que, al no tenir ja el servei de cobrador a domicili, es recomana a tots els socis que enca-
ra no tenen domiciliada la quota per banc o caixa, que facilitin a Secretaria (personalment, per fax
o per correu electrònic) el número del compte on volen que els sigui carregat el rebut de la quota
d’aquest any 2009.

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

CALENDARI DEL CET 2009
Recordem que a Secretaria encara disposeu del calendari del Centre Excursionista de Terrassa 2009,
que podeu adquirir al preu de 5 €.

INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

CET 91_gen_09 ok:CET 78_octubre 07  30/12/08  11:12  P gina 3



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

4

BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

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

BIBLIOTECA

Donatiu de Joaquim Pere Raventós:

– DVD “Les Falgueres del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i Serra de l’Obac”. Realitzat per
Joaquim Perez. 2008. “Les variacions climàtiques
poden fer perdre multitud d’espècies vegetals. La
presència de les falgueres a Sant Llorenç del Munt i
Serra de l’Obac és francament desconeguda pel
gran públic. Una mostra es pot veure en aquest
DVD, que deixa pel futur una mirada a la riquesa
vegetal que hi ha a Sant Llorenç del Munt a inicis del
segle XXI”.

Donatiu de Joan Llach i Vidal:

– 5 volums enquadernats de la revista “Cordada”
d’entre els anys 1955 i 1962.

Donatiu de l’autor:

– CAMINS JUST, Jordi; El canvi climàtic a les glaceres
dels Pirineus. L’agonia de les masses de gel al parc
natural Posets-Maladeta. Benasque: Barrabes,
2007.

Podeu fer les vostres consultes a la
Biblioteca i l’Arxiu del Centre a través de
l’adreça electrònica següent:

biblioteca.arxiu.cet@gmail.com

A la pàgina web del CET, a l’apartat de
Biblioteca, trobareu l’enllaç a la Biblioteca
Virtual del Centre Excursionista de
Terrassa: 

http://www.ce-terrassa.org
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PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

ASPECTES ACTUALS DEL 
DIÀLEG CIÈNCIA-RELIGIÓ

Dijous, dia 22 de gener
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Conferència a càrrec del Dr. David Jou, catedràtic de

física de la UAB i poeta.

RACONS DE PATAGÒNIA

Dijous, dia 29 de gener
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de Quim Roumens i Lali Bofill.

Estàvem al campament Niponinos i uns escaladors
ens van convidar a xocolata suïssa, el motiu: celebrar
que en la nostra primera visita a Patagònia i gairebé el
primer dia d’arribar a Chanten, varèm poder escalar.
Una “meteo” molt benèvola ens va permetre enfilar-
nos al Mocho i a la Media Luna, dues agulles situa-
des a la cadena del Cerro Torre.

La destinació següent, Les Torres del Paine (Chile),
aquí no varèm tenir tanta sort amb el temps, tot i així
fem un treking de 4 dies per recórrer el Parc, que ens
va oferir unes vistes de les torres que ens seran difícils
d’oblidar.

Baixem a Ushuaia, segons els argentins la ciutat 
més austral del món, continuem de trekking pel Parc
Nacional Tierra del Fuego, unes bones caminades
entre fagedes australs i un paisatge molt planer que
resegueix la costa del canal Beagle. Es diu que és el
treking més al sud del món…

Després de dos dies d’autobús (per cert molt con -
fortable), arribem a San Carlos de Bariloche (Pata -
gònia del Nord). Aquí desconnectarem del món per
passar una bona temporada a Frey, un laberint 
d’agulles de granit amb escalada de fissura i un
entorn immillorable.

Acabarem enfilant-nos per les roques volcàniques 
de Valle Encantado, la zona per excel·lència d’esca-
lada esportiva a Argentina. A pocs quilòmetres de
Bariloche, ens trobarem amb un riu, una vall i unes
agulles molt peculiars!

En aquest viatge hem pogut veure la cara més amable
de la Patagònia, la seva gent, els paisatges, els bons
moments… no tot és vent i fred.

CATALANS AL K2. 
MAGIC LINE 2004
Dijous, dia 5 de febrer
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Conferència i col·loqui, amb projecció de fotografies,
a càrrec d’Òscar Cadiach, que també presentarà el
film “L’altra cara del K2”, on es reflecteixen les
peripècies d’aquesta ascensió.

Un equip de cinc persones va fer l’any 2004 el cim del
K2 per la via Magic Line, al cap de 50 anys d’haver-se
pujat per primera vegada a aquest cim. Es tractava
d’escalar el vuit mil més difícil per la via més difícil,
una aventura que va culminar amb èxit, però que va
començar plena d’incerteses perquè les possibilitats
d’arribar-hi eren escasses.

El K2 va ser l’objectiu de nombroses expedicions
durant l’any 2004. La majoria van dirigir els passos
cap a l’esperó dels Abruzzi i tan sols dos equips van
optar per itineraris alternatius: un grup de japonesos
que va fer cim el 16 d’agost amb l’ajuda d’oxigen
suplementari per la via Cesen, i l’expedició Catalans al
K2-Magic Line.

L’equip estava format per Òscar Cadiach –impulsor del
projecte i cap d’expedició–, Manel de la Matta, Jordi
Corominas, Valentí Giró i Jordi Tosas. A més de la dila-
tada experiència alpinística, compartien una gran moti-
vació, determinació i compromís amb el  projecte.

Els alpinistes, amb els equips subministrats per TV3,
van enregistrar ells mateixos els moments decisius 
de l’expedició i també els més entranyables i els més 
colpidors. Cadiach, l’únic que tenia coneixements
 tècnics audiovisuals, va ser el realitzador i guionista, i
el càmera principal d’una expedició que arribava al
moment culminant el dia 16 d’agost. A les 24:00, en
Jordi Corominas trepitjava el cim: “He arribat, fa molt
fred, baixo”. El somni és feia realitat: assolir el K2 per
la Magic Line.
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Micronesia. Geogràficament forma part de les illes
Carolines. En idioma local Chuuk significa muntanya.
La flota Imperial Japonesa va construir-hi la seva
logística i centre d’operacions durant la segona guerra
mundial. Era la base per a les operacions japoneses
contra les forces aliades a Nova Guinea i a les illes
Salomón. La flota dels US va detectar la base i va rea-
litzar-hi un atac el 17 de febrer de 1944, que va durar
diversos dies. Va batejar l’operació com “calamarsa”,
en anglès “hailstone”. Els japonesos van ésser a
temps d’evacuar portaavions, cuirassats i  vaixells de
combat, però una gran quantitat de vaixells de guerra
i mercants de suport van quedar al Lagoon, més de 45
vaixells i 250 avions van ésser destruïts.

Seixanta anys després, a la tardor de l’any 2004, un
grup de socis, submarinistes amb escafandra autòno-
ma, van viatjar a les illes per reviure aquelles escenes
amb les restes dels delerictes que reposen al fons del
Lagoon. Les seves restes, enfonsades a una profun -
ditat que va dels trenta als seixanta metres, van ser
explorades en diverses immersions per un equip de
submarinistes del qual formaven part la Carme
Mallofré, el Joan Cerdà i el Pep Turull.

El reportatge en vídeo que van realitzar ens oferirà una
visió completa i detallada dels delerictes i el seu con-
tingut amb les restes encara molt ben conservades, i
també de la vida submarina que s’ha anat creant al
voltant d’aquests esculls artificials. Un conjunt que
queda com un santuari de silenci i records que no
 deixa indiferent.

Tot plegat, una història que va acabar amb l’èxit de fer
el cim però que sempre quedarà marcada per la mort
del company Manel, que tres dies després que l’expe-
dició aconseguís fer el cim moria al C1 víctima d’un atac
fulminant d’apendicitis que va derivar en peritonitis.

“L’altra cara del K2” mostra un alpinisme que va més
enllà de la pràctica esportiva i que adquireix, en
paraules del mateix Manel de la Matta, “una dimensió
humana, on tothom dóna i rep dels companys i aques-
ta interacció provoca un gran enriquiment”.

La manera d’afrontar el repte de la Magic Line ha
permès revifar les arrels del veritable alpinisme, amb
ànsia d’exploració i de descoberta, on s’accepta la
incertesa i es busca la bellesa de la muntanya per un
recorregut inspirador. I el documental recull aquest
esperit des de la seva vessant més humana.

60 ANYS DESPRÉS 
DE LA CALAMARSA
Dijous, dia 19 de febrer
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de Joan Cerdà, Carme Mallofré i Pep Turull.

Chuuk, fins el 1990 anomenat Truk, és un grup d’illes
al sud occidental de l’Oceà Pacífic. Juntament amb
Kosrae, Pohnpei i Yap composa els  Estat Federats de
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES

Dilluns, dies 12 i 26 de gener a a 2/4 de 9. 

PROJECCIONS COL·LECTIVES

Dilluns, dia 19 de gener a 2/4 de 9. 

SORTIDES GENER

IMATGES DEL PEDRAFORCA A L’HIVERN
Dissabte, 24 de gener de 2009

L’interès d’aquesta sortida és poder retratar el majes-
tuós Pedraforca amb el mantell blanc de l’hivern. Com
que les temperatures són baixes, esmorzarem a un
bar (qui vulgui, el pot portar, i qui no, pot demanar-lo).
Dinarem a un restaurant del Berguedà i després, cap
a casa, que es fa fosc aviat.

Sortida amb cotxes particulars des de “La Sirena”, a
tres quarts de set.

Reunió preparatòria: 12 de gener en la Tertúlia
fotogràfica dels dilluns.

Telèfon de contacte: Pere Ribó 650 586 614.

SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA
Diumenge, 11 de gener

itinerari per la serra del troncó
Sector Silícic del Parc de Sant Llorenç del Munt

Seguirem una ruta que sortirà dels voltants del Parc
Visual de Terrassa (antic Sanatori) i ens portarà a la
Serra del Troncó, seguint la carena de Can Carbonell,
torrent de Fontalba, per reseguir i observar la seva
vegetació, fins a l’anomenada Font del Troncó.

Lloc de trobada: Davant del Centre Cultural de la
Caixa Terrassa.

Hora: 8 matí.

Desplaçaments: en cotxe particular.

GRUP D’ORNITOLOGIA

Sortida als Parcs d’Olèrdola i del Foix

Dissabte, dia 24 de gener

Encetem l’any visitant aquests dos espais propers
situats a cavall entre les comarques del Garraf i l’Alt
Penedès. El Parc d’Olèrdola ocupa 608 Ha situades

entre els municipis de Canyelles i Olèrdola i és un 
dels contraforts occidentals el Garraf. El paisatge
d’Olèrdola presenta unes característiques plenament
mediterrànies amb un predomini de la roca calcària i
del margalló. La vegetació és, doncs, la pròpia de la
muntanya baixa mediterrània amb pinedes de pi
blanc, formacions arbustives i conreus de secà. Els
ocells que hi podrem veure són els propis d’aquests
ambients mediterranis als que podem afegir els ocells
rupícoles que aprofiten els rocams presents a la zona.

Després de visitar aquest interessant paratge ens des-
plaçarem al proper Parc del Foix. El pantà del riu Foix,
que data dels anys vint del segle passat, és el protago-
nista del paisatge d’aquest indret emmarcat pel pinto-
resc poble de Castellet i la Gornal. El  manteniment del
nivell d’aigua del pantà ha permès créixer una interes-
sant vegetació de ribera (boga, canyís, àlbers) que acull
una variada avifauna amb més de 150 espècies catalo-
gades. A més, el pantà és un indret clau per la hiverna-
da de molts ocells en oferir-los protecció i aliment, entre
d’altres el bernat pescaire, l’esplugabous, el martinet
blanc, l’àguila pescadora, el corb marí, etc. 

Sortida: 7:00h a la Rambleta del Pare Alegre (davant
La Sirena).
Cal portar: Roba i calçat adequats, prismàtics i
esmorzar.
Reunions preparatòries: dimecres dia 7 i 21 de gener
a les 20h. 
Telèfons de contacte: Toni Sanllehí 661 406 716,
Enric Sanllehí 656 913 770.
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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

Dimecres, 7 de gener Conferència sobre l’esquí.

Dissabte i diumenge,
10 i 11 de gener

Sortida practicant l’esquí.

Dimecres, 21 de gener Conferència sobre l’espeleologia a càrrec de Gemma Pirla.

Dissabte i diumenge,
24 i 25 de gener

Sortida practicant l’espeleologia.

Dimecres, 11 de febrer Conferència sobre l’orientació a muntanya.

Dissabte i diumenge,
14 i 15 de febrer

Sortida al Penyes Altes del Moixeró.

Cim-traça, som un grup de gent jove aficionada a la muntanya.
Realitzem una sortida al mes que s’organitza conjuntament entre
tots els components del grup en una reunió prèvia.

Algunes de les activitats que fem són: excursionisme, ferrades,
descens d’engorjats, crestes, orientació, esquí, alpinisme, escala-
da... Sempre assequibles per tots els nivells.

Ja estem començant a preparar el Cim-traça’09. Si t’hi vols afe-
gir apunta’t aquestes dates:

Primera reunió: 15 de gener, a les 9 del vespre

Primera sortida: 24 i 25 de gener

T’hi esperem!!!

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA

XL CURS D’EXCURSIONISME

GENER

Diumenge, dia 25

PIC DE BASTIMENTS 2.881 m. (Ripollès)

Dificultat: **

Vocal: Pep Vivó.

FEBRER

Diumenge, dia 8

PIC DE LA DONA per la Vall de l’Alemnay i 
coma i canal de Ia Dona.

Dificultat: **

Vocal: Xavi Pereira.

Nota: les reunions es fan el dijous anterior a la sortida, a les 9h del vespre al Centre.

8
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Dificultat: FÀCIL *
MITJANA **
DIFÍCIL ***
MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

SENDERS DE GRAN RECORREGUT
De la Jonquera a Terrassa
(GR 2, GR 2-2, GR 5)

4a etapa. El Sallent de Santa Pau - 
Les Preses (18,970 km)
Diumenge, dia 18 de gener

El Sallent és una petita població agregada al municipi
de Santa Pau, ja a la comarca de la Garrotxa, centra-
da per l’església romànica de Sant Vicenç, que va ser
possessió del monestir de Banyoles fins al segle XIV.
Sortim pel carrer principal i passem pel costat de la
Rectoria de can Bodega. De seguida trobem la carre-
tera d’Olot a Banyoles. El GR 2 es dirigeix a l’entrada
de Rocacorba i travessa el riu Ser. Tot davallant, el
sender passa per la Bassa i el Molí de can Batlle, que
ens queda a l’esquerra del camí, avui dia, fora d’ús.
Un cop travessada la riera de Sant Martí, per un pont,
entrem en un fantàstic alzinar per un camí que con-
serva un empedrat molt antic. Al pla de can Formiga,
travessem diverses masies com la Carreteria, can
Gasparic i can Formiga; molt a prop hi ha un menhir
anomenat “Pedra del Diable”.

El sender continua per la Casa Nova, i creuem el
torrent de Terradaper, on trobem la font Fresca, amb
taules i barbacoa, i el càmping Patxet. Travessem el
veïnat de can Mascou i entrem a la vila de Santa Pau,
conjunt medieval d’autèntica excepció, al voltant de la
bella plaça porxada, al cor del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa. Val la pena fer una parada i
visitar la vila pel seu notable interès històric i artístic. A
la placeta de Sant Roc trobem una font.

Sortim de Santa Pau cap al volcà de Rocanegra i els
conreus del pla de Santa Llúcia. Passem per la font
del Clavell, on hi ha una zona de pic-nic, i per can
Clavell. Més endavant, trobem les masies de Collellmir
i can Roure, on hi ha una altra font. Estem al peu del
volcà de Santa Margarida. Passem per la Collada 
de Bassols i l’Església romànica de Sant Miquel de
Sacot, al pla de la Cot, entre els antics cràters de la
Roureda de Colltort, de Santa Margarida i del Croscat.
El GR 2 entra a la fabulosa Fageda d’en Jordà; pas-
sem per la Cooperativa de La Fageda i Can Jordà, seu
dels serveis tècnics del parc natural.

El sender continua recte tot vorejant conreus, passant
per can Samala i can Planissàs. Aviat arribem a la
carretera que va de Les Preses al Pla de Sant Miquel.
Després de passar per diverses cases, com la
Quintana, la Canova i la Paradella, sortim del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Seguim
una pista que en poc més d’un quilòmtre ens durà,
finalment, a Les Preses, a la vall d’en Bas, sota la serra
del Corb. Entrem pel carrer Sant Sebastià i el carrer
Major. A la plaça de l’Església trobarem una font. Final
de l’etapa d’avui.

Us animem a que vingueu a fer aquest itinerari; si
podeu, no us el perdeu doncs és una de les etapes
més boniques del GR 2. Bé, en realitat tot el recorregut
del GR 2 és espectacular, però aquesta etapa té un
encant especial.

Dificultat: *

Desnivells acumulats aproximats: (+460 m) (-350 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 la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 5 al 14 de gener, amb-
dós inclosos, de 2/4 de 8 a 9 del vespre.

Notes: L’organització es reserva el dret a tancar la ins-
cripció abans de la data prevista en el cas d’exhaurir-
se les places de l’autocar, no obstant farem un segon
autocar si el nombre d’inscrits ho permet. Us recor-
dem que el dimecres, dia 14, és l’últim dia d’ins -
cripció, per tant preguem que us hi inscrigueu abans
d’aquest dia. Es recomana estar en possessió de la
llicència de la FEEC.

Preu de l’autocar: 15 € per als socis, 18 € per als no
socis.

Organitza: Vocalia de Senders.

Més informació actualitzada:
www.vocaliadesenders.blogspot.com

Vocals: Hermo, tel. 646 536 187; Enric, tel. 687 558 875;
Joan, tel. 629 074 770; Àngel tel. 699 390 957 i Montse,
tel. 669 154 950.

PROPERA ETAPA
Diumenge, 15 de febrer de 2009

LES PRESES-RUPIT (21,610 km)
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PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS 
–CLXXII– 2a època

TRADICIONAL PESSEBRES A SANT
FOST DE CAMPSENTELLES

SORTIDA COMBINADA AMB UNA EXCURSIÓ
AL SOT DEL BAC, CINGLES DE BERTÍ
(El Vallès Oriental)

Diumenge, dia 11 de gener

L’itinerari ens ofereix tot un seguit de contrastos, tant
geològics com naturalistes, així com una completa
visió, tant des de dalt de la cinglera com des de la vall
del Sot del Bac. Podrem observar tota l’estratigrafia
des dels materials sedimentaris del paleozoic passant
pels materials detrítics vermellosos del Bundstantein i
els calcaris i dolomites blanquinosos del Muschelkalk
fins a les argiles i conglomerats superiors del Terciari.
De la mateixa manera, notarem els contrastos de vege-
tació entre el fons del Sot del Bac, amb la vegetació
 àrida que ens trobem a la part superior dels Cingles.

Sortim de la zona residencial per una pista que s’en-
dinsa en la vall en direcció a ponent. El camí travessa
un bosc espès d’alzinar, pins i roures. Es tracta d’una
zona molt obaga que segueix un rierol. A la nostra
esquerra queda una gran balma ara malmesa per bru-
tícia i pintades.

Anirem guanyant alçada i arribarem a un balcó rocós
des del qual podrem admirar la vall que hem recorre-
gut i les espectaculars agulles desenganxades de les
parets que van servir d’escola als millors escaladors
d’una època.

Més amunt, travessarem antigues feixes, ara replans
herbosos, on trobarem les ruïnes d’una antiga
 construcció.

El camí segueix guanyant alçada. Arriba a un ample
coll situat a 650 m, un gran replà sense arbres i punt
de partida d’un bonic camí de ferradura que puja fent
ziga-zagues fins al cim de la Trona. Guanyem el poc
desnivell que ens queda per arribar dalt de l’altiplà. El
camí gira clarament al sud, i segueix el caire del pre-
cipici entre petits bosquets i conreus.

Des d’aquesta talaia privilegiada podrem admirar la
geografia, la geologia i la història d’aquesta part del
nostre territori. Farem estada al lloc anomenat la Taula
de Pedra amb un pedró on llegirem:

Si estimeu el Bertí i estimeu la Natura. Si heu
vingut fins aquí per gaudir de l’altura, tingueu
cura en marxar de deixar aquest lloc net; quan
torneu a passar us plaurà haver-ho fet.

Baixarem per un grau ben marcat que ens durà, des-
prés de travessar les runes de la Rovira, a la parròquia
de Montmany. Aquesta es troba en estat ruïnós, amb
una impressionant esquerda a la façana i el portal
tapiat. Tot i això la rectoria encara és aprofitable i, oca-
sionalment, està habitada. Des d’aquí agafarem els
autocars juntament amb els no caminadors i anirem a
dinar al Restaurant de les Piscines Municipals del
Figaró on ens cruspirem una paella.

ELS NO CAMINADORS

Es farà una visita a la Garriga acompanyats per una
guia la qual ensenyarà part de l’obra arquitectònica
modernista. Una selecció de cases i torres, i es podrà
gaudir del jardí de la Casa Barbey, un edifici que avui
és un dels més destacats del moviment modernista
fora de l’àrea de Barcelona. També, si el temps ho per-
met, es visitarà el refugi antiaeri de l’estació. El de la
Garriga és un dels molts refugis que es construïren
durant la Guerra Civil espanyola a la rereguarda cata-
lana, per protegir la població civil dels bombardejos
de l’aviació. Està excavat directament a la roca natu-
ral i amb més de 100 metres de galeries subterrànies.

NOTA: Aquesta excursió, degut a que hem de fer
estona per anar a visitar els pessebres, hem cregut
convenient replegar-nos al Restaurant pel fred i el mal
temps que pogués fer. És per això que menjarem una
paella amb begudes de vi, gasosa i aigua inclosos
amb el preu del tiquet, al marge que pel vostre comp-
te vulgueu portar-vos uns entrants. Tingueu present
que abans de la presentació del pessebre ens obse-
quiaran amb torrades amb all i oli i vi del poble.

Temps de marxa: De 4 a 5 hores aproximadament
(sense pressa).

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos, a les 
7’30 del matí.

Tornada: A la vesprada.

Pressupost: 30 € viatge, paella i entrada als
 pessebres.
Inscripcions: del 29 de desembre al 8 de gener.

Informació: Ricard Alegre i Julià Fosses, telèfons 
93 788 70 98 i 93 788 523 23.

ADVERTIMENT: Per error involuntari, a les Petites
Travessades Familiars del mes d’octubre se li assignà
el núm. CLXVIII (168) quan en realitat li corresponia el
núm. CLXIX (169). A les posteriors dels mesos de
novembre i desembre cal assignar-los els núm. CLXX
(170) i CLXXI (171).
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HORITZONS

LES CINGLERES I ELS ENGORJATS DE
LA  DESCONEGUDA SERRA DE LLABERIA
Dissabte, 10 de gener de 2009

La serra de Llaberia, d’altitud modesta i relleu acci-
dentat, té com a punt culminant la Miranda (919 m)
des d’on es poden albirar impressionants panorà -
miques del camp de Tarragona i la costa Daurada.
Al segle XVIII aquesta serra va ser l’amagatall del 
guer riller Carrasclet i escenari de batalla contra les
 tropes invasores de Felip V.

L’itinerari comença al poble de Pratdip (250 m) arre-
cerat sota les runes del castell i protegit de la tra-
montana per les impressionants parets de la serra de
Llaberia. Sortirem direcció al nord per un camí que
 travessa camps d’avellaners, d’oliveres i d’ametllers.
Quan ens hem allunyat una mica més del poble, el
camí s’enfila per l’anomenada Baixada de les Car-
basses, tot i que ara la farem de pujada.

Anem guanyant alçada pel caire del bosc, tot traves-
sant feixes abandonades, fins que arribem a una zona
de vegetació baixa que ens permet unes magnífiques
vistes sobre Pratdip, les serres de Santa Marina i la
Güena i el mar. Seguim enlairant-nos per un camí ben

marcat fins arribar al coll de la Seda, just sota les cin-
gleres de les crestes de la Seda.

Al davant se’ns alça una paret calcària que sembla
inexpugnable. Una mirada atenta descobrirà, però,
que unes marques blaves li descobreixen el punt
 feble: un camí enrevessat que fa giragonses per la
 paret i a base de trobar vires i canals aconsegueix
 situar-nos al cim de la muralla després d’una grim-
pada fàcil però mantinguda. A partir d’aquí, l’itinerari
segueix la carena passant replans i superant graons
de roca per un corriol relativament còmode si no obli-
dem que estem a la carena d’un massís calcari.

Passem el pas dels Ciscos, equipat amb cadenes i el
pas del Senglar, que aprofita un entalla de la roca, i
arribem als replans on s’assenta el Mont-redon. Es-
tem en un món mineral de calcari esquarterat pel pas
del temps i de l’aigua. A dreta i esquerra pengen cin-
gleres calcàries que ens aïllen de les valls veïnes. A
llevant, s’alça el Cavall Bernat i just davant nostre, una
esquena d’ase fàcil i curta ens durà al cim (859 m).

El panorama és impressionant: a llevant les planes del
camp de Tarragona que s’eixamplen fins a tocar el
mar. Al nord, la Creu de Llaberia, situada cinquanta
metres més amunt que el Mont-redon, i al seu darrere

PROGRAMA PER AL CICLE 2008-2009
Gener 11 Tradicional pessebres. Sant Fost de Campsentelles

Excursió El Sot del Bac 29 al 8 Vallès Oriental

Febrer 8 Caminant per les muntanyes de Montblanc i Poblet 26 al 5 Conca de Barberà

Març 15 Castelladral i Sant Cugat del Racó, el mirador
del Nord del Bages 02 al12 Bages

Abril 19 Trescant pel Parc Natural de l’Albera 06 al 16 Alt Empordà

Maig 17 Descobrint les muntanyes de Prades 04 al 14 Baix Camp

Juny 27-28 CLOENDA DEL CICLE
CINGLES DEL SOBRARBE (Bielsa) 15 al 25 Sobrarbe
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la Miranda de Llaberia, punt culminant d’aquesta se-
rra i avui coronat per un radar meteorològic, el quart
de Catalunya. A ponent i migdia, les cingleres de la
Dòvia, per on tornarem a Pratdip i, més enllà, les
 serres de Tivissa, de la Llena, de Cavalls, de Pàndols
el Mont Caro i el Montsià al fons de tot.

Seguim al nord per la carena, voregem la punta de
Fornells i ens enfilem a la Creu de Llaberia (909 m). El
panorama segueix sent igual d’espectacular que tot 
el camí, però el més sorprenent és l’esquarterament
de la roca de pròpia serra, amb cingleres impres -
sionants, valls encaixonades i agulles calcàries que
 s’alcen pertot.

Després de deixar la Creu, un camí ben fressat ens
portarà a la pista que puja del poble de Llaberia a la
Miranda. La seguirem fent un parell de dreceres fins al
coll de Collivassos i d’allí, per la falda del Tossal gran,
seguirem el PR-C 90 fins al portell de la Dòvia. Una
mica abans d’arribar-hi cal fer atenció ja que és fácil
deixar el camí i seguir el torrent, normalment sec, que
ens porta just sobre el racó de la Dòvia, una cinglera
impressionant que tanca la vall que porta el mateix
nom i que baixa fins a Pratdip.

Al portell de la Dòvia deixarem el PR i ens enfilarem
fins a les cingleres per fer una última mirada a la part
alta de la serra. Baixarem una mica més al sud, pel
portell del Carreté, una baixada rocallosa que supera
el cingle en una raconada. La baixada és dreta i, fins
i tot, hi ha un pas assegurat amb una corda per  baixar
una graonada accidentada. Aquí la vegetació canvia i
els garrics, els romanins i les pinasses han estat subs-
tituïdes per l’alzina, els blades, els aurons i les eures.

Un cop salvat el portell, el camí segueix just per sota

els cingles de l’Escletxa de cal Carboner seguint el
camí de la Forestal. L’indret és corprenedor. Les altes
cingleres que cauen verticals sobre el camí, el bosc
espès i humit, els cims de la serra a l’altra banda de
la vall, l’impressionant racó de la Dòvia… El camí tira
cap al sud mantenint l’alçada i vorejant la cinglera fins
que troba la drecera de cal Zenon que ens baixarà
 ràpidament al fons de la vall on una pista ampla i
 còmoda ens portarà fins a Pratdip.

La història del cèlebre guerriller Carrasclet, de la
 resistència contra les tropes de Felip V el 1714 i de la
importància d’aquests indrets a la guerra civil espa -
nyola l’explicarem en algun paratge d’aquesta serra
tan emblemàtica. No us la perdeu!!!

Hora sortida: a les 6 del matí a la Rambla, davant del
Centre Cultural.
Horari: 7-8 hores.

Desnivell: +800 m aproximadament.

Distància de l’itinerari: 18 km.

Característiques: Itinerari circular per sobre els colls
i alguns dels cims de la Serra: les Crestes de la Seda,
el Mont-redon i la Creu de Llaberia.

Dificultat: Forts desnivells i alguns passos de roca
amb grimpades fàcils. Fortes ràfegues de vent. 

Material recomanat: És necessari portar aigua, botes
de tresc, roba d’abric i protecció contra el vent fort.

Preu: 15 € per als socis, 25 € per als no socis.

Inscripcions: Fent una transferència bancària al compte:
2074-0000-59-0073246165 amb la referència Horit zons,
el vostre nom i telèfon de contacte o bé a la secretaria
del CET.

Vocals: Imma Pla i Francesc Muntada.
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CASTELLS, MASOS I RETALLS DE LA  NOSTRA
HISTÒRIA A LA CATALUNYA CENTRAL
Dissabte, 7 de febrer de 2009

Aquest és un recorregut per la nostra història. Per
castells, masos, ermites i pobles petits que han es-
tat durant segles la base de l’organització de la nos-
tra societat. Coneixerem els castells de Sant Martí,
a Centelles, i el de Popa o de Castellcir, els masos
del Pujol, de la Rovira del Baix i de la Rovira d’en
Cerdans i l’ermita de Santa Coloma Sasserra. Tot en
l’incomparable entorn de les cingleres de Centelles
i la raresa botànica de la fageda de la Sauva Negra.
També podrem admirar l’arbre mes insigne del
Moianès: el roure d’en Giol, a la masia de Santa Co-
loma, i acabarem al poble de Collsuspina.

Sortirem amb les primeres llums del dia, del mas de la
Rovira de Baix, a la carretera que va de Centelles a
Sant Feliu de Codines i dins d’un entorn rural absolu-
tament idíl·lic: clapes de camps ben treballats i boscos
mixtos arrecerats sota les cingleres calcàries. Aquesta
primera part del camí ens ofereix magnífiques vistes
sobre els plans de Centelles sempre amb el Montseny,
el Pla de la Calma i el Tagamanent com a teló de fons. 

Mica en mica anem guanyant alçada. A trossos, per
corriols entre conreus o per dins del bosc. A trossos,
per una pista amb suau pendent. El sol de llevant ens
il·luminarà la cara i escalfarà la vida que bull per aques-
tes raconades feréstegues. Sense adonar-nos-en hau-
rem arribat al Castell de Sant Martí, un dels més nota-
bles de la comarca. Encara conserva un bon conjunt de
muralles altes, una capella romànica del segle XII-XIII i
restes d’altres edificacions: el castell superior i el cas-
tell inferior. La imatge de la Verge del Castell, d’origen
romànic i molt deteriorada, es conserva a Centelles.

Després del castell, un corriol que puja per dins del
bosc ens durà dalt l’altiplà del Moianès on s’assenta
la monumental masia de la Rovira d’en Cerdans. El
camí travessa la propietat i ens permetrà admirar els
detalls d’aquitectura d’aquest mas: la porta adovella-
da i les finestres d’estil gòtic. Just rere la casa s’obre
el Coll de Prims des d’on s’obre una nova panoràmi-
ca: el Montcau, Montserrat, la Serralada del Cadí, etc.
En aquest punt, contemplarem com despunta al
fons el Castell de Popa. Tot seguit, un camí pla, ample
i ben fresat ens portarà a través de boscos i codines
fins al castell d’origen àrab de Castellcir.

La Popa del vaixell de pedra apunta cap a nosaltres,
però les amarres encara són fortes i el mantenen immò-
bil. En arribar-hi, buscarem les escales que donen accés
a la porta d’entrada. Cal pujar-hi sense por. Bastit al
llunyà segle X, el vestíbul ens trasllada d’època. Caminar
en silenci per les ruïnes, tot traient el cap per alguna
finestra o visitant la malmesa església de Sant Martí, ens
omplirà de l’aire misteriós dels feudals de Castellcir.

Deixem el castell i agafem un corriol que s’enfila cap al
nord, seguint la carena fins al Collet de la Terma. A par-
tir d’aquí deixem la mediterrània per enfonsar-nos al cor
de l’Europa central. El canvi en la vegetació és espec-
tacular. L’escalfor dels pins i les alzines que ens han
acompanyat fins aquest moment desapareix i la humi-
tat dels faigs, els aurons, els blades i altres especies
caducifòlies li pren el lloc. Som a la Sauva Negra: una
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fageda improbable en un terreny inadequat. Però la
natura no s’equivoca i a la font de la Sauva Negra ens
sentirem petits sota alguns faigs de dimensions més
que notables que dominen aquest bellíssim indret.

El camí segueix baixant fins a la llera del riu que segui-
rem cap a ponent. Mica en mica la vall es va obrint, el
sol hi torna a entrar i la Mediterrània recupera el domi-
ni del paisatge. Un seguit de pistes sense trànsit va
recuperant l’alçada que havíem perdut i ens durà dalt
la carena on s’assenta la masia i l’ermita de Santa
Coloma Saserra.

A mida que ens anem acostant a l’església i la masia
annexa ens cridarà l’atenció l’enorme arbre que s’hi
alça a tocar, tan gran com els edificis que l’acompa -
nyen. Es tracta del popular Roure del Giol, el venera-
ble ancià del Moianès declarat arbre monumental per
la Generalitat de Catalunya. A més del roure, a Santa
Coloma, cal destacar-hi el campanar del segle X i l’ab-
sis del XII de l’església, que va ser modificada el segle
XVII, i l’edifici senyorial de la rectoria. 

Des d’aquí, la pista planera i elevada que ens per-
metrà gaudir d’unes vistes immillorables a ambdós
vessants de la carena ens portarà al final de l’excur-
sió: el poble de Collsuspina, situat en un replà privile-
giat que s’alça sobre la depressió d’Osona.

Hora sortida: a les 6 del matí a la Rambla, davant del
Centre Cultural.
Horari: 6 hores.
Desnivell: +550 m aproximadament.
Distància de l’itinerari: 17 km.
Característiques: Travessa  des de Centelles a
Castellcir, passant pel Castell de Popa i la Sauva
Negra.
Dificultat: Recorregut llarg, amb desnivells suaus i 
en general fàcil per qui està avesat a caminar per la
muntanya. 
Material recomanat: És necessari portar aigua, botes
de tresc, roba d’abric i protecció per la pluja en cas de
temps variable.
Preu: 15 € per als socis, 25 € per als no socis.
Inscripcions: Fent una transferència bancària al compte:
2074-0000-59-0073246165 amb la referència Horit zons,
el vostre nom i telèfon de contacte o bé a la secretaria
del CET.
Vocals: Imma Pla i Francesc Muntada.
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L’ARESTA SUD DEL BURRET
L’estimat i simpàtic Burret (més rigorosament anome-
nat Cavall Bernat), l’agulla que tots els escaladors
vallesans hem hagut de pujar almenys un cop i silue-
ta indissociable del perfil de La Moa, ofereix avui en
dia una gran quantitat de vies d’escalada. Les més
antigues i clàssiques recorren les canals o escletxes
més marcades del monòlit, mentre que les més
actuals o posteriors a les pioneres escometen les
seves plaques i arestes.

D’aquestes últimes en destaca una per la lògica del
seu recorregut i la seva espectacular ubicació: la via
“JA-RO”. Oberta durant la dècada dels anys 1970 per
J. Vidales i Robert Vallribera de Sabadell (que amb les
dues primeres lletres dels seus noms donen la curio-
sa denominació de la ruta), recorre l’aèria aresta sud
del Burret, ben orientada cap la plana vallesana.
Oberta a cop de Burí però sense excedir-se molt en el
seu nombre, es va reequipar a principis de la dècada
dels anys 2000 amb molt bon criteri per part de Ricard
Darder i Amadeu Pagès. Originalment, la via comença
en un replà penjat accessible amb una grimpada des
del peu oest de l’agulla, però és més recomanable
arribar-hi escalant una variant d’entrada anomenada
“Insoculòrum” oberta el 4-4-1998 per Ernest i Òscar
Masó i que comença sota la vertical del replà pel seu
cantó sud. El resultat és una integral d’uns 65 metres
de passos variats sobre el conglomerat a estones ver-
mellós i d’altres grisós tan típic de les cingleres i agu-
lles del primer pis de La Mola.

DESCRIPCIÓ
Comencem la variant d’entrada “Insoculòrum” ascen-
dint per la dreta d’una marcada escletxa. A l’alçada
del primer espit la creuem cap a l’esquerra amb pas-
sos finets i llavors seguim recte cap amunt entre gros-
sos còdols conglomerats fins al replà on comença ori-
ginalment la via “JA-RO”. A partir d’aquí cal superar
un tram de placa curt però molt llis en tendència un xic
a l’esquerra. Arribats a una marcada cornisa, flanque-

gem cap a la dreta; és recomenable posar una baga
llarga en un ferm i cantellut merlet blanc per assegu-
rar-se i evitar el pèndol al segon de la corda. Arribem
a una canaleta i la superem pel seu cantó esquerre; al
seu capdamunt es pot posar un alien verd. Arribats a
una altra cornisa flanquegem cap a la dreta i immedia-
tament trobem la primera reunió, aèria i espectacular.

Sortim de la reunió amb passos finets de placa sobre
un conglomerat força descompost. Aviat, però, tro-
bem un parabolt. La roca millora un xic i amb passos
difícils i atlètics arribem sota un marcat desplomet,
superable amb estreps o lliure molt difícil (6a). Destaca
la presència (entre parabolts) d’un burí datat de quan
es va obrir la via, una relíquia que vol fer-nos recordar
l’antiguitat i origen de la ruta. Uns quants passos més
sobre estreps o en lliure també molt difícil ens duen
fins una gran pedra blanca situada a l’esquerra, al
capdamunt de la qual es pot fer una penjada reunió
opcional. Des d’aquest punt ens espera una ferma
escalada en lliure fins al cim del Cavall Bernat. La
 reunió cimal la fem en una bona savina. Des d’ella
 arribem caminant a la instal·lació de ràppel típica de
l’agulla, des d’on baixem cap a l’est amb un ràppel
d’uns 25 metres.

A lloms de l’aresta sud del Cavall Bernat, cavalqueu
amb esperit aventurer tot cercant el camí que els
còdols us marcaran... juntament amb les asseguran-
ces, és clar!
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