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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

MARÇ 2009

2, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

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

- Sortida matinal a Sant Llorenç, sector dels Caus. S. de Ciències Naturals
Grup de Botànica

9, dilluns - Exposició "Els Exlibris i la muntanya" Adolf Kunst Centre-Actes

- Projeccions col·lectives S. de Fotografia

13, 14 i 15, div. dis. i diu. - Sortida raquetes i fotografia S. de Fotografia

14, dissabte - Sortida al parc fluvial del riu Ripoll. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

15, diumenge - 6a etapa La Jonquera-Terrassa. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

- Petites travessades familiars –CLXXIV– 2a època S. d’Excursionisme

- Sortida al Pic Negre d’Envalira. Esquí de muntanya S. d’Alta Muntanya

16, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

18, dimecres - Conferència sobre primers auxilis a muntanya Curs d’Excursionisme

19, dijous - Espeleologia als cinc continents Centre-Actes

21, dissabte - Matinal a la serra de l’Obac. Pas a Pas S. d’Excursionisme

- Sortida al Puigllançada. Esquí de muntanya S. d’Alta Muntanya

21 i 22, diss i diu - Sortida als Querants Petit i Gran de Paús S.I.S.

- Sortida al Pirineu Curs d’Excursionisme

- Sortida a Aigüestortes Cim-traça

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

26, dijous - El desert d’Atacama, Norte Grande (Xile) i Centre-Actes
Salar de Uyuni (Bolívia)

28, dissabte - Sortida per can Torrella i els Bellots. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

ABRIL 2009

2, dijous - Assembla General Ordinària i Extraordinària Centre

3, divendres - Assemblea General Ordinària S.I.S.
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CONVOCATÒRIA PER A LES ASSEMBLEES
GENERALS ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
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, carrer de Sant Llorenç, núm. 10, 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, corresponent a
 l’exercici del 2008 i acte seguit a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Ordre del dia

Punt primer Presentació de l’Assemblea a càrrec del President de l’Entitat.

Punt segon Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea.

Punt tercer Memòria d’activitats presentades pels vocals de cada secció.

Punt quart Estat de comptes i informe de tresoreria, a 31 de desembre de 2008.

Punt cinquè Proposta de pressupost i aprovació, si s’escau, per al nou exercici 2009.

Punt sisè Informe de presidència.

Punt setè Propostes i suggeriments (s’hauran d’haver lliurat prèviament, per escrit, a la Junta
Directiva).

Punt vuitè Precs i preguntes.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

En compliment del decret 215/2008 del 4 de novembre, sobre la modificació del decret 145/1991 del 17
de juny, es convoca aquesta ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA per modificar els articles
corresponents als nostres estatuts, sota el següent:

Ordre del dia

Punt únic Exposició sobre la modificació i adaptació dels Estatuts al nou Decret 215/2008, del 4
de novembre, per a Associacions i Clubs Esportius, i la seva corresponent aprovació a
l’Assemblea.

INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

EXPOSICIÓ “ELS EX-LIBRIS I LA MUNTANYA”
ADOLF KUNST, LA SEVA OBRA ENTRE 1913 i 1930

La Sala d’Actes del Centre hostatjarà, del 9 de març al 3 d’abril propers, aquesta exposició oferta pel
Servei General d’Informació de Muntanya i recolzada per l’Obra Social Caixa Sabadell.

L’exposició se centra en la producció exlibrista d’Adolf Kunst realitzada entre els anys 1913 i 1930, en
la muntanya és l’element protagonista.

Kunst va treballar en la creació d’ex-libris al llarg de tota la seva vida, aplicant totes les tècniques  clàssi -
ques. S’inicià amb el gravat sobre linòleum, cultivà la xilografia i la litografia, però va ser amb el gravat
a l’aiguafort que va crear la major part de la seva producció exlibrista.

La muntanya com a fet simbòlic, ha estat sempre ben present en la producció exlibrista. Als ex-libris
heràlidics, representava la grandesa, la noblesa… Més tard, els bibliòfils troben en la muntanya un tema
obert a la interpretació: com el llibre, és el camí cap al coneixement, cap a la saviesa. Però, sobretot, la
muntanya ocupa un lloc de privilegi entre els ex-libris dels afeccionats a l’alpinisme i als esports de mun-
tanya en general.

La col·lecció procedeix principalment del fons documental del Servei General d’Informació de Muntanya,
amb alguns exemplars de la col·lecció particular de Gastone Mingardi (Pianoro, Itàlia).

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: 

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 23 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 a 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.

Per a qualsevol informació adicional i per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos a la Secretaria
del Centre. Les inscripcions podran realitzar-se des del 23 de febrer fins el 6 de març.
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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
– Revista d’etnologia de Catalunya. Núm. 33. Centre

de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana. Novembre de 2008.

Adquisició:
– VENTAYOL i BOSCH, Àngels; Terrassa 2008.

Col·lecció anual. Terrassa: Arxiu Tobella, 2009.

Intercanvi:
– Terme. Revista d’Història. Núm. 23. Novembre de

2008. Centre d’Estudis Històrics, Arxiu Històric
Comarcal de Terrassa, Arxiu Municipal de Terrassa.
Terrassa: 2008.

– El Fons Bartra-Murià. L’arxiu personal i literari dels
escriptors Agustí Bartra i Anna Murià. Textos: Oriol
González i Tura. Col·lecció El Portal de la Guia,
núm. 3. Arxiu Històric de Terrassa. Arxiu Comarcal
del Vallès Occidental. Terrassa: 2008.

Donatiu de l’autor:
– JOU, David; Cosmos, Caos. Horitzons del diàleg

entre ciència i religió. Barcelona: Viena edicions,
2008.

– JOU, David; Reescribiendo el Génesis. De la gloria
de Dios al sabotaje del universo. Barcelona: Destino,
2008.

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

ESPELEOLOGIA ALS 
CINC CONTINENTS
Dijous, dia 19 de març
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Conferència a càrrec de Montserrat Ubach i Tarrés

“Espeleologia als cinc continents”, és una passejada
per algunes de les cavitats subterrànies visitades per
la Montserrat Ubach al llarg de les seves campanyes
espeleològiques arreu del món. 

Durant aquest recorregut “practicarem” glaciospeleo-
logia a Alaska i al Mont Ranier (USA); vulcanoespe -
leologia a Hawaii, Illes Galàpagos, Kènia o Nova
Zelanda. Vulcano-glaciospeleologia a Islàndia, amb
l’exploració de l’avenc glacial més fondo del món;
espeleologia en carst de sal a Argèlia, on es va acon-
seguir el rècord de fondària; o en carsts tropicals, com
el de Mèxic, amb el descens al famós “Sótano de las
Golondrinas”, una vertical de 376 metres de fondària.

Montserrat Ubach ens explicarà les aventures sub-
terrànies viscudes a Pàsqua, on es va aconseguir el
permís del Consell d’Ancians per organitzar la prime-
ra expedició espeleològica; o les campanyes amb
l’Spéléo Club de París a Turquia o a l’Afganistan, o a
les coves cementiri dels Igorrot, a Filipines, o les del
fons de la vall dels Taut-Batu, a l’illa de Palawan, una
tribu troglodita descoberta el 1977, on només s’hi pot
accedir amb helicòpter.

“Descobrirem” els animals lluminosos de les coves de
Nova Zelanda; els nius d’orenetes de les cavitats de
Borneu, amb els seus estols de ratpenats o la invaso-

ra fauna guanòfila. Coneixerem una malaltia que pot
ser mortal per als espeleòlegs: la “histoplasmosi” i
també farem una ullada a les coves sagrades de
Tailàndia i Yucatan i a altres amb pintures rupestres,
com les d’Austràlia, Zimbabwe, Sud-àfrica o Patagònia.

Des de les seves primeres campanyes espeleo lò -
giques a les més actuals; un recorregut pel món 
subterrani dels cinc continents, sorprenent i màgic.

EL DESERT D’ATACAMA.
NORTE GRANDE (XILE) 
i SALAR DE UYUNI (BOLÍVIA)
Dijous, dia 26 de març
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec d’Enric Soler i Raspall

Situada al capdamunt de Xile, la primera de les 13
regions en què es divideix aquest país és el Norte
Grande. Es tracta d’una zona de climatologia extrema,
tot i estar situada als peus de l’oceà Pacífic, domina-
da per dues constants: l’altiplà, que queda perfecta-
ment separat de la zona costera per una boira espessa,
densa, quasi corpòria, anomenada “la camanchaca”; i
per uns corprenedors paisatges desèrtics, erms, on
tan sols hi pasturen alguns camèlids (llamas, alpacas,
vicuñas i guanacos) que roseguen uns rostolls de mal
menjar anomenats paja brava. Aquesta zona desèrti-
ca té els seus més clars exponents al Desert d’Ata -
cama (en la zona xilena) i el Salar de Uyuni (a la ban-
da boliviana), caracteritzat aquest darrer per ser el
salar més gran del món. La frontera entre les dues
regions i també entre els dos països circula al llarg del
cordó andí, farcit de volcans. El viatge que realitzarem
transita per sota de dos volcans imponents: l’Ollagüe
i el Licancabur. Només els noms esfereeixen; però
veure’ls de prop, encara fumejant de tant en tant, fa
que tota presència humana, animal o vegetal, refermi
la seva vàlua: un volcà adormit és com un xacal ama-
tent: mai no saps quan et saltarà al damunt!
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PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES

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

PROJECCIONS COL·LECTIVES

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

SORTIDES MARÇ

RAQUETES I FOTOGRAFIA

Divendres, dissabte i diumenge, 13, 14 i 15 de març

Excursió paisatgística, a peu, amb raquetes de neu i
en cotxe, per fotografiar el poble i l’embassament de
Lanuza, La Foratata, Peña Telera, Sierra de la
Partacua, coll del Portalet, Midi d’Ossau, Anayet,
panoràmiques del Pic d’Aspe i Collarada. 

Totes perspectives de gran bellesa i assequibles sen-
se haver d’invertir llargues estones caminant, facili-

tant-nos així, la possibilitat d’un interessant reportatge
fotogràfic molt variat. 

També podrem ascendir en telecadira, a l’última hora
del dissabte, a una de les estacions d’Astún o
Candanchú –a decidir– per fotografiar la posta de sol,
des del cim i les darreres llums damunt la neu, tot 
baixant amb les raquetes cap els cotxes.

Programa: Sortida de Terrassa en cotxes particulars,
divendres a les cinc de la tarda, fins al poble de
Villanúa. Sopar i dormir a l’alberg "El Tritón" on hi
farem dues mitges pensions. Dissabte el dedicarem
als entorns de Formigal, Portalet i Sallent de Gallego.
Diumenge voltarem per Borau, Candanchú i Astún.

El pressupost aproximat és d’uns 90 euros per persona. 

Cal dur sac de dormir i el dinar de motxilla de dissabte
i diumenge.

Reunió preparatòria: dilluns, dia 2 de març, a la 
tertúlia fotogràfica. 
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA

AL SECTOR DELS CAUS, FONT DE
L’OCELL VIU, OBAGA DELS NOTARIS,
ELS PINETONS I VINYA DE LA PASTORA

Diumenge, 8 de març 2009

Itinerari: Recorregut per aquest sector silícic, vessant

soleia.

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

Hora: 8 matí.

Desplaçaments: en cotxe particular.

GRUP D’ORNITOLOGIA

SORTIDA AL PARC FLUVIAL 
DEL RIU RIPOLL

Dissabte, dia 14 de març

La veïna ciutat de Sabadell ha apostat els darrers anys
per la recuperació dels seus entorns periurbans. Entre
d’altres iniciatives (el rodal, el Parc Agrari,…) destaca
la de l’anomenat Parc Fluvial del Riu Ripoll que pretén
recuperar un espai degradat per l’intens creixement
urbà i de l’activitat econòmica. Iniciat als anys 90 del
segle passat el parc és ja avui dia un espai on es con-
juguen les activitats econòmiques tradicionals d’a-
quest espai amb activitats d’oci i lleure, horts munici-
pals, un patrimoni industrial destacat i un patrimoni
natural que és el que concentrarà la nostra vista.
L’itinerari que farem per la llera del riu mitjançant els
itineraris habilitats a tal efecte ens permetrà fer un bon
nombre d’observacions d’ocells en una època en que
la presència d’espècies migratòries és especialment
abundant.

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.
Reunió preparatòria: el dia 10 a les 20h. 
Telèfons de contacte: Toni Sanllehí 661 406 716, 
Enric Sanllehí 656 913 770.

CICLE DE SORTIDES PER
CONÈIXER ELS OCELLS DELS
ENTORNS DE TERRASSA (XII)

SORTIDA PER CAN TORRELLA i
ELS BELLOTS

Dissabte, dia 28 de març

Continuarem amb el cicle de sortides pels entorns visi-
tant aquesta zona de l’est de la nostra ciutat situada
entre l’autopista C-58 i la N-150. Es tracta d’un espai
amenaçat per l’ampliació del polígon Els Bellots tot i
estar situat en plena via verda de connexió entre Sant
Llorenç i Collserola. Sortint del cementiri recorrerem en
direcció sud el camí dels monjos que passa per aquest
indret retornant al punt de sortida passant per Can Sues
i la mateixa carretera. De les altres visites ja fetes dins
aquest mateix cicle en guardem un record molt viu grà-
cies a les interessants observacions que hi vam fer i que
esperem repetir amb la vostra  companyia.

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.

Reunió preparatòria: el dia 24 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 10 i 24 a partir de les 20:00h al local del Centre
per tal de preparar activitats, sortides, etc.

AMB EL SUPORT DE:
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SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA
Divendres, dia 3 d’abril, a les 10h de la nit

Ordre del dia

1. Presentació de l’Assemblea a càrrec de la presi-
denta de la SIS.

2. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i apro-
vació, si s’escau.

3. Estat de comptes del curs 2008.

4. Informe de la presidència.

5. Programació d’activitats del 2009.

6. Precs, preguntes i suggeriments.

QUERANTS PETIT I GRAN 
DE PAÚS
Dissabte i diumenge, 21 i 22 de març

Exploració d’aquestes dues interessants cavitats del
Montsec de Rubies, en el terme municipal de Vilanova
de Meià (La Noguera).

El Querant Gran de Paús té una profunditat de 83 m 
i un recorregut de 194 m.

El Querant Petit la fondària arriba als 107 m.

Per a més informació us podeu dirigir a la SIS.

QUERANT PETIT DE PAÚS
Vilanova de Meià - La Noguera

Topologia:  SIE - 1995
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XL CURS D’EXCURSIONISME

SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

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.

Dimecres, 18 de març Conferència sobre primers auxilis a la muntanya.

Dissabte i diumenge,
21 i 22 de març

Sortida al Pirineu.

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

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

Dissabte i diumenge, dies 21 i 22  de març

Sortida a Aigüestortes.

Reunió: dijous 12 de març a les 21 hores.

T’hi esperem!!!!!!

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA

MARÇ

Diumenge, dia 15

PIC NEGRE D’ENVALIRA (2.825 m) (Andorra).

Dificultat: **

Vocal: J.M. Perich

Dissabte, dia 21

PUIGLLANÇADA (2.406 m) (Baixa Cerdanya)

Dificultat: *

Vocal: Josep Serrano

Nota: excursió molt apropiada per a debutants.

10
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Dificultat: FÀCIL *
MITJANA **
DIFÍCIL ***
MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

11

VOCALIA DE SENDERS

SENDERS DE GRAN RECORREGUT
De La Jonquera a Terrassa (GR 2)

6a etapa. Rupit - Vilanova de Sau
(18,330 km)

Diumenge, dia 15 de març

A Rupit, sens dubte un dels pobles més pintorescos de
Catalunya, envoltat per la cinta del seu petit riu,
comença, camí de Tavertet, un espectacular trajecte
que voreja el cim de la llarga i imposant cinglera sobre
la vall del Ter. Després de passar per alguns masos,
com can Rajols i l’Avenc, arribarem a Tavertet, munici-
pi agradable i acollidor, digne de ser contemplat i
admirat per la bellesa del mateix poble i per l’atractiu
dels seus paratges. Es diu que s’hi respira l’aire més
pur de Catalunya, però sens dubte el més espectacu-
lar són les cingleres que limiten amb la vall del Ter. Tot
el poble és declarat Bé d’Interès Cultural, amb un nucli
urbà que conserva quaranta cases bastides entre els
segles XVII i XVIII, i algunes dels segles XII i XIII.

Les aigües del pantà de Susqueda i la boscosa oro-
grafia de les Guilleries, presidida pel cim de Sant
Miquel de Solterra, es contemplen a vista d’ocell en
un itinerari molt atractiu que continua pel sobtat 
descens, ple de giravolts, i pel tradicional grau de
Tavertet, davallada que ens durà fins a La Riba, punt
de confluència amb la variant GR 2-2 que retorna a
Rupit pel camí carreter de Sant Joan de Fàbregues, el
bell i restaurat monument romànic que ocupa el pla de
Fàbregues sobre la vall de Susqueda. De seguida tro-
bem la presa del pantà de Sau, a cavall entre les
Guilleries i el Collsacabra, en un dels indrets de més
valor natural d’Osona. Travessem el pantà i, a l’altra
banda, unes escales ens duran al mirador, que ens
permetrà veure la imatge de l’embassament amb la
cinglera al darrere i l’església al descobert quan el
pantà està molt buit, i només la punta del campanar
quan està força ple.

Travessem la carretera de Vic a Sant Romà de Sau un
parell de cops fins arribar al punt de destí: Vilanova de
Sau, població encimada per la cinglera dels Munts i

de Puigdefar a ponent, i per les serres que limiten amb
la vall de la riera Major a llevant. La seva església
parroquial, dedicada a Santa Maria, és d’origen romà-
nic, si bé ha estat molt modificada. A la plaça Major
trobarem una font. Final d’etapa.

Dificultat: *

Desnivells acumulats aproximats: (+450 m) (-680 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 març, amb-
dós inclosos, de 7 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, 19 d’abril de 2009

VILANOVA DE SAU - SANTUARI PUIG-L’AGULLA
(19,640 km)

CET 93_Marc_09 4:CET 78_octubre 07  27/2/09  16:20  P gina 11



PETITES TRAVESSADES 
FAMILIARS –CLXXIV–
(2a època)

CASTELLADRAL i SANT CUGAT DEL
RACÓ

EL MIRADOR DEL NORD DEL BAGES 

Diumenge, dia 15 de març

La serra de Castelladral s’eleva al nord del Bages 
i separa les valls del Llobregat i del Cardener. La formen

12

CANVIS EN EL PROGRAMA
DE SORTIDES GR 2
En aquesta temporada que dediquem al GR 2,
que va des de La Jonquera a Aiguafreda, teníem
previst  incloure-hi la variant GR 2-2, que va des
de Rupit fins a l’hostal de La Riba, fent així l’iti-
nerari més atractiu, però finalment hem decidit
no incloure-la. Aquesta variant, d’uns 13 quilò-
metres, transcorre tota per una pista asfaltada
entre boscos i sense gaire interès senderístic.

Per tant, a partir de la sisena etapa, el programa
de sortides queda modificat, continuant el GR 2
de forma ininterrumpuda fins a Aiguafreda. Per
altra banda, també queden modificades, de for-
ma provisional, les dues últimes etapes, entre
Aiguafreda i Terrassa, aprofitant un tram de
recorregut de la Matagalls-Montserrat i un tram
del GR 173, aconseguint d’aquesta manera el
que desitjàvem des d’un principi: acabar l’última
etapa arribant a peu a la nostra ciutat, fent jus-
tícia al títol del recorregut d’aquesta temporada:
La Jonquera - Terrassa.

De forma provisional, aquest és el nou progra-
ma de sortides, a partir de la sisena etapa:

15 de març, 6a etapa
Rupit - Vilanova de Sau (18,330 km)
19 d’abril, 7a etapa
Vilanova de Sau - Santuari Puig-L’Agulla
(19,640 km)
17 de maig, 8a etapa
Santuari Puig-L’Agulla - Aiguafreda
(24,280 km)
14 de juny, 9a etapa
Aiguafreda - Sant Llorenç Savall
(29,540 km)
28 de Juny, 10a etapa
Sant Llorenç Savall - Terrassa centre
(22,660 km)

un conjunt d’altiplans, bàsicament modelats per l’acció
de les rieres que la travessen de nord a sud: la
d’Hortons, la del Tordell i la de Sant Cugat. Un paisat-
ge, la vegetació del qual, malauradament va ser casti-
gada pels incendis forestals, sobretot el de 1994, però
amb el pas dels anys joves pins i roures es fan un lloc
entre els vells pins supervivents. La ruta descriu un vuit,
ja que els trajectes d’anada i de tornada es troben al
mig, just en el pas de la riera de Sant Cugat. La ruta
enllaça el nucli de Castelladral, un mirador excel·lent,
amb l’església de Sant Cugat del Racó, un exemplar
únic del romànic català. L’itinerari, que aprofita una
tram del GR 176, ens apropa, a més, a la capella romà-
nica  de Santa Maria de les Esglésies, a la curiosa  bal-
ma de Comaposada i a la tomba medieval Vilamorós.

Els no caminadors esmorzaran a Castelladral. Després
de visitar el poble i l’església aniran a buscar de l’au-
tocar que els portarà a Cardona per fer una visita cul-
tural guiada pel Castell més el centre històric i el
museu de Sal de Josep Arnau. 

Els caminadors començaran la passejada a la vila de
Castelladral.

Itinerari:

Castelladral - Balma de Comaposada - Tomba de
Vilamorós - Santa Maria de les Esglésies - Església
de Sant Cugat  del Racó - Castelladral.

Castelladral: El Poble de Castelladral ocupa la part
central i més elevada del terme municipal de Navàs,
des de la riera de Sant Cugat o del Tordell fins a la Vall
dels Gitanos, per on discorre la riera d’Hortons.

Aquests paratges foren habitats ja d’antic, però la cita
escrita més antiga de Castelladral és del 941. Llavors
formava un castell sota el domini del comtes de la
Cerdanya, que el 1118 heretaren els de Barcelona i
finalment anà a mans de la família Peguera. El terme
d’aquest castell es subdividí més tard en tres distric-
tes o quatre; Orriols i la Capçada .

Castelladral també és parròquia d’antic, sota l’advo-
cació de Sant Miquel. Les esglésies de Santa Fe de
Valldeperes i de Sant Joan d’Orriols passaren a ser-ne
sufragànies.

El poblament és dispers, si bé els segles XVII i XVIII es
formà un petit nucli de cases al peu del Castellot, on
hi havia hagut el castell. Destaquem pel seu interès i
importància els masos: la Capçada, la Rovira, el
Castell, Puig-gròs, la Garriga, Solivella, la Serra i les
Comes. A la primera meitat del segle XIX es constituí
l’actual municipi; llavors Castelladral en fou la capital i
li donà el nom. Aquesta situació canvia en els anys
vint del segle passat quan la capitalitat passà a Navàs.

Sant Miquel de Castelladral: aquesta església és fruit de
dues èpoques; és un edifici romànic del segle XI profun-
dament transformat a principis del segle XVII. La major
part de les parets exteriors són romàniques; en desta-
quen unes arcuacions llombardes a migdia. Per dins és

CET 93_Marc_09 4:CET 78_octubre 07  27/2/09  16:20  P gina 12



13

PROGRAMA PER AL CICLE 2008-2009
2009 Inscripcions

Març 15 Castelladral i Sant Cugat del Racó, el mirador
del Nord del Bages 02 al 12 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

d’estil gòtic renaixentista. A mitjans del segle XVIII s’ai-
xecà el seu campanar. Ben conservat i en culte.

Balma de Comaposada: La balma de Comaposada
es troba sota el nucli de Castelladral.

Aquesta balma havia estat habitada, sembla ser, els
últims inquilins eren uns carboners que vivien del
bosc fent carbó vegetal.

Tomba de Vilamorós: Arreu del municipi hi ha una
munió d’esglésies gairebé totes d’origen romànic.
Entre d’altres, cal destacar les ruïnes de Sant Pere de
les Cigales, a tocar del camí que mena al Mas Alzina,
la qual ja apareix documentada l’any 1293.

Hom constata també la presència d’un bon nombre
de necròpolis i restes de poblament antic, com ara 
les tombes de Sant Pere de les Cigales, situades a
tocar de l’església que els donà el nom: la tomba de
Vilamorós.

Santa Maria de les Esglésies: L’església de Santa
Maria és esmentada ja el 983, en l’acta de consagra-
ció de Sant Llorenç, prop de Bagà, el que indica que
aquest monestir hi tenia alguna mena de vincle.

El 1258 hi consta una comunitat de donades sota la
direcció de Sant Llorenç. Era una comunitat benedic-
tina. El 1370 consta ja com a simple parròquia, sense
comunitat.

Església de Sant Cugat del Racó: Aquesta església
és el monument més destacat del municipi i una joia
del romànic català. Es localitzaren restes de l’edifici
preromànic del segle X. L’església actual és del segle
XI. La planta de creu grega –molt poc freqüent–, el
cimbori circular –únic exemplar conservat– i la deco-
ració llombarda estesa per tots els seus murs en fan
un monument singular únic a Catalunya. Està ben
conservat i en culte.

Temps de marxa: 4 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 2 al 12 de març.

Vocal: Rossend Sanllehí, tel. 93 783 85 20.
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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-
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. 

HORITZONS

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
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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)

CAMINADES 
PAS A PAS

MATINAL 
A LA SERRA DE L’OBAC

Dissabte, 21 de març

El recorregut que us proposem molts de vosaltres pot-
ser ja el coneixeu, però malgrat tot creiem que serà
una matinal força interessant.

Itinerari: L’Obac - l’Obac vell - Pou del Glaç - Turó
Roig - Font de la Portella - Font del Clot - la Calsina
- Font del Solitari - Cova del Boscaters - Canal del
Solitari - Camí Ral - Font del Lladre - Sot de les
Unces - Collet Estret - Pou de Glaç del Pla de
l’Estepar - Torrota de l’Obac (opcional) - Alts de la
Pepa - l’Obac.

Lloc i hora de sortida: A les 8 del matí, davant del
Centre Cultural amb cotxes particulars. 

Inscripcions: Del 9 al 20 de març, a la cartellera del
Centre.

Informació: Rossend Sanllehí, telèfon 93 783 85 20.

LES “PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS”, 
EL CENTRE i QUELCOM MÉS... (I)
Si bé el futur no es construeix recuperant el passat,
cal deixar constància d’un present que temps a venir
tingui la capacitat suficient per a dibuixar o deixar
constància de les accions que demà hauran de nodrir
i enriquir els annals del nostre CENTRE.

D’aquí que ens ha semblat oportú donar una llambre-
gada respecte de les activitats desenvolupades pel
grup de les “P.T.F.” pel que fa al 2008. I ho farem, des-
tacant de manera preferent, la capacitat d’entusias-
me, d’imaginació i de treball desenvolupat per aquest
col·lectiu, les característiques del qual, s’emparen en
els trets de la gent que practica aquell excursionisme
de tota la vida, fonamentat especialment en l’esperit
de solidaritat, amistat, companyonia i estima per la
muntanya i pel país.

Amb il·lusió, any rere any, i en van ja vint-i-un (1987-
2008), un equip humà s’alterna en el temps, a l’objec-
te de programar les activitats futures. Cada compo-
nent assumeix les seves preferències per l’àmbit o
demarcació a la qual se sent més afí i d’aquí neixen
els nous projectes o cicles anuals d’excursions que
s’ofereixen a tots els associats del nostre CASAL.

Anem doncs, a fixar en dades, el que ha estat el darrer
any.

Comarques del Principat visitades: Alt Empordà, Alt
Penedès, Anoia, Baix Empordà, Garrotxa, Osona, Pla
de l’Estany i Solsonès.

Altres: Arièja i Catalunya nord.

Excursions realitzades: 10. Vocals responsables: 20

Mitjana d’assistents per excursió: 70

Nombre de places-vehicle ocupats en el període: 700

Ampliació d’informació:
Excursions de la primera època (1987-1991): 27
Excursions de la segona època (1991-2008): 171
Total: 198

Dèiem a l’inici que el futur no es construeix recuperant
el passat. Sí, però, que aquell futur resta a l’espera del
rellançament dels projectes endegats en el dia d’avui.

I acabem amb l’enunciat de les “Petites Travessades
Familiars”. En el proper Periòdic Mensual seguirà “...el
CENTRE i quelcom més...”-

Manuel Planchat i Villacampa

15-2-09
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