
PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 92 - FEBRER 2009
3a època

L’AGULLA DE LES PERERES DES DEL PAS DE LA GUINEU. A l’interior del periòdic mensual trobareu la ressenya
d’escalada i el croquis de l’aproximació a aquesta agulla, situada a l’Alt Penedès.
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

FEBRER 2009

2, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

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

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

- Sortida matinal al sector de can Guitart. Grup de Botànica S. de Ciències Naturals

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

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

12, dijous - El Japó en tren: Cultura, muntanyes i parcs naturals Centre-Actes

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

15, diumenge - Sortida fotogràfica a les terres de l’Alt Camp S. de Fotografia

- 5a etapa La Jonquera-Terrassa. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

16, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

19, dijous - 60 Anys després de la calamarsa Centre-Actes

21, dissabte - Sortida al parc fluvial del riu Besós. Grup d’ornitologia S. de Ciències Naturals

- Matinal a Collserola. Vallvidrera-Molins de Rei. Pas a Pas S. d’Excursionisme

21 i 22, diss. i diu. - Coves i avencs de la Febró, cova de la Taverna S.I.S.

22, diumenge - Sortida d’esquí de muntanya a la Tossa Plana de Llès S. d’Alta Muntanya

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

26, dijous - Del viatger al turista o la mutació d’una espècie Centre-Actes

MARÇ 2009

4, dimecres - Conferència sobre escalada i les vies ferrades Curs d’Excursionisme

7, dissabte - L’esvelta i desafiant serra de Busa. Horitzons S. d’Excursionisme

7 i 8, diss. i diu. - Pràctiques d’orientació a la muntanya i vies ferrades Curs d’Excursionisme

8, diumenge - Ruta dels tres monestirs Centre



3

INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE
EL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA, MEMBRE DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DEL
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ I L’OBAC

En reunió celebrada el passat 11 de novembre de 2008, el Centre Excursionista de Terrassa va ser
escollit de nou membre de la Comissió Consultiva del Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac, 
perllongant aquesta condició que ja tenia fins ara.

En reunió de Junta Directiva del passat 17 de desembre de 2008 s’acorda delegar la representativitat
dins aquesta Comissió al nostre soci Jaume Galofre i Gabarró, de sobra reconegut en aquest àmbit.

Cal alegrar-se d’aquesta elecció que permetrà que el Centre segueixi implicat al capdavant de la 
preservació del nostre Parc.

LXX CONCURS DE FOTOGRAFIA
ABRIL-MAIG DE 2009

Termini d’admissió: dijous, 30 abril

Veredicte: dimarts, 5 de maig

Inauguració de l’exposició i lliurament de premis: dilluns, 11 de maig

Exposició: oberta de l’11 de maig a l’11 de juny

Les obres presentades s’hauran d’adreçar a: CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA
Carrer Sant Llorenç, 10 - 08221 Terrassa

Les obres també es poden lliurar presencialment a Secretaria, de dilluns a divendres, 
de 7 a 2/4 de 10 del vespre.

Llegiu la resta de bases del concurs al programa específic que s’adjunta dins aquest periòdic.
Qualsevol consulta relacionada amb el concurs ens pot ser dirigida pels mitjans següents:

Telèfon: 93 788 30 30 - Fax: 93 788 69 06 - Correu electrònic: centre@ce-terrassa.org

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
En compliment dels Estatuts de l’Entitat, us convoquem per al dia 2 d’abril, dijous, a la Sala d’Actes 
de la nostra seu social, a 2/4 de 8 del vespre en primera convocatòria i a les 8 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 març.

INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

RUTA DELS TRES MONESTIRS
Sant Cugat del Vallès – Sant Llorenç del Munt – Santa Maria de Montserrat

Diumenge, 8 de març de 2009

Inscripcions: A la Secretaria del CET del 16 de febrer al 6 de març.
De les 7 de la tarda a 2/4 de 10 del vespre.

Preu de la inscripció a qualsevol de les entitats organitzadores: 16,50 €

Preu del tiquet per l’autocar de tornada: 9 €

NOTA: A totes les persones adherides a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya se’ls 
retornarà 1,50 € a l’arribada. Caldrà justificar-ho amb la presentació de la tarja personal de l’any en curs.
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LOTERIA DE NADAL: COBRAMENT 
DE LES PARTICIPACIONS

Les participacions de la Loteria de Nadal del Centre Excursionista de Terrassa del número 02.365
(premiat amb 6 € per cada euro jugat) podran ser cobrades fins el dia 22 de març  a qualsevol oficina
de Caixa Terrassa.

INFORMACIÓ COBRAMENT 
DE QUOTES ANY 2009

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

Cal recordar que, no tenir ja el servei de cobrador a domicili, es recomana a tots els socis que 
encara 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 aquest mes de 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

AMB EL SUPORT DE:
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Un referent cultural
Conferències/debat per professors universitaris i/o experts en una matèria

Cada dijous a 2/4 de 6 de la tarda
Sala d’actes d’ETSEIAT, carrer Colom, 11

Inscripcions: Portal Nou, 13 telèfon 93 783 44 35. Dilluns de 10 a 13 i de 17 a 20 hores

BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

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

BIBLIOTECA
Donatiu de la FEEC:

– ROMA i CASANOVAS, Francesc; Quaranta anys 
de la Flama de la Llengua Catalana, 1968-2008.
Montserrat: FEEC, octubre de 2008.

Adquisició per subscripció:

– CARDÚS i FLORENSA, Salvador; Un Nadal tacat de
sang. La mort de l’abat Biure. Terrassa: Fundació
Torre del Palau, 2008.

– DUCH i AGULLÓ, Joan; Anys negres (1936-1939).
Terrassa: Fundació Torre del Palau, 2009.

Donatiu dels autors:

– MUNTADA, Francesc; LALUEZA, Jordi; Cims de
Catalunya; Granollers: Alpina, 2008.

Donatiu de la Fundació Lluís Carulla:

– SANTACANA, Carles (Coord.); L’esport a Catalunya.
Nadala 2008. Any 42. Barcelona: Fundació Lluís
Carulla, 2008.

Donatiu de Jacint Cuyàs, Joan Pereira i Ramon
Rubinat (Amics dels dimecres):

– 2 CD’s. Tines. Excursions matinals 2002. Ermites 
de Montserrat. Excursions matinals 2005. Edició 
de “Amics dels dimecres”. S’acompanya de la carta
del Pare Abat de Montserrat que agraeix als membres
dels “Amics del dimecres” el donatiu que van fer
dels CD’s al monestir.

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

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.

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.

EL JAPÓ EN TREN: 
CULTURA, MUNTANYES 
I PARCS NATURALS
Dijous, 12 de febrer
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de Miquel Noguera

L’arxipèlag del Japó està situat en una zona tectòni-
cament molt activa. Això fa que sigui un país molt
muntanyós i amb abundants fenòmens volcànics,
ocasionant, per exemple, que el bany d’aigua calenta
sigui un dels grans costums japonesos. Malgrat
aquesta tectònica exuberant, els cims no tenen grans
altures. El Fuji-San, el més alt i famós, té només 3776
m, és a dir, no hi ha cap quatre mil, però una cadena
muntanyosa, al centre de l’illa de Honshu, fou anome-
nada els Alps Japonesos pels primers occidentals que
hi van arribar al segle XIX.

La seva disposició allargada de Sud a Nord fa que
cobreixi un ampli interval de latituds, dels 26º
d’Okinawa als 45º de la punta més septentrional de l’i-
lla de Hokkaido. Per tant, el tipus de clima i la flora és
molt variada. Per exemple, a Hokkaido el hivern és
dur, hi neva bastant i a altures baixes. En canvi, a l’es-
tiu, a Tokyo, hi fa molta xafogor i no cal dir la que fa
més al Sud.

Els nostres consocis Margarida Boada i Miquel i Martí
Noguera van viatjar al país del Sol ixent per conèixer
de primera mà aquesta cultura i aquest país tant dife-
rent al nostre, així com les seves muntanyes i natura.
Ens explicaran la seva experiència de passar tres set-
manes viatjant en tren per les dues illes més grans, la
de Honshu i la de Hokkaido. Seguirem algunes de les
excursions que van fer per les muntanyes i parcs natu-
rals japonesos i intentaran acostar-nos als costums,
religió, llengua, escriptura i manera de viure dels japo-
nesos. Per exemple descobrirem que el famós volcà
s’anomena Fuji-San i no Fuji-Yama.
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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.

DEL VIATGER AL TURISTA O
LA MUTACIÓ D’UNA ESPÈCIE
Dijous, 26 de febrer
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Conferència a càrrec de Lluís RIUDOR, geògraf de la
Universitat Pompeu Fabra.

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
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.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES

Dilluns, dies 2 i 16 de febrer a 2/4 de 9. 

PROJECCIONS COL·LECTIVES

Dilluns, dia 9 i 23 de febrer a 2/4 de 9. 

SORTIDES FEBRER

IMATGES DEL PEDRAFORCA A L’HIVERN
Diumenge, 15 de febrer de 2009

Excursió a les terres del Alt Camp a veure si trobem
ametllers florits i fem una calçotada. 

El pressupost del dinar és d’uns 42 € i serà a
Masmolet, al costat de Valls (Alt Camp). 

Es mirarà d’omplir un autocar.

Reunió preparatòria: dilluns, dia 2, a la tertúlia. 

SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA

Diumenge, 8 de febrer 2009

Al sector de Can Guitart

Itinerari: Una altre ruta de descoberta pels terrenys

silicis del Parc. En especial a la Font de la Cirera,

riera de Gayà i Can Guitart.

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

Hora: 8 matí.

Desplaçaments: en cotxe particular.

SORTIDA AL PARC FLUVIAL 
DEL RIU BESÓS

Dissabte, dia 24 de gener

En aquesta sortida ens acostarem a un espai humit
prou proper alhora que descunegut per la majoria de
nosaltres. Es tracta del darrer tram del riu Besós

comprès des de la confluència amb el Ripoll i fins la
desembocadura al mar. Tot i tractar-se d’un espai
insertat en una dinàmica plenament metropolitana
amb tot el que això implica (contaminació, xarxes
elèctriques, infraestructures viàries, etc), les darreres
actuacions n’han recuperat la llera de manera que s’hi
troben zones humides que acullen una interessant
fauna. Durant l’itinerari previst visitarem aquestes
zones humides dels voltants de la població de
Montcada així com la desembocadura del riu ja a Sant
Adrià de Besós zones que a l’hivern permeten varia-
des observacions d’ocells.

Sortida: 8:00h a la Rambleta del Pare Alegre cantona-
da amb Navas de Tolosa. Tornada al migdia.

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

Reunions preparatòries: el dia 18 a les 20h. 

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

Recordeu-vos que aquest mes ens trobarem els
dies 4 i 18 a partir de les 20:00h al local del Centre
per tal de preparar activitats, sortides, etc.
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SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

COVES I AVENCS DE LA FEBRÓ
Dissabte i diumenge, 21 i 22 de febrer

Visita i exploració de les conegudes esquerdes situa-
des al terme de La Febró (El Baix Camp), prop de la
Mussara. El conjunt d’aquesta complexa xarxa acon-
segueix un recorregut total de 1.810 m, amb una pro-
funditat màxima de -73 m.

COVA DE LA TAVERNA
Cavitat de dimensions considerables situada en el ter-
me de Margalef del Montsant (El Priorat), excavada en
conglomerats i amb un recorregut de 380 m. La
fondària total és de -55 m.

Hora i lloc de sortida: A les 8 del matí de l’estació
d’autobusos (Rambleta del Pare Alegre).

Qui vulgui, pot fer solament l’exploració a les coves i
avencs de La Febró o també fer només la visita del
diumenge a la cova de la Taverna.

Per a més informació cal que us dirigiu a la SIS.



XL CURS D’EXCURSIONISME

SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

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

Dissabte i diumenge,
14 i 15 de febrer

Sortida al Penyes Altes del Moixeró.

Dimecres, 4 de març Conferència sobre l’escalada i les vies ferrades.

Dissabte i diumenge,
7 i 8 de març

Pràctiques d’orientació a la muntanya i vies ferrades.

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.

T’hi esperem!!!

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA

FEBRER

Diumenge, dia 8

PIC DE LA DONA (2.704 m) (Ripollès)
per la Vall de l’Alemnay i coma i canal de Ia Dona.

Dificultat: **

Vocal: Xavi Pereira.

Diumenge, dia 22

LA TOSSA PLANA DE LLÈS (2.898 m) 
(Baixa Cerdanya) Des de Cap de Rec.

Dificultat: *

Vocal: David Aragay.

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

5a etapa. Les Preses - Rupit (21,610 km)

Diumenge, dia 15 de febrer

Les Preses és un municipi de la comarca de la
Garrotxa, situat a la zona nord-oriental de la Plana
d’en Bas, a la dreta del riu Fluvià i sota la serra del
Corb. Sortim des de la plaça de l’Església, on hi ha
una font on podrem omplir cantimplores, i anem en
direcció a la Bòbila i a la carretera de Santa Coloma
de Farners, la qual seguim a la dreta. Després de pas-
sar per la Central i Els Gorrancs arribem a la carretera
de Manlleu a la Vall d’en Bas. Seguim aquesta carre-
tera local que ens durà a Can Trona i Can Viladavall.
Més endavant, la masia Les Comelles, on trobarem
una font. El sender entra en un magnífic bosc, ple d’a-
vellaners i faigs. De seguida trobem un trencall que
porta als Hostalets d’en Bas, però seguirem recte fins
al Portell de sant Miquel, on podrem fer una parada a
Sant Miquel de Falgars, on es gaudeix d’una gran vis-
ta sobre la vall d’en Bas.

A la font de Pibernat ens podrem refrescar; al seu cos-
tat, la casa deshabilitada de Can Pibernat. Després de
travessar els torrents de La Clapera i de la Batllia arri-
bem a Falgars d’En Bas, que forma part de l’antic muni-
cipi de Joanetes, el qual es va unir als municipis de Sant
Privat d’en Bas, Sant Esteve d’en Bas i la Pinya per tal
de constituir un nou municipi denominat La Vall d’en
Bas, amb capitalitat a la Vila de Mallol. Geogràficament
hem entrat a la subcomarca de les Guilleries, encara que
administrativament pertany a la Garrotxa. A Falgars d’en
Bas trobem la famosa masia La Coromina.

El GR 2 ara s’enfila a buscar el coll de Saiols, a 1.100
metres d’alçada, punt més alt de l’etapa. Els cingles
d’Aiats queden a sobre mateix del sender. Comencem a
devallar i passem per Can Bosc i El Collell, on hi ha una
altra font. De seguida entrem a Pruit, antic municipi de la
comarca d’Osona, ara unit a Rupit, territori suau i ama-
ble, pla i entapissat de conreus, prats i boscos amb
grans claps de roures vers la masia del Bac. Important la
visita a l’església de  Sant Andreu, d’estil romànic. Sortim
de Pruit per una pista entre conreus i seguint la riera de

Rupit arribem al Molí del Soler i finalment a Rupit, final
d’etapa. Visita obligada a aquesta vila encisadora tan
especial, que conserva carrers i cases construïts durant
els segles XVI i XVII i pel pont penjat, amb peces de fus-
ta en el trespol, que travessa la riera de Rupit.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+730 m) (-380 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 7 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 2 a l’11 de febrer,
ambdós 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 11, 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 març de 2009

RUPIT - LA RIBA - RUPIT (24,630 km)

ETAPES QUE RESTEN
15 de març, 6a etapa
Rupit - La Riba - Rupit (24,630 km)

19 d’abril, 7a etapa
La Riba - Santuari Puig-L’Agulla (25,150 km)

17 de maig, 8a etapa
Santuari Puig-L’Agulla - Aiguafreda (24,280 km)

14 de juny, 9a etapa
Aiguafreda - Sant Feliu de Codines (22,540 km)

28 de Juny, 10a etapa
Sant Feliu de Codines - Coll d’Estenalles (La Mata)
(22,660 km)
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PETITES TRAVESSADES 
FAMILIARS 
–CLXXIII– 2a època

CAMINANT PER LES MUNTANYES 
DE MONTBLANC I POBLET

ROJALS - MAS D’EN LLORT - MONTBLANC 

Diumenge, dia 8 de febrer

Situats a la vila de Montblanc seguirem en direcció a
Reus fins trobar la cruïlla de Rojals (12 km). Un cop hi
arribem estarem al punt idoni de la sortida de la nostra
excursió.

Rojals fou documentat ja l’any 1151. Hi fan estada per-
manent poques famílies i la majoria són de segona
residència. És un poblet molt encisador, ben conservat;
consta d’un sol carrer amb la seva església romànica
del s. XII. Per sort no hi ha arribat la febre de la cons-
trucció. Situat a 977 m d’altura, és una talaia magnífica;
en dies clars es domina tota la Conca de Barberà, mun-
tanyes de Prades i altres contrades  ben conegudes per
tots nosaltres. 

Caminadors i no caminadors podrem visitar el llogaret,
el qual pràcticament amb un cop d’ull el tindrem vist. 

Els no caminadors podran esmorzar i passejar-s’hi el
temps que calgui. L’autocar els retornarà a Montblanc
per realitzar una visita guiada. 

Montblanc és la capital de la comarca de la Conca de
Barberà, situada a 350 metres d’altitud. Vila emblemà-
tica per la seva arquitectura medieval de gran interès.
Va ser fundada l’any 1162.

És vila ducal. Porta aquest títol senyorial des que Joan
I el va concedir al seu germà l’Infant Martí el 1387. Fou
protegida el segle XIV amb unes muralles de dos quilò-
metres de perímetre i 34 torres emmerletades.

Els caminadors començarem l’excursió pel carrer prin-
cipal que condueix directament al GR 117, direcció al
Cogullons (refugi de muntanya). Deixarem el GR 117
seguint per la pista principal. A uns 10 minuts, a l’es-
querra, trobarem una cruïlla que ens portaria al Mas de
l’Arlequí, allotjament rural. A uns 5 minuts la pista pas-
sa pel Corral de la Marieta, situat a les Planes. Segons
la memòria dels rojalencs, sempre ha estat corral i
pallissa. Es troba a la pista de la Pena a 1 km del poble.
Hi va viure durant uns anys el mestre de Rojals. Farem
camí fins una senyal que indica l’entrada als plans de
Sant Joan. Deixarem la pista principal i girarem a la
nostra dreta. Més endavant, cruïlles una a la dreta i l’al-
tra a l’esquerra, seguirem per l’esquerra tot seguint uns
senyals de sender blancs i verds; després s’ha de girar
a la dreta. És un ambient ombrívol amb un pinar de

rojals, amb grèvol i teixos. El camí s’anirà fent més
estret i després d’una curta baixada, trobarem una bas-
sa i un rierol. Seguirem recte per una pujadeta fins
assolir una altra pista; continuarem per la nostra dreta
fins al Mas d’en Llort, petita construcció situada al final
de la Vall de Lladrons, amb constància ja del 1808.
L’edifici antic fou arranjat als anys 60 pels serveis fores-
tals que tenien cura dels vivers que ocupaven el fondal.

Mas d’en Llort, lloc on podrem visitar unes pintures
rupestres molt curioses; les més importants han estat
traslladades al museu de Montblanc. Però no obstant,
podrem observar-ne algunes si parem especial atenció.
Aquest mas és on es recullen les aigües per abastir
Montblanc.

Un cop visitat el Mas d’en Llort continuarem tot recte i
trobarem les fonts següents: Serè, Cua de Cavall, del
Conill i de la Solana i una petita bassa. Seguirem fins
trobar  una tanca de color verd que barra el pas de vehi-
cles. Continuem pel camí de l’Aigua (dit així perquè és
on hi ha les canonades que porten les aigües de tots
aquests indrets) i després d’una bona estona de cami-
nar, amb unes esplèndides vistes de l’entorn, arribem a
una font que està molt ben arranjada, amb bancs de
pedra, lloc idoni per dinar. Un cop ben servits i satisfets
continuarem el camí fins a Montblanc per retrobar-nos
amb els no caminadors, donant així per acabada 
l’excursió. 

Temps de marxa: De 3 a 4,30 hores aproximadament.

Dificultat: Molt baixa.

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

Pressupost: 18 € el soci i el no soci 28 €.

Inscripcions: del 26 de gener al 5 de febrer.

Vocal: Pere Ferrer, tel. 93 788 99 65.
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PROGRAMA PER AL CICLE 2008-2009
Febrer 8 Caminant per les muntanyes de Montblanc i Poblet 26 al 5 Conca de Barberà

Inscripcions 26 de gener al 05 de febrer

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

Anirem baixant fins al nucli antic de Molins de Rei i
farem cap a l’estació de la Renfe.

Sortida: Estació dels Ferrocarrils de la Generalitat,
Rambla d’Ègara, a les 7,30h.

Tornada: A les dues de la tarda.

Preu: El que costi els bitllets de tren.

Inscripcions: A la Secretaria del Centre, del 2 al 20
de febrer .

Informació: Rossend Sanllehí, tel. 93 783 85 20.

CAMINADES 
PAS A PAS

MATINAL 
A COLLSEROLA
VALLVIDRERA - SANTA CREU D’OLORDA

MOLINS DE REI

Dissabte, 21 de febrer

El parc de Collserola  és el pulmó verd de la ciutat 
de Barcelona. Des de les alçades del parc gaudirem
d’unes vistes magnífiques de tot l’entorn. En aquesta
sortida començarem la passejada al peu de l’estació
de Vallvidrera. Seguirem cap al pantà de Vallvidrera,
pujarem al poble en direcció a la plaça de les basses
d’en Barral, deixarem aquesta plaça i seguirem per la
pista que ens durà a can Cuiàs, masia del 1628 on es
troba el límit entre Barcelona i Sant Just. Seguirem per
la carretera de Molins de Rei. Després agafarem el
camí vell de Santa Creu d’Olorda, deixant a la dreta un
camí planer.

Entrem en un corriol ombrívol que en 35 minuts ens
porta a una bifurcació de camins: agafarem el de l’es-
querra que ens durà a les restes de la casa
Masdemont. Sortirem a la carretera de Molins de Rei,
passant per davant del Mas Pins. 

Seguim fins a trobar un camí a la dreta barrat amb una
cadena que no ens impedirà al pas i el camí ens
menarà fins a Santa Creu d’Olorda. Es tracta d’un con-
junt d’edificis de caràcter rural, construïts sobre restes
anteriors. Destaquen l’església, l’antiga rectoria ados-
sada i una creu de terme, tancats en un recinte que
inclou l’antic cementiri o Sagrera i dues edificacions
situades fora d’aquest, una d’elles amb elements de
fortificació. Ha estat restaurada el 1952.

A la banda oposada de la que hem arribat, s’hi troben
unes antigues mines de grafit recuperades avui com a
paratge protegit, acull els ocells.

A continuació seguirem per una pista que ens menarà
fins al Castell Ciuró, talaia sobre al Baix Llobregat,
carregat de gran història.

Conjunt parroquial de Santa Creu d’Olorda

HORITZONS

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,
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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
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’ESVELTA I DESAFIANT 
SERRA DE BUSA
Dissabte, 7 de març de 2009

Aquest recorregut ens portarà a conèixer la Serra de
Busa, planícia que s’aixeca a 1.350 metres d’altura,
sobre les profunditats de la vall del riu d’Aigua
d’Ora. Busa, damunt de verticals espadats de pedra,
sembla una fortalesa inexpugnable, però en realitat
és un altiplà antigament habitat, ample per llevant i
per la seva cara nord i estret en el seu extrem oest,
on es troba la punta del Capolatell, anomenat també
La Presó de Busa. Aquest topònim indica la im-
portància que tingué aquesta zona durant la guerra
del Francès (1809-1814), doncs en aquest punt s’hi
tancaven presoners que només en podien escapar
saltant els cingles. Actualment un pont metàl·lic per-
met accedir-hi.

Sortirem prop de la masia de Sant Lleïr, en mig d’un
paisatge ramader-forestal força equilibrat i de gran be-
llesa. Es tracta de la Vall d’Ora, que s’ha preservat
perquè fins fa poc ha estat relativament bastant aïllada
i per la voluntat dels seus habitants de compatibilitzar
l’aprofitament del medi amb la preservació de l’har-
monia natural. 

En el mateix aparcament de l’autocar es troba un mo-
nument del poble de Navés al compte Guifré el Pilós,
fundador llegendari de Catalunya. En aquest punt co-
mença el recorregut.

Es baixa pel camí de mà esquerra cap a l’Estudi, an-
tiga escola local, deixant a la dreta un digne exemplar
de saüc. Travessarem el riu per un pont romànic (la
part més antiga se suposa que data del s. XII XIII),
flanquejat a banda i banda per l’Estudi i l’antiga ser -
radora-molí de Ca l’Ambrós, que constitueixen ara l’E-
comuseu de la Vall d’Ora. Des d’aquí, el pont permet
contemplar l’entorn del riu d’Ora.

Es camina en direcció a la masia del Pujol entre con-
reus i camps de pastura, seguint les indicacions. La
travessem i seguim una pista fins a la següent vivenda
(Cal Riuet), i prenem a l’esquerra un corriol que as-
cendeix en direcció oest.

El corriol va guanyant ràpidament alçada sobre la vall,
zigzaguejant sota les parets rocalloses i foradades per
l’agressió de l’aigua, en mig de rouredes, carrascars*
i algun pi roig. Cal admirar, també, unes grans esta-
lactites fetes segle darrera segle pels degotalls de l’ai-
gua que va relliscant sobre les roques.

I així, poc a poc, es supera la primera cinglera i 
s’arriba a la casa d’Orriols, un bonic mas penjat sobre
la Vall d’Ora. En breu trobem a la dreta un corriol amb
pal indicador que continua amunt. Així, el camí conti-
nua pujant, apropant-se a les immenses parets de
roca vermella. 

Quan tot ens fa pensar que no hi ha cap possibilitat
de seguir pujant i que la roca és inexpugnable, una
llarga escala de ferro ben assentada a la canal ens
permetrà superar la segona i última cinglera, i arribar
a l’altiplà de Busa. Abans però, caldrà fer una petita
grimpadeta.

La visió del pla de Busa ens sorprendrà: és com es-
tar damunt de terres que suren sobre un gran núvol.
Senzillament, sembla que estiguem volant amb el cel
i els núvols pels quatre costats, a sota nostra. El pai-
satge esdevé idíl·lic.

Un cop sobre l’altiplà caminem entre camps de pas-
tura, grans basses d’aigua per abeurar el bestiar,  bos-
cos de pins rajolets i arbres fruiters abandonats. Pre-
nem consciència d’aquest lloc ple de masos, net i
acollidor com el caràcter dels seus pocs habitants. Un
desviament a la dreta i visitarem l’ermita de San
Cristòfol de Busa.

Recuperem la pista a la cruïlla anterior i continuem a
l’oest, passant la casa de La Vila, que es troba davant
de l’únic mas habitat: el Rial de Busa. La pista es va
estrenyent fins que esdevé un sender i arriba a un coll.
És el mirador de la Creu, amb taula d’orientació in-
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closa, que ens mostra l’espectacular cinglera nord de
la serra, amb vistes que van des del Boumort fins a la
Serra d’Ensija, passant pel Santuari de Lord, el Port
del Comte, el pantà de la Llosa del Cavall, Sant Llo-
renç de Morunys, la cara sud del Pedraforca, la serra
del Verd i, als nostres peus, les capritxoses formes de
la serra de Bastets.

Des d’aquest coll el sender continua a l’oest, flanque-
jant el Capolatell pel sud. Ens adonarem aviat de 
l’existència d’una bretxa d’uns 5 m d’ample i molts
més de fondària que aïlla el Capolatell (o Presó de
Busa). Afortunadament, un pont metàl·lic hi permet
accedir. Aquí no podrem donar per bona la visita si no
anem a veure l’avenc del Dimoni (o avenc Gran del
Capolatell) i el panorama des de la part més alta d’a-
questa inaccessible agulla.

Desfarem camí i, en arribar al mirador, un corriol ens
permetrà perdre alçada en mig de boscos d’alzines 
i roures. Passarem per l’ermita de Sant Iscle i Santa
Victòria (del segle XII, amb planta rectangular); tot 
i que el seu interior es troba molt malmès, encara con-
serva la pica baptismal. 

El camí va fent-nos saltar els marges que dibuixen els
antics conreus de casa Llobeta, que tenim just al bell
mig del pla. Seguirem pels prats per finalitzar l’itine-
rari a les Cases de les Posades, just sobre el Pantà de
la Llosa del Cavall, a 3 km i escaig de Sant Llorenç
dels Morunys.

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

Horari: 6 hores llargues.

Desnivell: +700 m aproximadament.

Distància de l’itinerari: 19 km.

Característiques: Travessa de tot l’altiplà de Busa,
des del Mas Sant Lleïr de la Vall d’Ora al Pantà de la
Llosa del Cavall, prop de Guixers.

Dificultat: Recorregut amb desnivell pronunciat, però
assequible. Hi ha un pas amb una “emocionant” esca-
la de ferro que pot provocar vertigen.

Material recomanat: És necessari portar aigua,
botes de tresc 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
Horitzons, el vostre nom i telèfon de contacte o bé 
a la secretaria del CET.

Vocals: Imma Pla i Narcís Serrat.

(*) Carrascar. Bosc d’alzina de gla sovint dolça (Quercus rotundifolia)
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L’AGULLA  DE  LES  PERERES

En l’àmbit del món de l’escalada, les comarques de
l’Alt i el Baix Penedès són conegudes principalment
pels diferents sectors de vies esportives que alber-
guen. Zones com Subirats, La font de l’Ametlló o
Mediona estan plenes de vies ben equipades ideals
per aprendre, entrenar-se o evolucionar verticalment
parlant. Aquests traçats esportius es desenvolupen en
els diversos cingles calcaris que poblen les dues
comarques. A simple vista passen desapercebuts
degut a la seva poca alçada i la seva situació un xic
amagada, i és per això que molts d’ells estan en
racons tranquils i molt dignes d’ésser visitats.

Aquest reclam esportiu, però, deixa en un segon pla
els orígens de l’escalada al Penedès. Les cingleres
calcàries que avui en dia estan força saturades de
xapes van ser en el passat l’escenari de les primeres
grimpades dels escaladors pioners d’aquesta extensa
regió vinícola. Canals, escletxes, plaques i sostres han
estat l’escola on molts muntanyencs penedesencs
han après a progressar damunt la roca. Quant a agu-
lles, formacions rocoses on l’escalada pren el seu sig-
nificat més primitiu, s’ha de dir que al Penedès no n’hi
ha gaires. Aquesta manca d’agulles, però, queda
suplerta amb una veritable meravella geològica: l’agu-
lla de les Pereres.

Situada a la vall o fondal de Valldellòs, dins de la finca
de les Pereres i del terme municipal de Mediona, 
l’agulla de les Pereres emergeix del bosc com si d’u-
na llança es tractés, molt esvelta i punxeguda. La
separació que té vers els cingles la fa més destacada
i inversemblant. Veure-la per primer cop sorprèn 
i impressiona. La raconada on es troba arrelada, a
més, gaudeix d’un ambient salvatge i immens que no
deixa indiferent. Per arribar al seu peu cal baixar des
de dalt del cingle pel Pas de la guineu o del Lladre, un
inaudit passadís rocós estret que ens durà amb una
bona desgrimpada fins al peu dels caòtics cinglerams
i de l’elegant agulla, un ésser petri que irradia una
presència ben viva molt recomanable de visitar!

ESCALADA

L’agulla, que és anomenada de múltiples maneres
(agulla de Font-Rubí, o del Bolet, o de Mediona, o de
Valldellòs, o agulla Alta...), presenta diverses vies d’as-
censió. Per l’aresta sud, esmolada i vertical, puja una
línia de grosses xapes (V+), mentre que més a la dre-
ta (est) trobem un marcat díedre vertiginós amb uns
burins a la seva esquerra. La via normal, de IVº i uns
vint metres de recorregut, discorre pel cantó nord.
Aquest itinerari és vertical, atlètic i desequipat. Es
poden col·locar perfectament bicoins i alguna baga en
merlets calcaris. L’arribada al replà on descansa l’altiu
cap de l’agulla és un xic descompost. Sota l’esmentat
cap es fa reunió en una instal·lació (des d’on es rap-
pela). Situar-se dalt del cim és tota una vertiginosa
experiència. L’ascensió ens transportarà als orígens
més orgànics de l’escalada penedesenca.

ACCÉS

Seguint l’autopista AP-7 en direcció cap a Tarragona,
la deixem a la sortida 28. Després d’una rotonda ens
dirigim cap a la carretera BV-2127 que porta a les
poblacions de Vilobí del Penedès i Guardiola de Font-
Rubí, tot passant per les afores de Vilafranca del
Penedès. La carretera és estreta i travessa grans
extensions de camps de ceps. Passem per Guardiola
de Font-Rubí i agafem la carretera BP-2126 cap a la
població de l’Avellà. Just a l’entrada d’aquest petit
poble agafem un trencall a la dreta indicat amb el nom
de Casa Nova del Bolet. Travessem els estrets carre-
rons del poble i seguim una ampla i costeruda pista
que puja entre pins joves nascuts després d’un incen-
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di ocorregut l’any 1996. Passades unes ruïnes (vegeu
mapa) i al cap d’uns tres quilòmetres es passa davant
d’una bassa (a mà dreta) i una masia (a mà esquerra).
Dos-cents metres més endavant i passat un petit pou
amb porta i teulada (a mà esquerra), aparquem el 
cotxe a la dreta just passada una pista que s’intro-
dueix pel bosc en direcció sud. Seguim aquesta pista,
ben planera, fins trobar un camí que baixa en direcció
est amb marques de pintura de color verd. Anem
seguint el camí, que es torna corriol, per entre pins
joves i terra pedregós molt bonic. Després d’un parell
de ziga-zagues i uns deu minuts anem a parar arran
del cingle. Si ens acostem al barranc veiem l’agulla de
les Pereres cap al nord. Cal baixar pel Pas de la gui-
neu (direcció nord), al final del qual hi ha una cinta llar-

ga que pot ajudar a fer els dificultosos darrers metres.
Poc després, arribem als peus de l’agulla de les
Pereres. 
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