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Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET
muntanya ja que, tret de en els
cims més alts i les geleres més
persistents, ens costa trobar
pendents prou continus perquè
l’esquiada sigui prou agradable.
Què ens queda, doncs, a qui
ens agrada la muntanya? Els
Prepirineus. Aquestes carenes
que s’alcen al sud del la serralada
principal, amb alçades més

modestes, ofereixen oportunitats
per a la pràctica dels esports
de muntanya en aquestes
temporades intermèdies.
També hi podem trobar la pau
i la calma que sovint trobem a
faltar a les muntanyes més més
conegudes, molt més freqüentades
que no pas els cims més discrets
de la serralada prepirinenca.

La proposta
Un itinerari ideal per gaudir de la bellesa, la pau i l’atractiu
muntanyenc que ens ofereixen els prepirineus és l’ascensió al
Cogulló d’Estela, als rassos de Peguera. Si bé és cert que l’antiga
estació d’esquí és un idret molt freqëntat, l’itinerari que us
proposem discorre per camins tranquils, per indrets de gran
bellesa i combina el senderisme, moltes oportunitats per gaudir de
la natura i alguna dificultat tècnica a l’abast de tothom.

Al juny,
prepirineus

del damunt el pes de la neu i
floreixen les primeres flors de
muntanya.

Quan ja ha començat el procés
del desglaç, caminar per
les comes innivades, és una
experiència poc agradable,
Tanmateix, a les parts més altes amb trams encara glaçats que
dels Pirineus, especialment
Finalment arriba la primavera
s’alternen amb plaques més toves
als racons més obacs, la neu es on ens podem enfonsar fins als
a les muntanyes. El mantell
resisteix a desaparèixer. Les nits genolls.
blanc que les ha cobert durant
l’hivern es va retirant a poc a poc encara hi són fredes i el sol de la
primavera no és prou fort com Tampoc és el temps adequat
i els prats recuperen la verdor,
per desfer-la durant el dia.
per a la pràctica de l’esquí de
els arbres del bosc es treuen

Es tracta de pujar a aquest cim des del Santurai de Corbera, a
Espinalbet, per la font i els plans de Tagast i el coll d’Estel·la. El
camí passa per magnífics boscos de pi roig i prats coberts de flors.
A partir dels 1700 m el pi roig és substirtuït pel pi negre. Entre el
coll d’Estela i el cim hi ha un tram de grimpada fàcil, equipat amb
una corda fixa, i alguns passos estrets que fan força impressió, tot
i no presentar cap dificultat. Des del cim es pot gaudir d’una vista
esplèndida de la serra de Queralt, les planes agrícoles del Bergueda i
els massissos de Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
Al codi QR de la fotografia hi trobareu una track part de la qual
segueix aquest camí

Les activitats del mes de juny

COLÒNIES DE MUNTANYA

INFANTIL I JUVENIL

del 4 al 24 de juliol

EnCETem

CASAL D’ESTIU

5 i 6 de juny: Sortida a Montblanc i Prades
13 de juny: Cloenda al PN del Montnegre – Corredor

del 28 de juny al 30 de juliol

AvanCET

I també Casal d’estiu al setembre

5 i 6 de juny: Sortida a Montblanc i Prades
13 de juny: Cloenda al PN del Montnegre – Corredor

ESTADES D’ALTA MUNTANYA
SENDERISME

Darrera setmana de juliol
Per a infants i joves nascuts entre 2013 i 2004

Horitzons

5 de juny: Volta per les castanyedes del Montseny

CULTURA

I també...

Senders

10 de juny: Ocells i Cultura
16 de juny: Presentació del llibre Rellinars a les teves mans

CAMPAMENT D’ALTA MUNTANYA

13 de juny: Engeguem de nou! Al Lluçanès

Passejades pel Parc

16 de juny: Turó de les Rovires, Morral Gran, Morral d’en
Bens, coll Prumera

Travessades familiars

19 de juny: Fonts dels torrents de Botelles i Ribatallada

Marxa nòrdica

12 de juny: Altafulla

EXPOSICIONS
del 28 de juny al 25 de juliol: Exposició col·lectiva de
fotografies de persones associades al CET
Trobareu tota la informació del
Centre Excursionista de Terrassa
i les nostres activitats a:

CIÈNCIES NATURALS
Ornitologia

Maig, juny i juliol: Projecte orenetes 2021
12 de juny: Coll de Pal

ce-terrassa.cat

de l’1 al 15 d’agost a Picos de Europa

NOUS PROJECTES
A la darrera assemblea general els socis van aprovar
l’adquisició d’una part de l’actual seu social de l’Arxiu
Tobella. Aquesta ampliació en l’espai disponible ens
permetra tirar endavant un seguit de projectes prioritaris
per l’actual junta directiva:
• Escola de muntanya homologada
• Integració social d’infants, joves i adults
• Activitats extraescolars diàries
• Colònies d’estiu
• Estades esportives estivals per a joves
• Activitats funcionals per a gent gran
• Creació i gestió del refugi de Cellers
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