RELACIÓ DE SORTIDES DELS DIVENDRES 2010/11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

dia
24 setembre
2010
1 octubre
2010
8 octubre
2010
15 octubre
2010
22 octubre
2010
29 octubre
2010
5 novembre
2010
12 novembre
2010
19 novembre
2010
3 desembre
2010
10 desembre
2010
14 gener
2011
21 gener
2011
28 gener
2011
4 febrer
2011
11 febrer
2011

lloc
Olius

itinerari
Olius cripta, cementiri, molí i resclosa.

La Mola

Coll d’Estenalles, Morral del drac, Santa Agnès, la Mola.

Talamanca

Talamanca i circuït riera de Talamanca i retorn al poble.

Busa
Montseny
Matagalls per
S. Marçal
Pont Arnaules

Serra de Busa, la presó. Dinar molt bé a casa Rial (873299298)
Santa Fe, itinerari empedrat de Morou, descens a la presa on dinem, retorn a Santa Fe.
Sant Marçal a Matagalls (1697 m.), dinem al coll en el camí de retorn.
Les Marcetes, pont de les Arnaules, single Pont de Vilomara, la Salut.

Sant Pere de
Graudescales
Meandre de
Castellvell
S. Llorenç Savall

Riera d’Ora, Sant Pere Graudescales, molí i serradora ca l’Ambròs, dinar molt be a la Masia
Pujol (973299045)
Castellbell i el Vilar, itinerari sota el castell seguint el Meandre,

Delta Llobregat

Delta del Llobregat, maresma de les Filipines i visita a la colònia Güell, veure la cripta de
Gaudí. Dinar a la colònia.
Solsonès, Madrona, pi de Viladric, Sant Climenç, castell d’Olius i església del Remei. Dinar al
polígon d’Olius
De Cantonigròs pugem al santuari de Cabrera i retornem per
L’altra vessant a Cantonigròs
De Casserres a l’alzina dels Colls, Roc de la Mel i Balma de les 7 portes.

Madrona
Cabrera
Casserres
Colònies nord
Castellnou

Sant Llorenç Savall, el Marquet de la Roca. Dinar a Sant Llorenç Savall

Colònia Rosal, Obiols, la Plana, Gironella, cal Metre, Viladomiu, Guixeró, Colònia Prat, dinem a
la Nau de Guixaró
Castellnou, el Putxot, mas de la Creueta, Torre dels Moros, Castellnou. Dinem al Serrat.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

18 febrer
2011
25 febrer
2011
4 març
2011
11 març
2011
18 març
2011
1 abril
2011
11 abril
2011
29 d’abril
2011
6 maig
2011
13 maig
2011
20 maig
2011
1 de juliol
2011
8 juliol
2011
22 de juliol
2011

La Popa

De Castellcir, a Sant Andreu fins el castell de la Popa. Dinar a l’Hostal de Castellterçol.

Llobera

Clavell, Torre i nucli de Vallferosa, dolmen de la Vila de la Gola dels Bous, dinar Hostal Nou
de Llobera i Perecamps
Sortim de Súria en direcció a la Fabrica Labor, caminem passant a prop de la Ribera fins a i
tornar.
Del Guixaró , cal Prat, cal Pons Cal Marçal, Cal Vidal, cal Riera, l’Ametlla. Dinar a la Nau del
Guixaró
De l’Ametlla a cal Forcada , descens seguint el riu fins a la colònia Soldevila la Reveia fins a
Balsareny.
Rocafort, les Grauetes, el Flaquer, Casasaies i Rocafort. Dinem en una taverna del Pont de
Vilomara.
Avià, Sant Serni de Clarà, el Molí. Dinem a Avià

Coaner
Colònies mig
Colònies sud
Rocafort
Avià
Sant Ponç
Montserrat
Agulles
Pic Migdia
Castell Areny

Olius, Molí del Pont, pantà de Sant Ponç, església de Sant Salvador. Dinar a la Mare de la
Font.
Can Masana, alzina del Pau, refugi Vicenç Barbé, Agulles, la Foradada i retorn a can Masana.
Vilada cal Candi, , pont del Climent, canals de sant Miquel serrat del Migdia 1077 m. Vilada.
Dinem a cal Candí.
Castell de l’Areny, Sant Romà de la Clusa. Dinem a Castell de l’Areny.

Santuari del Lord

Pantà de la Llosa del Cavall, Santuari del Lord, Sant Llorenç, dinar a la Coma.

Fonts Navarcles

Navarcles, font del Sobreixidor, Font Nova, El Àngle, Font Vella.

Cantonigròs camí
ral a Olot

Cantonigròs, camí ral a Olot, Pont de la Rotllada, Caselles, Comajoan. De retorn passem per
la font del Faig i dinem a Cantonigròs.

RELACIÓ DE SORTIDES DELS DIVENDRES 2011/12
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

9 setembre
2011
16 setembre
2011
23 setembre
2011
30 setembre
2011
7 d’octubre
2011
14 d’octubre
2011
21 d’octubre
2011
28d’octubre
2011
4 novembre
2011
11 novembre
2011
25 novembre
2011
13 de gener
2012

Sant Llorenç
Puig-Aguilar
Viranes St. Jordi
Castell
Boixadors
Torres de Fals el
Grau
La Pedra
Riera de Marfà
Castell de
Blancaflor
Monestir de
Montserrat
Terrassa
Rasos
La Selva
Ossera

Olius, visita al temple de Sant Llorenç, (retaules). Santuari de Puig-Aguilar. Dinar a la cantina
de Llinars.
Cornet, Viranes, coll de Comadoms, Soler de Lloberes, Sant Jordi, Sant Miquel. Dinar a
Viranes.
Des de a prop de Sallavinera, al Castell de Boixadors. Anada al Castell de Castellar, dinar a
Castellar.
Pou de glaç del Rector. Itinerari de la Creu a la Masana, fins a les Torres de Fals. Visita al
Grau de Fals.
Font Puda, la Pedra, la Coma naixement del Cardener, Tuixent i dinar al Molí de Fornuls.
Sortim de Moià i baixem des de Vilagrasa cap a la riera de Marfà fins a Monistrol de Calders.
Dinem al Pou de Calders.
Santuari de Queralt, coll de l’Oreller, Castell de Blancaflor, masia de (l’Estany). Dinem als
Roures d’Espinalbet.
Plou i anem al museu de Montserrat, al Monestir i dinem al Bo2 de Monistrol.
Terrassa, can Freixa, les esglésies romàniques, parc de Vallparadis, dinem a terrassa. Visita al
centre.
Antic refugi dels Rasos, Sant Llorenç dels Porxos, Mare de Deu de Corbera.
Esmorzem a Olius anem cap a Sant Climent de la Selva, (casa de colònies) i buscar bolets.
Dinar a la masia Pujol
Esmorzem a Olius, seguim cap a Coll de Port, Tuixent, Ossera, mirador de Tuixén–la Vansa.
Dinem a Coll de Port

43

20 de gener
2012

De Santa Cecilia
al Monestir

Sortim de Santa Cecilia i remuntem fins el Monestir pel GR passant per les ermites i Trinitats.
Tornem pels Degotalls. Dinem a Monistrol de Montserrat al Bo 2

44

27 de gener
2012
10 de febrer
2012

Moli de Brotons
I la Tosca
Colònia Jorba
I les Tàpias

De Moià perla riera de Marfà fins el molí de Brotons i la Tosca. Dinem al Colom de Moià.

45

Fem un recorregut a l’entorn de la colònia Jorba, plàtans de Manganell, fins al Àngle. Anem a
la Font de les Tapias i al forn de calç.

46

17 de febrer
2012

Els Tolls de la
Vall

Santpedor, els Tolls de la Vall, masia de Torruella. Dinar al Mirador del Montserrat.

47

24 de febrer
2012

Sorba i Mont
Major

Olius, Sorba, Gargallà, Clariana de Cardener (santa Àgata) Ramón Cabanas, Montmajor, Mont
Clar, dinar. Tarda visita al museu d’Art del Bolet de Montmajor amb Fina Vilajosana.

48

2 de març
2012
9 de març
2012
16 de març
2012

Garrigues

Aspà, Roca dels Moros (Cogul), Tombes del Saladar, Castelldans (cooperativa), Borges
Blanques, tros del Manuel, dinar Masia Salat, Mollerussa (museu del canal).
Hem deixat un cotxe a Castellgalí. Sortim de santa Cecilia i baixem en direcció a Sant Cristòfol
i arribem a Castellgalí on dinem
Sortim de Moia amb cotxe fins a la Granoia (760 m), seguim l’itinerari per Ferrerons i el
Nespler, fins el dolmen de Puig Rodó i pugem a Puig Rodó 1055 m. Dinar a Moià.

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

23 de març
2012
13 d’abril
2012
20 d’abril
2012
27 d’abril
2012
04 de maig
2012
11 de maig
2012
18 de maig
2012
25 de maig
2012
1 de juny
2012
8 de juny
2012
15 de juny
2012

Santa Cecilia
Castellgalí
La Granoia
a Puig Rodó
Tines Vall del
Flaquer
Torà, Basora,
Sanaüja
Matagalls 2
Per Coll Fornit
Can Massana
Santa Cecilia
Serra Montsant
Estenalles
Hos. de Sang
La Grevolosa
Collbató
Monestir
Solsonès
Miracle, Su
De Balsareny a
Sant Benet
Bagà Nicolau
Guardiola

Carretera del Pont de Vilomara a Rocafort. Seguir l’itinerari dels 4 grups de tines de la Vall del
Flaquer
Visita a la Segarra: Torà, Basora; Castell de l’Aguda, Lloberola,i Sanaüja. Dinar a Sanaüja.
Itinerari de Coll Fornic (1145 m.) a Matagalls (1697 m.), en el descens veiem la Font Freda i la
Rosa. Dinar al Brull.
Deixem un cotxe a Santa Cecília i l’altre a Can Massana des don sortim seguint el GR fins al
Monestir de Santa Cecilia
Seguim el Congost de Fraguerau arribem a l’ermita de Sant Bartomeu, Retornem al pont i
anem a l’Aiguabarreig. Dinem a la Cova visitem S. Francesc i Ulldemolins
A la Serra del Montcau des de coll d’Estenalles passant per la Mata o l’alzina del Vent fins a
l’Hospital de Sang
Des del Coll de Bracons baixem a la fageda de la Grevolosa i Sant Nazarí, remuntem al molí i
casa de Bracons. Dinem a l’Escoleta de Sant esteve de la Bola.
Des de Collbató i remuntem pel camí de Pelegrins fis a Sant Miquel i el Monestir de
Montserrat, baixem pel camí de la cova i seguim fins al salnitre i Collbató on dinem.
Olius, Torredenegó, el Miracle, Sant Just d’Ardevol, poble i torre d’Ardevol, cal Tristany, Su,
dolmen de la Pera i dinem a Pinós
Sortim de Balsareny i seguim per l’itinerari de la sèquia fins a Sallent des don seguim el
Llobregat fins a Cambrianes, la Corbatera i Navarcles 15 Km. Dinar a cal Muntaner
Sortim de Bagà i remuntem pel recorregut de l’antic carrilet Nicolau fins a Sant Joan de
l’Avellanet, retorn i descens fins a Sant Llorenç a Guardiola 12 Km. Dinar al Baptista.

Nº 01

SORTIDES DELS DIVENDRES
D:24/09/10
OLIUS, ESGLÈSIA DE SANT ESTEVE I
CEMENTIRI MODERNISTA (Solsonès)

Itinerari:

Dani, Ignasi, Jaume, Josep M., Manuel, Marga i Sunsi

Visitem Olius acompanyats pel Josep Maria i la Sunsi, visitem l'església romànica de Sant Esteve, consagrada l'any
1079, amb planta de tres naus separades per columnes. La cripta és una de les millors del romànic mundial. La pujada al
campanar del XVI, ens fa gaudir d’una interessant panoràmica.
Tot seguit anem a veure les excavacions arqueològiques del Turó de Sant Esteve on hi ha desenes de sitges (41
exhumades). Les més antigues són iberes són del III a C. Hi guardaven els cereals amb finalitats comercials.
El cementiri modernista d'Olius va ser dissenyat per Bernardí Roques Martorell, deixeble d'en Gaudí el 1916. L’espai és
com un jardí amb zones arbrades i tombes dins i entre les roques.
El lloc inspira calma i repòs.Més endavant fem una passejada seguint el canal que flanqueja el Cardener fins a la resclosa.

Nº 02

SORTIDES DELS DIVENDRES

D:01/10/10

COLL D'ESTENALLES, SIMANYA GRAN, SANTA
AGNÈS I LA MOLA (Vallès Occidental)

Itinerari:

Dani, Ignasi, Jaume, Manuel i Marga

Serra de Sant Llorenç del Munt. Des del coll d'Estenalles al coll d'Eres tot seguit la canal del Llor anem a veure la cova
Simanya Gran equipats amb llanternes. Retornem al coll continuem el camí passant per la font Flàvia i els Òbits
seguim fins el Morral del Drac (Víbria).
Baixem per la canal fins a les restes del monestir de Santa Agnès que malgrat l’estat de deteriorament encara
impressionen, situades al mig del rocam i el bosc frondós. A l’interior en una cova hi ha les basses d’aigua (seques alguna
època de l’any). Remuntem per la canal de Santa Agnès altre cop fins al Morral del Drac.
Seguim el camí de pujada fins el cim de la Mola des don admirem el paisatge i la nova taula d’orientació instal·lada pel
C.E. Sabadell. Visitem l’església del monestir romànic de Sant Llorenç del Munt. Dinem al restaurant de la Mola
(937435454) molt bé però una mica car. De retorn al coll d’Estenalles trobem uns quants apagallums.

Recorregut d’uns 8 kms d'anada i els mateixos de tornada. Amb alguna pujada relativament important.

Nº 03 SORTIDES DELS DIVENDRES

D:08/10/10

TALAMANCA I CIRCUÏT DE LA RIERA DE TALAMANCA
(Bages)

Itinerari:

Ignasi, Jaume i Manuel

Arribem i esmorzem a la vila de Talamanca (a 564 m), tranquil·la i polida, visitem l’església de Santa Maria, romànica
del XI i reformada al XVII on hi destaca el sepulcre gòtic d'un tal Berenguer de Talamanca mort el 1325. Veiem el que
queda del castell, del segle X i destruït després de la guerra de Successió a la batalla de Talamanca el 13 i 14 d’agost del
1714. Cal recordar que a les serres que queden darrera del poble els borbònics patiren una important derrota.
Tot seguit comencem l'itinerari per la riera de Talamanca. Uns 3,5 quilòmetres de recorregut, de valenta baixada
fins a trobar la riera i el mas del Molí del Menut (410 m) on destaquem la façana amb una porta adovellada i un
rellotge de sol. També veiem part d'un molí de gra; més endavant, a la riera hi ha un petit embassament.
Entre barraques de vinya i parets d'obra seca seguim fins arribar a la Sínia de Can Valls o Sínia del Forner.
Comencem a pujar, Talamanca es veu ben lluny, ben amunt, ben acinglerada, i trobem força amagat, el que queda del
Fornot, forn per la cuita de ceràmica. Finalment, arribem a la font de Talamanca, l'aigua és agradable i seiem una
estona vora un vistós exemplar d’auró d'importació, un negundo, plantat, a principis del XX.

Nº 04

SORTIDES DELS DIVENDRES
D:15/10/I0
PLA DE BUSA, BUSA I EL CAPOLATELL
(El Solsonès)

Itinerari:

Dani, Ignasi, Jaume, Josep M., Manuel, Marga i Sunsi

Esmorzem a Olius i ens arribem al bosc a buscar bolets a coll d’Arques. Pugem amb el cotxe fins al bell mig del Pla de
Busa on deixem el cotxe. És una plana amable, verda, boscosa des d’on ens dirigim al mirador que aboca al nord amb
una magnífica panoràmica del Pre-Pirineu i Pirineu veiem l’esplèndida la ondulada Serra dels Bastets
El cim de Busa és un esplèndid mirador format per una immensa mola de conglomerat, ben acinglerada pels quatre
costats, amb espadats de més de 500 metres que el separen dels serrats veïns. Aquest altiplà, d'uns 1300 metres
d'alçada, té en el Cogul, al nord, el punt més alt, 1526 m. Travessem el pont que ens porta a l’aïllat Capolatell, (la
Presó) que durant la Guerra del Francès fou un campament militar amb uns 8000 soldats, que “festejaren” la proclama
de la Constitució de Cadis, al 1812. Sembla ser que a la “Presó” també hi tancaven els soldats francesos presoners.
I de la manera més natural del món, sense voler-ho, tornem cap els cotxes amb una bona collita de fredolics i de
rovellons. I els amfitrions del Solsonès ens porten a dinar a la Casa Rial (973 299 298), l’únic mas habitat de forma
permanent de l'altiplà. Mengem molt be per 15 euros. És un bon lloc per tornar-hi.

Nº 05 SORTIDES DELS DIVENDRES
D:22/10/10
CAN CASADES DEL MONTSENY, EMPEDRAT DE
MOROU, PANTÀ DE SANTA FE (Vallès Oriental)

Itinerari:

Dani, Ignasi, Jaume, Manuel i Marga

Hi anem per l'eix fins la sortida de Viladrau i en direcció a Santa Fe, on esmorzem. Abans d’iniciar l’itinerari visitem el
centre d'informació de Can Casades, a fora contemplem les sequoies gegants, arbres de més de 100 anys.
Agafem el camí, creuant la riera de Santa Fe, deixem l’escola de natura Can Lleonard. Ben aviat trobem els castanyers i
les fagedes que han començat a perdre les fulles. La pujada culmina amb l'Empedrat de Morou, petit cimal format per
grans blocs de granit (esqueis). Hi abunda el reig bord (evocador de follets i fades). La panoràmica des de Morou ens
mostra la vall de Santa Fe, les Agudes, el turó de l'Home. Ara, de baixada veiem alguns exemplars notables de grèvol. La
vegetació canvia i hi apareixen rouredes de roure de fulla gran i algunes alzines.
Arribem al pantà de Santa Fe, construït entre 1920 i 1935 per treure'n electricitat. Ple a vessar: fantàstic, sembla un
llac natural, a les seves ribes la tardor hi acaba de començar amb una vistosa policromia. Dinem a la vora del pentà i mig
fem una becaina. Enfilem cap al lloc d'origen resseguint la riera. Caminada d'uns 7 km. Amb fites i marques de color

carbassa seguint camins i senders ben transitables. Pujada suau fins Morou i suau baixada de retorn.

Nº 06

SORTIDES DELS DIVENDRES
D:29/10/10
MONTSENY. COLL DE SANT MARÇAL,
MATAGALLS (Vallès Oriental)

Itinerari:

Dani, Ignasi, Jaume, Manuel i Marga

Sortim del coll de Sant Marçal des de la carretera on hi ha la Taula dels Tres Bisbes, antiga confluència dels bisbats
de Barcelona, Vic i Girona i comencem a caminar costa amunt. El camí està ben cobert de les fulles de faig humides i cal
vigilar per tal de no relliscar. De tant en tant algun faig singular ens crida l'atenció.
A bon ritme i passant per coll Pregon arribem al Matagalls, 1.698 metres en un dia clar i ventós que ens deixa fruir de
la seva panoràmica veient bona part de la Plana de Vic. Algunes clapes de fagedes mostren els cridaners colors tardorals
de les seves fulles.
Ja de tornada dinem al Coll Pregon en un tranquil pla envoltats d'una esvelta fageda. Hi ha un monòlit en record d'en
Pau Casals. Hi busquem la font sense massa sort. Retornem al punt de partida i anem a la font vora l'hostal i alhora
busquem bolets: aigua sí, bolets no. Ruta d'anada i tornada resseguint el GR 5.2 , 8,2 Kms. en total. Amb un

respectable desnivell d'uns 600 metres.

Nº 07
SORTIDES DELS DIVENDRES
D:05/11/10
LES MARCETES, PONT DE LES ARNAULES,
CINGLE PONT DE VILOMARA, LA SALUT (Bages)

Itinerari:

Dani, Ignasi, Manuel i Marga

Sortim de Manresa anem amb cotxe fins a la Salut i enfilem cap al Bosc de Les Marcetes, alzinar en recuperació situat
al costat de la casa, lloc tradicional d’esbarjo pels manresans. Actualment te encara l'accés de vehicles tancat.
Baixem fins al peu de la carretera al Pont de Vilomara i ens dirigim al Pont Foradat o Pont de les Arnaules, un vistós
pont natural sobre calcària nummulítica produït per l'erosió de les aigües de torrentada. L’ indret és un bon lloc per trobar
fòssils.
Ens dirigim cap el Cingle del Pont de Vilomara des don veiem unes immillorables vistes del poble situat a la riba del
riu Llobregat i el pont del segle XIV. Flanquegem la muntanya i remuntem de nou cap al santuari de la Salut on fem
una breu visita a l’entorn.

Nº 08
SORTIDES DELS DIVENDRES
D:12/11/10
LA SELVA, VALL D’ORA I SANT PERE DE
GRAUDESCALES (El Solsonès)

Itinerari:

Dani, Ignasi, Jaume, Josep M., Manuel, Marga i Sunsi

Ens trobem a esmorzar a Olius i després ens aproximem a la Selva als peus de la serra de Busa on busquem bolets.
Ens dirigim a la Vall d'Ora i a peu de carretera veiem un monument de Navès al comte Guifré el Pilós. Seguim el
recorregut per l’entorn de l'església de Sant Pere de Graudescales que és l'únic testimoni del monestir benedictí que
s’hi fundà al s.XII. D’una sola nau i planta de creu grega actualment està força restaurada. Destaca, per la seva amplitud
del cimbori situat sobre el creuer, així com l’austeritat i modèstia de les seves formes.
No gaire lluny a tocar de la riera visitem l’antiga serradora de ca l’Ambròs en procés de restauració i el molí.
Dinar fastuós a la masia Pujol (973 299 045). Arròs, amanida, taula d'embotits i formatges, viandes a la brasa, postres,
cafès,... 15 euros. Un magnífic lloc per menjar de cuina casolana. A la tarda passem per l’església de Navès.

Nº 09
SORTIDES DELS DIVENDRES
D:19/11/10
CASTELLBELL I EL VILAR, EL MEANDRE DEL
LLOBREGAT FINS A CAN SERRA (Bages)

Itinerari:

Dani, Ignasi, Jaume, Manuel i Marga

Deixem el cotxe a Castellbell i el Vilar, al barri de Burés, on esmorzem, i deixem els dos ponts construïts en èpoques molt
diferenciades i anem a trobar la riba del Llobregat un cop passada l’ermita de Sant Vicenç, seguim aigües amunt. Vora el
riu hi ha una cabana d’observació d’aus gairebé destrossada. Arribem prop del canal a la base del turó del castell de
Castellbell. Aquí el riu Llobregat discorre humanitzat però harmònic sembla com si l'home li hagi donat un respir, l'ha
ajudat i acompanyat i el riu, conscient, ho sap i ho retorna.
El Meandre constitueix un espai protegit que vol fer de pont entre Sant Llorenç i el Montserrat. Conreus abandonats
deixen pas a un incipient bosc de ribera. De tant en tant algun corb marí, ànecs collverds i bernats s'hi deixen veure.
Més amunt, sota el pont de l'autopista la colònia de Can Serra, abandonada sembla fondre's amb les calmades aigües
d'aquest riu. Retornem pel mateix camí cap a Castellbell.

Nº 10
SORTIDES DELS DIVENDRES
D:03/12/10
SANT LLORENÇ SAVALL, VALL D’HORTA i
MARQUET DE LA ROCA (Vallès Occidental)

Itinerari:

Dani, Ignasi, Jaume, Manuel i Marga

Per la carretera plena de corbes des de Talamanca fins arribar a Sant Llorenç Savall on fem una visita ràpida i
esmorzem. Seguim el riu Ripoll avall entrem a la Vall d'Horta. Deixem el cotxe i resseguim aquest vessant planer i
amable de la serra de Sant Llorenç.
El bosc encara presenta els estralls del foc. El Castell nom popular de l'antiga propietat de la família d'en Pere Quart,
modernista, presideix la vall. El Marquet de la Roca edificat a finals del s. XIX, substituint un mas datat el s. XIII, és
actualment un dels equipaments culturals del parc.
Pugem una mica per la Canal del Llor per un camí ombrívol i envoltat de forest fins la font del mateix nom. Darrera
nostre els espadats de la muntanya. Aquesta canal, ben amunt ens portaria a les Simanyes i al Coll d'Eres. De tornada
intentem, sense sort, anar al Castell de Pera.

Nº 11

SORTIDES DELS DIVENDRES
D:10/12/10
DELTA DEL LLOBREGAT, AIGUAMOLLS
FILIPINES I COLÒNIA GÜELL (Baix Llobregat)

Itinerari:

Dani, Ignasi, Jaume, Manuel, Marga

Els espais del Remolar i les Filipines formen part del aiguamolls que encara resten de l'antic delta del Llobregat, avui espai
protegit. La concentració de fauna, (ocells especialment) és remarcable: tota mena d'ànecs, agrons, bernats, oques a l’ hivern,
esplugabous i martinets, algun flamenc, l’acolorida polla blava... fan d'aquests indrets un destí ornitològic de primera.
Ja de tornada parem als ravals de Santa Coloma de Cervelló a visitar la Colònia Güell . Començada el 1899, Eusebi Güell tingué
especial cura del benestar dels treballadors a l'hora del disseny i construcció de la colònia. Amb diverses vicissituds i propietaris la
fàbrica funcionà fins al 1973. Des d'aleshores els propietaris la vengueren a trossos fins que l'any 90 que fou declarada Bé Cultural
d’Interès Nacional.
La Cripta, amb l’exterior remodelada darrerament, és d’un Gaudí diferent, arriscat. Les voltes interiors entrecreuades sostenint el
sostre, resten afermades al terra pels pilars: lava solidificada, basalt retorçat, matèria tel·lúrica fan real l'univers del genial arquitecte.
A l’entorn uns vitralls acolorits deixem passar una llum que fa brollar les pedres.

Nº 12
SORTIDES DELS DIVENDRES
D:14/01/11
MADRONA, SANT CLIMENÇ, EL REMEI DE
SOLSONA (Solsonès)

Itinerari:

Dani, Ignasi, Jaume, Josep M., Manuel, Marga i Sunsi

Recorregut en cotxe pel Solsonès a la parròquia de Sant Pere de Madrona, dins del terme de Pinell de Solsonès, on veiem
l’església nova, neoclàssica, i els masos que l’acompanyen. Una còpia de la vistosa creu gòtica de Madrona ens obre el pas cap a la
poderosa presència de l’enturonat Castell i l’antiga església de Sant Pere de Madrona amb l’esvelt absis llombard junt amb les
altes parets de la nau que ens recorden alguns quadres dels romàntics anglesos. Ja dalt, l’enrunament ens fa tocar de peus a terra.
La segona parada la fem a Sant Climenç de Pinell. Aquí hi destaca la Vila Closa, segles XII-XIV, entaforada dins de l’actual
poble. També hi veiem l’església, romànica d’origen i amb posteriors modificacions. I als afores del nucli el majestuós Pi de
Viladric, monumental exemplar de pinassa, de tronc i brancatge torturat: 14 metres d’alçada, 130 cms. de diàmetre a la base i una
capçada de 20 x 16 metres.
Finalment fem cap al Castellvell i Santuari del Remei, terme d’Olius (els de Solsona ho amaguen tot el que poden), situats dalt
del turó veiem la capital allà baix, petita... Dinem, prou dignament, en un bar del polígon d’Olius.

Nº 13
SORTIDES DELS DIVENDRES
D:21/01/12
CANTONIGRÒS SANTUARI DE CABRERA
(Osona)

Itinerari:

Dani, Ignasi, Jaume, Manuel i Marga

Comencem a caminar, prèvia esmorzada a casa dels Serra. Des de Cantonigròs, terme de Santa Maria de Corcó, entre alzinars,
rouredes i fagedes despullades flanquegem la muntanya. Uns poderosos bous blancs ens remeten, amb una mica d’imaginació, als
poderosos urs que no fa tant voltaven pels nostres boscos.Seguim el camí dels pelegrins que va fent marrades. Al poc enfilem les
cingles de Cabrera saltironant, gairebé volant, els esglaons ens porten fins dalt.
El Santuari de la Mare de Déu de Cabrera, segle XVII ens hi espera; avui tancat, no és festiu ni cap de setmana i no podem fer
ús de la seva cuina. Des de la carena admirem les panoràmiques a banda i banda. Ens dirigim al pas de l’Osca on avui no ens són
retornats els presents que hi llancem (mocadors de paper).
Baixem per un caminoi a l’altre vessant de la muntanya. A la baixada contemplem la gran paret del cim de Cabrera. Ens espera un
esplèndid dinar a Cantonigròs. A casa del company ho fan força bé; la relació qualitat/preu és excel·lent.

Nº 14
SORTIDES DELS DIVENDRES
D:28/01/11
CASSERRES, ALZINA DELS COLLS I BALMA DE
LES SET PORTES (Berguedà)

Itinerari:

Ignasi, Jaume, Manuel i Marga

Sortim des de Casserres enfilant la carretera de Viver i Serrateix. Al cap de poc intuïm el panell de l’Alzina dels Colls i, a peu,
agafem una pista a l’esquerra; al fons, al mig d’un camp de conreu l’alzina, gegantina i proporcionada, ens espera. Fantàstica! Un no
pot deixar de pensar en com seria un alzinar amb arbres com aquest: pur deliri.
Anem carretera avall fins arribar al Roc de la Mel, el més gran dels blocs de pedra sorrenca que es troben escampats a l’esquerra .
Diuen que el nom li ve per les arnes que en temps passat hi havia hagut.
A peu, agafem una pista que passant per diverses masies ens durà, al cap d’una passejadeta a la Balma de les set portes, també
dita el Café de les set portes. En una clotada i després d’un revolt apareix: Una balma obrada coronada per roca viva en forma de
visera, de poc de dos metres d’alçada i mig amagada per una incipient pollancreda. Set portes ens permeten l’entrada, encara que
una tapiada i una altra enrunada. Un habitatge de nans, follets, fades... Per dintre estances diverses, un forn de pa, estables,
passadissos,.. tot prou net i endreçat. Només hi falten els llitets dels nans, set també, clar. Diuen que fou habitada en temps antics,
que serví de presó durant les carlinades i que fou habitada fins a la segona meitat del segle passat per dues famílies pageses.

Nº 15
SORTIDES DELS DIVENDRES
D:04/02/11
COLÒNIES LLOBREGAT NORD COLÒNIA ROSAL,
VILADOMIU, GUIXARÓ (Berguedà)

Itinerari:

Ignasi, Jaume, Manuel i Marga

Comencem, esmorzant, a cal Rosal. Arribem al molí de Minoves, força enrunat, uns treballadors hi fan millores de restauració. Hi veiem
rodes de molí, un forn i uns curiosos motlles de metall per a fer-hi espardenyes. A Sant Vicenç d’Obiols, temple preromànic i tombes
antropomorfes, ens allunyen per poca estona, del nostre riu. Les colònies tèxtils tenen les naus immenses, els magatzems, els
habitatges, l’església, la casa de l’amo, els locals d’oci i cultura, els hortets... són uns conjunts singulars. I el riu sempre present:
rescloses, canals, palanques... Les lleres sovint esgotades per tal de fornir d’aigua al riu paral·lel que l’home ha fabricat
Primer tram del PR-C144, Ruta de les Colònies, marcat en groc i blanc, molt planer. De la colònia Rosal a cal Prat: uns 14 kms. Colònia
Rosal, La Plana, L’Ametlla de Casserres, Cal Metre, , Gironella, Cal Bassacs, Viladomiu Vell, Viladomiu Nou, El Guixaró, Cal Prat. Deixem
un cotxe a cal Rosal i un altre a cal Prat.
A Gironella l’avi Ramonet de cal Cabré, l’home que ens ensenya el seu cafarnaüm: pessebres, estris, escultures de ferro i tota mena
d’andròmines diverses. De tant en tant l’estiatge del riu ens deixa veure el vistós relleu alveolar de la roca sorrenca: arestes i olletes
excavades irregularment. Dinem a La Nau, a El Guixaró, 93 825 00 12 entre altres coses una destacable sopa de ceps.

Nº 16
SORTIDES DELS DIVENDRES
D:11/02/11
CASTELLNOU, EL PUTXOT, TORRE DEL MORO
(Bages)

Itinerari:

Ignasi, Jaume, Manuel, Marga

Deixem el cotxe al nucli més antic de Castellnou del Bages, amb l’església de Sant Andreu, romànica del XI. En el seu cementiri hi
ha les despulles d’en Caracremada i, també, un museu dedicat als maquis. El nucli fou comprat l’any 1966 per salesians de Barcelona
que n’han fet lloc d’estada i casa de colònies.
Enfilem, en direcció a la Figuerola fins arribar a l’antic barri del Putxot un conjunt de deu cases de pedra arrenglerades en el carrer
del Sol: cal Guenyo, cal Pau Florit, Pere Ros, General, Tinoi Petit, la Coloma, cal Menja Bacallà, Mateu, Nofre d’el Putxot i cal Caricas.
Construccions força enrunades, amb tines de vinya, reben el treball desbrossador d’una brigada que acaba de cruspir-se el seu
esmorzar de forquilla. Del 1700 al 1890 el conreu de la vinya en fou la vida fins que la fil·loxera s’acabà el tema i es deshabità poc a
poc. En el 1930 només hi vivia un tal Josep Saladríguez, el Guenyo, ocupava la barraca propera, molt gran i ben conservada.
Passem per la font de l’Alzinota, veiem l’imponent mas de cal Mitjana, encara en activitat, ens permet la xerrada amb el propietari.
En un proper coll el runam del mas de la Creueta o de la Creu del Perelló ens testimonia la lluita dels maquis i la seva repressió. Na
Ramona Bessa i en Domingo Rovira foren morts el 1945 per donar suport als guerrillers republicans. El 1963, la família del mas fou
assassinada pels civils i només una nena sobrevisqué, també hi morí en Ramón Vila, el Caracremada, el darrer maquis català.
Seguim fins a la Torre dels Moros a 626 m. Circular de 2 m. d’alçada, l’únic que queda del Castell Nou, de principis del XI. En Guillem
de Balsareny, la seva dona, en Jaume I i el bisbat de Vic foren alguns dels seus propietaris. Dinem a casa de la Marga.

Nº 17
SORTIDES DELS DIVENDRES
D:18/02/11
DE CASTELLCIR A SANT ANDREU I EL CASTELL
DE LA POPA(Bages)

Itinerari:

Ignasi, Jaume, Manuel i Marga

Un cop a Castellcir, Moianès, baixem per una vall fins a trobar l’església romànica del segle XI de Sant Andreu, molt a tocar
hi ha un petit embassament. reculem i canviem de rumb, una petita guia ens diu, “direcció gregal” i deixem la pista i ens situem en
un fangar encerclat per un filat electrificat i... vaques, moltes vaques de pelatge rogenc, amb un banyam lirat esponerós, ens
envolten i fan un cert respecte.
Allà, ben lluny, i a l’altre costat del serrat, apareix el castell de Popa. Sort que per ser un castell com cal està ben encimbellat i hi
és ben aparent. Ens hi arribem travessant més camps, costes rocoses fins a fer cim (veiem que no hem agafat el millor camí). Situat
en un penyal de gres rogenc forma de vaixell, la Popa li dona nom. Les popes són el nom que a molts llocs de Lleida, es donen als
pits. Encara que enrunat es poden reconèixer algunes de les seves estances el castell i l’esglesiola. Murs, roques formen una unitat,
molt treballada per l’erosió d’aigües i vent. Es veu que fins l’any 1920 el castell, en origen del segle X, encara estava ben conservat,
però posteriorment fou espoliat sense miraments. En una bauma propera un tal Roma, bandoler, s’hi encauava en el segle XIX.
Baixem, castell avall fins a Castellcir. Dinarem dignament a l’Hostal de Castellterçol (tel. 93 866 60 62).

Nº18
SORTIDES DELS DIVENDRES
D:25/02/11
VALLFEROSA, DOLMEN GOLA DELS BAUS,
PERECAMPS (Solsonès Sud i Segarra Alta)

Itinerari:

Ignasi, Jaume, Josep M., Manuel, Marga i Sunsi

Desprès de l’esmorzar a Olius agafem a Solsona l’antiga carretera de Torà. Passat el nucli de l’Hostal Nou de Llobera ens apropem al
trencall i fem a peu un parellet de quilòmetres, costa avall veiem ja l’imponent edifici de la Torre de Vallferosa. Situada en una
ampla vall, rierol inclòs, resguarda una església sense sostre i un petit conjunt de cases enrunades, era el senyoriu baronia de
Vallferosa en terme de Torà.
No gaire lluny de l’Hostal Nou, nucli de Llobera, els indicadors ens porten, passant per la masia envoltada d’arqueologia agrària fins
al Dolmen de la Vila de Gola de Bous, dolmen de Llanera per la gent de Torà. Molt gran, ben conservat, impressiona. Una
galeria de 10 metres de llargada condueix, entre lloses gegantines a la cavitat on s’hi cap a peu dret. Un rètol explica: Descobert el
1916 per Mn. Serra Vilaró i restaurat el 1972. El daten sobre el 2.550 a C i algunes lloses pesen 5 tones i és, diuen, el més gran de
Catalunya.
Anem a dinar al restaurant l’Hostal Nou, 973 48 02 53; normalet. Anem a l’església nova de Perecamps, a Llanera, on Mn.
Lluís Prat ens farà de guia fent especial èmfasi en el vistós retaule del XVII que aquí fou dut arran de la destrucció de l’església de
Llanera durant la Guerra Civil.

Nº 19

SORTIDES DELS DIVENDRES
D:04/03/11
SÚRIA, FILATURES LABOR, COANER
(Bages)

Itinerari:

Carme C., Ignasi, Jaume, Marga

Passada la variant de Súria trobem un desviament a l’esquerra que mena a les antigues filatures Labor, on deixem el
cotxe. La fàbrica actualment no està en funcionament. Seguirem pel lateral del riu i molt aviat veiem una resclosa que
condueix l’aigua al canal. Deixant el riu Cardener el camí passa vora la masia de la Ribera.
Remuntarem la riera per una pista forestal que creua uns 7 cops el curs d’aigua fins que veiem el turó on s’alça
majestuosa la torre cilíndrica i el nucli de Coaner. En el camí en un prat uns cavalls van endrapant la palla que els han
posat. Pugem fins a l’esplanada on s’alça l’església romànica de Sant Julià de Coaner consagrada l’any 1024. És de planta
basilical amb tres naus que descansen sobre pilars cruciformes. Les parets exteriors i els absis estan decorats amb
arcuacions llombardes. Sobre la teulada emergeix un campanar quadrat. Anem a la base de la torre des d’on hi ha una
bonica vista de l’esgésia i les c ases del costat.
Molt a prop hi ha el Santuari de la Mare de Déu de Coaner restaurat fa poc. També està tancat i no podem veure el
retaule barroc que hi ha.

Nº 20
SORTIDES DELS DIVENDRES
D:11/03/11
COLÒNIES LLOBREGAT MIG, DEL GUIXARÒ A
L’AMETLLA (Berguedà/Bages)

Itinerari:

Ignasi, Jaume, Manuel, Marga

Esmorzem a l’Ametlla de Merola on deixem un cotxe. Amb un segon vehicle anem al Guixaró on comencem la ruta. Seguim amb PRC144, aquest tram d’uns 14 kms. No tots vorejant el riu, ja que en alguns trossos el camí s’ allunya una mica i ens fa passar per
carretera. En el recorregut passem les colònies: El Guixaró, Cal Prat, Cal Cases, Cal Pons, Cal Marçal, Cal Vidal, Cal Riera fins a
l’Ametlla de Merola. Un patrimoni que en llocs més civilitzats seria un motiu d’orgull i una atracció turística de primera; aquí ens
quedem a mig camí.
A destacar a prop de Puig-reig el Pont de Periques, de finals del XIII (acabat de restaurat entre 1995-2001). El projecte inicial fou
obra dels Templers. Un gran pont de 63 metres de llargada de quatre arcs, amb tres pilars fonamentats al mig del riu.
També Cal Pons és especialment remarcable: La seva església neogòtica, l’anomenada “Catedral de l’Alt Llobregat” i el bosquet que
l’acompanya, del que només tenim temps de veure’n un conjunt d’alzines ben ufanoses. L’Ametlla de Merola, ben endreçada, amb
equipaments culturals d’interès i amb uns hortets que semblen jardins és un altre element que ens deixa el nostre riu.
Dinem, novament, a La Nau on hi ha una trobada d’un conjunt de personatges equipats amb vehicles i indumentària de la Segona
Guerra Mundial, aliats i pacífics.

