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Les rutes prenen com a referència la casa
de colònies de la Ruca per anar
descobrint pous i poues de glaç, molins
fariners, geologia, arbres, colònies tèxtils,
masies i castells, sense oblidar el
romànic…

Sinopsi Caminant per racons del Moianès t’ofereix un recull de 15 itineraris que et
permetran conèixer els racons més bells de la comarca del Moianès, tots amb
personalitat pròpia. Afegeix diverses pinzellades sobre geologia, vegetació, història, art
i arqueologia industrial de la zona, perquè t’aproximis de primera mà als molins
fariners, a les poues de gel, al rentador de llana o a la colònia tèxtil que s’hi poden
trobar. És, en definitiva, una mostra de la riquesa i de la diversitat de possibilitats de
descoberta que ofereix el gran altiplà del Moianès. Dalt dels seus turons, podràs albirar
les muntanyes del nord de Catalunya des del Pirineu fins a Collserola, i tota una colla
de rieres que desguassen les seves aigües al Llobregat, el Ter i el Besòs. Aquesta
publicació ha estat impulsada per la Fundació Pere Tarrés, propietària de la casa

Premsa Cossetània Edicions 977602591 / cossetania@cossetania.com

	
  

de colònies de la Ruca, des d’on totes les excursions del llibre són assequibles.
Miquel Jaumot i Bisbal (Barcelona, 1950). Geògraf, ha estat professor de secundària
i del Departament de Natura de l’Escola de l’Esplai de la Fundació Pere Tarrés. Ha
buscat, descrit, mesurat i pintat senders de gran recorregut com a membre del Comitè
Català de Senders i com a vicepresident de Senders de Catalunya. Va coordinar el
llibre Excursiones por la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Amb en Lluís Arrondo
van redactar La Ruca, una aproximació al Moianès. També ha publicat Serralada de
Marina. La Conreria. Guia del parc; La vall de Lillet (del Riutort al Junyent), i 100
itineraris al voltant de cases de colònies. Ha col·laborat en les revistes Estris, Pirineos,
Descobrir i Vèrtex. Enamorat del Moianès, li agrada conèixer racons i viaranys poc
freqüentats, observar el paisatge o estudiar-ne l’evolució.

Extractes del llibre

Premsa Cossetània Edicions 977602591 / cossetania@cossetania.com

	
  

