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Refugi CINQUANTENARI 
Estany de Baborte (lliure) 
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi CARO “Pepito Anguera” 
Alfara de Carles
977 58 00 63 - www.refugiueccaro.cat 
Email: jnfo@refugiueccaro.cat (Pere Ros i Helena)
· Altitud: 1.090 metres · Capacitat: 50 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BTT, engorjats, natura, 
escalada, espeleologia.

Refugi MATARÓ 
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi de REBOST 
Bagà
608736714 - www.refugirebost.cat
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d’Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BTT, escalada, senderisme

Refugi GRÀCIA 
Estany d’Airoto (lliure) 
· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de 
  l’estany d’Airoto
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 12 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

Refugi MAS DEL TRONC 
652 849 704 - Raquel Aguilar
Facebook: Refugi Mas del Tronc
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, BTT, excursions, senderisme

Caseta del GARRAF 
(Obert només la temporada d’estiu) 
933 325 494
· Altitud: a nivell del mar
· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 10 places

LA MOLINA 
(Xalet i refugi)
646 744 669 / 972 145 107 www.xaletuec.com
· Altitud: 1.505 metres
· La Molina, al Barri del Sitjar 
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleo-
logia

Refugi de PUIGCERCÓS 

680 178 940 www.refugi.contacontes.cat
· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre l’Hostalet 
 i el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BTT, pesca

Refugi LES CLOTES 
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres 
· Al nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BTT, senderisme, espeleologia
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editorial

sumari

Les seccions de veterans

Comencem

Actualment moltes de les entitats UEC disposen de Seccions de Veterans, que no tan sols 
practiquen senderisme, sinó que  alguns d’ells fan sortides d’alta muntanya. Aquestes seccions 
creades per sovint per socis una vegada jubilats, disposen de més temps quedediquen a practicar 
l’esport que més els agrada, la muntanya, amb més intensitat i que ni tan sols el mal temps és 
obstacle, si hi ha ganes de sortir. 

Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys, l’augment de l’esperança de vida i la 
disminució de la natalitat han provocat un increment molt significatiu de les persones grans que 
practiquen senderisme a les nostres entitats.

És per això, que les seccions de veterans s’han trobat amb persones  que s’han volgut incorporar en 
aquestes seccions. Aquest increment ha vingut acompanyat d’una major diversitat del col·lectiu de 
persones grans pel que fa a l’edat, i alguns d’ells ni tan sols han practicant normalment l’esport de 
muntanya. 

Els nous jubilats que s’incorporen a les Seccions de Veterans ho fan amb l’objectiu  de practicar el 
senderisme, especialment per fer una activitat per estar en forma i perdre pes.     

Amb l’objectiu d’atendre aquestes persones, les Seccions de Veterans han programat una sèrie de 
sortides, moltes  es divideixen en dos grups: un grup que caminen menys i fan una visita turística i  
cultural, i un altre grup de gent amb ganes de caminar fent un recorregut amb una durada d’unes 3 a 
4 hores.

El més  positiu de tot això és que els nous vinguts que comencen  a practicar  l’excursionisme, ja 
no poden recular, és com una addicció  i s’integren  de ple a  l’entitat,  i passen a ser un més de 
nosaltres que somiem amb les muntanyes. 

Francesc Brugalada        

Arriba l’hivern i nosaltres us proposem anar a trobar l’Últim Grau al Pol Nord. De fet, ens hi acostem a través 
del text d’en Jordi Canal-Soler. L’hivern és una època de recolliment i quietud. També l’excursionista es 
recull. Si vosaltres sou d’aquests és el moment de conèixer el Moianès, la nova comarca. Els municipis i les 
excursions que hi podreu fer són detallades, amb tots els detalls, per en Ramon Pascual i en Lluís Catasús. 
Si resulta que no us agrada gaire quedar-vos a casa. Una opció viable és ara i sempre visitar el Moncayo. 
En Pasqual Garriga ens acosta aquesta muntanya omnipresent i icònica amb el seu perfil sempre nevat. 
Amb els seus 2.314 metres constitueix la màxima elevació del Sistema Ibèric. I per acabar, en Pako Crestas 
us ofereix una nova ruta circular al parc natural de l’Alt Pirineu que discorre per la vall de Santa Magdalena, 
entre les comarques de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà. Com sempre teniu les seccions habituals de la revista 
per entretenir-vos i inspirar-vos de cara a les vostres sortides. 
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“ Vista de Santa Andreu de Castellcir, l’antiga església parroquial del poble de Castellcir erigida a la segona meitat del segle XI”

“El monestir de 
Santa Maria de 

l’Estany està 
situat en el poble 

de l’Estany. Va 
ser fundat l’any 

1080, i el seu 
claustre és una 
de les joies del 
romànic cata-
là declarat Bé 

Cultural d’Interès 
Nacional”

Text i fotografies de Ramon Pascual i Lluís Catasús

Mo i a n è s ,  
l a  nova  

c o M a rc a

Geografia física de la 
comarca. Vegetació i 
fauna
El Moianès és una nova comarca formada 
per 10 municipis, situada a la Catalunya 
central. Els municipis que la formen per-
tanyien al Bages, el Vallès Oriental i Oso-
na. Moià, Calders, Monistrol de Calders, 
Santa Maria d’Oló i l’Estany al Bages; Cas-
tellterçol, Castellcir, Sant Quirze de Safaja 
i Granera al Vallès Oriental i Collsuspina 
a Osona. La capital i mercat central de la 
comarca és el poble de Moià, situat a la 
plana central. La nova comarca, ja exis-
tent històricament com a subcomarca, fou 
aprovada pel Parlament de Catalunya el 15 
d’abril del 2015, després de la realització 
d’un referèndum no vinculant en el qual 
l’electorat moianès es declarà majoritària-
ment a favor de la creació de la comarca.

La comarca, amb una extensió de 337 km2, 
és fonamentalment un altiplà situat entre les 
conques d’Osona i del Bages, a l’est i l’oest 
respectivament, i al nord del Vallès Oriental. 
El sector nord-oest està limitat per la vall de 
la riera Gavarresa i el nord de la comarca en-

llaça amb una altra subcomarca: el Lluçanès. 
El cim principal de la comarca és el Puig 
Rodó (1.056 m), situat a pocs quilòmetres al 
sud-est del poble de l’Estany, i pel qual passa 
una variant del GR 3. Al terme de Collsuspi-
na hi ha el Turó de Bellver (1.046 m), molt a 
prop del qual hi ha la bonica església de Sant 
Cugat de Gavadons. Altres cims menors són 
el Grony de l’Oller (1.062 m) molt a prop de 
Collsuspina o el Castellar (833 m), al remot 
municipi de Granera. El conjunt de l’altiplà, 
bàsicament sobre margues de l’Eocè, té una 
certa inclinació cap al sud-oest.

La xarxa hidrogràfica és densa essent l’eix 
principal la riera de Calders, que al tram 
central rep el nom de riera de Marfà i al 
superior el de riera de Fontscalents. El seu 
naixement es pot situar a les proximitats 
de Collsuspina. La vall de Marfà és una 
contrada amb caràcter propi al curs mitjà 
d’aquesta riera.

El clima del Moianès es pot encabir en el 
tipus Mediterrani de muntanya mitjana. 
Té un cert caràcter continental matisat 
per l’altitud (entre 500 m i 900 m), amb 
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“La Sauva Negra és un espai natural 
protegit format per una exuberant i 
espessa fageda situada al nord-est 

de Castellcir”

Moianès, la nova comarca

una amplitud tèrmica anual notable, és a 
dir, hiverns freds i estius relativament ca-
lorosos, sent en general més fred el sector 
nord de la comarca. La precipitació mit-
jana anual a la comarca és lleugerament 
superior als 600 mm, però a les zones 
més elevades i més orientals sigui pro-
bablement superior. Les nevades hi són 
presents tots els anys. L’estació més seca 
de l’any és l’hivern mentre que a l’estiu les 
tempestes aporten una certa quantitat de 
precipitació. A diferència del que passa a 
les conques baixes que voregen l’altiplà, la 
boira és un fenomen rar.  

El bosc climàcic a bona part de la comarca 
és la roureda de roure martinenc, amb so-
tabosc de boix. Aquesta és la comunitat ve-
getal que es troba a les zones més fresques 
i humides. A les zones més seques i càlides 
es troben les pinedes de pi roig amb alguns 
bosquets d’alzina muntanyenca. La diver-
sitat vegetal a la comarca és, però, gran, i es 
troba alguna singularitat digne de menció 
com la fageda de la Sauva Negra, al terme 
de Castellcir. Els boscos ocupen un 68% 
de la superfície comarcal mentre que els 
conreus s’estenen per gran part de la resta, 
especialment de la plana central. 

L’espai d’interès natural més extens del 
Moianès és el PEIN del Moianès i riera de 
Muntanyola, ampliat fins a tenir més de 
10.000 ha l’any 2010. Com a representa-
ció de la fauna de la comarca, i seguint el 
propi text de l’acord de govern del 2010, 
es diu: “L’espai és una zona molt rica en 
densitat i diversitat de carnívors com la 
fagina o gorja blanc, la guineu i la geneta. 
Entre els ocells d’aquest espai cal destacar 
les diverses àrees d’interès per a la cria 
del duc i l’àliga marcenca, així com d’una 
àrea d’espai vital de l’àliga cuabarrada. 
També destaquen les espècies vinculades 
als ecosistemes fluvials com el cranc de 
riu i la llúdriga, així com diversos peixos 
autòctons com la bagra comuna o el barb 
cua-roig. Pel que fa als amfibis, cal men-
cionar la salamandra, el tòtil, la granota 
verda i la reineta, especialment presents 
en la zona humida de l’antic estany del 
municipi de l’Estany.”

Història i patrimoni
Aquí només podrem citar alguns ele-
ments de la llarga història de la comarca.
En primer lloc, cal dir que el Moianès ha 
estat habitat des de l’època preneolítica i a 

la comarca hi ha mostres de restes prehis-
tòriques (dòlmens) però són especialment 
interessants els objectes i esquelets tro-
bats des de l’any 1952 a les coves del Toll, 
a prop de Moià.  

A la comarca hi ha castells i dos mones-
tirs d’origen medieval. Entre els primers 
és especialment singular el castell de Cas-
tellcir, també conegut com a castell de la 
Popa per la seva ubicació sobre un penyal 
amb aquesta forma. Està documentat per 
primera vegada l’any 1014. Quant  als mo-
nestirs, en destaca el de Santa Maria de 
l’Estany, al poble de l’Estany, fundat l’any 
1080. Té un magnífic claustre romànic.

El Moianès també ha donat vida a per-
sonatges il·lustres: Rafael de Casanova 
i Enric Prat de la Riba, nascuts a Moià i 
Castellterçol, respectivament, a èpoques 
molt distants: el primer el 1660 i el segon 
el 1870. Rafael de Casanova és símbol de la 
resistència catalana front al rei borbó Fe-
lip V durant la Guerra de Successió (1702-
1714) i Prat de la Riba fou president de la 
Mancomunitat de Catalunya des del 1914 
fins a la seva mort el 1917.   

Poblament
Cal dir, a mode de preàmbul, que al 
Moianès sempre hi ha hagut una estreta 
vinculació territorial entre els diferents 
nuclis de poblament que el composen.  

La població del Moianès està actualment 
en creixement, malgrat la seva baixa 
densitat, inferior als 40 habitants/km2. 
A l’1 de gener de 2015 hi havia 13.169 
habitants repartits entre els 10 muni-
cipis que conformen l’actual comarca. 
Els pobles més grans són Moià (5.760 
h), Castellterçol (2.400 h) i Santa Maria 
d’Oló (1.065 h), que concentren el 70% 
de la població. El llogarret més petit i re-
mot és Granera, al sud-oest de la comar-
ca, amb 80 habitants i el municipi més 
recent Castellcir. Tot i que hi ha un cert 
moviment migratori de les zones més 
aïllades i abruptes cap a aquests nuclis, 
especialment Moià, encara hi ha una re-
lativament elevada proporció de pobla-
ció dispersa pel territori, seguint el mo-
del de la Catalunya Vella medieval. Un 
darrer element a considerar és l’atractiu 
que té la comarca per a l’estiueig  com a 
conseqüència que en temporada alta la 
població es dupliqui.

Com a curiositat presentem, a partir de 
l’obra Origen dels noms geogràfics de Ca-
talunya de Manuel Bofarull i Terrades 
(2002) l’origen del nom dels diferents po-
bles de la comarca, origen que en alguns 
casos queda prou indefinit.

Moià: de l’antropònim llatí Modilianus.

Santa Maria d’Oló: hi ha  diverses  hi-
pòtesis però la més versemblant és que 
provingui de Maria i d’Oló, de l’àrab al, 
“dalt, superior” i el sufix llatí augmentatiu 
Aulone, d’Aulus.

L’Estany: estany procedent del llatí stag-
nu. L’estany natural que li dóna nom fou 
dessecat per l’abat del monestir al s. XVI.

Castellterçol: al s. X apareix com a cas-
tellu tertiolu i castro terciolo. De cas-
tell i del llatí terciolo, “tercer”, o bé de 
l’antropònim llatí Tertius.

Collsuspina: equivalent a coll s’espina, o 
sigui, “coll de l’espina”. El darrer compo-
nent és entès com a espina, que uns iden-
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tifiquen com “carena d’una serra” i altres 
amb arç, “planta espinosa”. 

Castellcir: compost de castell i del mot àrab 
assirb, probablement equivalent a “ramat”. 

Sant Quirze de Safaja: de Quirze i del 
llatí sa fagea, “la fageda”, “bosc de faigs”. 
Calders: derivat del llatí caldarios, que 
uns prenen per “banys calents” i altres 
per “bassals” o “estanys”.

Monistrol de Calders: la primera part ve 
del llatí monasteriolo, diminutiu de monas-
terium, “monestir”, o sigui, “monestir petit”.   

Granera: segons el diccionari aquest mot sig-
nifica: “Local o construcció on hom guarda el 
gra”, “Territori molt abundant en gra”.

Activitat econòmica
La major part de la població està ocupa-
da en la indústria i el sector serveis (52%) 
malgrat que l’agricultura, cerealícola 
principalment, i la ramaderia, prou diver-
sificada, encara tenen una certa impor-
tància. Les indústries tèxtils havien estat 
molt importants a Castellterçol i a Moià, 
amb treball de la llana. També hi havia 
hagut rellotgeria a la comarca. 

Tradicions, festes i 
festivals
Hi ha una gran varietat però en subrat-
llem aquestes:

Els Tres Tombs
Se celebra a Moià al voltant de Sant Antoni 
Abat (17 de gener). La comitiva va acompan-
yada pel grup de grallers i el tradicional po-
llo. A l’arribada a la plaça major s’interpreta 
el contrapàs curt, dansa cerimonial asso-
ciada als traginers i al seu patró.

La festa major d’hivern a Moià
Al voltant de Sant Sebastià (20 de gener), 
patró de Moià, se celebra la seva Festa Ma-
jor d’Hivern amb les danses tradicionals: 
Contrapàs Garrofí, Ball del Ciri, Ball de 
Gitanes i Contrapàs curt.

Mercat prehistòric
Té lloc a Moià durant el mes de maig. És el 
primer mercat d’aquestes característiques 
que se  celebra a tot l’Estat.

Festa de la cabra d’or
Se celebra a Moià a meitats del mes 
d’agost. Segons la llegenda, la cabra d’or 
confereix a qui la posseeix una força so-
brehumana i una virilitat fora de mida. 
Els actes comencen amb el pregó, que ani-
ma els vilatans a dirigir-se cap al castell 
de Clarà a buscar el tresor durant la nit. 
L’endemà al matí es portarà la troballa 
fins a l’Ajuntament i a la tarda, després de 
la cercavila, s’entrega el tresor al senyor 
feudal de Planella, que havia demanat la 
cabra d’or a canvi de no utilitzar el dret de 
cuixa amb una de les donzelles més bo-
niques de la comarca. Però, el senyor de 
Planella es voldrà quedar la cabra i la don-
zella. Per això, els vilatans podran dirigir 

la seva ira apedregant el noble. Això sí, 
amb pedres de cartró. La festa acaba amb 
un gran sopar medieval a la plaça Major.

Festa Barroca 
A principis de setembre té lloc a Moià la 
Festa Barroca i Retorn a 1714. És una fira 
d ártesania i jocs de l´època que té com a 
eix transversal la vida d’en Rafel Casano-
va representada amb una obra de teatre.

Fira de la Joguina d’Artesania i el Joc 
Popular a Castellcir.

MOFA
Festival Internacional de Cinema Fantàs-
tic del Moianès. 

Giracirc 
Festival de Circ del Moianès a Collsuspina

Sauva Negra

“Santa Maria i Sant Joan d’Oló, o 
Església vella de Santa Maria d’Oló, 

és l’antiga església parroquial situada 
en el punt més enlairat del poble de 

Santa Maria d’Oló”

Castell de la Popa
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Llocs imprescindibles 
del Moianès
Llocs que paga la pena de visitar pel seu 
interès cultural i/o natural. En són molt 
més però en destaquem 30 repartits per 
tota la comarca.

Calders:

Font de les Tàpies 
A 6 km de Calders, a prop de la masia 
de les Tàpies, en una fondalada de gran 
bellesa natural dibuixada pel torrent del 
mateix nom, trobem un salt d’aigua de  
30 m de caiguda que es precipita sobre un 
gorg i una bonica font voltada de plata-
ners i un pollancre de 40 m d’alçada.

Necròpolis de Pertegàs
La necròpolis datada dels segles VI a VIII 
està situada al capdamunt d’una cresta 
que davalla pel vessant nord del Serrat 
del Vintró, sobre la riera de Calders i al 
sud-est del mas enrunat de Pertegàs.

 Alzina de l’Erola 
Alzina centenària situada a tocar de la ca-
rretera de Monistrol i molt propera al nu-

cli urbà. L’any 2005 va ser declarat arbre 
monumental d’interès local. Des d’aquest 
singular arbre s’accedeix al camí de la 
balma del Cargolaire, excepcional talaia 
sobre la vall del meandre del riu Calders. 

Castellcir:

Mas d’Esplugues, Ecomuseu 
Al costat de la riera de Fontscalents, hi 
trobem Esplugues, una masia troglodítica 
construïda sota una balma. Actualment 
acull l’Ecomuseu del Moianès, que tracta 

de l’aprofitament dels recursos naturals 
del bosc. Aquest lloc ens recordarà com 
vivien els nostres avantpassats en sintonia 
amb la natura. 

Castell de Castellcir o de La Popa 
Castell encimbellat sobre la singular roca 
de la Popa. Aquest castell datat del segle X 
és el més emblemàtic del Moianès. 

Vall de Marfà –Salt de la Tosca- Molí 
d’en Brotons - Mare de Déu de la Tosca- 
Ermita de Sant Pere de Marfà
La vall té l’al·licient del saltant d’aigua i 
el vell molí d’en Brotons, de la Font de la 
Tosca i del petit santuari de la Mare de Déu 
de la Tosca també anomenat Mare de Déu 
de la Llet construït al segle XVII. A la part 
nord de la Vall de Marfà trobem l’ermita de 
sant Pere de Marfà situada sobre un penya-
segat. La millor panoràmica de l’ermita és 
des del camí que va de Moià a Monistrol de 
Calders, vorejant la riera Golarda.

Sauva Negra 
Una fageda exuberant en vegetació i plena 
de vida en tots els sentits. Amb un munt 
de camins i sendes on pots trobar racons 
encantadors.

Sant Andreu de Castellcir

Castell de la Popa
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Santa Coloma Sasserra
La integren l’església, que data del segle 
XI, que té unit el Mas Giol i el cementiri 
a l’altre costat; un bonic prat amb un rou-
re monumental, una creu de pedra i una 
gran rectoria a l’extrem del prat. 

Riera de Fontscalents  
La riera de Fontscalents es troba a 15 min 
a peu des de Castellcir. Pel camí desco-
brireu un munt d’indrets bonics tals com 
fonts, masies i balmes.

Castellterçol:

Casa-Museu Prat de la Riba
Casa pairal on nasqué i morí el president 
de la Diputació de Barcelona i creador de 
la Mancomunitat Catalana, Enric Prat de 
la Riba i Sarrà.  S’ha convertit en casa-mu-
seu on, a més de poder visitar les estances 
privades i records personals de la família, 
també es fan exposicions i conferències.

Castell de Castellterçol o de Sant Miquel 
El castell, declarat d’interès històric i cul-
tural, està entaforat al fons d’una vall, en 
un lloc estratègic, amb una excel·lent vista 
sobre el pas natural entre el Moianès i el 
Vallès Oriental. El recinte comprèn restes 
de la torre i les muralles (segles XII a XIV) 
i les edificacions residencials que daten del 
segle XVI i posteriors.

Poues de glaç de la Ginebreda, ecomuseu
Castellterçol conserva un gran nombre de 
poues, basses, carregadors, etc. La Poua de 

la Ginebreda, ha estat restaurada recen-
tment i forma part del projecte Ecomuseu. 
Aquí podem conèixer com era una poua 
de gel, com es treballava, com es comer-
cialitzava i visitar la capella de Sant Gaietà 
del gremi de pouers de gel.

Ermita de Sant Julià d’Úixols 
Situada en un turonet a 4 km de Castellter-
çol. És té constància ja a l’any 961 i encara 
conserva el campanar romànic i l’absidiola. 
Actualment es troba en mal estat. 

Collsuspina:

Bosc de Casanovas 
A 10 minuts de Collsuspina, caminant 
direcció Vic, trobareu una petita roureda 
amb tres roures centenaris. És un espai 
protegit de gran bellesa natural.

Església de Sant Cugat de Gavadons
Es troba cap al nord a 30 minuts del po-

ble en un indret tranquil des d’on podrem 
contemplar la Plana de Vic, el Montseny i 
els Pirineus Orientals. És un edifici romà-
nic del segle XII molt modificat als segles 
XVIII i XIX amb l’afegitó de dues capelles 
cobertes de nervacions gòtiques.

Granera:

Castell de Granera 
El Castell datat al segle X s’aixeca al límit 
de la carena que marca el final de l’altiplà 
del Moianès. Presideix el petit nucli de ca-
ses anomenat raval del Castell. Conserva 
tot el recinte de murs i presenta una plan-
ta poligonal que s’adapta al penyal rocós 
que li fa de base.

Capella de Santa Cecília 
A 15 min de passeig des de Granera. Va 
ser aixecada el segle XI i conserva un 
magnífic absis romànic, amb decoració 
llombarda. Són de destacar unes pintures 
romàniques, força malmeses, que repre-
senten el Crist Pantocràtor i quatre àngels 
entorn de la màndorla que l’envolta. Està 
inclosa en la llista de Patrimoni de la Ge-
neralitat de Catalunya.

 Pantà del Marcet  
A 2 km de Granera, anant per la carretera 
cap a Castellterçol. Envoltat de bosc amb 
alzines, roures i pins, és un indret on a la 
tardor es poden trobar molts bolets. 

L’Estany: 

Monestir de Santa Maria i el nucli antic 
de l’Estany
El Monestir de Santa Maria de l’Estany, si-
tuat  al nucli antic de la població, declarat 
Bé cultural d’Interès Nacional, va ser fun-
dat l’any 1080 i el seu claustre és una de 
les joies del romànic català. La passejada 
pel poble paga la pena sobretot si passeu 

“La parròquia de Santa Maria de Moià amb el seu campanar  
és visible des de molts quilòmetres a l’entorn”

“El castell de Castellcir, és un castell romànic més conegut per castell 
de la Popa, nom al·lusiu a la forma del penyal que li fa de base, el qual li 

confereix un aspecte espectacular”
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per l’estret carrer Fosc o dels Monjos que 
aboca a l’entorn del monestir, amb cases 
antigues a banda i banda, la més ben con-
servada, de principis del segle XV.

Moià:

Coves del Toll i de la Teixonera
Situades al torrent del Mal. El complex de 
les Coves del Toll descobertes l’any 1948 
l’integren un conjunt de cavernes habi-
tades des de la prehistòria. Part del seu 
interior és ple de sediments, arrossegats 
pel torrent, que es barregen amb les restes 
dels animals i dels homes que hi han vis-
cut durant els darrers 100.000 anys. Són 
unes de les coves prehistòriques d’Europa 
més riques en fauna del Quaternari. 
La descoberta de més de vint puntes de 
llança de fa 50.000 anys a la Cova de les 
Teixoneres converteixen aquest indret en 
el jaciment de Catalunya amb més con-
centració d’aquest tipus d’objectes.

Museu Arqueològic i Paleontològic
En el museu arqueològic podem veure les 
restes trobades al complex de  les coves 
prehistòriques del Toll.

Casa-Museu Rafael de Casanova
La casa on va néixer el 1660 en Rafael de 

Casanova, Conseller en Cap de la ciutat de 
Barcelona i heroi de la seva defensa durant 
el setge per les tropes borbòniques el 1714.

Conjunt modernista de Can Viñas (Moià)
El Tenor Francesc Viñas va fer construir  
a principis del segle XX una gran casa a 
cavall entre el modernisme i el noucentis-
me en uns horts a la vora del Torrent dels 
Baus. A la vora del palauet va fer un bonic 
jardí romàntic. 

Castell de Clarà (Moià)
Situat dalt d’un turó a la part de ponent 
de la vila que dominava la cruïlla del camí 
de Barcelona amb el de Manresa-Vic. Apa-
reix ja esmentat a les primeries del segle X. 
Al seu costat s’hi aixeca la capella de Sant 
Andreu, documentada el segle XIII. El 
castell va ser enderrocat a canonades per 
Felip V. Conserva dempeus una part de 
la torre d’homenatge i restes de diferents 
dependències.

Monistrol de Calders:

Dolmen del Pla de Trullàs 
Sepulcre de l’Edat del Bronze, entre el 
2000 i el 1500 aC, aproximadament.   El 
monument megàlit es troba situat en una 
posició dominant respecte a l’entorn.

Els Gorgs Blaus 
Espectaculars gorgs, situats a 2,5 km de 
Monistrol de Calders, formats per la rie-
ra Golarda en travessar un banc de roca 
de conglomerat blavós. La visió és excep-
cional quan s’admira des del penya-segat 
d’uns 40 metres, a la vora del camí de lle-
vant. 

Sant Quirze Safaja:

Sant Miquel del Fai (Sant Quirze Safaja)
L’aigua és la responsable dels salts d’aigua, 
de les coves i de les curioses formacions 
rocoses del Fai. Allà hi trobarem les Co-
ves de Sant Miquel i de les Tosques amb 
impressionants formacions d’estalactites i 
estalagmites. A Sant Miquel del Fai també 
hi trobem una església romànica enfilada 
al capdamunt de les parets de roca.

Bauma de l’Espluga 
A 15 min de camí de Sant Quirze Safaja 
trobarem una espectacular balma natu-
ral de grans dimensions on ja es refugia-
ven els nostres avantpassats. Les restes 
prehistòriques trobades ho testimonien. 
L’aigua del Torrent de l’Espluga hi cau just 
pel mig, en forma de salt d’aigua de 10 m 
d’alçada la qual queda embassada en un 
petit gorg. 

“Sant Cugat de Gavadons és una església romànica del segle XII que pertany al terme municipal de Collsuspina”
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Santa Maria d’Oló:
Castell d’Oló i nucli antic de Santa 
Maria d’Oló
El castell és una construcció medieval 
dels segles XII o XIII, construït al cim 
d’un turó, i entorn del qual es va origi-
nar el primer nucli de poblament de San-
ta Maria d’Oló. Les cases del nucli antic 
que l’envolten, construïdes la major part 
els segles XVII i XVIII, aprofiten murs i 
pedres de l’antic castell. També trobarem 
l’antiga església parroquial de Santa Ma-
ria, edifici de la primera meitat del segle 
XVII, aixecada al mateix lloc que la que 
fou consagrada el 999. Al seu interior s’hi 
conserven dos retaules barrocs. 

Ermita de Sant Feliuet de Terrassola
Documentada ja l’any 927 i restaurada el 
1970. Consta de dues naus amb dos absis 
i una torre de guaita i defensa que fa les 
funcions de campanar. 

Excursions pel Moianès
El Moianès és una comarca amb moltes 
possibilitats per fer excursions. Entre els 
itineraris senyalitzats més coneguts tro-
bem la Ronda del Moianès (GR 177). Un 
recorregut circular de 109 km dividit en 
6 etapes (més tres variants) que uneix tots 
els nuclis bàsics dels municipis i recorre 
els camins més singulars, que permeten 

una visió àmplia, general i variada del te-
rritori. Aquest GR té connexions amb el 
GR-176 a Sant Miquel d’Oló i amb el GR-3 
o Sender Central de Catalunya que trans-
corre per diverses comarques de l’interior 
de Catalunya i que en el seu tram del 
Moianès passa per Monistrol de Calders, 
Moià i l’Estany.

També trobem el petit recorregut PR-C 43 
que travessa pel municipi de Collsuspina a 
Sant Cugat de Gavadons procedent de Tona. 
I el PR-C 145-2  que des de Granera, connec-
ta amb Sant Llorenç Savall pel PR-C 145. 

També és de destacar que en el municipi 
de Castellterçol s’hi troben un conjunt de 
sis rutes ben senyalitzades que es poden 
fer en bicicleta o a peu.

Independentment dels itineraris senyalit-
zats a la comarca se celebren diverses com-
peticions i curses a peu o en bicicleta com la 
dels 2 Turons a Moià que inclou una Cursa 
de Muntanya, un Canicross i una Marxa 
Nòrdica o diverses competicions de curses 
infantils i curses curtes o la Passejada noc-
turna a Castellterçol o la coneguda Trobada 
BTT Granera entre d’altres.

Excursió al castell del Castellcir  
(La Popa) i Sauva Negra
Entre moltes possibilitats aquesta és la nos-

Moianès, la nova comarca

tra proposta d’excursió per conèixer un xic 
més la nova comarca. El castell de Castell-
cir anomenat la Popa i la Sauva Negra estan 
situades a l’extrem sud-est del Moianès. És 
un recorregut curt amb poc desnivell però 
molt variat i de gran encant. 

Recorregut: Castellcir - Ca l’Antoja – Cas-
tell de Castellcir – la Popa-  Pla Bruguer - 
Collet de la Terma – Sauva Negra - Font de 
la Sauva Negra – Pas de la Casanova -  Pas 
de la Tuna - Ca l’Antoja – Castellcir.
Horari: aproximadament 2 h 30 minuts
Distància: 9,6 km.
Desnivell: positiu acumulat: 335 metres
Iniciem la sortida des del mateix poble de 
Castellcir. Al costat del local Social troba-
rem una pista amb un pal indicador que 
ens encamina cap al castell de la Popa. La 
pista està en molt bon estat i es pot fer un 
tram amb vehicle. La pista passa a prop 
d’unes granges i baixa cap a la riera de Cas-
tellcir. Més endavant trobarem un trencall, 
cap a la dreta es dirigeix cap a Sant An-
dreu de Castellcir i cap a l’esquerra cap a 
ca l’Antoja. En aquest trencall hi ha lloc per 
deixar el vehicle i continuar la ruta a peu 
en direcció a ca l’Antoja tot prenent la bi-
furcació cap a l’esquerra.  Passem pel costat 
de la masia de ca l’Antoja que ens quedarà 
a  la nostra dreta. Poc després deixem un 
trencall a la nostra dreta i continuem per 
la pista principal i tot seguit trobarem una 

“Petita resclosa de la riera de Castellcir ran de Ca l’Antoja en l’accés al castell de la Popa”



13

Excursionisme 389

bifurcació. Agafem el camí de la dreta en 
direcció al castell (indicacions). 

Continuem i aviat veurem la silueta del 
castell encimbellat sobre la singular roca 
de la Popa. Poc a poc comencem a pujar 
per la pista fins que trobem un senderó 
marcat amb fites de pedra que puja de 
forma més directa cap al castell. Si con-
tinuem per la pista també hi arribarem. 
Un cop al peu del castell hem de donar la 
volta (per la dreta o per l’esquerra tant se 
val) fins a trobar les escales que ens duran 
a l’entrada principal. Un cop dins del cas-
tell, datat del segle X, trobarem les restes 
de diverses sales, cisternes i l’ermita de 
Sant Martí amb una volta romànica ben 
conservada. Les vistes sobre la nova co-
marca són esplèndides.

Un cop visitat el castell, sortim, baixem 
les escales i agafem el caminet cap a la 
dreta que ens portarà a l’esplanada situa-
da sota la roca de la Popa. Aquí trobarem 
diversos camins i agafarem el corriol 
que va resseguint la carena. El camí va 
pujant seguint prop de la carena en mig 
d’un bonic bosc d’alzines. De tant en tant 
trobarem alguna fita. Aviat arribarem al 
Pla Bruguer i una mica més endavant al 
collet de la Terma. Just en el coll el nos-
tre camí desemboca en una pista força 
ampla. Travessem la pista i a l’altre costat 
passem una porta i agafem un corriol (N) 
que inicia una forta baixada cap a l’obaga 
de la Sauva Negra. Espectacular canvi de 
vegetació ja que  aquí dominen els roures 
i sobretot els faigs. Continuem baixant i 
deixem un caminet a l’esquerra. Poc des-
prés arribem a un replà i continuem per 
un camí que baixa a la dreta, a l’oest (O) 
fins que arribem a la font de Sauva Negra. 
El lloc és espectacular: estem situats al cor 
mateix d’aquest impressionant bosc de fa-
des, declarat espai d’interès natural. 

Sortim de la font per un corriol que baixa 
fort (NO) envoltat pel bosc fins que anem 
a petar a una pista que cal seguir cap al 
nord-est. Més endavant trobarem el to-
rrent en una zona de lloses al costat d’un 
petit salt: és el Pas de la Casanova. Un xic 
més enllà trobarem un pas similar ano-
menat Pas de la Tuna. Continuem baixant 
per la pista i deixarem un trencall a la 
nostra esquerra i més endavant connec-
tarem amb la pista que ve de la masia de 
ca l’Antoja. Una mica més enllà arribarem  
on hem deixat el vehicle.

“Magnífic campanar, visible des de molt lluny, de Sant Fruitós de  
Castellterçol l’església parroquial del poble de Castellterçol”
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Expedició Últim Grau al Pol Nord 

Blanc. Fred. Estèril. 
El paisatge s’estén fins a l’horitzó en 
un mar de glaç sense límit. Al cel, ben 
lluny, l’helicòpter que ens ha deixat aquí 
ja gairebé ni es veu. Torna cap a Barneo, 
la base a la deriva que els russos munten 
sobre el gel cada any a l’abril per a 
poder estudiar la regió àrtica. Venim 
de la base, on hem arribat encara no fa 
dues hores amb un avió des de les illes 
Svalbard. Una escala de dues hores per 
a recollir combustible per als fogonets 
i preparar el material, i ens hem enfilat 
a l’helicòpter per a un vol de quaranta 
minuts. Ens ha deixat aquí, en algun 
punt del casquet glacial àrtic, amb un 
objectiu: recórrer l’Últim Grau fins al 
Pol Nord. Som just a 89ºN de latitud, i 
tenim uns deu dies per a poder recó-
rrer els 111,11 km que ens separen de 
l’eix terrestre, als 90ºN, el Pol Nord del 
nostre planeta.

Som quatre expedicionaris. El nostre 
guia és el famós explorador polar Ra-
món Larramendi. Amb nosaltres, hem 
de dur tot el que necessitarem durant 
aquests dies: menjar, fogonets, com-
bustible, tenda, sacs de dormir, roba... 
Arrosseguem trineus plens fins a dalt 
i amb quasi cent quilos de càrrega. Als 

peus, bótes per al fred extrem i esquís 
amb pells de foca.

Quan l’helicòpter ja ha desaparegut rere 
l’horitzó, en Ramón estudia la posició 
del sol, mira l’hora al rellotge i prenent 
mesures dels graus al cel, troba la di-
recció que hem de seguir. Ens fixem els 
esquís als peus i les cordes dels trineus 
al talabard de la cintura i comencem a 
moure’ns.

El terreny, de moment, és pla, sense 
esquerdes ni plecs del gel, i ens permet 
avançar ràpid. Temia que seria molt 
complicat moure els pesats trineus, 
però aquests són força aerodinàmics 
i per a moure’ls aquí, quan no hi ha 
obstacles, no és necessari tibar gaire 
de cintura. Poc a poc, però, el terreny 
s’eriça de monticles i crestes creades 
pel vent, i hem d’estirar amb més força. 
Potser, al capdavall, no serà tan fàcil: 
quan parem al cap de tres hores per a 
muntar el campament, estem baldats. 

Campament
Encara no ha acabat la jornada. Hem de 
muntar la tenda, prou gran per a cabre-hi 

còmodament els quatre, però justament 
per aquesta grandària, prou complica-
da de muntar. Amb les quatre capes de 
guants amb què ens enfundem les mans 
és impossible de manipular res, així que 
amb només uns guants fins, hem d’anar de 
pressa per a muntar la tenda a trenta graus 
sota zero. L’Eugenio s’introdueix a la tenda 
per a distribuir les estores i encendre els 
dos fogonets de gasolina. Mentrestant, a 
fora, en Santiago i jo distribuïm els trineus 
al voltant de la tenda. En buidem un i el 
carreguem amb neu acumulada sobre el 
gel. El posarem al costat de la porta, i quan 
siguem dins la tenda només haurem de 
treure la mà per a recollir neu i poder-la 
fondre. El gel de l’àrtic prové de l’aigua de 
mar glaçada, de manera que si fongués-
sim el gel obtindríem aigua salada. Per 
això hem de fondre la neu caiguda en les 
tempestes i acumulada pel vent en alguns 
sortints del gel.

Dins una tenda, la vida a l’àrtic 
millora substancialment. A fora ens 
congelàvem, i a dins, en canvi, els dos 
fogonets escalfen tant l’ambient que 
ens podem treure tres capes d’abric i 
quedar-nos amb mànigues de camisa. 
Sota la cúpula, una reixa ens serveix per 
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a assecar tota la roba amb la calor dels 
fogonets. Les bótes i les motxilles con-
tra les parets de tela ajuden a aïllar-nos 
del fred exterior. És aquí dins quan co-
mencem a recuperar-nos de tot l’esforç 
i el fred. Durant les marxes diàries 
amb prou feines disposem de temps 
per a parar cada dues hores a prendre 
una mica de fruits secs, xocolata o 
caramels per a poder agafar energia, 
amb uns quants termos de te calent i 
ensucrat per a apaivagar la set d’un fred 
que asseca la gola. Però quan arriba 
l’hora de muntar la tenda a descansar, 
aleshores ve el moment de menjar i 
beure tot allò que el nostre cos neces-
sita. En aquestes condicions de fred i 
esforç físic, el nostre cos necessita fins 
a cinc mil quilocalories al dia. Sempre 
tenim gana, i aquí podem abusar de la 
mantega perquè segur que el nostre cos 
la  cremarà. Cada vespre comencem a 
sopar amb una sopa ben calenta. Men-
tre ens la prenem, aprofitem les flames 
dels fogons per a descongelar l’embotit 
que duem a les bosses del menjar, i ens 
el mengem amb torrades i amb llaunes 
de paté. Segueix una bona ració de pas-
ta, amb xoriço o cansalada. I finalitza 
amb unes postres de galetes i xocolata. 

Tot ben regat amb te i begudes isotòni-
ques. Aquests solen ser els sopars amb 
què omplim els estómacs abans d’anar a 
dormir i aprofitem l’àpat per a comen-
tar l’etapa del dia i preveure la de demà. 
Quan estem cansats, ens posem a dor-
mir. Aquí hem de mirar el rellotge i no 
la llum del cel per a saber que hem de 
ficar-nos al sac. Tan al nord i a mitjans 
d’abril el sol no es pon rere l’horitzó, 
sinó que descriu circumferències sobre 
nostre sense baixar la intensitat de la 
llum. Apaguem els fogonets, distribuïm 
els dobles sacs i ens ensardinem dins 
la tenda. Sota els nostres capolls de 
plomes, els quinze graus sota zero a 
dins la tenda són prou suportables per a 
dormir còmodament. 

Cada matí, després d’una bona dormi-
da, tornem a menjar. Torrades, galetes, 
mantega, melmelada i te amb sucre ens 
serviran  d’esmorzar i ens prepararan 
el cos per a tenir ganes de sortir a fora 
on el vent bufa, el sol no escalfa i el fred 
punxa com mil agulles sobre la cara. 
És també el moment de fer les necessi-
tats majors. La tècnica? Només n’hi ha 
una: sortir de la tenda, ser molt ràpid i 
tornar a entrar a escalfar-se.

Terreny complicat
Cada dia desmuntem la tenda i repre-
nem la marxa sempre amb el mateix 
objectiu al cap i a l’horitzó: el nord 
geogràfic. A causa de la declinació mag-
nètica, aquí les brúixoles no serveixen 
i cal anar observant el rellotge i el sol i, 
quan som a la tenda i podem escalfar les 
bateries, el GPS.

I cal també observar el terra. Lluny de 
ser un paisatge monòton, el terreny 
canvia cada hora, cada quilòmetre. 
Un tram pot ser pla com una pista de 
patinatge i al cap de poc omplir-se de 
petites ones glaçades com un llac en un 
dia de vent. O de cop i volta ens podem 
trobar una grossa esquerda impedint-
nos el pas que ens mostra l’aigua fosca i 
freda del mar. El gel de l’oceà Àrtic està 
sotmès a tensions constants a causa del 
vent, els corrents marins i les marees, 
i aquestes forces acaben trencant el 
gel en plaques que es poden separar o 
unir. Quan se separen creen esquer-

Text i fotografies de Jordi Canal-Soler     
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des: enormes cicatrius l’espai entre 
les quals s’acaba cobrint de gel recent. 
Durant dos dies seguim una d’aquestes 
esquerdes que afortunadament és cap 
al nord. Avançar per aquí és senzill i el 
gel recent és tan pla 
que els trineus llis-
quen sense dificultat. 
El tercer dia, però, 
l’esquerda gira i ens 
cal travessar-la. Deu 
tenir uns cinquanta 
metres d’amplada i 
el gel encara és molt 
prim al centre. Ens 
arrisquem a creuar-
la. Ho fem en fila 
índia i amb pas molt 
lent. Sota els esquís 
noto com el gel, de 
només centímetres 
de gruix, es vincla i 
ondula al meu pas. 
Puc veure clara-
ment les ones que 
provoco en avançar i com l’aigua del 
mar traspua del gel fràgil com si fos la 
suor d’una pell estressada. Tinc por i 
apresso la marxa: si caiguéssim aquí 
moriríem abans per congelació que per 

ofegament. Quan finalment hem tra-
vessat tots quatre l’esquerda, respirem 
tranquils. Ha estat una inconsciència 
que per poc no ens mata: la propera es-
querda l’haurem de rodejar, encara que 

signifiqui perdre unes hores o uns dies: 
hem arriscat la vida innecessàriament. 
Les plaques de gel de l’àrtic també 
poden xocar entre elles i crear barre-
res. Aleshores els marges, empesos i 

violentats pel xoc, poden elevar-se fins 
a més de tres metres d’alçada i crear 
sovint un pas infranquejable de blocs 
de gel caòticament enrunats. Aquests 
són els més complicats de superar i on 

el pes dels trineus 
realment es nota. Cal 
tibar aleshores de les 
cordes que subjecten 
la càrrega i utilitzar 
tot el pes del cos per a 
tenir prou força. Tot 
això amb els esquís 
als peus, intentant 
no desequilibrar-nos 
ni relliscar entre els 
blocs. Però aquestes 
barreres són també 
un dels punts amb 
més bellesa de tot el 
recorregut. Aquí el 
gel marí es mostra 
amb profusió de 
colors verd turquesa, 
blau celeste i cristall 

de roca. Són composicions màgiques i 
perennes: el proper estiu el gel co-
mençarà a fondre’s i canviarà tot el que 
veiem, desapareixent aquestes obres 
d’art efímeres. 
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Vent
Durant vuit dies hem avançat a una 
mitjana diària d’uns dotze quilòmetres 
amb tirades de fins a nou hores d’esquí. 
No hem tingut gaires complicacions, 
fins ara: esquerdes, 
muralles,... però sem-
pre amb bon temps. 
L’últim dia però, quan 
ja tenim a prop el Pol, 
la pressió atmosfèrica 
comença a baixar 
precipitadament. El 
sol s’amaga rere una 
capa grisa de calitja i 
el vent bat les parets 
de la tenda mentre es-
morzem. Passem fred 
mentre la desmuntem, 
i encara més quan co-
mencem a esquiar. La 
temperatura ha baixat 
fins als quaranta 
graus sota zero. I si li 
sumem el vent, la sen-
sació tèrmica és de molt més fred. Avui 
patirem molt. El bolígraf amb què prenc 
anotacions a la llibreta ja fa temps que 
està  congelat i només puc escriure amb 
un llapis, la mina del qual és insensible 

a la temperatura. Mantenir la mà fora 
de les capes de guants és un perill: en un 
moment donat, volent escriure totes les 
impressions que em vénen al cap, m’estic 
massa temps amb la mà exposada al fred. 

Quan em poso els guants de nou, no me 
la sento. M’ha quedat insensibilitzada, 
com si fos una pròtesi de fusta a l’extrem 
del meu braç. Me la frego durant una 
estona sense èxit. M’espanto. Així era 

com els antics exploradors perdien les 
extremitats? En Ramón em dóna la solu-
ció: aixecar els braços en creu i amb tota 
la força possible, picar de mans. I repetir-
ho més de trenta vegades fins que comen-

ci a sentir la mà. Ho 
faig, i quan vaig pels 
quaranta aplaudi-
ments començo a 
sentir un formigueig 
a les puntes dels dits. 
Una mica més i tinc la 
mà del tot recupera-
da. Respiro tranquil, 
però durant tot el dia 
ja no tornaré a treure 
les mans dels guants. 
Fa tant de fred que 
l’alè se’m congela a la 
barba i em fa semblar 
un Pare Noel. A les 
pel·lícules diuen que 
viu aquí, al Pol Nord, 
en companyia d’elfs, 
rens i fins i tot pin-

güins. Però aquí no hi ha cap altra vida 
que la nostra i la d’una perduda foca que 
fa un parell de dies vam veure com treia 
el cap en una esquerda i que va capbus-
sar-se de seguida que ens va veure. 
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Fins ara hem hagut d’anar-nos posant 
i traient roba a cada moment per a 
ajustar la calor de les peces amb els 
requeriments tècnics del terreny, perquè 
si comencem a suar la perspiració de 
seguida es transformava en vapor que es 
glaçava entre el Gore-Tex i el folre polar, 
enganxant les dues peces. Aquest novè 
dia, amb el fred que està fent, necessi-
tem totes les peces de roba i no suem 
pas. Afortunadament el vent ens bufa 
d’esquena, així no sentim el fred tallant 
a la cara mentre avancem, sinó només 
al darrere, com un pugilista recalcitrant 
obsessionat amb els nostres ronyons. El 
vent pot ser molest, però també és una 
ajuda: està empenyent les plaques de gel 
sota els nostres peus directament cap al 
nord, així que, com una cinta trans-
portadora d’aeroport, mentre llisquem 
sobre els esquís per sobre el gel, aquest 
també es mou cap a la mateixa direcció.

El Pol Nord
El vent ha obert petites esquerdes al gel, 
i ens cal fer uns quants rodejos per a 
poder dirigir-nos cap al Pol. En Ramón 
ha tret el GPS tot i el fred (les bateries 
es consumeixen molt ràpidament) per a 
poder trobar el Pol Nord. Aquest no és 
estàtic, i es troba sobre el glaç mòbil en 

un oceà de més de quatre mil metres de 
profunditat, així que no hi ha res que 
el pugui marcar com passa amb el Pol 
Sud, que és sobre un continent i una co-
lumna assenyala el punt. Aquí per a tro-
bar el Pol Nord cal un GPS, o tot un dia 
de mesures solars. Consultem el GPS i 
ens indica 89,995ºN. Gairebé ja hi som, 
però hem d’arribar just a sobre. Ens 
traiem els esquís per a poder caminar 
còmodament. El gel, en constant movi-
ment, ens impedeix fixar el punt exacte. 
Donem voltes per entre les esquerdes, 
amb la mirada fixada a la pantalla de 
l’aparell. 89,997ºN. Gairebé! Sembla que 
juguem a fet i amagar. De sobte, i només 
per uns instants, a la pantalla apareixen 
unes xifres que, després de tants dies 
de perseguir, s’han convertit en una 
obsessió. L’aparell no pot marcar els 90º 
justos, però els 89,999ºN ja es poden 
considerar el Pol Nord. Hi hem arribat! 
Després de tant d’esforç ja hi som! Però 
és una victòria efímera. Les mil·lèsimes 
comencen a modificar-se immediata-
ment a la pantalla. El Pol Nord, fugisser, 
desapareix més enllà d’una esquerda de 
glaç i ja és a l’aigua. Per uns moments, 
uns breus instants, hem estat sobre el 
Pol Nord. Tots quatre ens abracem i 
ballem eufòrics sobre l’eix de la Terra. 
El paisatge és similar mirem on mirem, 

però a prop hi distingim una petita 
acumulació de glaç i neu. Tal com va fer 
Robert Peary ara fa cent anys, clavem 
un esquí sobre el monticle, representant 
el nostre Pol Nord. Plantem la tenda a 
prop i hi entrem a descansar. Abrigats 
del vent exterior, amb l’escalfor dels 
fogonets i amb un bon àpat a la panxa, 
no podem demanar gaire més. Potser 
una dutxa i ser amb les nostres famílies, 
però la satisfacció entre nosaltres per 
haver aconseguit l’objectiu és màxima i 
compensa totes les penalitats que hem 
hagut de passar. Ni les petites congela-
cions a la cara o les puntes dels dits, ni 
les butllofes als peus, ni el fred constant 
ni la por passada en alguns trams... Res 
no esborrarà el goig d’haver estat al 
Pol Nord i haver contemplat i viscut la 
bellesa del desert glaçat de l’oceà Àrtic. 
Avui dormirem amb el dolç somriure 
de la victòria a la cara. Demà, quan 
ens vingui a buscar l’helicòpter rus 
per a dur-nos altre cop a la base, tots 
nosaltres deixarem en aquest indret 
blanc, fred i estèril, una petita part del 
nostre cor.
    

Per a veure’n més: www.jordicanal.com
Llibre Viaje al blanco (Editorial UOC, 
2014)
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El Moncayo és la muntanya que fins 
ben entrada la primavera veiem co-
berta de neu des de tot el Pirineu 

Oriental. La distingim a l’horitzó pel seu 
aïllament, per la seva altura i perquè, en 
definitiva, res no li fa ombra. És la mun-
tanya que cada cop que anem al País Basc, 
a Navarra o la Rioja atrau les nostres mira-
des cap a l’esquerra i sempre ens diem: “ hi 
hem d’anar”, “ja hi pujarem”, però passen 
els anys i no ho fem. Amb aquest article 
intentarem donar-vos alguns arguments 
per posar fi a aquesta injusta desídia.

El Moncayo forma part del denominat Sis-
tema Ibèric, un seguit de serralades que 
separen la vall de l’Ebre de la meseta cas-

L’erma carena cimera de la serra del Moncayo

A cavall entre les àrides planes de la depressió d l’Ebre i la meseta castellana, s’alça 
sobre l’horitzó l’aïllada silueta del Moncayo, que amb els seus 2.314 m constitueix 
la màxima elevació del Sistema Ibèric. Al seu vessant nord boscos de roures, faigs 
i pins ocupen mil metres de desnivell, que a la tardor muten del verd al roig. És el 

millor moment per anar-hi. 

Text de i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

El  Mo n c ayo, 
v i s i ta  o b l ig a da

20

tellana al llarg de cinc-cents quilòmetres, 
des de Burgos fins a Castelló. La serra del 
Moncayo s’alça aïllada sobre la resta del 
Sistema Ibèric i, amb els seus 2.314 m, n’és 
la màxima elevació. La seva prominència 
i hegemonia sobre les terres de la vall de 
l’Ebre van contribuir  que fos tinguda per 
màgica i sagrada pels celtibers i romans. 
El seu nom deriva del llatí Mons Caius, 
Mont Canós, per la neu que ocupa el seu 
cim més de sis mesos l’any. El roman-
ticisme espanyol va redescobrir-lo com 
una muntanya misteriosa en la qual  ha-
bitaven éssers fantàstics i misteriosos i on 
s’amagaren fabulosos tresors. El poeta se-
villà  Gustavo Adolfo Bécquer passà llar-
gues temporades al monestir de Veruela 

on va escriure Desde mi celda. Més tard 
Antonio Machado també s’hi va fixar en 
el poema Campos de Soria.

Situada a cavall de les províncies de Sara-
gossa i de Sòria la muntanya és l’epicentre 
del que s’anomena Tierras del Moncayo, 
un vast territori molt poc poblat però de 
marcat caràcter i amb força atractius 
turístics per complementar les ascen-
sions a la muntanya. Quatre comarques 
envolten i veneren el Moncayo. A Sòria 
és la comarca de Tierra de Ágreda amb 
capital a Ágreda, vila monumental carre-
gada d’història. Al costat aragonès tro-
bem les comarques del Somontano ara-
gonès (Tarazona i Moncayo, actualment) 

El Moncayo, gran muntanya oblidada
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Gaudint de les vistes que ofereix la cinglera de la Muela

El Moncayo, visita obligada

i del Campo de Borja al vessant nord i 
l’amagada i oblidada comarca d’Aranda 
al sud. Val la pena visitar Tarazona, ca-
pital del Somontano, ciutat amb un cen-
tre històric molt interessant on destaca 
la catedral suma d’estils gòtic, mudèjar 
i renaixentista, la façana renaixentista 
de l’ajuntament, el palau episcopal o les 

“casas voladas” del barri jueu que ens 
recorden les cases penjades de Conca. 
Al peu del Moncayo trobem l’edifici més 
emblemàtic de la zona: el gran monestir 
cistercenc de Veruela del segle XII, el pri-
mer d’aquesta orde  a l’Aragó. A més de 
la seva bellíssima església, del seu claus-
tre o de la sala capitular trobem en el seu 

recinte murallat un modern i didàctic 
Museo del Vino del Campo de Borja, ja 
que ens trobem de ple dintre d’aquesta 
puixant denominació d’origen vitiviní-
cola. Prop del monestir trobem el jaci-
ment arqueològic de La Oruña, poblat 
celtibèric mostra de l’ocupació humana 
de la zona des de l’edat del ferro.

El sector aragonès del massís constitueix 
l’espai protegit del Parque Natural del 
Moncayo, creat el 1978 pel govern central 
i des del 1998 sota tutela del govern au-
tonòmic d’Aragó. Ocupa 11.144 hectàrees 
de nou municipis diferents. Gràcies a 
aquesta tutela disposem d’innombrables 
panells informatius, bona senyalització 
de tota mena d’itineraris i de tres centres 
d’interpretació del parc: un a Añón, un a 
Calcena i un tercer a Agramonte, al peu 
de la carretera que puja al Santuari de la 
Virgen del Moncayo. Aquest últim és el més 
complet i el que rep un major nombre de 
visitants gràcies a la seva estratègica ubica-
ció. En aquests punts d’informació podem 
trobar documentació útil sobre els senders 
que trobarem senyalitzats, la geologia, la 

fauna, la flora o sobre els quatre refugis 
lliures que hi ha dintre el parc. La Serra del 
Moncayo fa uns vint-i-cinc quilòmetres de 
llarg per set o vuit d’amplada i és evident 
que s’hi poden fer excursions des de tots els  
vessants. Hi ha més cims i més valls del que 
sembla insinuar el seu perfil suau i regular. 
A més no hem de perdre de vista que les 
fagedes del vessant nord constitueixen de 
per sí un univers on podem fer tota mena 
de caminades amb desnivells importants.

No hauríem de caure en el parany de pen-
sar que l’única cosa que podem fer al Mon-
cayo és pujar al seu punt més alt, el Cerro 
o Pico de San Miguel per la ruta que surt 
del santuari. El cim es troba descentrat, en 
l’extrem nord-oest de la serra. L’ascensió 

pot fer-se per quatre rutes diferents consi-
derades normals. Aquí en descriurem una 
de circular que en combina dues.  

Us proposem a continuació dues rutes a 
peu, ni llargues ni curtes, en dos sectors 
ben diferenciats del massís que us ajuda-
ran a fer-vos una idea de la seva diversitat 
i complexitat paisatgística i observar de 
primera mà el marcat contrast entre el 
vessant nord i el vessant sud del massís al 
que guaitarem des de la Muela. No hem 
abordat el Moncayo des de l’alta vall del 
riu Isuela, al sud-est, on des del bonic i 
costerut poble de Purujosa el parc natural 
proposa i assenyala interessants recorre-
guts. Ho deixem per la vostra curiositat i 
nosaltres per a una propera ocasió.

Caminar pel  Parc Natural del Moncayo
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La Muela és un illot calcari envoltat de 
cingles que ocupa una posició força cen-
tral en el conjunt del parc natural. Poc 
freqüentat, és possible que no veieu ni 
una ànima en tot el trajecte. Pot fer-se en 
menys de cinc hores i per tant el mateix 
dia que arribem al Moncayo. 

Accés: passat Vera de Moncayo i el mo-
nestir de Veruela remuntem per la Z-372 
la vall del riu Huecha fins al trencall cap al 
nucli d’Alcalà de Moncayo. Sortim del po-
ble per una pista plana i en molt bon estat 
que, paral·lela a la vall, arriba al refugi del 
Tejar on trobem un estacionament. Tam-
bé hi podríem arribar havent passat per 
l’altra costat de la vall travessant el nucli 
d’Añón de carrers força estrets.
    
Itinerari: sortim de l’estacionament, 
a 900 m d’altura, en direcció sud cap al 
barranc d’Horcajuelos seguint marques 
grogues i blanques del PRZ 3. Aquest 
barranc porta aigua tot l’any i a la tardor 
més encara. L’encaixament del barranc 
al seu inici ens obliga a canviar de ves-
sant fins a nou vegades, tot travessant 
el riu sense grans complicacions, pals 
útils. Tanta aigua fa que ens movem en 
un terreny carregat de vegetació, sobre-
tot d’alzines, matolls, esbarzers plens de 
mores, i algun boix grèvol. Sense adonar-
nos-en deixem a la dreta la confluència 
del barranc de Morana. Guanyem altura 
cap al sud i quan el barranc comença a 
obrir-se descobrim una sèrie de curioses 
formacions rocalloses, d’esquist estratifi-
cat, que s’alcen a banda i banda. Algunes 

d’elles són notables monòlits però el mapa 
no en fa esment. Un cop superades aques-
tes formacions la vegetació es fa més esca-
dussera i el barranc perd inclinació. Així 
fem cap a la cota 1.350 m a uns grans prats 
nus d’arbres anomenats corrales, on de 
ben segur a l’estiu pasturen ovelles (1h 25 
min). El mapa esmenta el corral del Hoyo 
i més enllà una pista en bon estat que 
ve del poble de Talamantes mor als co-
rrals d’Horcajuelos de Abajo. A la nostra  
esquerra el pendent inclinat es veu inte-
rromput per la bonica cinglera de la Sierra 

de la Muela que culmina al Cerro Morrón, 
el nostre primer objectiu. Per enfilar-nos-
hi seguim rectes al sud travessem la pista 
i arribem a la collada de los Portillos a 
1.517 m que ens ofereix una primera visió 
del vessant sud del Moncayo, muntanyós 
però de relleus suaus i coberts de pinedes. 
De la collada encarem a l’esquerra (est) el 
vessant vulnerable de la Muela. El pendent 
pedregós però sense complicacions ens 
ofereix vistes cap a la cinglera del vessant 
sud on volen voltors. La Muela és una al-
tiplà erm i calcari, que cap al nord s’enfila 

La Muela i el Cerro Morrón 1.730 m pel barranc d’Horcajuelo (+/- 850 m, 4 a 5 h)

Barranc d’Horcajuelo

Els cingles de la Muela abocats al vessant sud

Tram inicial de l’ascens a San Miguel dintre un bosc de pi roigUn trencalòs als cingles de la Muela
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per pendent progressiu fins als 1.730 m 
del cerro Morrón (2h 15 min). D’aquí te-
nim molt bones vistes cap al nord de la 
serra i tot el Campo de Borja. Dominem el 
barranc que hem pujat i més a l’est s’alcen 
els pollegons rocallosos de l’Alto del Pica-
rrón. Darrere seu veiem encara el cim que 
marca l’extrem oriental del Moncayo, la 
Tonda de 1.498 m. A l’oest veiem els suaus 
relleus dels cims més alts de la serra tot i 
que l’Alto del Moncayo, de 2.226 m, ens 
tapa els cims més alts. Baixem del cerro 
Morrón i travessem cap al sud el pla de la 
Muela. Allí descobrim un escenari sublim 
i sorprenent. Ens trobem abocats sobre 
uns cingles calcaris de prop de dos-cents 
metres que tallen l’alè. Al final de la tarda 
adquireixen els tons càlids del sol baix. 
Aquí i allà volen voltors i algun trencalòs 
fàcilment distingible pel plomatge blanc. 
Als peus del cingle el terreny suau com-
bina llomes nues de vegetació amb valls 
cobertes de pins. Resseguim el cingle en 
sentit horari amb cura de no atansar-nos 
excessivament al seu caire i retrobem així 
el camí de pujada que hem seguit des del 
coll de los Portillos. Ja només resta desfer 
el camí de pujada primer sobre les prades 
dels corrales i després barranc avall fins a 
l’estacionament.

Ruta circular a San Miguel de Moncayo. 2.314 m. (+/- 675 m, 4h 30 min) 

Els cingles de la Muela abocats al vessant sud

Tram inicial de l’ascens a San Miguel dintre un bosc de pi roig

Ascensió obligada si visitem la serra del 
Moncayo al seu punt culminant. Des del 
santuari, situat al vessant nord, es puja en 
unes dues hores i mitja. De lluny el perfil 
que destaca del Moncayo és el seu extrem 
més occidental que sembla un altiplà que 
va de l’Alto del Corralejo fins al cerro de 
San Miguel. Sota seu hi ha tres costeruts 
circs d’origen glaciar:  Morca, San Gau-
dioso i San Miguel, que és per on pujarem. 
El cim és també accessible pel vessant sud, 
des de Beratón (1.500m de desnivell, molt 
llarg  ) o encara des de Cueva de Ágreda 
amb 1000 m de desnivell. Fins ben entrat 
maig acostuma a quedar-hi neu. En con-
dicions hivernals és una muntanya peri-
llosa que mereix precaució i respecte ja 
que el vent acostuma a fer plaques de gel 
i neu dura.

Aquí proposem sortir des del santuari a 
1.650 m, però si volem gaudir dels boscos 
del vessant nord podríem iniciar l’ascensió 

Us proposem a continuació dues rutes a 
peu, ni llargues ni curtes, en dos sectors 
ben diferenciats del massís que us ajudaran 
a fer-vos una idea de la seva diversitat 
i complexitat paisatgística i observar de 
primera mà
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El Moncayo, visita obligada

a la Fuente de los Frailes a 1.350 m o enca-
ra a un estacionament de la pista situat a 
1.460 m ja que hi ha un camí que s’enfila 
recte pel bosc fins al mateix santuari.

Accés: el vessant nord del Moncayo és 
un seguit de valls paral·leles que baixen 
de la serra. A cadascuna  hi ha un poble, 
un petit embassament i una carretera. Ja 
sigui pujant per Litago, Lituénigo, San 
Martín o Ágreda totes acaben confluint al 
centre d’ interpretació (del parc natural) 
d’Agramonte a 1.085 m, que val la pena 
visitar. D’allí arrenca una carretera asfal-
tada que guanya altura dintre el bosc de 

Encarant el darrer pendent del pico San Miguel, sostre del Moncayo

Entrada al circ de San Miguel sota el cim del Moncayo

faigs i roures. A cada revolt de la carretera 
surten pistes i camins. L’asfalt s’acaba a la 
Fuente de los Frailes a 1.350 m i esdevé una 
pista en perfecte estat per a turismes, que 
seguim fins a l’estacionament del  santua-
ri  de Nuestra Señora del Moncayo situat 
quatre-cents metres abans d’arribar-hi.

Itinerari: tota la gent que no havíem  
trobat en l’itinerari anterior la trobarem 
aquí. És  l’ascensió que tothom vol fer, 
no té pèrdua. De l’estacionament anem 
en deu minuts fins al santuari, edifici de 
quatre plantes que trobem tancat. Al seu 
costat un gran edifici llarg i de tres plantes 

fa les funcions de refugi, alberg i sobretot 
de restaurant que els caps de setmana no 
dóna abast. Si tenim intenció de dinar-hi 
és millor reservar taula. El camí assenya-
lat com a AG1 s’enfila cap al cingle de la 
Peña del Cucharón a recer del qual es bastí 
el santuari. El camí evident remunta din-
tre un bosc de pi roig fins a deixar-nos, en 
vint minuts des del santuari, a l’entrada 
del circ d’origen glaciar (o “Pozo”) de San 
Miguel. El bosc s’acaba aquí i la senda 
s’enfila, ara pedregosa, cap a la nostra es-
querra (est) pel llom que separa el nostre 
circ del de San Gaudioso. Guanyem ràpi-
dament altura tenint sempre a la dreta el 
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A mitja pujada  admirem els boscos del vessant nord del Moncayo

Església del monestir de Veruela

nostre objectiu ben a la vista. Pel camí i 
per la carena segur que trobareu gent 
amunt i avall. Un rètol ens anuncia els 
perills del l’ escupidera un tram costerut 
que en condicions hivernals pot esdevenir 
fatal en cas de relliscada. Al cap d’1h  30 
min assolim la carena erma i nua de qual-
sevol arbust o matoll. Nosaltres al contrari 
del que fa tothom anem primer cap a l’est 
per tal d’assolir en deu minuts més l’Alto 
del Corralejo de 2.274 m un pedregar amb 
un recer per bivac que domina el circ de 
Morca i més enllà distingim la Muela i el 
cerro Morrón. Desfent camí ens afegim 
a la munió de gent que va a San Miguel, 
passem primer pel suau Cerro de San Juan 
i seguint l’ampla carena que guaita sobre 
el circ pel que hem pujat assolim el Pic de 
San Miguel de 2.314 m sostre del Monca-

Dades pràctiques:
Cartografia: 

El Moncayo. Ascensiones y rutas por  
la Sierra mas alta del Sistema Ibérico.  
Escala 1: 30.000. Editorial Piolet

Las Tierras del Moncayo.  
Escala 1: 40.000. Editorial Prames

Allotjament: 
Camping Veruela de Moncayo.  
www.campingveruelamoncayo.com. 
L’únic de tota la zona, al costat de la 
carretera que va de Vera de Moncayo 
al monestir de Veruela. Té un bar 
restaurant on es menja prou bé.

yo. Sorprèn trobar-hi dos vèrtexs geodè-
sics. El que sembla lleugerament més baix 
és ple d’ofrenes excursionistes. L’altre més 
nou i gran és ple d’excursionistes fent-se 
la foto del cim. Som al mig d’un pedregar 
calcari amb uns quants murs de protecció 
contra el vent, gent que hi reposa tot fent 
un mos i vistes sense interrupcions a 360º 
que van de les planes de Sòria fins tot el 
Pirineu Oriental.

Baixem pel costat oposat  al que hem vin-
gut, cap a l’oest, en forta baixada cap al 
Collado  de Castilla. Mentre perdem altu-
ra tenim davant nostre la darrera carena 
del massís que uneix el cerro Cagalobos 
i la Peña Negrilla de 2.117 m i cap al sud 
distingim el poble de Cueva de Ágreda 
des d’on també es pot pujar a San Miguel. 

En arribar al collado de Castilla a 1.847 
m el pedregar dóna pas a sòls herbats 
i als primers pins. En aquest punt som 
al límit entre Aragó i Castella, d’aquí el 
seu nom. Som també al límit occidental 
del parc natural. Encarem per un camí 
evident cap al nord la capçalera del ba-
rranc d’Agramonte, que baixa al centre 
d’interpretació tallant la pista de pujada 
en cotxe. Nosaltres només hem de baixar 
uns cinc-cents metres fins a trobar una 
gran fita al límit entre els prats per on 
baixem i el bosc que ens queda a la dre-
ta. Arrenca en aquest punt un camí que 
dintre la pineda revolta tot el vessant nord 
del pic de San Miguel. No té pèrdua ja que 
hi passa força gent que fa aquest circuit 
evident. El camí va perdent altura però en 
algun curt tram toca guanyar-ne de nou. 
Els aires són tan pirinencs que dintre el 
bosc anem trobant gerderes carregades 
de fruits que no dubtem a menjar. El bosc 
s’alterna amb alguns trams de vessants ro-
callosos i sense arbres que ens permet ad-
mirar aquest costat del Moncayo. El camí 
ens duu directament a l’estacionament on 
hem deixat el vehicle. L’horari de baixada 
és d’unes 2 h a 2 h 25 min.
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Aquests estiu passat (2015) vaig dissenyar i posar en marxa un nou tresc  circular 
de refugis a la zona del Parc Natural de l’Alt Pirineu, en concret als voltants  

de la vall de Santa Magdalena, a cavall entre les comarques de l’Alt Urgell 
i el Pallars Sobirà.

Després de l’èxit i consolidació de la ruta del Caracremada, (que discorre pel 
Prepirineu  del Solsonès i el Berguedà), tenia ganes de repetir l’experiència però  

ja en terres més altes del Pirineu, en indrets més salvatges.
La primera qüestió era on trobar un espai “buit” on no  coincidís amb altres rutes ja 
existents. Volia un nou projecte amb personalitat pròpia, i l’espai perfecte per fer-

ho va ser justament els voltants d’aquesta gran i desconeguda  
vall de Santa Magdalena.

Text i fotografies de Pako Crestas – www.pakocrestas.com

tE r r a  i n c ò g n i ta  
l a  nova  ru ta  

c i rc u l a r  dE l  pa rc 
nat u r a l  dE  

l’a lt  pi r i n E u

Pic de Salòria des de les proximitats del Ras de Conques
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La vall de Santa Magdalena resul-
ta ser la vall més gran del Pirineu 
sense cap mena de poble. De fet 

els  únics pobles són molt a la part baixa 
(Montenartró i Romadriu), on la vall ja es 
una mena de barranc. A partir del mo-
ment en què  guanya alçada i s’eixampla, 
no hi ha cap població, només conjunts 
molts dispersos de bordes que li donen a 
aquesta enigmàtica vall unes característi-
ques que la fan única. Al seu voltant cims 
de primer ordre com el pic de Salòria, la 
Torreta de l’Orri o el pic de  Màniga. Ràpi-
dament vaig batejar la nova ruta com “Te-
rra Incògnita”, ja que sens dubte ajudaria 
a descobrir la part de l’alt Pirineu català 
que avui en dia resulta ben desconeguda 
per a la gran majoria de muntanyencs 
d’aquest petit país.

Començarem a Castellbó, un dels pobles 
també més ignorats per la gran majoria 
d’excursionistes d’aquest país. Castellbó 
és el punt més baix de tota la travessia, de 
seguida pugem per sobre dels 1.000 me-
tres d’alçada, cota que ja no abandonarem 
fins a concloure de nou la travessia circu-
lar en aquest punt.

De camí cap al refugi del primer dia pas-
sem per Solanell, un petit despoblat on ara 
s’estan fent esforços per recuperar-lo de 
les runes gràcies al grup Reviure Solanell. 
Tenim també l’opció de passar prèviament 
per Sendes, un altre poble abandonat, en 
el qual només imperen les runes i els orti-
gars i on ja cap ànima pensa   recuperar les 
pedres caigudes. Passat Solanell guanyem 
alçada de manera ràpida a plena solana 
i pugem fins al coll de Solanell, on opcio-
nalment podem fer els primers cims de la 
Terra Incògnita: el Roc Roi (2.019 metres) i 
les Monguetes (2.091 metres), el primer co-
ronat per un curiós greny rocallós i el segon 
amb bones vistes sobre el sud i on a l’estiu 
sempre habita un nombrós ramat d’ovelles 
que dormen a tocar del cim.

La primera nit la passem al refugi de Ras 
de Conques, a 1.835 metres d’alçada. Un 

Terra incògnita – la nova ruta 
circular del parc natural de l’Alt Pirineu

racó de pau i d’espiritualitat molt poc co-
negut on menjarem com reis i descansa-
rem en un paratge idíl·lic.

La segona jornada va del refugi de Ras de 
Conques al poblet d’Os de Civís, passant 
pel Coll d’Ares, on trobarem les primeres 
restes de búnquers i el cim bonàs del Bony 
de Trescul, ple de herba verda i frondosa, 
des d’on veurem de front la pujada al rei de 
la travessia: l’estètic i airós pic del Salòria. 
Davallem vers a Os de Civís per uns pa-

ratges salvatges on, malgrat que el camí 
forma part de la xarxa de corriols mar-
cats del parc, haurem d’anar amb compte  
per seguir correctament el traçat. Aquest 
tram és un dels més atractius de la Terra 
Incògnita, amb panoràmiques superbes 
sobre les veïnes muntanyes andorranes.

Farem nit a l’hotel anomenat “la Font” 
d’Os de Civís, on gaudirem del confort 
que ens dóna un establiment de “major 
categoria”. Visita al poble obligada, amb 

Davallant vers a Os de Civís

Panoràmica des del cim més alt de la ruta: Pic de Salòria
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Terra incògnita – la nova ruta 
circular del parc natural de l’Alt Pirineu

l’església de Sant Pere com a punt més in-
teressant. Os de Civís és un poble molt cu-
riós, ja que malgrat ser part de Catalunya, 
l’únic accés rodat i asfaltat passa obliga-
tòriament pel país veí d’Andorra, tot pas-
sant pel poble amb el topònim basc més 
oriental del Pirineu: Bixesarri.

Al dia següent tornem al coll de Conflent 
pel fons de la vall i iniciem la llarga i es-
tètica pujada de l’aresta sud, sud-est del pic 

de Salòria, un cordal mancat de dificultat, 
però amb força ambient i un xic aeri, mai 
vertiginós. Tot un regal per als  sentits. 
Quan assolim el cim som  dalt del sostre  de 
la comarca de l’Alt Urgell i la visió panorà-
mica s’eixampla vers a mitja  serralada pi-
rinenca. No en va el pic de Salòria és una de 
les atalaies panoràmiques de primer ordre 
de les nostres muntanyes, un mirador pri-
vilegiat. Tot un mar de serralades s’estenen 
al nord (Monteixo, Pica d’Estats) a llevant 

(Andorra, Cerdanya) i a ponent fins a les 
llunyanes i sempre nevades Maladetes.

Continuem ara pel sector de més alta mun-
tanya de la Terra Incògnita, el llarg cordal 
dels pics de Covils fins al pic de Màniga. 
Davallem vers al Gall Fer passant abans per 
una amagada i generosa font. La posta de 
sol i el bon fer dels nostres amfitrions ens 
deixaran un gran gust de boca de la nostra 
estada a aquest magnífic refugi (juntament 
amb el bon menjar, és clar)

El següent jorn pot esdevenir força llarg 
si fem el traçat original fins a Montenar-
tró, o el podem fer més suau si optem per 
seccionar el tram en dues  jornades i fer 
nit a les bordes de Tressó. Aquestes bordes 
ens obliguen a marxar del traçat original, 
però la visita i l’estada ben val la pena, 
sens dubte som al cor de l’enigmàtica 
vall de Santa Magdalena, on fins i tot és 
possible ser sorpresos per l’amagadíssim 
ós bru. Sigui com sigui haurem de pas-
sar pel pui d’Urdosa i els escenaris de la 
Batalla de Baladredo (Guerra Civil Es-
panyola). Trobarem aquí restes dels nius 
d’ametralladores, búnquers, trinxeres, 
restes metàl·liques de bombes, etc.  un in-
dret on es respira el pes de la història i de 
la fragant injustícia que va condemnar els 
nostres avis i pares a viure amb una dicta-

Pic de Salòria vist des del cim del Bony de Trescui

A les proximitats del coll de Conflent
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dura que hem heretat en forma de pseu-
dodemocràcia. La lluita violenta és ben 
morta, només queden els fantasmes per-
duts que encara deuen errar per  aquests 
boscos com ànimes en pena. La lluita per 
la llibertat és ben viva, ja que són molts 
els fantasmes vius que ens envolten i ens 
dominen mantenint el poder heretat dels 
seus avantpassats feixistes.

Nit a Montenartró, poblet perdut i so-
litari a l’obaga de la gegantina Torreta 

de l’Orri. L’escalfor de l’abadia no té  
parangó possible. Després de la llarga 
jornada i el regust amarg dels escenaris 
tràgics de Baladredo, rebrem una ben-
vinguda saturada de gratitud i bon fer.

El cinquè (o sisè dia si hem optat per fer 
nit a les bordes de Tressó) és la darrera 
jornada per tancar el cercle. Caminem 
com broides encantats pels boscos cente-
naris de Sant Joan de l’Erm. Passem per 
les runes del sant Joan de l’Erm Vell, per  

l’edifici un xic modernista del Sant Joan 
de l’Erm Nou, pel refugi de la Basseta 
(cerveseta obligada) i des d’aquí, sempre 
cap a l’est, davallem de nou a Castellbó, 
passant pel conjunt de cases de Turbians 
i gaudint del canvi de vegetació que al-
hora ens du de nou a la calor de la terra 
baixa, aquella que queda per sota els mil 
metres i que ens torna a allunyar dels 
escenaris salvatges i misteriosos de la 
 Terra Incògnita.

Pujant l’aresta sud est del pic de Salòria amb les muntanyes d’Andorra i Cerdanya de rerafons

A la serra de la Costa de Servellà, amb les muntanyes d’Andorra a l’horitzó



30

Terra incognita – la nova ruta 
circular del parc natural de l’alt pirineu

Terra Incògnita.
L’ORGANIZACIÓ:
Des de l’organització oferim un paquet  amb un preu tancat que inclou gestió de reserves, pernoctacions , sopars, esmorzars i pícnics 
a preu reduït, samarreta exclusiva de la ruta, mapa de la ruta, dossier amb l’explicació exhaustiva de l’itinerari i descomptes especials 
a on-line pakocrestas.com.

Més informació:
www.catalonia-trekking.com – grannord.wordpress.com – reutagrannord@gmail.com – 615626813 (Pako Crestas)

OFERTA ESPECIAL SUBSCRITORS i LECTORS DE LA REVISTA EXCURSIONISME
Com a promoció especial per a l’any 2016, i per tal de donar a conèixer la nova ruta circular de la Terra Incògnita, tot aquell que ens 
digui que ha llegit aquesta nota podrà gaudir d’un descompte de 10 euros del preu global del paquet  de la ruta

FITXA TÈCNICA

1r DIA: CASTELLBÓ – REFUGI  RAS DE CONQUES 

2n DIA: REFUGI  RAS DE CONQUES – OS DE CIVíS
 

Punt d’inici: Castellbó
Punt final:  refugi Ras de Conques
Punts de referencia: Castellbó, Solanell, Roc Roi,  
Coll de Solanell, Monguetes, Creu de Ras de Conques,  
Refugi  Ras de Conques
Llargària: 13 Km 940 m
Punt més alt: 2.043 m
Punt més baix: 798 m
Desnivells:  + 1.443 m/ - 405 m
Tracks: te’ls facilitem amb la inscripció

Punt d’inici: refugi  Ras de Conques
Punt final:  Os de Civís
Punts de referència: Refugi Ras de Conques,  
Cap de la Devesa, Sant Bartomeu, Coll de la Creueta,  
Bony de Covil, Bony de la Torredella, Coll d’Arés,  
Plana d’Alfa, Coll de Laquell, Bony de la Costa,  
Borda de la Plana, Os de Civís
Llargària: 14 Km 90 m
Punt més alt: 2.405 m
Punt més baix:  1.485 m
Desnivells:  + 1.037 metres / - 1.389 m
Tracks: te’ls facilitem amb la inscripció

Pujant per la vall de Salòria vers al Coll de Conflent
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3r DIA: OS DE CIVíS – SALÒRIA – REFUGI  DEL GALL FER 

5è DIA: MONTENARTRÓ – CASTELLBÓ

4t DIA : REFUGI DEl GALL FER – MONTENARTRÓ (OPCIÓ DE 
FRACCIONAR-LO PASSANT EL COLL DE SO DES DEL POBLE DE 
FERERRA I FENT NIT A LES BORDES DE TRESSÓ) 

Punt d’inici: Os de Civís
Punt final: refugi del  Gall Fer
Punts de referència: Os de Civís, Borda de la Plana,  
Coll de Conflent, Pic de Salòria, Coll de Finestres,  
Portarró de Sabollera, Bony de  Covil, Pic de Màniga,  
Refugi del Gall Fer
Llargària: 20 Km 390 m
Punt més alt: 2.789 m 
Punt més baix: 1.487 m
Desnivells: + 1.618 m/ - 1.563 m
Tracks: te’ls facilitem amb la inscripció 

Punt d’inici:  abadia de Montenartró
Punt final:  Castellbó
Punts de referència: Abadia de Montenartró, Sant Joan Vell, 
Refugi de la Basseta, Santa Creu, Castellbó
Llargària: 20 Km 760 m
Punt més alt:   1.733 m
Punt més baix: 794  m
Desnivells:  + 673 m / - 1.184  m
Tracks: te’ls facilitem amb la inscripció

Punt d’inici:  Refugi del Gall Fer
Punt final:  abadia de Montenartró (Montenartró)
Punts de referència: Refugi del Gall Fer, El Farro, Burg,  
Ferrera, Alendo, Mallolís, Coll de Trescollo, Pui d’Ordusa,  
Cap de Baladredo, Collet dels Cortalets, la Castelleta,  
Mare de Déu de Buisé, la Moleta, riu de santa Magdalena, 
Montenartró
Llargària:  24 Kms 920 m
Punt més alt:   2.083 m
Punt més baix: 1.017 m
Desnivells:  + 1.811 metres / - 1.777 metres
Tracks: te’ls facilitem amb la inscripció

Davallant del pic de Salòria vers als Pics de Covil
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A partir de principis del segle XX 
alguns alpinistes, principalment 
alemanys, austríacs i italians, co-

mençaren a escalar les parets dels diferents 
massissos dels Alps orientals per vies de 
gran dificultat. Per fer front a aquests rep-
tes calgué, per una banda, introduir tot un 
seguit de mitjans artificials per assegurar 
i superar els passos més complicats i, per 
una altra, desenvolupar una nova tècni-
ca d’escalada. Així, cap a l’any 1910, Otto  
Herzog començà a utilitzar uns mosque-
tons semblants als que empraven els bom-
bers de Munic. Simultàniament, Hans  
Fiechtl dissenyà uns pitons, que millo-
raven clarament els ja existents. Alhora, 
Hans Kresz inventà els manchons, que eren 
uns peus de gat amb sola de feltre premsat 
que tenien una gran adherència. Final-
ment, Hans Dülfer desenvolupà un conjunt 
de tècniques per treure el màxim profit 
d’aquests nous invents. El gran progrés que 
es produí durant aquest temps en el món 
de l’escalada animà Willo Welzenbach a 
presentar l’any 1926 la històrica escala de 

L’atzavara, pita, o pitera és una planta 
originària d’Amèrica, on es coneix amb 
el nom de  maguey.  Va ser introduïda 
a Europa a principis del segle XVI pels 
espanyols i amb el pas del temps s’han 
naturalitzat a la regió mediterrània, espe-
cialment vora el litoral, on floreix normal-
ment. Inicialment es va confondre amb 
l’àloe i de fet el nom “atzavara” prové de 
l’àrab magrebí as-abāra, que designa el 
sèver o suc de l’àloe. El nom científic aga-
ve  deriva del grec i significa “meravella”.

És una planta d’una gran talla que es ca-
racteritza perquè les fulles creixen des del 
sòl mateix agrupades formant una roseta 
que pot arribar a tenir un diàmetre de 
quatre metres. Les fulles, de to verd gri-
senc o blavós, són carnoses, dures, molt 
grosses, de fins a dos metres de llargada i 

dificultat de sis graus, reservant l’últim ni-
vell a l’extremadament difícil. Les primeres 
escalades de sisè grau es van fer entre 1920 
i 1930. Moltes van ser protagonitzades per 
alpinistes de l’escola de Munic, que adop-
taren les tècniques proposades per Dülfer. 
Una de les primeres ascensions extremada-

25 cm d’ample,  presenten el marge espi-
nós i estan rematades per una forta espina.

L’atzavara és una planta monocàrpica 
que només floreix una vegada al llarg 
del seu cicle vital, que sol durar uns 25 
anys, i després mor deixant una gran 
descendència en plançons d’arrel. Quan 
floreix creix del seu centre una llarga 
tija llenyosa que pot assolir fins als 10 
m d’alçada que porta un grup piramidal 
d’inflorescències formades per nombro-
ses flors de color groc verdós. Les flors 
són pol·linitzades habitualment per rats-
penats. El fruit és una càpsula allargada. 

Algunes varietats són molt apreciades en 
jardineria per la seva resistència a la se-
quera, l’adaptació a tota mena de sòls i les 
seves poques exigències. També es conrea 

ment difícil, i possiblement la més impor-
tant des d’un punt de vista històric, va ser la 
protagonitzada per Emil Solleder i Gustav 
Lettenbauer, que l’agost de 1925 van supe-
rar “la paret de les parets”, és a dir, els 1.200 
metres de desnivell de la  cara nord-oest de 
la Civetta en 15 hores i utilitzant, només, 
una dotzena de pitons. Emil Solleder (Mu-
nic, 1899 - La Meije, 1931) va ser un alpinis-
ta i guia de muntanya de l’escola de Munic. 
Començà a escalar  les parets calcàries de 
les serralades tiroleses de Karwendel, Wil-
der Kaiser i Wetterstein. Posteriorment 
protagonitzà ascensions a les  Dolomites 
que, per la seva dificultat extrema, han 
assolit la categoria de mítiques. A més de 
la Civetta, destaquen, respectivament, les 
dels anys 1925 i 1926, a la paret nord de 
la Furchetta (Odle) amb Fritz Wiessner 
i a la paret est del Sass Maor (Pale di San 
Martino) amb Franz Kummer. El juny de 
1931 patí un accident mortal mentre feia la 
travessa de les arestes de la Meije (Écrins) 
amb un client. La clàssica via Solleder-
Lettenbauer a la Civetta ens el recorda. 

per l’extracció de fibres de les seves fulles 
que serveixen per a produir cordes i xarxes. 
Però potser el seu ús més conegut és la pro-
ducció a Mèxic de licors tradicionals. El suc 
extret de la saba de la tija floral de la planta 
es fermenta per a produir una beguda ano-
menada pulque. Per destil·lació d’aquesta 
beguda s’obté el mescal. Un dels mescals 
més conegut és el tequila, que és un destil·lat 
amb denominació d’origen obtingut en una 
àrea i amb una espècie concreta d’agave.

Manel Canales

sms de         muntanya

Atzavara
Lluís Catasús

Família: Agavàcies. Espècie: Agave americana

Emil Solleder, fer l’extremadament difícil
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El Piz Bernina amb els seus 4.049 metres 
d’altitud és el cim més alt dels Alps Orien-
tals, i el primer quatremil a l’est de la gran 
serralada centreeuropea. El Piz Bernina 
situat íntegrament a Suïssa, en el cantó 
dels Grisons, és el punt culminant i únic 
quatremil de la complexa i aïllada serra-
lada del Bernina, frontera natural entre 
Itàlia i Suïssa, que s’orienta d’est a oest tot 
agrupant un seguit de cims importants: el 
Piz Palü (3.900 m), el Piz Zupò (3.996 m), 
el Piz Argient (3.945 m), el Piz Scerscen 
(3.971 m) i el Piz Roseg (3.937 m). El Piz 
Bernina es troba exactament en una aresta 
orientada de sud a nord que s’extén des de 
l’Spalla, avantcim i únic punt que supera 
els quatre mil metres després del cim prin-
cipal, fins al Piz Morteratsch (3.751 m), tot 
separant dues importants valls glaciars: 
la de Morteratsch a l’est, i la de Tschierva 
a l’oest, les aigües de les quals conflueixen 
més endavant en el riu Eno, afluent del 
Danubi, per la qual cosa el massís del Ber-
nina és el punt més alt de la conca hidro-
gràfica del Danubi. Per tant aquesta serra-
lada constitueix la divisòria d’aigües entre 
les que desaigüen al Mar Negre, pel nord, 
i les que ho fan al Mar Adriàtic, pel sud.
La primera ascensió al Piz Bernina 
s’atribueix al topògraf suís Johann Coaz, 
originari de la veïna població de Chur situa-
da al nord del massís i capital del cantó dels 
Grisons. El 13 de setembre de 1850 Johann 

Coaz, de vint-i-vuit anys, es fa acompanyar 
pels germans Jon i Lorenz Ragut Tscharner 
amb la intenció d’assolir el cim del Bernina 
des de l’est. A les sis del matí el grup es posa 
en marxa des de la posada Bernina situa-
da a 2.050 metres i remunten la glacera de 
Morteratsch fins a la Fuorcla Crast’ Agüzza, 
coll de 3.601 metres situat entre la punta del 
mateix nom i el Piz Bernina, el qual assolei-
xen a les sis de la tarda del mateix dia. Grà-
cies als coneixements i instruments topo-
gràfics de Coaz, la muntanya és catalogada 
i registrada a partir d’aquest moment com a 
Piz Bernina, agafant el nom del proper Pas-
so del Bernina que supera el massís per l’est 
en la ruta de Suïssa cap a Itàlia. Poc abans 
de morir el topògraf desvetllaria que el dia 
següent a l’ascenció, en explicar la seva 
gesta als habitants de la propera problació 
de Samedan alguns no se’l cregueren, per 
la qual cosa es veié obligat a instal.lar un 
telescopi davant del mateix hotel Bernina, 
per mostrar als allí presents la bandera que 
havia deixat onejant al cim del Piz Bernina.
El 1866, F.F. Tuckett i F.A.Y. Brown acom-
panyats dels guies C. Almer i F. Ander-
matten emprenen un nou intent, ara des 
del vessant italià. A mitjanit surten d’Alpe 
Foppa fins assolir la punta de l’Spalla, úni-
ca cota de més de quatre mil metres del 
massís, situada a la frontera entre Itàlia i 
Suïssa, des d’on ataquen el cim del Ber-
nina directament per la seva cresta sud, 

el qual trepitgen a les onze del matí. El 
descens el fan pel nord fins a Pontresina.
La ruta més atractiva i estètica de la mun-
tanya, però, és la que discorre directament 
per l’aresta nord a través de l’anomenada 
Biancograt, una llarga cresta de gel que 
culmina en el Piz Bianco (3.995 m), el qual 
se separa del pic principal per la profunda 
bretxa Bernina. El primer intent per aques-
ta via fou dut a terme el 12 d’agost de 1876 
per H. Cordier i T. Middlemore amb els 
guies J. Jaun i C. Maurer, els quals assoliren 
amb èxit el Piz Bianco però no es veieren 
capaços de superar la impressionant bretxa 
que els separava del seu objectiu, havent 
de retrocedir sobre els seus propis passos. 
Dos anys més tard, Paul Güssfeldt acom-
panyat dels guies H. Grass i J. Gross, assolí 
definitivament el Piz Bernina per l’aresta 
nord convertint-se en el primer alpinis-
ta en completar la ruta de la Biancograt.
La primera ascensió hivernal absoluta al 
massís fou aconseguida per C. Colmus 
amb els guies C. i U. Grass el 15 de març 
de 1929. L’anècdota de la muntanya la pro-
tagonitzà l’extraordinari alpinista austríac 
Hermann Buhl, autor de les primeres al 
Nanga Parbat i al Broad Peak, quan per 
guanyar una aposta de 200 francs suïs-
sos va assolir el Piz Bernina des del nord 
en sis hores des de la cabana Boval (2.495 
m) i descendí en quinze minuts la Bian-
cograt, establint el rècord de la muntanya.

PIZ BERNINA, el quatremil alpí més oriental
Eduard Soler

retalls de       muntanya
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Les curses d’orientació neixen l’any 1888 
a Suècia, on es van començar a practicar 
com a entrenaments militars. La prime-
ra prova esportiva es va celebrar prop 
d’Estocolm el 1919, però l’arribada a 
l’Estat espanyol no va ser fins als anys 80. 
Aquest esport consisteix a completar 
una prova contra rellotge i sense itinera-
ri fixat, en la qual el corredor ha de pas-
sar per unes fites o balises assenyalades 
en un mapa en el mínim temps possible 
i amb l’única ajuda d’una brúixola. Per 
les seves característiques es pot fer ca-
minant, corrent, en BTT, caiac, esquís, 
raquetes i fins i tot en cadira de rodes. A 
més es tracta d’un esport per a totes les 
edats.

Entre les novetats d’aquest any, destacar que hi haurà 32 pel·lícules 
de primer nivell que competiran per la Flor de Neu d’Or, del 13 al 
22 de novembre en un Festival que inaugurarem de forma molt es-
pecial. Amb l’espectacle ‘40 anys de catalans a 8.000 metres’ repas-
sarem les gestes més rellevants de l’himalaisme del país: imatges i 
testimonis en directe com Josep Manuel Anglada, Òscar Cadiach, 
Carles Vallès, Araceli Segarra, Ferran Latorre i molts més en una 
proposta excepcional!

També hi ha programada una retrospectiva sobre els francesos 
Erik, Anne i Veronique Lapied, que rebran a Torelló el premi de 
l’Associació Internacional de Cinema de Muntanya (IAMF); També 
hi haurà sessions amb les propostes més extremes, una jornada per 
als amats de la neu, i una sessió per als més petits. També una expo-
sició en 3D sobre Emili Juncadella al teatre Cirvianum! 

Tota la programació detallada a:

http://www.torellomountainfilm.cat/

Els participants es divideixen normal-
ment en diferents categories  -segons 
edats i sexe- i el dia de la cursa surten per 
grups reduïts de manera esglaonada per 
evitar que tots el corredors segueixin el 
mateix recorregut.

La prova té tres formats diferents:

Lineal individual: cada corredor té assig-
nada una hora de sortida i ha de trobar 
les fites en l’ordre prèviament indicat.

Relleus: el rellevista agafa un mapa quan 
arriba el seu company i fa la cursa indi-
vidualment. Al final se sumen els temps 
de tot l’equip.

Score: l’orientador ha de trobar les fites 
en l’ordre que ell decideixi. Es pot limi-
tar el temps màxim o el nombre de fites 
a trobar.

La diferència que hi ha entre aquestes 
proves i el runnig és que els runners són 
més individualitzats mentre que les cur-
ses d’orientació són un esport per com-
partir.
Les curses d’orientació permeten visitar 
indrets i fer esport a la vegada.

Les curses d’orientació

La 33a edició del Festival 
BBVA de Cinema de 

Muntanya a punt 
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amb la col·laboració del Centre 
de Normalització Lingüística de 
Barcelona Delegació de l’Eixample

notícies i        activitats

llengua i        muntanya
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Savassona, espai natural  

Sant Pere de Casserres 

O
so

na
O

so
na

Horari: el circuit pot fer-se en 1h però val la pena gaudir de 
l’espai amb calma.

Desnivell: +/- 60 m.
Dificultat: ruta molt curta i fàcil, ideal per a la iniciació a 

l’excursionisme amb infants  i amb molts centres d’interès. 
Època: tot l’any, però en gaudirem més a la primavera i a la 

tardor. Eviteu dies de pluja o posteriors.
Cartografia: Guilleries–Savassona Espai Natural. Esc. 1:25.000 

editat per la Diputació de Barcelona.
Bibliografia: Savassona. Guia de Boulder i escalada, de Gui-

llem Crusats. Editorial Alpina.
Accés: després de circumval·lar Vic per l’eix transversal (C-25) 

prendrem la sortida número 183 cap a Roda de Ter. A cinc-
cents metres de la sortida prenem un trencall a mà dreta cap 
a Tavèrnoles i el Parador Nacional de Turisme. Seguim la 
carretera BV-5.213, passem de llarg el nucli de Tavèrnoles i 
al cap d’un quilòmetre i mig passat fem un marcat revolt de 
180º al pla de Savassona. Cent metres més enllà trobem un 
estacionament al costat esquerre de la carretera

Descripció: Excursió ideal per a fer amb infants, on trobem 
concentrats molts punts d’interès paisatgístic i patrimo-
nial. Fem un circuit en sentit antihorari per anar descobrint 

Horari: 1h 30 fins al monestir; de 2 h 30 min a 3 h pel circuit a 
les quals afegirem el temps de visita al monestir.

Desnivell: +/- 150 m.
Dificultat: camins ben senyalitzats tant a l’anada com a la tor-

nada.
Època: tot l’any, tot i que la tardor i la primavera són les mi-

llors èpoques.
Cartografia: El Collsacabra. Escala 1: 25.000. Editorial Piolet. 
Accés: Després de circumval·lar  Vic per l’eix transversal  

(C-25) prendrem la sortida número 183 cap a Roda de Ter. 
A cinc-cents metres de la sortida prenem a mà dreta la ca-
rretera BV-5.213 cap a Tavèrnoles i el Parador Nacional de 
Turisme. Estacionem al coll de Terrades cinc-cents metres 
abans d’arribar al Parador.

Descripció: Sant Pere de Casserres s’alça a la part interior d’un 
pronunciat i engorjat meandre del riu Ter que avui en dia 
és envoltat per la cua del pantà de Sau. Del coll de Terrades, 
amb vistes al pantà de Sau, seguim per la carretera cap al 
Parador. Cent metres abans d’aquest enfilem a l’esquerra 
la pista asfaltada que du al monestir. Passat el primer zig-
zag  trobem a mà dreta, ben assenyalat, el camí al monestir i 
marques grogues i blanques del PR-C-40-2. Iniciem així un 
encisador i obac camí dintre un bosc d’alzines que recorre 

Pasqual Garriga i Martí

ressenyes
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Savassona, espai natural  
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tot el vessant nord-est del llom de Casse-
rres. Anem enlairats sobre el pantà que 
ofereix vistes canviants a cada revolt. El 
camí puja i baixa i a la tardor hi trobem 
una gran diversitat de bolets. Al cap 
d’uns 40 min el camí s’acosta a la pista 
asfaltada i tot seguit unes escales a mà 
esquerra ens permeten enfilar-nos sobre 
el Puig dels Moros, de 593 m amb vistes 
a banda i banda del meandre i des del 
qual  tenim la primera visió del mones-
tir. Baixem del cingle i seguim avançant 
cap a l’extrem de la carena. Arribem al 
collet de Casserres (1 h 15 min) on hi ha 
l’aparcament de visitants del monestir. 
Entrem a l’espai condicionat per als vi-
sitants a través d’un bar restaurant. Tra-
vessem un prat i un bonic tram enlairat 
i protegit sobre una llisa cinglera de la 
qual sortim per una entalla a la roca. 
Arribem a l’entrada del monestir que 
hem de visitar pagant entrada. L’espai 
està molt ben condicionat pel consell 
comarcal d’Osona. Ben il·luminat i 
amb panells explicatius del que fou el 

Sant Pere de Casserres 

ressenyes

aquest espai. De l’estacionament prenem 
un camí que sota una línia d’alzines en-
cara el cingle on distingim l’església 
de Sant Feliuet. Tres-cents metres més 
enllà creuem una pista entre camps de 
cereals i entrem de ple en l’espai natural 
de Savassona. El primer que ens crida 
l’atenció és un enorme bloc de pedra 
de set metres d’altura, aïllat i plantat al 
mig d’un prat cobert d’herba, és el Dau. 
Probablement hi trobareu gent escalant. 
Darrere el Dau, aquí i allà, trobareu 
més blocs de gres despresos del cingle 
escampats pel prat a l’ombra d’una pi-
neda. És una zona d’escalada en blocs 
de pedra molt apreciada pels escaladors 
amb vies de tota dificultat fins al 8C. Hi 
ha evidències que en aquest lloc d’aire 
màgic hi hagué un poblat ibèric en el 
tercer mil·lenni abans de Crist. Darrere 
la pineda comença un bosc d’alzines on, 
ben senyalitzades, sobresurten diverses 
pedres baixes i cobertes de líquens ple-
nes de gravats. Destaquen la Pedra de 
les Bruixes amb nombroses creus i la 

Pedra de l’Home amb una figura antro-
pomorfa. Tornem als blocs d’escalada 
i encarem el gran cingle que domina 
tot l’espai. Al seu costat est arrenca un 
camí evident que s’enfila  per l’obaga 
del darrere on trobem escales tallades a 
la pedra i que en pocs minuts ens situa 
sobre el cingle. Allí trobem l’Ermita de 
Sant Feliuet, santuari preromànic  del 
s.X i nau refeta el s.XI. Al seu voltant 
picades a la pedra hi ha tombes antro-
pomòrfiques. És un lloc ple d’encís i un 
bon mirador. Al nord tenim els cingles 
del Cabrerès i un meandre del Ter. Al 
sud distingim el castell de Savassona, 
sobresortint sobre el bosc, que tot seguit 
visitarem. Baixem el cingle i ens dirigim 
a l’oest passant per una zona de grans 
blocs coberts de molsa i  líquens  que no 
s’escalen. Un d’ells, molt gran, té rastres 
d’una edificació construïda al seu re-
cer. Arribem a la carretera, la creuem 
i per un corriol al peu d’uns plataners 
arribem a l’entrada del castell i la seva 
masoveria tancats al públic. Al seu cos-

tat admirem l’església de Sant Pere de 
Savassona del s.XI amb les façanes in-
tactes, i l’interior refet el s.XVII. Desfem 
els cent metres que ens separen del punt 
on hem aparcat per l’accés asfaltat.

primer i únic monestir bene-
dictí de la comarca. A més 
de l’església, el claustre i les 
dependències, cal fixar-se 
també en els elements exte-
riors d’aquesta joia del romà-
nic català: absis, campanar, 
tombes. De tornada desfem 
el camí fins just passat el Puig 
dels Moros. Allí trobem deguda-
ment assenyalat el trencall del PR-
C-40 que va cap a Tavèrnoles i Vic. 
Travessem la pista asfaltada i iniciem un 
camí evident que baixa amb força cap al 
vessant sud-oest de la carena anomenat 
la Solella. El camí obac té marques gro-
gues blanques i vermelles ja que se  so-
lapen el PR i el GR 210. Perdem més de 
cent metres d’altura i arribem prop del 
nivell del pantà a una pista d’aparença 
abandonada. Trobem un clarificador 
pal indicador i seguim la pista en direc-
ció sud-est per un agradable, suau i pro-
gressiu ascens fins al coll de Terrades on 
tenim el cotxe.
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Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 30 de 
novembre, les solucions dels mots encreuats a l’adreça electrònica 
del concurs: concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre 
nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per 
participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un lot de llibres 

de muntanya. En el proper número de la revista sortirà publicat les 
solucions i el nom del guanyador. El guanyador del concursionisme 
388 dedicat a l’alzinar és Imma Muntadas. A la pàgina web de la 
revista www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes a les 
preguntes dels números anteriors.

Solucions del Concursionisme 388: 1 Matabou, 2 Marfull, 3 Lligabosc, 4 Arboç, 5 Aladern, 6 Galzeran, 7 Heura, 8 Arítjol, 
9 Esparreguera, 10 Rogeta, 11 Ridorta, 12 Llentiscle, 13 Gla, 14 Càdec, 15 Garric. 

El Moianès és una nova comarca situada a la Catalunya central aprovada pel Parlament de Catalunya el 15 d’abril 
del 2015, desprès de la realització d’un referèndum no vinculant en el qual l’electorat moianès es declarà majoritària-
ment a favor de la creació de la comarca.

 1.  Aquest polític nascut a Castellterçol fou president de la Man-
comunitat de Catalunya.

 2. En aquesta vall situada al curs mitjà de la riera de Calders es 
troba el salt de la Tosca i el Molí de Brotons.

 3. Capital del Moianès.
 4.  Aquesta riera és l’eix principal de la xarxa hidrogràfica de la 

nova comarca.
 5. Castellterçol conserva un gran nombre de poues de glaç.  

Recentment ha estat restaurada aquesta poua de gel i forma 
part del projecte Ecomuseu del Moianès. 

 6. Festival Internacional de Cinema Fantàstic del Moianès.
 7. El sostre de la comarca amb 1.056 m, situat al sud-est del 

poble de l’Estany.
 8. Famosa fageda situada a cavall entre el Moianès (Castellcir) i 

Osona (Balenyà i Centelles).
 9. Nombre de municipis que formen la nova comarca. 
 10. De nom Francesc aquest tenor nascut a Moià va esdevenir 

una de les figures operístiques catalanes més internacionals 
gràcies a les seves interpretacions de les òperes de Wagner.  

 11. A Moià va néixer el Conseller en Cap de la ciutat de Barcelona 
i heroi de la seva defensa durant el setge per les tropes borbò-
niques el 1714.

 12. En aquest poble es troba el principal monestir de la comarca 
fundat l’any 1080 amb un magnífic claustre romànic. 

 13. Nom que rep el castell de Castellcir encimbellat sobre un 
penyal singular. Està documentat per primera vegada l’any 
1014.

 14. La majoria dels municipis de comarca del Moianès abans 
pertanyien a aquesta altra comarca.

 15. Aquestes coves situades a Moià són unes de les cavernes pre-
històriques d’Europa més riques en fauna del Quaternari.
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