
PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 94 - ABRIL 2009
3a època

RUTA DELS TRES MONESTIRS. 8 de març de 2009. Avituallament i control a l’Obac.

30a MARXA BERET. 1 de febrer de 2009. Agraïment al CET.

IMATGES PER RECORDAR
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A G E N D A

Data Activitat Més informació

a l’apartat de:

ABRIL 2009

2, dijous - Assemblea General Ordinària i Extraordinària Centre

3, divendres - Assemblea General Ordinària SIS

6, dilluns - Exposició "L’Aventura Antàrtica 1897-1913" Centre
- Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

16, dijous - Reunió informativa 61è Campament de Vacances 2009 Centre

18 i 19, dis. i diu. - Sortida al Delta de l'Ebre. Grup d'Ornitologia S. de Ciències Naturals
- Sortida d'esquí de muntanya al Pic d'Alba S. d’Alta Muntanya
- Sortida de Cim-traça S. d’Alta Muntanya

19, diumenge - Sortida a l'avenc de les Pinasses SIS
- 7a etapa La Jonquera-Terrassa. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme
- Petites travessades familiars. CLXXV (2a època) S. d’Excursionisme

20, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

24, divendres - Taula rodona humorística "Grans (i petits) 
personatges terrassencs de la Història" Centre-Actes

25, dissabte - Visita al Parlament de Catalunya Centre

26, diumenge - Sortida matinal a Sant Llorenç. Grup de Botànica S. de Ciències Naturals

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

30, dijous - Termini d'admissió obres LXX Concurs de Fotografia Centre

Del 30 d’abril 
al 3 de maig - Sortida fotogràfica al Parc Regional de la Camarga S. de Fotografia

1, 2 i 3, div. dis. i diu. - Sortida a la Sima de San Pedro (Oliete- Terol) SIS

MAIG 2009

5, dimarts - Veredicte LXX Concurs de Fotografia Centre

9, dissabte - Les roques rebregades del Cap de Creus. Horitzons S. d’Excursionisme

11, diumenge - Inauguració exposició i lliurament premis Centre
LXX Concurs de Fotografia
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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

INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

CAMPAMENT DE VACANCES 2009
Dijous, dia 16 d’abril, a 2/4 de 10 del vespre, a la Sala d’Actes

Convocatòria per a totes les persones interessades a participar en el proper 61è Campament de
Vacances del 2009.

Reunió informativa en la qual és donarà a conèixer el lloc on es localitzarà el Campament de Vacances 
d’aquest any i les dades que es celebrarà.

La pre-inscripció al Campament, s’haurà de fer del 17 al 29 d’abril, a la Secretaria del Centre, el preu 
de la pre-inscripció és comunicarà a la reunió informativa.

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 dʼactes dʼETSEIAT, carrer Colom, 11

Inscripcions: Portal Nou, 13 telèfon 93 783 44 35. Dilluns de 10 a 13 i de 17 a 20 hores
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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 lluirat 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.
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RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS

En compliment amb els Estatuts vigents al Centre Excursionista de Terrassa, la Junta Directiva reunida
en sessió ordinària, el passat dia 18 de març de 2009, acordà convocar ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA, per al proper dia 19 de juny de 2009, per procedir a l’acte d’eleccions generals a fi
de proveir el càrrec de President i la resta de la Junta Directiva.

D’acord amb els apartats establerts en els estatuts, referents a la convocatòria per renovació de la Junta
Directiva, anunciem el pocediment i terminis a seguir, amb el següent:

CALENDARI ELECTORAL

Del 2 al 22 d’abril
- Designació de la Junta Electoral per participació

voluntària o per elecció, integrada per membres titu-
lars i tres de suplents. D’entre els tres titulars, per
votació, s’escollirà i es designarà un President.

- El Secretari de l’actual Junta Directiva de l’Entitat,
actuarà com a Secretari de la mesa, amb dret a veu
però sense dret a vot.

27 d’abril
- Constitució formal de la Junta Electoral.

Del 28 d’abril al 6 de maig
- Exposició del cens electoral amb dret a vot (aquests

seran tots els majors de 18 anys, amb una antiguitat
mínima d’un any com a soci, al corrent del pagament
de les quotes i que no tinguin suspesa la condició de
soci en el dia del tancament del cens electoral).

28 d’abril
- Inici del termini de reclamacions al cens electoral.

6 de maig
- Fi de l’anterior termini de presentació de reclama-

cions.

Del 7 de maig al 12 de maig
- Resolució per la Junta Electoral de les reclamacions

al cens electoral.

13 de maig
- Aprovació i composició del definitiu cens electoral.

Dimissió dels membres de la Junta Directiva actual
que es presenten a la reelecció. Constitució de la
Junta Gestora que haurà de dirigir l’Entitat mentre
duri el procés electoral.

14 de maig
- Inici del termini de presentació de les candidatures.

27 de maig
- Fi del termini de presentació de les candidatures.

Del 28 de maig al 2 de juny
- Termini per fer reclamacions contra les candidatures

presentades.

Del 3 de juny al 5 de juny
- Resolució per la Junta Electoral sobre les reclama-

cions contra les candidatures presentades.

8 de juny
- Proclamació de les candidatures definitives accepta-

des per la Junta Electoral.

Del 9 al 18 de juny
- Campanya de les candidatures.

19 de juny
- A 2/4 de 8 del vespre en primera convocatòria i a les

8 en segona convocatòria, ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA per procedir a les eleccions, amb
l’ordre del dia següent:
- Presentació del programa de cadascuna de les

diferents candidatures.
- Votacions
- Escrutini
- Resolució i proclamació oficial per part de la Junta

Electoral dels resultats definitius de les eleccions.

Del 22 al 26 de juny
- Termini de reclamacions contra el procés electoral i

resolució per la Junta Electoral.

29 de juny
- La candidatura guanyadora pren possessió.
- Comunicació oficial per escrit, per part de la Junta

Electoral, de la candidatura guanyadora, a la
Secretaria General de l’Esport, Registre Municipal
d’Entitats i Federacions a les quals l’Entitat està
adherida.

NOTES ADICIONALS
L’Assemblea General Extraordinària per dur a terme les votacions es convocarà per al proper dilluns dia 19 de juny, a la
Sala d’Actes de l’Entitat, carrer de Sant Llorenç, número 10, a les 8 del vespre.

Les candidatures seran en llistes tancades que inclouran, com a mínim, cinc dels càrrecs a proveir, entre els quals hi
haurà d’haver necessàriament els de President, Vice-president, Secretari i Tresorer, amb els noms, dades personals,
adreça de cada candidat i el càrrec al qual es presenta cadascun. S’exposaran públicament al tauler d’anuncis del C.E.T.
per facilitar, dins del termini establert, les reclamacions que en contra de qualsevol candidatura hi poguessin haver.

Les candidatures considerades vàlides podran exercir el dret de difusió i promoció del projecte i programa de direcció
de l’Entitat, en els dies compresos entre el 9 i el 19 de juny.

Per procedir a l’acte de les votacions en l’Assemblea General Extraordinària es constituirà la mesa electoral, formada i
presidida pels membres de la Junta Electoral, els quals han de disposar dels llistats del cens electoral i una urna.

A la sala on es realitzaran les votacions, els soci/es trobaran, en una taula annexa, les paperetes de totes i cada una de
les candidatures presentades. També hi haurà sobres per introduir les paperetes del vot. Per poder participar a la vota-
ció per l’elecció de la nova Junta Directiva, serà requisit indispensable acreditar la personalitat de cada soci/a amb el
DNI o qualsevol altre document equivalent. Es disposarà d’un termini de temps suficientment ampli perquè interes-
sats/des i assistents/es puguin exercir el seu dret a vot.
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EXPOSICIÓ
“L’AVENTURA ANTÀRTICA. 1897-1913”

Fotografies del Museo Nazionale della Montagna, Torí (Itàlia)

La Sala d’Actes del Centre hostatjarà, del 6 d’abril al 9 de maig propers, aquesta exposició oferta per la
Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló i per l’Obra Social Caixa Sabadell.

L’exposició es proposa apropar el públic a unes vivències inherents a la condició humana: l’esperit 
de la descoberta i el coneixament dels propis límits. L’Antàrtida representa el darrer indret no contami-
nat del planeta, i això explica que hi hagi una especial predisposició per conservar i conèixer aquest
territori. L’exposició, de caràcter fotogràfic, no és un treball exhaustiu sobre les diferents expedicions 
en l’intent d’arribar al pol sud, sinó una mostra de la lluita d’uns homes per conèixer un continent tan
inhòspit com desconegut.

VISITA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
AMB EL DIPUTAT SR. JOSEP RULL

El dissabte dia 25 d’abril, el Centre Excursionista juntament amb el diputat Sr. Josep Rull, consoci nos-
tre, organitza una visita al Parlament de Catalunya. El viatge a Barcelona, sense càrrec per part dels
socis, es farà en un servei d’autocar arranjat pel mateix Josep Rull qui, a més, ens farà el guiatge per
l’edifici del nostre Parlament. Des d’aquestes quatre ratlles, voldríem agrair-li la gentilesa d’oferir-nos
aquesta iniciativa.

Tots els socis interessats poden fer la inscripció a la Secretaria del Centre, on se’ls informarà de forma
més àmplia sobre els horaris i característiques d’aquesta sortida.

PROPOSTA DE LLEI 
PER DECLARAR CATALUNYA LLIURE 

DE CONREUS TRANSGÈNICS
Al butlletí núm. 87 es donava informació sobre la recollida de signatures que havia iniciat la plataforma
“Som lo que sembrem” per dur al Parlament una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per impulsar una
Proposta de Llei que declari Catalunya lliure de conreus transgènics.

El Centre Excursionista es va adherir a la iniciativa col·laborant-hi activament.

La Plataforma fa saber que el nombre de signatures entregades al Parlament de Catalunya va ser de
105.896. L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) ha finalitzat la validació de les signatures reco-
llides durant la campanya per a la ILP (ha aturat el recompte quan ha arribat a 69.043); i el passat 13 de
febrer el Parlament va fer en Acte Públic la comprovació i el recompte de signatures de la ILP per decla-
rar Catalunya Lliure de Transgènics.

A partit d’ara comencen els tràmits que portaran la llei a debat al Parlament de Catalunya durant els
mesos de març a maig.

Recordem que l’Estat Espanyol és l’únic país de la Unió Europea on es conreen transgènics a nivell
comercial (Aragó és la rimera productora de transgènics de la UE i Catalunya, la segona).

Cal comentar també que a Catalunya el conreu de blat de moro transgènic ja ha fet desaparèixer la
varietat autòctona Del Queixal, i les altres varietats locals estan gairebé en la mateixa situació. El panís
ecològic pràcticament s’ha deixat de conrear perquè el transgènic pol·linitza l’ecològic i l’organisme de
control desqualifica la collita a causa de la contaminació transgènica. Els nostres governants volen resol-
dre aquest problema obligant a acceptar la contaminació per part dels organismes reguladors. La cam-
panya “Transgènics 0’0” que tindrà el seu zenit a la manifestació a Saragossa el 17 d’abril està coordi-
nant la denúncia a aquesta normativa.

Per més informació podeu consultar la web: www.somloquesembrem.org
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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

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

Recordem que a la Secretaria de l’Entitat hi ha exemplars 
de l’anuari Terrassa 2008 de l’Arxiu Tobella que es poden adquirir.

BIBLIOTECA

Donatiu d’Òscar Cadiach:

– SALLENT, Eduard; Cels de safir. Les ascensions catalanes més emblemàtiques als 14 vuitmil. Valls.
Cossetània Edicions, 2008.

Donatiu de la FEEC i de l’Agrupació Excursionista Talaia:

– DD.AA; L’escursionisme a Vilanova i la Geltrú: l’agrupació excursionista TALAIA. Cinquanta anys de continuïtat
1955-2005. Vilanova i la Geltrú: Agrupació Excursionista Talaia, 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

FESTA DE SANT JORDI 2009
GRANS (i petits) PERSONATGES TERRASSENCS DE LA HISTÒRIA

TAULA RODONA HUMORÍSTICA
Divendres, dia 24 d’abril, a les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Ponents: Jaume AULET, professor de literatura
Salvador CARDÚS, sociòleg
Raimon ESCUDÉ, advocat
Vicenç VILLATORO, escriptor i periodista

Moderador: Salvador COMELLES, professor i escriptor

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Dilluns, dies 6 i 20 d’abril a 2/4 de 9. 

PROJECCIONS COL·LECTIVES
Dilluns, dia 27 d’abril a 2/4 de 9.

SORTIDA ABRIL

PARC REGIONAL DE LA CAMARGA
Dijous, 30 d’abril i divendres, dissabte i diumenge, 
1, 2 i 3 de maig de 2009

Estem preparant la sortida a aquest meravellós parat-
ge al Delta del Roina per al pont del primer de maig.

A fi de poder aprofitar el temps al màxim, pensem fer
l’anada el dijous i així poder disposar de dos dies
complets.

En el programa està previst passar una jornada al Parc
Ornithologique de Pont de Gau on podrem fer moltes

fotos de fauna aquàtica: flamencs, ànecs, oques, etc.
(Amb un teleobjectiu de 200 mm ja es poden treure
instantànies molt gratificants).
També està prevista la visita a les poblacions d’Aigües
Mortes i de Les Saintes-Maries de la Mer i les postes
de sol als estanys del Delta. També podrem admirar
els característics cavalls blancs de la Camarga.

La previsió es fer l’estada a l’Auberge de la Jeunesse
Pioch Badet, a 10 km de Saintes Maries de la Mer. El
pressupost és de 30 € per persona i dia, en règim de
mitja pensió.

Donat que les dates del primer de maig també són fes-
tives a França, és imprescindible concretar la reserva 
(i confirmar amb bestreta) quan abans millor. Per això,
es farà la reunió preparatòria i definitiva a la Tertúlia
Fotogràfica del 6 d’abril (abans de la Setmana Santa). 

Desplaçament: es farà en cotxes particulars. Segons
la Guia Michelin, hi han 403 km 

Per a més informació: Ton Grau, tel. 93 784 02 82 o
661 20 34 30.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA
SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA

Diumenge, 26 d’abril

RECORREGUT PER LA PART MÉS
ORIENTAL DEL LÍMIT DEL PARC
SECTOR DE MONT-RODON, GIRBAU I
CAN TORRAS

Sortida per a l’observació de la flora primaveral a les

parts silíciques d’aquest contorn.

Hora de trobada: a les 8 del matí, davant del Centre
Cultural.

Tornada: al voltant del migdia.

Desplaçament: en cotxe particular.

GRUP D’ORNITOLOGIA
SORTIDA AL DELTA DE L’EBRE

Dissabte i diumenge, 18 i 19 d’abril

Tornem a un dels espais humits més importants de la
Mediterrània, a un dels paisatges únics i més peculiars
de Catalunya per veure-hi els ocells que hi fan cap
durant l’època de la migració pre-nupcial. La varietat

d’hàbitats que podem trobar als espais naturals del
Delta, a cavall de les comarques del Montsià i del Baix
Ebre, ofereix un magnífic recer a moltes espècies que
es troben migrant cap al nord o bé que s’hi estableixen
directament per nidificar.

L’itinerari dels dos dies dels quals disposem s’iniciarà
a l’hemidelta nord visitant la Bassa de les Olles, el
Goleró i el Canal Vell, sempre a la recerca dels millors
llocs per fer bones observacions. També travessarem
el riu per acostar-nos a les llacunes de l’Encanyissada
i la Tancada, a la barra del Trabucador i a les Salines.
Boscos de ribera, extensos canyissars, llacunes, sali-
corniars, platges, salines, prats humits, sorrals són els
diferents hàbitats on podrem veure-hi espècies tan
variades com: ànecs, agrons, martinets, arpelles,
corriols, gavines, territs, xatracs, rasclons... Només
dir-vos que l’any passat en només un dia vam poder
veure gairebé 80 espècies d’ocells diferents, que no
està gens malament!

Sortida: 6:00h a la Rambleta del Pare Alegre, davant
de l’Hotel Don Cándido. Anirem amb cotxe particular.
Sortida de cap de setmana, tornada el diumene al
vespre.
Cal portar: Roba i calçat adequats, prismàtics, guia,
esmorzar i dinar pel primer dia.
Reunió preparatòria: dimecres 15 d’abril a partir de
les 20 h (secció de ciències). Cal apuntar-se ABANS
DEL 10 D’ABRIL a la sortida, o bé per telèfon, o bé
enviant un correu electrònic a: esanllehi@yahoo.es

Telèfons de contacte: Enric Sanllehí 656 913 770,
93 831 72 00.

AMB EL SUPORT DE:
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SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

AVENC DE LES PINASSES
Diumenge, dia 19 d’abril

Sortida de pràctiques de topografia en aquesta inte-
ressant cavitat situada prop de La Barata (Serra de
l’Obac).

Hora i lloc de sortida: A les 8 del matí, a la benzine-
ra Q8 (carretera de Matadepera).

Per a més informació us podeu dirigir a la SIS o a la
secretaria del Centre.

SIMA DE SAN PEDRO
Oliete (Terol)
Divendres, dissabte i diumenge, dies 1, 2 i 3 de maig

Visita a aquesta interessantíssima cavitat de la Sierra
de los Arcos, en el terme d’Oliete, Terol.

La boca, d’uns 90 m de diàmetre, dóna pas a un pou
de 108m. La seva base està quasi ocupada totalment
per un llac d’uns 20 metres de profunditat.

Tot aquell qui estigui interessat en anar a explorar
aquesta cavitat, pot dirigir-se a la SIS o informar-se a
la secretaria del Centre.

XL CURS D’EXCURSIONISME

SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

Dimecres, 22 d’abril Conferència sobre l’escalada en roca.

Dissabte i diumenge,
25 i 26 d’abril

Sortida de pràctiques d’escalada en roca.

Dimecres, 6 de maig Xerrada sobre la història de l’alpinisme.

Dissabte i diumenge,
9 i 10 de maig

Sortida al Pedraforca.

Notes:
Per assistir a les sortides cal tenir la targeta de
federat de la FEEC.

Les reunions preparatòries, seran el dijous
abans de la sortida, a les 9 del vespre al Centre.

És obligatori l’ús de l’ARVA.

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA

ABRIL

Dissabte i diumenge, dies 18 i 19

PIC D’ALBA (3.118 m) (Alta Ribagorça)
Ascenció per Paderna.

Dificultat: ***

Vocal: David Aragay.
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Cim-traça, som un grup de gent jove aficionada a la mun tanya.
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,
escalada... Sempre assequibles per a tots els nivells.

Dissabte i diumenge, dies 18 i 19 d’abril. 
Sortida al Pic del Puigpedrós (2.911 m) (Baixa Cerdanya).

Reunió: dijous 16 d’abril a les 21 hores.

T’hi esperem!!!

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

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

SENDERS DE GRAN RECORREGUT
DE LA JONQUERA A TERRASSA (GR 2)

7a etapa. Vilanova de Sau - Santuari
Puig-L’Agulla (19,640 km)
Diumenge, dia 19 d’abril

Des que es va obrir el pantà de Sau el 1962, va can-
viar la fisonomia de la Vall de Sau. El poble de Sant
Romà va desaparèixer sota les aigües i només el cam-
panar hi sobresurt de tant en tant. Vilanova de Sau, en
canvi, va emergir i l’antic poble rural ha sabut combi-
nar la història amb la creació d’un centre de serveis
dedicats a l’oci i el turisme. El pantà va afegir un atrac-
tiu més a aquest municipi que desde la Vall s’enfila
cap a les frondoses Guilleries, serra d’aigües clares,
idònies per a la pesca de riu. Des d’aquí es dominen
el Montseny, Tavertet, el Far i les Guilleries. Les formes
arrodonides que ofereix el terreny tenen un viu con-
trast amb l’impressionant paisatge que les envolta: les
cingleres dels Munts i Tavertet.

Des de la plaça Major, on trobarem una font, el sender
GR 2 pren el carrer Guilleries en direcció als cingles de

Savassona, anomenats també de Vilanova. Per un
camí carreter que puja fort, arribarem dalt dels cingles,
des d’on es gaudeix de magnífiques panoràmiques. 
A la baixada, podrem contemplar, prop del camí, l’es-
pectacular salt de la Minyona, el mirador de la Verge
dels Cingles. Més avall, deixarem la pista que puja al
proper monestir de Sant Llorenç del Munt o dels
Cerdans, el centre històric i religiós més important de
l’antiga demarcació de Planeses, antic i encastellat
monestir situat a l’extrem d’una cinglera on hi ha l’ú-
nic pas practicable al puig de Sant Llorenç (856 m),
envoltat de tallats i timberes de gresos roigs.

Seguint la pista de can Puig Sec entrem a Sant Julià
de Vilatorta pel carrer Mercè, situat en un indret amb
aigua i fonts abundoses, com la coneguda font de la
Noguera o de Sant Julià. Sobre les fonts, prop del
poble, passarem pel castell de Sant Julià, antiga for-
talesa de Bellpuig, coneguda popularment com a cas-
tell dels Moros, amb alts murs que sobresurten de la
vegetació. Un cop passat el castell, seguirem per 
l’anomenat camí de la Carena, travessant per sobre
l’Eix Transversal. A la dreta del sender podrem con-
templar el famós “Bolet gegant”, prop també de la
cova del Gegant. Després de passar la cruïlla de
Vilalleons, arribarem, finalment, al Santuari de la Mare
de Déu de Puig-L’Agulla, l’indret més famós de l’antic
terme de Vilalleons, un dels centres piatosos més visi-
tats de tota la comarca.

Serà el punt final de l’etapa, encara que per poder arri-
bar al lloc on ens esperarà l’autocar, s’haurà de baixar
pel camí de Vilalleons fins prop del poble, a uns deu
minuts del santuari.
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Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+610 m) (-460 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 6 al 15 d’abril, 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 15, 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: 13 € per als socis, 23 € 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.

ETAPES QUE RESTEN
10 de maig, 8a etapa
Santuari Puig-L’Agulla - Aiguafreda (24,280 km)

31 de maig, 9a etapa
Aiguafreda - Sant Llorenç Savall (29,540 km)

21 de Juny, 10a etapa
Sant Llorenç Savall - Terrassa (22,660 km)

Dinar de germanor

PETITES TRAVESSADES 
FAMILIARS 
–CLXXV– 2a època

TRESCANT PEL PARC NATURAL 
DE L’ALBERA (ALT EMPORDÀ) 

Diumenge, dia 19 d’abril

Itinerari molt variat que transcorre per la serralada piri-
nenca més oriental, de gran valor megalític, dins del
Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, que
geogràficament uneix les planes del Rosselló i de
l’Empordà. Aquest paratge està protegit per la necessi-
tat de conservar el seu ric patrimoni natural, monumen-

tal i paisatgístic ja que acull una sèrie de monuments
megalítics dels més importants de Catalunya.

El punt de partida de l’itinerari és situat a la part alta de
la població d’Espolla on una pista, a trams cimentada,
ens allunya ràpidament i ben aviat ens deixarà a l’Àrea
Recreativa de la Font del Conill, inaugurada el març del
1992 amb motiu de la festa de l’Arbre. Ubicada en el
marge dret del riu Orlina i ombrejada per plàtans gegan-
tins, consta de tot el necessari (font, taules, una d’elles
giratòria, bancs, etc) per esmorzar-hi al seu redós.

En acabar travessem el riu per una passera de formigó
i enfilem amunt una pista, desproveïda d’ombra, però
que ens va eixamplant l’horitzó a cada pas. De seguida
trobem el magnífic dolmen del Barranc, testimoni d’un
passat prehistòric, construït amb lloses de granit, amb
sòl empedrat, i que conté nombrosos gravats insculpits
en la llosa de coberta.

El coll de Belitres ens senyala el límit pel qual hem d’a-
bandonar la pista de terra que veníem seguint per
endinsar-nos per un petit corriol, que es va enfilant
escortat per l’hombra d’un esplèndid alzinar. Anirem
carenant pel Puig de la Serra d’en Gibert durant una
bona estona amb àmplia i neta panoràmica pels seus
dos vessants. Se’ns uneix per la dreta una pista de terra
que neix a Rabós. Poc després ja divisem en la llunya-
nia, per primera vegada el nostre objectiu principal:
l’antic monestir de Sant Quirze de Colera, que fou un
dels més importants de la comarca.

El camí planeja una estona i després davalla fins arribar
al coll de Plaja, d’aspecte espaiós, on cavalls i vaques
decoren el paisatge. Entronquem amb una ampla pista
de terra, la qual seguirem en sentit descendent.
Haurem caminat tan sols uns pocs metres que deixem
la pista i agafem un curt corriol que ens conduirà a la
font dels Gossos, que no sempre raja. Desfem el cami-
noi per on hi hem arribat i retornats novament a la pis-
ta continuem descendint i ben aviat apareix a la nostra
esquerra un corriol que ens permet fer drecera i arribar-
nos al paratge on s’ubica el monestir, evitant així, les
pronunciades marrades que fa la pista.

El conjunt monumental de Sant Quirze de Colera (s. IX-
XIV) descansa al fons d’una vall típicament mediterrània
en una antiga via de comunicació entre les dues ban-
des de l’Albera fronterera que passava pel coll de
Banyuls. És un dels monuments més impressionants
de la serra de l’Albera.

Estratègicament situat per a la recaptació de peatges,
el monestir controlava el pas de persones i carruatges.
En certs punts del camí es poden veure les restes de les
marques deixades per les rodes dels carros en la pedra
dura de l’Albera.

Lentament el monestir romànic de Sant Quirze de
Colera reneix de les cendres. Després d’un llarg perío-
de de negligència considerable, aquest impressionant
monestir benedictí (les notícies més antigues del
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monestir són del segle IX), es troba en un procés de
recuperació lent però constant. Gràcies a una restaura-
ció recent podem comtemplar la seva grandesa i ima-
ginar-nos el paper que va tenir durant l’edat mitjana. És
de desitjar que al final, aquests projectes li tornin a
donar una bona part de la seva esplendor d’abans. A
causa del procés de restauració només es pot visitar
exteriorment.

Separada del monestir vers ponent es troba la veïna
església de Santa Maria de Colera, senzill temple d’ori-
gen romànic del segle XII. Fou la parroquia dels habi-
tants del terme del monestir.

Situats darrera del monestir, un senderó ens baixa cap
a la migrada riera de la Reguerada, on s’hi troba un
curiós pontet de fusta que ens permet creuar-la fàcil-
ment. A la riba contrària s’inicia un camí que puja supe-
rant petites feixes i ens acosta a la font del Convent.
L’aigua hi raja fresca protegida per l’ombra de grans
castanyers. Tranquil indret per dinar-hi pel seu entorn.

Encara ens quedarà temps per fer una última prospec-
ció de la zona i omplir-nos els ulls amb el paisatge que
ens envolta abans de pujar a l’autocar que ens ha de
retornar a casa.

Els no caminadors esmorzaran al poble de l’Espolla, el
visitaran sense presses, tot donant una ullada a la seva
interessant cooperativa (venda de vins, olis, etc). En
acabar, l’autocar els portarà a Sant Quirze de Colera
per dinar tots plegats. No serà necessari, doncs, que
els caminadors es portin el dinar a sobre durant tot l’iti-
nerari, però sí l’esmorzar. 

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos de
Terrassa, a les 6,45 hores del matí.

Temps de marxa efectiva a peu: Unes 4 hores.

Dificultat: *.

Desnivell: +280 m -215 m.

Pressupost: 18 € els socis i el no socis 28 €, que
caldrà fer-los efectius en el moment de la inscripció.

Tornada: Al capvespre.

Inscripcions: A secretaria del 6 al 16 d’abril.

Informació: Neus Zamora i Manuel Salvador, 
tel. 93 780 54 78.

PROGRAMA PER AL CICLE 2008-2009
Abril 19 Trescant pel Parc Natural de l’Albera inscrip. 06 al 16 Alt Empordà

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

Juny 27-28 CLOENDA DEL CICLE
CINGLES DEL SOBRARBE (Bielsa) inscrip. 15 al 25 Sobrarbe

HORITZONS

LES ROQUES REBREGADES DEL CAP DE
CREUS

Dissabte, 9 de maig de 2009

El Cap de Creus, allà on els Pirineus s’enfonsen al mar.
Un indret encara salvatge on les aigües de la pluja sal-
ten de toll en toll fins a la mar brava, els gavians re-
posen a les roques i els cabirols s’amaguen entre la
vegetació reptant i de formes arrodonides per la força
de la tramuntana. L’acció del mar i del vent carregat
de salobre ha escolpit roques de formes capricioses,
textures tallants i dibuixos increïbles, dissenys dignes
del més visionari dels genis de l’estètica.

Començarem al Prat del Pagès, a la carretera que
comunica Cadaqués amb el Cap de Creus, just en el
punt on el GR-11 deixa els camins de l’interior del Cap
per seguir la carretera fins al far. Seguirem els senyals
blanc i vermell en direcció a l’oest mentre ens endin-
sem en el paisatge interior de la península del Cap de
Creus format per clapes de la vegetació baixa i eixuta
del Cap i per les roques malmeses per la salabror del
mar i les tramuntanades. El camí és ample i còmode.
Passarem pel Mas de Rabassers de Baix, ben conser-
vat, i pel Mas de Rabassers de Dalt, en runes.

En un pla elevat, deixarem el GR per desviar-nos a la
dreta per un camí que, mica en mica, es va estrenyent
i es converteix en un viarany que s’endinsa en les
màquies que cobreixen aquesta part de parc natural.
Una barreja d’arbusts – brucs, càdecs, murtres i este-
pes – pinten aquesta terra eixuta i feréstega amb tots
els colors del verd i, si hi ha sort amb l’estació, amb
una profusió increïble de flors de tots els tons. Al
començament, el camí segueix fidelment la direcció
nord-oest. Va buscant comes i petites valls vorejades
per suaus esquenes de roca fins que trobem un tren-
call. Prenem el camí de la dreta, marcat amb ratlles de
pintura de diversos colors. 
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Hem entrat en un laberint i el traçat del camí així ho
demostra. Ara, fa voltes i revoltes en aquest paisatge
de somni surrealista: roques de tots colors trencades
i rebregades, una vegetació espessa aixafada contra
el terra pel vent dels boixos, que sovint bufa en aques-
tes terres i al fons, sempre, el mar. Sovint sembla que
ens faci seguir un itinerari capriciós, creat dins del cap
d’un boig que ens vol fer perdre el nord, però el camí
segueix fidelment l’únic pas possible en aquest
terreny ple d’esquerdes, forats i sorpreses.

Finalment, es decideix a perdre alçada i baixar a la
cala Galledera. La vista de la cala, just abans de
començar a perdre alçada, és excepcional. Un cop hi
arribem, ens sorprendrà el petit bosquet de pins que
ha sobreviscut a recer de les roques que tanquen la
cala i la cabana amagada que hi van construir pesca-
dors fa una colla d’anys. S’acaben els senyals que ens
han dut fins aquí, però una mirada atenta descobrirà
petites línees de color groc, que sovint es confonen

amb els líquens que cobreixen la roca. Cal procurar no
perdre-les perquè són les que ens duran fins a la cala
Portaló seguint un itinerari sense camins que travessa
a mitja alçada els vessants de roca nua que s’enfon-
sen a la Galledera. Després del vessant rocallós enfi-
larem amunt per una valleta seca coberta de vegeta-
ció fins al coll que separa la Galledera de la cala
Portaló. Només ens caldrà seguir el caminoi que 
baixa del coll a la cala, travessar la platja sorrenca i
enfilar-nos a l’altre vessant per trobar les restes d’una
antiga pista que ens durà un altre cop a la carretera.

Seguirem l’asfalt en direcció al far durant uns set
minuts i deixarem la carretera principal per prendre la
que baixa al pla de Tudela, on s’assenten les runes del
Club Mediterranée i on les roques ens presenten les
formes més capricioses. Estem a la zona de les bès-
ties de pedra i els noms que la cultura popular ha
donat a aquestes roques – l’àguila, el gos, el camell, el
conill... – ho deixen ben clar. També és interessant
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veure les runes del poble de vacances que una
empresa francesa va construir aquí el 1962 amb el
vist-i-plau del general Franco. El Ministerio de Medio
Ambiente es va comprometre a ensorrar-les l’any
2007, però aquí estan, dempeus i plantant cara a les
tramuntanades i les llevantades.

El camí ens porta fins a la cala Culip, ja a l’ombra del
far. Pel camí trobarem algunes de les bèsties més
conegudes i, també, la roca que va inspirar Salvador
Dalí per a un dels seus quadres: el Gran Masturbador.
Un cop a la cala Culip, el camí torna a la carretera, que
seguirem fins el far del Cap de Creus, punt final del
nostre itinerari d’avui.

Hora sortida: a les 6 del matí a la Rambla, davant del
Centre Cultural.
Horari: 4 hores
Desnivell: +550 m aproximadament.

Distància de l’itinerari: 11 km.

Característiques: Travessa des del Prat del Pagès, a
la carretera de Cadaqués a Cap de Creus, al far del
Cap de Creus.

Dificultat: Recorregut que combina trams de bon
camí amb itineraris per damunt la roca, sense fressar
i amb un sòl desigual. Cal estar avesat a caminar per
la muntanya. 

Material recomanat: És necessari portar aigua, botes
de tresc, crema solar, roba d’abric i protecció per a 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, Narcís Serrat i Francesc Muntada.
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LES “PETITES TRAVESSADES 
FAMILIARS”, EL CENTRE I QUELCOM MÉS... (II)
Tal com s’indicà en el periòdic de març darrer, en aquesta ocasió ens ocuparem de les diverses activitats genera-
des pel CENTRE, en el darrer 2008, que són moltes i substancioses.

La base de dades s’ha recollit prenent com a referència, la programació anunciada a través de l’esmentat periòdic
corresponent a l’exercici referenciat, tenint en compte fins on ha estat possible, les alteracions que s’han pogut
detectar, motivades pels canvis que generalment s’operen entre programació i causes de força major que n’impe-
deixen la seva realització.

Heus ací doncs, la informació resultant:

Seccions Nombre de Mitjana Nombre de places Vocals
sortides d’assistència vehicle ocupades responsables

FOTOGRAFIA 5 22 110 5

ESQUÍ 114 35 3990 monitors E.E.

Curset aprent. 6/180 (4)

Snowboard 6/36

Curset temp. inf. 50/2014 (1)

Entrenament Alps 2/10

Entrenament Alps competició 50/1750 (1)

CIÈNCIES NATURALS 23 6 147 37

Botànica 9/63

Ornitologia 14/84

INVEST. SUBT. (SIS) 52 15 780 52

ALTA MUNTANYA (SAM) 25 16 408 22

Col·lectiva integral, 
Collbató-Can Massana 1/20

Cim-Traça 10/150 (2)

Curs excursionisme
(pràctiques) (3) 14/238 (2)

EXCURSIONISME 34 54 1836 93

Senders de GR 11/662

Petites travessades familiars 10/702

Caminades pas a pas 7/112

Horitzons 6/360

TOTALS 253 28’739 7271 209

(1) Període dels cursets i entrenaments, de desembre a abril.
(2) Col·lectius amb activitats simultànies.
(3) Per al curset d’excursionisme, monitors de mitja muntanya.
(4) La xifra que figura al costat de cada especialitat, indica el nombre de sortides i el total d’assistents. 

En aquest cas 6 (sortides) / 180 (assistents).

SORTIDES O EXCURSIONS REALITZADES
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BIBLIOTECA I ARXIU

Llibres, DVD i altres, ingressats 

per adquisició o donatius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Préstec de documents bibliogràfics:  . . . . . . . . . . .21 

· Llibres de referència  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

· Guies GR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

· Mapes Alpina amb suports 

paper i electrònic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Consultes de documentació 

bibliogràfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Ingrés a l’arxiu de documentació referida a:

· Presidència

· Secretaria 

· Secció d’Investigacions Subterrànies 

i Coral Betayna

El CENTRE s’ha incorporat al Cataleg Col·lectiu de

Biblioteques Excursionistes (CCBE) coordinat pel

Centre Excursionista de Catalunya.

OCUPACIÓ SALA D’ACTES

Conferències, projeccions fotogràfiques i audiovisuals.

Temàtica diversa en nombre de vuitanta sessions 

amb una mitjana d’assistència de 70 persones.

Exposicions (7).

CURSETS

• Iniciació a la fotografia de la natura

• Orientació amb GPS (direcció Monitors titulats per

l’ECAM)

• Introducció a l’espeleologia  (SIS)

• Alpinisme (direcció ECAM)

• Escalada

• Descens de canons i engorjats

• Geologia

• Introducció a la micologia

• Excursionisme (Teòrica, direcció monitors de mitja

muntanya) 

• Tallers de lectura (6 contes)

CELEBRACIONS TRADICIONALS DEL CENTRE, 
I ALTRES

• Assemblea anual reglamentària

• Dinar de Germanor i reconeixement antiguitat socis

• Diada de Germanor (70a) i Marxa Popular (24a)

• Campament de vacances (60è) 

• Festivitat de Sant Bernat de Menthon (SAM)

• Benvinguda a la neu (S. Esquí)

• Saló de fotografia (70è)

• Concert de Sant Esteve 

• Cursa Núria-Puigmal-Núria (SAM). Suspès per mal

temps

• Duatló (SAM) amb 680 inscrits

• Scrable de Nadal (arribarà a fer-se tradicional?)

EL CENTRE HA ESTAT PRESENT A:

• Actes: “Flama de la Llengua catalana”

• Participació i organització: 

“Dia Internacional de les muntanyes”

“Ruta dels tres Monestirs”       

PUBLICACIONS

• Programa mensual  (10 edicions)

• “ARXIU” núm. 111, 4a època, anys 2004-2005 (serà

possible posar-nos al corrent?) 

• Calendari per a 2008

NOTÍCIA A DESTACAR

En el transcurs de la 14a Festa de la FEEC, celebra-

da el dia 5 de març, el nostre consoci Fredi Parera

rebé el guardó “menció especial esportiva 2007” 

en reconeixement a la seva trajectòria com a escala-

dor i alpinista.

De moment això és tot. En el proper programa ens

ocuparem de l’enunciat “ i quelcom més. . .”

Manuel Planchat i Villacampa  
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LA ROCA DEL DIVENDRES SANT
La Setmana Santa d’enguany (any 2009) se celebra
aquest mes d’abril. Fa unes quantes dècades, aques-
ta festivitat era commemorada per la població de
casa nostra amb silenci, pregàries, misses, rosaris,
dolor i tristesa, gairebé sense sortir de casa. En can-
vi, des de fa uns quants anys ençà la Setmana Santa
és per a molts uns dies de vacances i esbarjo que 
s’aprofita per fer algun viatge més o menys llunyà. Al
llarg dels anys, doncs, s’ha canviat el sentit profunda-
ment religiós d’aquesta efemèride per un altre de
lúdic. Una manera d’unir aquests dos punts de vista
de la Setmana Santa és fent una escalada (punt de
vista lúdic) a la roca del Divendres Sant (punt de vista
religiós). A més a més, el massís de Montserrat (que
és on es troba situada la roca) es converteix en
aquestes dates en un indret de trobada molt impor-
tant de peregrins i creients cristians (punt de vista reli-
giós) però també de turistes i muntanyencs (punt de
vista lúdic). El súmmum és ascendir la roca del
Divendres Sant el mateix Divendres Sant, fet que sí
van dur a terme els seus primers escaladors: els sant-
cugatencs Josep Barberà Suqué i Vicenç Soto
Cervelló el dia 9 d’abril de 1971.

Actualment hi ha diverses vies d’ascensió que porten
al cim de la roca del Divendres Sant. Cadascuna té la
seva personalitat, fidel reflex de l’estil d’escalada dels
seus aperturistes, però totes segueixen un patró clàs-
sic i lògic que també predomina en les quantioses vies
que solquen els monòlits que l’envolten.

ACCÉS

La roca del Divendres Sant es troba situada en la regió
de la Plantació del massís de Montserrat. És un indret
atapeït d’agulles ubicat al sud-oest de la popular zona
de les Gorres. Per arribar-hi es poden seguir diferents
camins, però el més recomanable és fer-ho des del
vessant sud de la muntanya tot partint del clot de la
Mònica, prop del poble de Collbató. Se segueix el cos-
terut camí de l’Artiga Baixa (marques blaves), que
supera un bon desnivell fins un marcat coll (40 minuts),
lloc on es bifurca en dos camins: el de la dreta duu a
Sant Joan (marques blaves) i el de l’esquerra, que és
el que s’ha de seguir, porta al coll dels Pollegons (mar-
ques grogues). El camí continua per un ombrívol
torrent i llavors s’eleva fins l’airejada carena del serrat
de l’Artiga Alta, punt des d’on tenim una bonica vista
de les agulles de la Plantació, destacant-se perfecta-
ment la roca del Divendres Sant. Carenejant, deixem
enrere un trencall a la dreta i al cap de poc seguim un

rastre que s’endinsa cap a la dreta pel bosc i que duu
amb forta pendent fins al peu de l’agulla (1 hora, apro-
ximadament, des del punt de partida). Caldrà vigilar
amb alguns esgarrinxosos arítjols!

VIES D’ESCALADA i DESCENS

Els quatre vessants de l’agulla estan solcats per algu-
na via d’escalada. L’estreta, aèria i descomposta ares-
ta est és recorreguda per la via normal, clàssica i amb
la superació d’un tram dret a l’inici com a pas clau.
Just al vessant nord, un extravagant però molt lògic
itinerari ressegueix una gran escletxa amb un salvatge
flanqueig horitzontal i una posterior remuntada fins al
cim pràcticament desequipats. És la via Clean
Eastwood, que ens transporta a un estil d’escalada
orgànic que es reprodueix en l’itinerari Oratorium in
escalatorium, situat al vessant nord-oest; té dues tira-
des, destacant el vertical primer llarg sobre trams de
roca dubtosa, que superen un agrest pany de paret
sense cap expansió. Just a l’aresta sud-oest trobem la
ruta més estètica de totes: la via Jordi Solé i Massip,
que comença obligant-nos a pujar sobre una espri-
matxada alzina per superar un sostret i xapar el primer
espit. Segueix una compacta placa gens fàcil però
amb cert equipament que ens fa tastar la finura mont-
serratina més autèntica. Un segon llarg d’inici explosiu
ens durà al cim de l’agulla, punt de convergència de
tots els itineraris, inclòs el que solca la marcada
escletxa de la cara sud-est, anomenada Ràtzia
almogàver, que ofereix l’opció més segura (parabolts)
però alhora més difícil de tota l’agulla si es vol fer en
lliure de dalt a baix. Tot un ventall de lògics itineraris
que no ens deixaran indiferents!

Per baixar de l’agulla rappelarem des dels cordinos
que hi ha a la savina cimal cap al nord-oest amb uns
32 metres de descens. Cal posicionar bé les cordes
per recuperar-les! Preveure alguna baga per renovar la
instal·lació de ràppel.
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