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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

DESEMBRE 2005

1, dijous - ACTE INFORMATIU SOBRE LA CONSTRUCCIÓ 
DE LA CARRETERA DE COLL D’ESTENALLES 
A MATARRODONA. CENTRE-ACTES

- AVENC DE LA BARGADERA. CENTRE-ACTES
- Conferència clausura 44è Curs d’Iniciació a 

l’Espeleologia. SIS

4, diumenge - CONCENTRACIÓ DE PROTESTA CONTRA EL 
PROJECTE DE CARRETERA DEL COLL D’ESTENALLES
A MATARRODONA. CENTRE-ACTES

5, dilluns - Tertúlies fotogràfiques. S. de Fotografia

10 i 11, dis. i diu. - Sortida a concretar. CIM-TRAÇA. S. d’Alta Muntanya

13, dimarts - Cloenda del curs. Grup d’Ornitologia. S. de Ciències Naturals

14, dimecres - Conferència sobre fotografia de muntanya. Curs d’Excursionisme

16, divendres - Assemblea General Ordinària. S. d’Excursionisme

17, dissabte - Projecció col·lectiva al CET. S. de Fotografia

17 i 18, dis. i diu. - Sortida al Pedraforca. Curs d’Excursionisme

18, diumenge - Dinar de germanor a Collsuspina. S. de Fotografia
- Sortida espeleokinder. SIS
- Tercera etapa. Caminades pel parc natural 

de Cadí-Moixeró. Vocalia de Senders. S. d’Excursionisme
- Petites travessades familiars -CXLI- 2a època. S. d’Excursionisme
- Sortida Farigolakinder (LXX). S. d’Excursionisme
- Sortida a Sant Llorenç del Munt. S. Infantil i Juvenil

19, dilluns - Tertúlies fotogràfiques. S. de Fotografia

20, dimarts - Cloenda del curs. Grup d’Ornitologia. S. de Ciències Naturals

22,  dijous - ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. CENTRE

24, dissabte - CELEBRACIÓ DE LA MISSA DEL GALL. CENTRE-ACTES

26, dilluns - XXXVII CONCERT DE NADAL i TRADICIONAL 
VETLLADA DE POESIA. CENTRE-ACTES

- Tradicional sortida de Sant Esteve. Vocalia de Clàssiques. S. d’Excursionisme

GENER  2006

1, diumenge - Sortida d’esquí de fons. Vocalia de Clàssiques. S. d’Excursionisme

8, diumenge - Sortida Farigolakinder (LXXI). S. d’Excursionisme

10, dimarts - Presentació del Curs d’Orientació amb GPS. Centre

12, dijous - AÇORES: EXTREM OCCIDENTAL D’EUROPA. CENTRE-ACTES

AMB EL SUPORT DE:
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

Diumenge 4 de desembre de 2005

CONCENTRACIÓ DE PROTESTA CONTRA 
EL PROJECTE DE CARRETERA DEL 

COLL D’ESTENALLES A MATARRODONA

A 2/4 d’11 al Coll d’Estenalles

D’aquí marxarem cap el Coll de Boix

Podeu dur pancartes

Davant l’imminent inici de la construcció d’aquesta carretera, al cor del parc natural i dins l’àrea de màxima
protecció, tots els qui estimem aquesta muntanya i la natura, cal que reaccionem i diguem també la nostra
opinió.

VOLEN TALLAR MÉS DE 2.000 ALZINES!
VOLEN DINAMITAR PROP DE 5.000 TONES DE ROCA!

Quan ja semblava un projecte oblidat, després de 18 anys d’oposició, i aprofitant el pànic dels recents
incendis, la Diputació vol executar aquest gravíssim atemptat ecològic, només per poder-se desplaçar
còmodament entre les seves finques.

VINE A ATURAR LES EXCAVADORES!

Per a més informació podeu assistir a l’acte informatiu que el dijous 1 de desembre farem a la sala d’actes
de l’entitat.

CALENDARI DEL CET 2006

Informem a tots els interessats en adquirir el calendari del Centre Excursionista de Terrassa 2006, 
que ja poden fer-ho a la secretaria del l’entitat, al preu de 10 €.
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CELEBRACIÓ DE LA MISSA DEL GALL
A LA MOLA DE SANT LLORENÇ DEL MUNT

De nou enguany, la nit del 24 de desembre celebrarem al cenobi benedictí de La Mola, 
la Missa del Gall, oficiada per mossèn Joaquim Garrit i Rigol.

Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

XXXVII CONCERT DE NADAL
I TRADICIONAL VETLLADA DE POESIA

Dilluns, dia 26 de desembre de 2005 a la Sala d’Actes de l’entitat 
A 2/4 de 8 del vespre

Concert de Sant Esteve a càrrec de la coral “Tons & Sons” especialitzada en cançó africana i cants
espirituals negres.

Lectura a càrrec del nostre consoci Sr. Francesc Palet i Setó, de poemes de Salvador Espriu (1913-1985)
en el 20è aniversari de la seva mort.

En compliment dels Estatuts de l’Entitat, us convoquem per al proper dijous dia 22 de desembre, a 2/4 de
9 del vespre en primera convocatòria i a les 9 en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de la nostra
seu social a:

L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

La qual es regirà per l’Ordre del Dia següent:

1r Obertura i presentació de l’Assemblea Extraordinària.

2n Exposició i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2006 i de la corresponent quota ordinà-
ria de l’Entitat.

3r Propostes i suggeriments (s’hauran de lliurar per escrit a la Junta Directiva abans del dimarts dia 20
de desembre).

4t Precs i preguntes.

La Junta Directiva, novembre de 2005

RIFA DE NADAL
El Centre Excursionista de Terrassa participa en la Loteria de l’Estat amb el número

66.015
Adquiriu butlletes a la secretaria i compartiu la sort
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2n CURS D’ORIENTACIÓ AMB RECEPTORS GPS
NIVELL D’INICIACIÓ

Gener i febrer de 2006

OBJECTIUS DEL CURS
Els objectius del curs són donar a conèixer els principis bàsics dels receptors GPS per tal que es puguin
utilitzar com a eina d’orientació a muntanya.
El caràcter d’iniciació el converteix en un curs pràctic amb el qual es pretén que l’alumne assoleixi, en aca-
bar-lo, els coneixements bàsics per adquirir un receptor GPS o utilitzar el que tingui, i que comenci a realitzar
excursions fent-ne ús, augmentant d’aquesta manera la seva seguretat a muntanya, poder repetir el ma-
teix itinerari sempre que es vulgui, intercanviar les dades dels receptors GPS amb qualsevol persona, jugar
a trobar llocs de difícil localització.

PROGRAMA DEL CURS

MATERIAL DEL CURS
- CD amb programes d’avaluació gratuïts per al processament de les dades dels receptors GPS, amb pro-

grames d’utilitat diversa per a la planificació de rutes i excursions amb receptors GPS, així com els ma-
pes digitals necessaris per al seguiment del curs.

- Apunts de les xerrades teòriques.
Els desplaçaments necessaris per a les classes pràctiques aniran a càrrec de l’alumne.

DIRECCIÓ DEL CURS
Manolo Barcia, tècnic de Senders de l’ECAM de la FEEC.
Tots els monitors a les sortides de pràctiques de camp són titulats per l’ECAM en les modalitats de Moni-
tors Iniciadors o Instructors d’Excursionisme.

NORMATIVA
Per participar en aquest curset caldrà tenir uns coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. També conei-
xements bàsics d’orientació clàssica: lectura de mapes i utilització de la brúixola.
Els cursetistes es comprometen a seguir les instruccions dels monitors, així com les normes de seguretat
que els responsables del curs estableixin.
Els cursetistes que no respectin la natura i les normes de convivència o no tinguin interès per les matèries
del curs, podran ser exclosos i perdre tots els seus drets si la direcció del curs ho considera necessari.
Les xerrades tindran lloc a la Sala d’Actes del CET, de 2/4 de 9 a les 10 del vespre.

INSCRIPCIONS
- Inscripció del curset: a la secretaria del CET, de dilluns a divendres, de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre.
- Els socis podran inscriure’s a partir del dia 12 de desembre i els no socis el dia 19 de desembre.
- Preu: 60 € els socis i 100 € els no socis.
- Cal estar en possessió de la tarja federativa.

Dimarts, dia 10 de gener
Presentació del curs. Introducció al sistema GPS com a
eina d’orientació i planificació en sortides i excursions a
muntanya.

Dilluns, dia 16 de gener
El receptor GPS, les seves funcions bàsiques (waypoints,
rutes tracks...).

Dimarts, dia 17 de gener
Configuració dels GPS. Els mapes digitals de l’ICC.

Diumenge, dia 22 de gener
Sortida de pràctiques de camp (fins les 14 h aprox.).

Dilluns, dia 23 de gener
Funcions bàsiques del programa informàtic OziExplorer.

Dimarts, dia 24 de gener

Planificació d’itineraris de muntanya amb OziExplorer.

Dilluns, dia 30 de gener

Funcions bàsiques del programa informàtic CompeGPS.

Dimarts, dia 31 de gener

CompeGPS i els mapes 3D.

Diumenge, dia 5 de febrer

Sortida pràctica de camp (fins les 14 h aprox.).

Dilluns, dia 6 de febrer

Cloenda del curs.
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PLA DE LLICÈNCIES 2006
Informació per als socis de les entitats

PRESIDÈNCIA

Amb la present posem a l’abast de tots els socis de les entitats el Pla de llicències i assegurances 2006. 

Com en els darrers anys, tenim en marxa la publicació del llibret de llicències, amb tota la informació deta-
llada de les cobertures i prestacions de les llicències. Aquest llibret es farà arribar a tots els federats de l’any
2005. Si no el rebeu, demaneu-lo a la vostra entitat.

NOVETATS PLA DE LLICÈNCIES 2006

Enguany no hi ha molts canvis, però sí que poden ser importants en les cobertures generals respecte al Pla
de l’any 2005:

• Es manté que en cas d’accident els titulars de la llicència han de comunicar l’accident al telèfon
d’assistència que apareix a la tarja federativa en un termini de 72 hores, encara que es pugui pensar que
la lesió no és greu i no requerirà assistència mèdica. Si no es compleix aquest requisit la companyia
asseguradora no es fa càrrec de les despeses assistencials derivades d’aquell accident.

• Els majors de 75 anys han d’acollir-se a la modalitat F. Es mantenen les mateixes millores de cobertu-
res que a l’any 2005.

• A l’igual que a l’any 2005, la BTT (Bicicleta de Muntanya) està coberta a partir de la modalitat de
llicència D.

• Ja en vigor des del 2004, es disposa d’un Servei de Consulta Mèdica Telefònica per a la Família de 24
hores per malalties comunes.

QUAN I COM TRAMITAR LA LLICÈNCIA

• Ja podeu demanar a la vostra entitat que us renovin o us tramitin la vostra llicència per al 2006.

• MOLT IMPORTANT: Verifiqueu que l’adreça i la resta de dades que ens subministra la vostra entitat
són correctes, penseu que si no ho són podreu tenir una llicència amb dades errònies, deixar de rebre la
revista Vèrtex i d’altres inconvenients. Si no heu fet cap canvi de domicili o d’altres dades, només neces-
sitarem el Nom, Cognoms i DNI si ja havíeu tingut la llicència del 2005.

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya (FEEC) per tractar-les, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei
34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de la FEEC, per poder
dur a terme les funcions que té encomanades segons el seu estatut, així com per a què les pugui cedir a
aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compli-
ment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència
de dades de caràcter personal d’informació sobre persones.

• Recordeu que la llicència de 2005 caduca amb la fi de l’any natural (31 de desembre). La llicència del
2006 serà vàlida a partir de l’1 de gener encara que s’hagi tramitat abans.

• Recordeu que la data de vigència de la llicència és l’endemà (24 h) de la seva tramitació a la FEEC per
part de la vostra entitat. Per tant, us convé tramitar la llicència amb temps a la vostra entitat, i abans de
principis d’any per disposar de cobertura des del primer moment. Penseu en els dies de festes nadalen-
ques i ponts.

FER ÚS I DIFUSIÓ DE LA LLICÈNCIA

• Aquest any 2005, quasi 24.000 persones han confiat en els avantatges d’estar federat i pertànyer a aquest
col·lectiu. Si teniu amics o coneguts que encara no estan federats, informeu-los dels avantatges de pos-
seir la llicència federativa. A més, hi ha un sistema de tramitació de llicència a través d’Internet per a
aquells que la vulguin obtenir per primera vegada.

• Fer ús dels avantatges de la llicència: descomptes, participació en activitats, etc. Consulteu la web o
subscriviu-vos al butlletí electrònic per estar al dia de totes les novetats i notícies d’actualitat.

Informació rebuda de la FEEC.
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I N T E R I O R I S T E S

p r o j e c t e s i n s ta l · l a c i o n sr e f o r m e s

Adquisició:

– LACROIX, Martial. Corse, paradis de l’escalade.
Ajaccio (Còrsega): DCL Éditions, 2003.

Donatiu de l’autor:

– SANTAEULÀRIA, Frederic. Curs de cultura i llengua
ibèrica. Guia didàctica. Vic: Emboscall, 2005.

Donatiu de Josep Maria Domènech i Forgues:

– PADRÓS DE PALACIOS, Eduard. Cròniques de tot
el món. Santa Eulàlia de Ronçana: autoedició, 1986.

Donatiu del Servei General d’Informació de
Muntanya (Centre de documentació alpina):

– Diversos números de la revista DESNIVEL, compre-
sos entre els anys 1993 i 2000.

– Revista Pyrenaica. Números 170 a 200. Anys 1993-
2000.

Donatiu del Museu de Ciències Naturals (BCN):

– DDAA, Animal biodiversity and Conservation 27.1
(2004). Actes del Congrés Internacional EURING
2003, Alemanya. Barcelona: Museu de Ciències
Naturals de la Ciutadella, Institut de Cultura, Ajunta-
ment de Barcelona, 2004.

Donatiu de l’autor a través del seu amic i soci del
CET Joan Montfort:

– RIBERA I SALVANS, Josep; Sense Paraules.
Poemes. Prefaci de Pere Calders. Il·lustració d’Avelí
Artís-Gener. Exemplar núm. 83 d’un tiratge de 325
numerats. Ciutat de Mèxic: Club del Llibre Català,
1960.

Donatiu del Centre Excursionista de Rubí:

– C.E. Rubí, Cinquanta anys de viure l’Excursionisme.
1949-1999, Rubí: Centre Excursionista de Rubí,
1999, en motiu del seu cinquantè aniversari.

Donatiu de Rossend Sanllehí:

– Programa de la Diada de germanor a l’Ubach (SIC)
del CET el 26 de juny de 1921.

– Programació de l’acte “Selecta Sesion” de l’estrena
de l’obra musical “Suite Pirinenca” del mestre com-
positor Ramon Serrat, que es va celebrar el 16 de
desembre del “Año de la Victoria” dins el curs 1939-
1940 del CET.

– Recordatoris de la celebració de la festivitat de Sant
Bernat de Menthon fetes pel CET el 15 de juny de
1949 i el 19 de juny de 1994.

– Butlletí del Club Excursionista de Gràcia del
novembre-desembre de 1952.

Donatiu de Neus Marcé i Pidelaserra, vídua de 
Joan Costa i Costa:

– Part de la Biblioteca de muntanya de Joan Costa i
Costa, que fou secretari general del Centre Excur-
sionista de Catalunya i molt vinculat a l’excursionis-
me, a Terrassa i al país. Per voluntat expressa de la
seva esposa la col·lecció ha passat a engruixir la
biblioteca del CET que per raons d’espai anirem
citant als successius butlletins. Des d’aquí li donem
les gràcies pel seu honrós gest cap a l’entitat.

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

BIBLIOTECA
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ACTE INFORMATIU SOBRE LA
CONSTRUCCIÓ DE LA CARRETERA 
DE COLL D’ESTENALLES A
MATARRODONA

Dijous, dia 1 de desembre

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes de l’entitat

A càrrec de: Francesc Macià i Joan Ignasi Calderón

Presentarà l’acte: Jaume Galofre

Quan ja semblava un projecte oblidat, després de 18
anys d’oposició de tota mena d’associacions, entitats
excursionistes i en particular del col·lectiu “Coordi-
nadora per a la Salvaguarda del Massís de Sant Llorenç
del Munt i Serra de l’Obac”, ha tornat a revifar-se
aquesta idea del pla de construcció d’una carretera que
uneixi el mas de La Mata amb el mas de Matarrodona.
Aprofitant el pànic dels incendis del passat 10 d’agost
de 2002, la Diputació vol executar aquest gravíssim
atemptat ecològic, tan sols per poder-se desplaçar
amb comoditat entre les seves finques.

AVENC DE LA BARGADERA

Nova màxima fondària a Catalunya

Dijous, dia 1 de desembre

A la Sala d’Actes del Centre, a les 10 de la nit

El dia 1 de desembre es farà a la sala d’actes del nos-
tre Centre una conferència a càrrec d’en JORDI
ICART (GIEG) i d’en JOAQUIM CASTAÑO (EDES) on
ens parlaran del nou avenc més profund de Catalunya,
que assoleix més de 400 m de fondària.

Com a resultat de la col·laboració entre els grups del
GIEG de Granollers i l’EDES de Manresa a la zona de
la Bargadera, Val d’Aran, s’ha aconseguit un somni
espeleològic: s’ha batut el rècord de fondària que
ostentava des de fa 23 anys la cova Cuberes, amb
327 m de desnivell. La intensa tasca realitzada al llarg
de tot l’any, amb més de catorze expedicions i una
cinquantena de dies treballats, han permès als espe-

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

leòlegs enllaçar el CE-6 amb la Bargadera i continuar
també l’exploració aigües avall de la Bargadera asso-
lint així –i de moment– 400 m de fondària i 1.590 de
recorregut. També s’han obtingut resultats positius a
la surgència del sistema, l’engolidor del llac Escunhau
i a la zona d’entremig del llac i la surgència.

Aquesta interessantíssima conferència forma part
dels actes de clausura del 44è Curset d’Iniciació a
l’Espeleologia.

AÇORES: EXTREM OCCIDENTAL
D’EUROPA

Dijous, dia 12 de gener

A la Sala d’Actes del Centre, a les 8 del vespre

Conferència a càrrec del Dr. Joaquim Montoriol i Pous

L’arxipèlag de les Açores, constituït per nou illes, és
considerat, des d’un punt de vista polític, com l’ex-
trem occidental d’Europa. Geològicament parlant la
cosa no és tan clara ja que l’arxipèlag cavalca sobre
tres plaques tectòniques: la placa euroasiàtica, la pla-
ca africana i la placa americana. Això fa que la zona
sigui d’una gran inestabilitat geològica, amb movi-
ments sísmics freqüents. Recordem que el terratrèmol
de 1980, en vint-i-tres segons, va destruir el vuitanta
per cent d’Angra do Heroismo, capital de l’illa Terceira.

Les formes volcàniques dominen totalment el paisatge.
El Pico, volcà que dóna nom a l’illa on es troba,
és, amb els seus 2.531 m, el punt culminant de
Portugal. Les calderes d’esfonsament són abundants.
Citarem la de Sete Cidades, que és una pura meravella
paisatgística.

A l’interès geològic cal sumar-li el zoològic. L’Atlàntic
que envolta les illes és la llar d’una de les concentra-
cions de cetacis més importants del món. Els catxa-
lots són impressionants però els més simpàtics són
els dofins. Si et tires a l’aigua a una certa distància de
la costa, aviat et rodegen i vénen a jugar i a explicar-te
les seves coses. Llàstima que la seva llengua és difícil
d’entendre ja que no és sil·làbica com la nostra, sinó
que consisteix en sons de freqüències variables.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

Actes per al mes de desembe

Dilluns, 5 de desembre a les 20.30 h

Tertúlies fotogràfiques (malgrat que és una setmana
molt trencada, els que no tinguem la sort de poder fer
ponts o viaductes, podem treure la pena del treball
amb una bona tertúlia).

Dissabte, 17 de desembre a les 20.00 h

Projecció col·lectiva al CET. Serà el nostre comiat a
l’any. Porteu les vostres imatges perquè tots puguem
disfrutar-les.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

Diumenge, 18 de desembre. Dinar de Germanor a
Collsuspina

Com cada any, ens retrobarem al voltant d’una bona
taula. Tots junts.
Aquest any, hem pensat tornar al Restaurant Cal Forner
a Collsuspina, del que en guardem molt bon record.

Com que aquest restaurant té molta demanda, millor
fer les reserves quan abans millor, per la qual cosa
preguem la vostra confirmació d’assistència, sigui a
les Tertúlies Fotogràfiques o per telèfon de contacte:
Pere Solà: de 8.00 a 13.00 h i de 15.00 a 20.30 h al
93 780 01 15 i enmig, al 93 788 94 47.

Dilluns, 19 de desembre a les 20.30 h

Tertúlies fotogràfiques.

SECCIÓ D’ESQUÍ

PROGRAMA D’ESQUI 2005-2006

34è CURSET D’APRENENTATGE I 
PERFECCIONAMENT D’ESQUÍ ALPÍ
Els cursets es faran a les Pistes de Masella.

CALENDARI DEL CURS:

A) Dissabtes dies: 14, 21 i 28 de gener i 4, 11 i 18 de
febrer.

B) Diumenges dies: 15, 22 i 29 de gener i 5,12 i 19 de
febrer.

Els cursets de dissabtes i diumenges són de 18 hores
de classe i el preu és 80 €.

X CURSET DE SNOWBOARD
Els cursets seran de la modalitat alpina i es faran a les
Pistes de Masella.

El calendari serà el mateix que l’esquí alpí.

PREUS

A ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 €
B ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 €

INSCRIPCIONS

Hauran de fer-se a la Secretaria de la Secció d’Esquí,
de 7 a 9 del vespre, del 28 de novembre de 2005 fins
el 12 de gener de 2006.

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS 

Per prendre part en qualsevol de les activitats
d’aquest programa és obligatòria la targeta de la
Federació Catalana d’Esports d’Hivern (TARGENEU)
vigent per a la temporada 2005-2006. El preu és de 48 €.

FORFAITS I ABONAMENTS

TIQUETS PER ALS TELESQUÍS DE MASELLA

Adults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,50 €
Infantils (11 anys) . . . . . . . 24,00 €
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PACS DE 6 DIES A MASELLA

Adults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 €
Infantils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 €
Només es podrà canviar un forfait per dia.

Es podran adquirir a la Secretaria de la Secció d’Esquí,
de dilluns a dijous de 7 a 9 del vespre, o bé a Benito
Sports en horari comercial, Avda. Jacquart, 91-95.

PREUS ABONAMENTS TEMPORADA

Fins el 11 de desembre de 2004 Tarifa

Adults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 € 460 €
Infantils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 € 345 €

Gratuït fins a 6 anys i majors de 75 anys. Cal portar
document acreditatiu o fotocòpia i pagar 12,50 € per
a la seva tramitació.

Els tiquets de telesquís no utilitzats es podran retornar
a la Secretaria de la Secció, fins els dia 18 de maig de
2006.

Cloenda de Cursets: l’últim dia del curset, a l’estació
de Masella, tindrà lloc la cloenda dels cursets d’esquí
i snowboard; amb lliurament de premis i diplomes.

VIATGES AMB L’AUTOCAR A MASELLA

Preu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,50 €

Es podran adquirir a la Secretaria de la Secció d’Esquí,
de dilluns a dijous de 7 a 9 del vespre, o bé, de dilluns
a dijous en horari comercial a Benito Sports, Avda.
Jacquart, 91-95.

L’hora i el lloc de sortida serà a 2/4 de 7 del matí,
carrer dels Voluntaris Olímpics de la Zona Esportiva de
l’Abad Marcet (Estadi Olímpic).

No es reservaran places d’autocar per telèfon, fax ni
e-mail.

ESCOLA DE PRE-COMPETICIÓ
L’Escola de pre-competició continua en la tasca de pre-
parar els esquiadors que desitgin perfeccionar el seu
nivell d’esquí o bé iniciar-se en l’esquí de competició.

- Iniciació a la competició.
- Esquiadors a partir de quatre anys.
- Estació: Masella.
- Grups reduïts
- Entrenadors titulats.
- Material didàctic.
- Possibilitat de participar a curses.
- Dies de classes a lliure elecció.
- És obligatori l’ús del casc.

EQUIP DE COMPETICIÓ
El programa d’entrenaments es portarà a terme a l’es-
tació de Masella durant tots els dies festius i vacances
escolars, i s’iniciarà el dia 3 de desembre.

La quota d’entrenaments per a tota la temporada és
de 900 €.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP D’ORNITOLOGIA

Desembre, dies 13 i 20 

Cloenda del curs.

Gener 2006

Possible sortida nocturna per escoltar mussols, prèvia
sessió d’aprenentatge dels reclams i sons.

SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

CICLE NADALENC

Com cada any, la SIS, aprofitant aquestes festes de
Nadal, organitza una sèrie d’activitats adients a
aquestes dates. Es confecciona un programa que es
repartirà el dijous dia 15 de desembre i alhora s’anun-
ciaran els actes i sortides a la cartellera de la secció.
Us hi esperem!

ESPELEOKINDER’2005

AVENC DE LA SERRA DEL GALL

Diumenge, dia 18 de desembre

Sortida per explorar aquesta interessant cavitat de la
Serra de l’Obac, de 25 m de fondària on s’hi col·locarà

un pessebre i es cantaran nadales. Seguidament ens
traslladarem a la casa de la Pastora per tal de fer un
dinar de germanor i acomiadament d’aquest tretzè
cicle d’Espeleokinder.

Lloc i hora de la sortida: 2/4 de 9 del matí de la plaça
de Mn. Cinto Verdaguer (Correus).

Per tenir més informació i detalls de la sortida cal que
us poseu en contacte amb en Xavi Badiella i Noguera
(telèfon 93 788 41 21). 

ADQUISICIONS BIBLIOTECA SIS

“Progressione 49”
Commissione Grotte “Eugenio Boegan”
Club Alpino Italiano.

“Atti e memorie della Commissione Grotte”
Commissione Grotte “Eugenio Boegan”
Club Alpino Italiano.

“Sotto Terra 18”
Rivista di speleologia del G.S.B.-U.S.B
Gruppo Speleologico Bolognese - Unione
Speleologico Bolognese.
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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

CIM - TRAÇA

Dissabte i diumenge, dies 10 i 11 de desembre

Sortida per concretar, a decidir entre tots els components del grup en la reunió prèvia.

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE
LA SECCIÓ D’EXCURSIONISME

Per la present, es convoca a tots/es els/les socis/sòcies
de la Secció d’Excursionisme a l’Assemblea General
Ordinària, que tindrà lloc, el divendres, dia 16 de
desembre a les 8 del vespre, al local del CET i que es
regirà per l’ordre del dia següent:

Ordre del dia:

1r Elecció de la nova Junta Directiva.
2n Proposta d’activitats per al nou curs.
3r Estat de comptes.
4t Precs, preguntes i suggeriments.

Esperem la vostra assistència.

VOCALIA DE SENDERS

CAMINADES PEL PARC NATURAL
CADÍ-MOIXERÓ (2a part)

3a etapa
Coll de Pal - Guardiola de Berguedà
(25,040 km)

Diumenge, dia 18 de desembre

Tal com ja consta en l’avís que es va posar al Centre,
hem cregut convenient modificar el calendari previst
inicialment, creiem que hem adoptat la decisió correc-
ta i esperem la comprensió de tots. Gràcies!

Si no ha nevat massa, iniciarem la caminada al Coll de
Pal (2.110 m), en cas que la carretera fos impractica-
ble ho faríem al xalet de Coll de Pal (1.930 m), lloc on
la carretera normalment està neta.

37è CURS D’EXCURSIONISME

14 de desembre Conferència sobre fotografia de muntanya a càrrec d’en Francesc Muntada.

17 i 18 de desembre Sortida al Pedraforca (El Berguedà) i pràctiques de fotografia.
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Baixem cap al torrent de Coll de Pal, el travessem i
continuem cap a la Balma Roja (1.600 m), on hi ha una
cleda per al bestiar, continuem baixant fort per un
camí pedregós cap al torrent de la Pardinella i el Coll
Roig, passem per la casa de colònies dels Erols i con-
tinuem baixant per la pista, agafant alguna drecera
que ens estalvia corbes fins a sortir a la carretera que
mena de La Pobla a la fàbrica del Clot del Moro (940
m), que seguirem a la dreta fins a trobar un corriol a la
dreta que cal seguir. Abans d’arribar a l’antic molí del
Clot del Moro es deixa a l’esquerra el riu i el canal, el
camí creua un pontet i segueix per la vora del canal i
aviat arribem a les primeres cases de La Pobla de
Lillet (843 m), una vegada travessat el poble, en una
cruïlla agafem un camí de pujada en direcció a El Grau
(1.080 m), i anem pujant cap al Santuari de Falgars
(1.270 m), lloc privilegiat per les magnífiques perspec-
tives que es dominen, anem cap a la font i àrea de pic-
nic (pal indicador) i es segueix la carretera que puja de
la Pobla a Falgars fins a trobar la que procedeix de
Sant Julià de Cerdanyola, que seguirem, al cap d’un
parell de quilòmetres trobarem la Font de Sant Antoni
i més endavant la Font Gran de Sant Julià de Cer-
danyola i s’entra a la població (980 m), es passa per la
Plaça de l’Església i es surt per un carrer que es trans-
forma en una pista que seguim, deixant el cementiri a
la nostra esquerra, i baixem cap a l’ermita de Santa
Maria de les Esposes (710 m), baixem per un camí fins
a la carretera que va de Guardiola a Sant Julià, la qual
seguirem uns trams fent dreceres i d’altres per la
mateixa carretera fins arribar a Guardiola de Berguedà
(720 m).

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+490 m) 
(-1.890 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 6 del
matí. La tornada serà cap al vespre.

Observacions: el desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure’s la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 5 al 14 de desembre,
ambdós inclosos, de 2/4 de 8 a 9 del vespre.

Notes: l’organització es reserva el dret de tancar la
inscripció abans de la data prevista en el cas

d’exhaurir-se les places de l’autocar. Es recomana
estar en possessió de la llicència de la FEEC.

Preu de l’autocar: 12 € per als socis, 15 € per als no
socis.

Organitza: Vocalia de Senders.

PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS –CLXI– (2a època)

EXCURSIÓ TRADICIONAL NADALENCA
A MONTSERRAT

Diumenge, dia 18 de desembre

Com cada any en aquestes dates ens disposem a ce-
lebrar les festes de Nadal. Són unes festes en què les
famílies s’apleguen al voltant d’una taula i amb joia es
retroben. Com que els habituals de les Petites Tra-
vessades Familiars, hem arribat a formar una gran fa-
mília, ja fa molt de temps que també ens apleguem al
voltant d’una taula després de l’excursió a Montserrat
i ens mengen les neules que en els temps del nostre
inoblidable Mateu Fusalba compràvem a Collbató i
que ara hem de portar.

Enguany ens disposem a fer una excursió pel vessant
occidental de la muntanya de Montserrat, en un indret
poc conegut per molts dels habituals visitants que ens
limitem a anar al Monestir i als seus voltants. Aquesta
vegada deixarem d’anar a Collbató pels diferents ca-
mins, que ja hem fet moltes vegades.

Comencem l’excursió a Can Maçana, on hi ha arran-
jada una extensa àrea de pic-nic que nosaltres deixa-
rem per tal de fer una mica de gana abans d’esmor-
zar. Agafarem l’ampla pista que surt de l’àrea, i al cap
d’una estona a la dreta, seguirem un camí que en
curta pujada ens portarà a les ruïnes del que fou es-
glesiola de Sant Pau Vell, actualment en procés de
restauració.
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PROGRAMA PER AL CICLE 2004-2005
2005

Desembre 18 Tradicional NEULES. Montserrat (Bages-Alt Ll.)

2006

Gener 15 PESSEBRE vivent a Ardèvol i ruta per la serra de Pinós (Solsonès)

Febrer 12 Encerclant la vall de la Llacuna (Anoia)

Març 26 Un tomb per la serra de Finestres (Garrotxa)

Abril 16 Ruta per la zona de Camarasa (La Noguera)

Maig 14 Seguint el curs del riu Ges (Osona)

Juny 3 i 4 Envoltant els Mallos de Riglos - CLOENDA - –Osca–

L’església de Sant Pau Vell, és successora de la ca-
pella dedicada a Sant Pere, del castell de la Guàrdia
o Bonifaci i, que existia a l’extrem occidental de la
muntanya al Serradet de Guirló, segons consta en un
document de l’any 1083.

En aquest indret, que gaudeix d’una bona vista de la
plana del Baix Llobregat i Penedès, amb els Brucs a
primer terme, esmorzarem i després continuarem l’ex-
cursió refent el camí que ens ha portat fins aquí, i ani-
rem per la pista principal cap a coll de Guirló.

En aquest punt començarem la davallada caps els
Brucs, però abans per un corriol de curta i forta pu-
jada, arribarem a l’Era dels Pallers, visitant aquest sin-
gular i poc conegut indret gaudint d’una magnífica
vista de les Agulles a Montserrat, destacant la Bola de
la Partió i d’altres monòlits. Tornarem altra vegada al
camí principal i pel torrent de La Diablera arribarem a
una pista que ens portarà als Brucs, on ens esperarà
l’autocar i juntament amb els no caminadors anirem a
Monistrol, al restaurant Bartomeu on farem l’àpat
nadalenc i amb l’ambient de germanor i amistat tan
nostre ens cruspirem les saboroses neules.

Temps de marxa: Unes 3 hores.

No caminadors: Com cada any aniran al Monestir,
gaudint de l’esplendidesa del seu entorn fins el mo-
ment d’anar a buscar als caminadors als Brucs.

Dinar: Al restaurant Bartomeu de Monistrol.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos a les 8
del matí.

Tornada: A la vesprada.

Pressupost viatge i dinar: 25 €.

Inscripcions: del 5 al 13 de desembre.

Vocals: Antònia Llamas i Josep Ma Soler.
Tel. 93 784 22 92

PROPERA SORTIDA

Dia 15 de gener de 2006

PESSEBRE VIVENT A ARDÈVOL I RUTA PER LA
SERRA DE PINÓS (SOLSONÈS).

Inscripcions

Del 2 al 10 de gener.
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VOCALIA DE CLÀSSIQUES

TRADICIONAL SORTIDA DE 
SANT ESTEVE

Dilluns, dia 26 de desembre

SORTIDA SORPRESA.
Ei, que ja tornem a les dates més tradicionals de les
neules i dels torrons. Així com és tradició després de
fer entrega física dels millors desitjos per aquest NA-
DAL al conegut com l’èrmita de Sant Llorenç, prepa-
rem un any més per a totes i tots els caminadors una
matinal d’alt nivell.

El caminar serà com és lògic de poca estona, però
amb les motxilles ben plenes de grans desitjos per
aquestes festes, d’alegria per estar altre cop junts, per
gaudir d’aquesta tradicional festa muntanyenca, i tots
junts tenir el goig d’esmorzar a la muntanya que com
sempre ens rebrà plena de joia i al·legro.

Els atents vocals, com sempre, es preocuparan de la in-
tendència i a més ens portaran al lloc idoni pel temps
que farà a resguard de les inclemències que el temps ens
pugui fer durant aquell dia i a més en aquells instants. 

La col·laboració de tots farà més activa la festa mati-
nal, que com sempre a més de la “guitarra” anirà
acompanyada del vi i del cava tradicional de les nos-
tres terres, i segur que per a postres tindrem torrons, i
per finalitzar aquesta sortida potser la ratafia serà un
bon comiat de la matinal d’aquest dia.

Itinerari previst: A criteri dels vocals.

Vocals: Francesc Martínez, Joan Torres i Rossend
Sanllehí.

Lloc i hora de sortida: A les 8 del matí de l’estació
d’autobusos.

Desplaçament: Vehicles particulars.

Pressupost: entre 3 i 5 € per persona.
Inscripcions: Al taulell d’anuncis del CET, abans del
dia 23 de desembre del 2005.

SORTIDA D’ESQUÍ DE FONS A FONT
ROMEU

Diumenge, dia 1 de gener de 2006

És difícil potser transmetre-us el que es sent encetant
l’any fent esquí de fons, potser una de les millors sen-
sacions és trobar les pistes buides, acabades d’arran-
jar, amb les traces acabades de fer per les innovado-
res màquines, que a més les tracen en un sol sentit
malgrat tenir l’amplada suficient per fer-les d’anada i
tornada, però així són els nostres amics de Font
Romeu, que disposen d’una estació meravellosa, diríem
preparada i amb tres sectors, un és el de Pyrenees
2000, l’altre és del Coll de Pam-Gallinera, i el més
afortunat per a la visió que es pot gaudir es veure la
Calme tant pel sector nord com pel sud.
El sentit d’oïda és totalment afortunat, tranquil, serè,
sols és el petit soroll que emet l’esquí dins la traça la
que vas sentint, lliscant o patinant, mentres admires al
la mateix temps el paisatge nevat que t’envolta, silen-
ciós, a vegades trencat per un fil de cant fet per l’ocell
buscant aixopluc o companyia, per no passar amb
solitud el solejat dia. 
A sobre dels estrets esquís, la bota li transmet cada
moviment que li dictamines, quan més precís és el
moviment a fer, és quan més afinitat té l’esquiador amb
els esquís. Aparells que també amb ells podrem assa-
borir d’aquest plaer natural que ens transmet la pròpia
muntanya a més de la tranquil·litat que ens dóna la neu.
Itinerari previst: Per als novells les pistes de les
Mouillères i l’Écureuil, planes i amb poques baixades;
per als no tan novells tenim present que és principi de
temporada, potser la pista o bucle entre les pistes de
la Panoramique, Col Rouge, i l’Épaule; per als esquia-
dors nats, els bucles entrellaçant les 18 pistes sigui lo
que desitgeu fer, entre les cotes 2.000 m i de 2.213 m.
Vocals: Jaume Busqueta i Núria Arnán.
Lloc i hora de sortida: A les 7 del matí de l’estació
d’autobusos.
Desplaçament: Vehicles particulars.
Pressupost: Lloguer més forfait 20 € + transport.
Inscripcions: Al telèfon 629 35 32 07 abans del 30 de
desembre de 8 a 10 h (vespre).

PROPERA SORTIDA
Dia 1 de gener de 2006

ESQUÍ DE FONS A L’ESTACIÓ DE FONT ROMEU.

PROPERA SORTIDA
Dia 28 de gener de 2006

ESQUÍ DE FONS.
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FARIGOLA KINDER

La proposta d’organitzar un cicle d’excursions –gene-
ralment matinals– amb la intenció d’iniciar als petits
de la família en el món de l’excursionisme, va sorgir a
la tardor de l’any 1997.

És va plantejar com unes sortides amb les quals els
menuts havien de venir acompanyats dels pares o bé
d’altres familiars adults. Entenem que són unes mag-
nífiques oportunitats per inculcar als nostres fills, la
convivència conjuntament amb altres nens, així com
l’amor i respecte per la Natura. També resta obert a
tothom que hi vol participar amb o sense nens.

Les excursions es desenvolupen en bona part pel pro-
per Massís de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac.
Però també s’ha anat per la Serra de Collserola, Sant
Pere Sacama, Sant Salvador de les Espases, o la
Cova del Salnitre, situada al terme municipal de
Collbató, als peus del Massís de Montserrat.

Dins del cicle s’organitzen altres activitats amb caràcter
anual: LA FESTA DE L’ARBRE, les visites a les granges
d’animals dels entorns de Terrassa, les excursions a la

neu a La Masella, o les CAMINADES INFANTILS DE
TERRASSA, entre d’altres.

També es programen altres sortides que es repeteixen
cada dos anys aproximadament.

Inicialment, des d’octubre de 1997 fins a març de
2000, es va programar dins les activitats de la Secció
d’Excursionisme. A partir de l’abril de 2000 va passar
a programar-se a la Secció Infantil i Juvenil, per tal de
garantir que aquesta secció organitzava activitats.

Actualment, la Secció Infantil i Juvenil del CET s’ha
recuperat i disposa d’un grup de joves monitores, i
amb la implicació de mares i pares dels nens i nenes,
han engegat un interessant programa d’activitats de
cara al futur.

Tot valorant positivament aquesta circumstància, a
partir d’ara les activitats de FARIGOLA KINDER es
programaran des de la Secció d’Excursionisme.

Salvador Ribas i Serra
Francesc J. Suàrez Fernández
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FARIGOLA KINDER (LXX)

INSTAL·LACIÓ DEL PESSEBRE DE
FARIGOLA KINDER AL CIM DEL
CASTELLSAPERA

Diumenge, 18 de desembre

Amb la intenció d’iniciar els petits de la casa en el món
de l’excursionisme, organitzem aquest cicle d’excur-
sions matinals.

L’únic requisit és que els menuts vinguin acompanyats
dels pares. També està obert a tothom qui hi vulgui
venir, amb o sense nens.

En aquesta ocasió, és previst instal·lar el Pessebre de
FARIGOLA KINDER, al punt més alt del terme munici-
pal de Terrassa, situat al cim del CASTELLSAPERA
(940 m). Magnífiques vistes panoràmiques vers Sant
Llorenç del Munt, Serra de l’Obac, Montserrat i el
Bages.

Itinerari: Alsina del Sal·lari, Coll de Tres Creus o de la
Pola, Avenc de Castellsapera, i cim del Turó de
Castellsapera. Posteriorment, desfarem el camí. Uns
4-5 km. aprox.

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Plaça del
Progrés, a 3/4 de 9 del matí.

Tornada: És previst al voltant de les 14 hores.

Vocals: Salvador Ribas i Francesc J. Suárez.

Nota: Es prega a tots els interessats a participar-hi
que s’apuntin al full que trobaran al taulell d’anuncis
del CET. El desplaçament es farà en vehicles particu-
lars. Hi haurà lloc per a tothom qui prèviament s’hagi
inscrit.

FARIGOLA KINDER (LXXI)

EXCURSIÓ A LES GRANGES
D’ANIMALS DELS ENTORNS DE
TERRASSA

Diumenge, 8 de gener de 2006

Amb la intenció d’iniciar els petits de la casa en el món
de l’excursionisme, organitzem aquest cicle d’excur-
sions matinals.

L’únic requisit és que els menuts vinguin acompanyats
dels pares. També està obert a tothom qui hi vulgui
venir, amb o sense nens.

En aquesta ocasió tenim preparada una agradable
sorpresa per a la canalla, en concret visitar 3 granges
dels entorns de Terrassa, on veurem cavalls, vaques,
ovelles, pollastres, ànecs, galls d’indi, un cèrvol, un
guanaco, i amb un mica de sort uns porcs senglars,
entre altres.

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Plaça del
Progrés, a 3/4 de 9 del matí.

Tornada: És previst al voltant de les 14 hores.

Vocals: Salvador Ribas i Francesc J. Suárez.

Nota: Es prega a tots els interessats a participar-hi
que s’apuntin al full que trobaran al taulell d’anuncis
del CET. El desplaçament es farà en vehicles particu-
lars. Hi haurà lloc per a tothom qui prèviament s’hagi
inscrit.
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SECCIÓ INFANTIL I JUVENIL

El passat 13 de novembre, estava prevista la segona sortida de la secció infantil. Malauradament, es va haver
d’anul·lar perquè feia mal temps, i queda prevista per més endavant.

El pròxim diumenge 18 de desembre es fa la tercera sortida de la secció infantil. La sortida és de tot el dia, i anirem
a La Mola.

Recordem als pares i mares, que apuntin als seus fills abans del dimecres 14 de desembre, i en aquell moment ja
se’ls informarà de l’horari.

Josep Albeniz Fornells
Martí Alcaraz Costa
Queralt Altimira Castillo
Marc Anglès Vila
Dolors Arenas Ceballos
Ricard Baca Badia
Rita Bacardit Llovera
Albert Bacardit Llovera
Xavier Bacardit Segués
Mireia Badia Perpinyà
Jordi Baucell Milla
Xavi Bernardini Muñoz
Conxita Caballero Martín
Dolors Cañabate Clares
Gemma Cardona Lanuza
Miquel Àngel Carmona Tenorio
Montserrat Carol Salada
Queralt Casas del Valle
Enric Castellà Cano
Marc Cerrudo Boada
Idoia Cerrudo Boada
Fco. Javier Cignoni Soler
Melchor Clemente Bernal
Montserrat Closa Calvo
Felipe Cobacho Ceresuela
Ariadna Coll Trullas
Anna Comellas Barri
Marc Cornellas Pérez
Adan Coulibaly Rubio
Núria del Valle Arenas
Joan del Valle Arenas
Alfonso del Valle Lago
Manel Dinarès Cistaré
Berta Duaso Argemí
María José Eguilaz Erviti
Josep Enrique Romero
Miquel Ferreres Duran
Enric Ferreres Eguilaz

Amèlia Ferreres Eguilaz
Martí Ferreres Eguilaz
Àngels Font Carreras
Jordi Font Santasusana
Rosa Forte Novella
Natàlia Fuentes Iglesias
Àngels García Bautista
Sergi García Gelde
Carles García Guedes
Fco. Javier Garrido González
Adrià Gibert Ycart
Carlos Giles Moreno
Mireia Grau Lao
Marçal Grau Torres
Arianna Ibáñez González
Xavier Jordana Andrés
Joan Jornet Marsal
Francesc Lanau Vidaurra
Jordi Lapiedra Valero
Ernest Lloberas Martínez
Guillem Lloberas Martínez
Montse Llovera Montserrat
Martí Lloveras Ribera
Mariona López Castillo
Mariona Maeso Deite
Francesc Martínez Borrell
Xavier Martínez Cugota
Joana Mayo Fusalba
Marisol Merino Bercero
Axel Molina García
Tere Molina Sánchez
Sara Moll Mampel
Aran Montero Salvadó
Mireia Morera Font
Ignasi Mundet Albareda
Joan Oliver Malagelada
Glòria Oliveras Magem
Eric Olivet Torres

Montse Orriols Canals
Marcel Pagès Martín
Albert Parcerisas Font
Antonio Parra López
Joan Pauls Vergés
Ferran Pauls Vergés
Xavier Peremiquel Aguilar
José Pérez Pérez
Carles Petanas Argemí
Marina Picola Bare
Aniol Picola Bare
Roger Pineda Comellas
Aina Pineda Comellas
Ramon Pineda Polo
Joan Piquer Cotonat
Nona Pitarch Pujol
Imma Pla Sorribes
Marta Planas Gras
Maribel Plaza Alcaraz
Lluís Prats Martínez
Gemma Prunes Eixarch
Marcel Puig Puig
Joan Puig Vidal
Josep Maria Pujals Gomis
Tomàs Ramos Alonso
Albert Restoy Camacho
Eduard Restoy Camacho
Esther Rifa Forte
Jordi Rifé Forte
Jaume Roca Vilalta
Marta Rodríguez Cornet
Marta Roher Pala
Jesús M. Romero Blasco
Pau Romero Carol
Núria Romero Carol
Marc Romeu Font
Marc Ros Hernández
José Rubio Martos

NOUS SOCIS

CET/Desembre 2005   24/11/05  11:56  P‡gina 18



Guifré Ruiz Utgés
Carles Sala Puig
Nicolau Salas Paul
Ada Salgado Morales
Maria Samper Duteiral
Pedro Sanfulgencio Lozano
Anna Sans Perarnau
Julio Santín Poncelas
Bàrbara Segura Salas
Íngrid Serra Pedro
Marc Serra Pedro

Cayo Sevilla Herraiz
Berta Maeso Deite
Núria Majo Ubach
Albert Marín Acebedo
Oscar Marín Morera
Alex Marín Morera
Miquel Marín Morera
Anna Marín Samper
Clàudia Marín Samper
Laura Marín Samper
Estanis Simón Vernet

Alfons Soriano Valverde
Ramona Subias Rocabert
M. Dolors Tobella
David Velasco Tenor
Joel Vila Roca
Teresa Vilalta Llavina
Núria Vilasis Ulles
Montse Viura Soler
Jan Vives Heras
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