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LAMENTABLE
Aquesta fotografia ens mostra l’estat vergonyós de com ha quedat
l’idíl·lic camí que va de la casa nova de l’Obac a l’Obac Vell. És una
mostra palpable de com mai s’ha de dur a terme una obra en un indret
com és un parc natural. Ofèn al paisatge, al seu entorn i a la nostra
visió. I a sobre ens ho han venut com una obra “integrada totalment al
paisatge”. Aneu-hi i quedareu bocabadats i alhora, tristos.
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

GENER 2006

2, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

7, dissabte - Sortida als avencs d’en Parrilla i Sant Marçal SIS

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

Del 10 al 27 - Exposició “Muntanyes de Cromos” Centre

10, dimarts - Presentació 2n Curs Orientació amb GPS Centre
- Reunió Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

11, dimecres - Conferència sobre bicicleta tot terreny Curs d’Excursionisme

12, dijous - Açores: Extrem Occidental d’Europa Centre-Actes

14, dissabte - Sortida nocturna per la serra de l’Obac. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

14 ó 15, dis. o diu. - Sortida amb bicicleta tot terreny Curs d’Excursionisme

15, diumenge - Petites travessades familiars –CXLII– 2a època S. d’Excursionisme

16, dilluns - Curs Orientació amb GPS Centre
- Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

17, dimarts - Curs Orientació amb GPS Centre

21, dissabte - La serralada Marina. Vocalia de Clàssiques S. d’Excursionisme

21 i 22, dis. i diu. - Sortida Cim-traça S. d’Alta Muntanya

22, diumenge - Sortida pràctica Orientació amb GPS Centre

- Sortida matinal de botànica S. de Ciències Naturals
- 5a etapa caminades pel Cadí-Moixeró. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

23, dilluns - Curs Orientació amb GPS Centre

24, dimarts - Curs Orientació amb GPS Centre
- Reunió Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

25, dimecres - Conferència primers auxilis a muntanya Curs d’Excursionisme

26, dijous - Com millorar la nostra capacitat esportiva amb l’ajuda Centre-Actes
de la Kinesiologia

28, dissabte - Conèixer el patrimoni arquitectònic. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme

28 i 29, dis. i diu. - Sortida a la serra d’Ensija Curs d’Excursionisme

29, diumenge - 1a etapa Via Mercadera. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme
- Sortida d’esquí de muntanya a la Tossa Plana de Llès S. d’Alta Muntanya

30, dilluns - Curs Orientació amb GPS Centre

31, dimarts - Curs Orientació amb GPS Centre

FEBRER 2006

4, dissabte - Els camins històrics de la serra de Galliners. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme

4 i 5, dis. i diu. - Sortida d’esquí de muntanya al Pic de Flamisella S. d’Alta Muntanya

5, diumenge - Sortida pràctica Curs Orientació amb GPS Centre

- Sortida Farigolakinder (LXXII) S. d’Excursionisme

6, dilluns - Cloenda Curs Orientació amb GPS Centre

7, dimarts - Reunió Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

8, dimecres - Conferència sobre l’esquí de fons Curs d’Excursionisme

9, dijous - Cerro Torre –Sota els vents australs– Centre-Actes

11, dissabte - La serralada litoral. Vocalia de Clàssiques S. d’Excursionisme

11 i 12, dis. i diu. - Sortida de pràctiques d’esquí de fons Curs d’Excursionisme

12, diumenge - 2a etapa Via Mercadera. Vocalia d’història S. d’Excursionisme
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QUO VARIS PARC?

INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

EXPOSICIÓ
Muntanyes de CROMOS

La muntanya en el cromo publicitari

L’exposició ens mostra un ampli recull de cromos, en què la temàtica representada és la muntanya i l’alpi-
nisme. S’hi exhibeixen més de 200 cromos procedents del fons del Servei General d’Informació de
Muntanya. Agrupats en sèries i col·leccions, procuren donar una visió històrica de l’edició de cromos des
de 1897 fins a l’actualitat.

Sala d’Actes de l’entitat
Del dia 10 al 27 de gener de 2006 HORARI: de 7 a 10 h. del vespre

Si féssim un examen retrospectiu sobre les actuacions
fetes per la Diputació al Parc i en particular d’aquelles
NO realitzades, coincidiríem potser a qualificar-les amb
bona nota. Nosaltres així ho hem manifestat en cada
moment, com ara en les ampliacions dels dominis del
parc, en la compra de finques, en el projecte del
cementiri o quan les obres i treballs han estat realitzats
amb qualitat.

Ara no podríem. Després de 18 anys presentant al·lega-
cions contra el projecte de construcció de la carretera
que vol unir les masies de la Mata i de Matarrodona i
que aquest hagi estat aturat repetidament per la con-
selleria de Medi Ambient de la Generalitat, és lògic que
vulguem manifestar públicament la nostra disconformi-
tat davant la imminent execució del més gran atemptat
ecològic mai realitzat al Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac. La magnitud del desastre es fa més
palesa quan ens adonem que aquest projecte afecta de
ple l’àrea de màxima protecció i l’alzinar humit més ric
del massís, declarat per la pròpia Diputació com a
“Zona d’alt interès ecològic i paisatgístic”.

Nosaltres, de la nostra vocació excursionista i del seu dia
a dia, hem après el respecte i l’estimació vers la natura.
L’oposició a aquest projecte no es basa doncs en inte-
ressos obscurs ni inconfessables, sinó en el desig mani-
fest de conservar els valors més significatius del parc.
Per tant, no acceptem que vulguin fer-nos callar amb
discursos incerts sobre al·legacions; o amb arguments
“tecno-polítics” d’escàs pes i qualitat, com són la segu-
retat i l’extinció d’incendis. Tots sabem que un foc és
capaç de traspassar carreteres i autopistes.

Passegeu fins a l’Obac Vell i comprendreu els motius de
les nostres pors: hi trobareu una nova carretera reco-
berta amb formigó “especial”. El projecte inicial presen-
tat era el d’adequar la pista existent per poder tras-
lladar-s’hi amb cadires de rodes. La lloable iniciativa 
del lema “El Parc a l’abast de tothom”, i el respecte 
que mereix la fundació privada de Terrassa que ho ha

subvencionat, ens féu abaixar la guàrdia. Avui, d’aquell
camí idíl·lic d’ahir ja només en queda el record.

Si aquest és un model a seguir i aquest és el respecte 
a practicar vers el medi natural per la Diputació de
Barcelona i –per corresponsabilitat– la Conselleria 
de Medi Ambient de la Generalitat, des del Centre
Excursionista de Terrassa hem de manifestar que
valorem molt la capacitat professional dels treballadors
del parc però que també estem convençuts de l’absolu-
ta falta de sensibilitat dels òrgans de direcció i govern de
l’actual Diputació i de la Conselleria de Medi Ambient. 

Amb l’aprovació d’aquest projecte demostren la incom-
petència per avaluar, amb la perspectiva que s’espera
dels seus càrrecs, la tossuderia d’uns tècnics obcecats
durant divuit anys en la construcció d’aquesta carretera.
El cas del camí de l’Obac Vell i els nous projectes d’o-
brir camins de vianants, al trànsit rodat de vehicles tot
terreny, motos i quads -amb el pretext de millorar l’eco-
nomia dels municipis- només serveix per ratificar aques-
ta impressió. Desitgem tota la prosperitat possible per a
tothom, però també creiem que l’amor a la terra i al
proïsme no es manifesten tan sols amb paraules, sinó
també amb la intenció, la dedicació i l’estimació que
donem als projectes que impulsem.

Convençuts de tenir la raó, en el cas de realitzar-se
aquest projecte considerem que el Coordinador i el Di-
putat President de l’Àrea d’Espais Naturals haurien de
dimitir, com a responsables polítics d’aquesta vergonyo-
sa malvestat dins l’àrea de màxima protecció del Parc.

Però mentre no comencin les obres confiem en el fet
que encara som a temps d’aturar-les. Continuarem
doncs, amb constància, organitzant actes informatius 
i assemblees populars de protesta. Demanem el re-
colzament de tothom a la Coordinadora per a la
Salvaguarda del Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
la qual, en una darrera espurna d’esperança, porta tam-
bé a terme una ferma tasca d’oposició i rebuig contra
aquest gravíssim atemptat ecològic. 
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INFORMACIÓ COBRAMENT DE QUOTES
ANY 2006

La Junta Directiva comunica a tots els socis que durant el mes de gener es presentaran a cobrament els
rebuts de la quota corresponent a l’any 2006.

Cal tenir en compte que a partir d’ara, tant pel cost com per la poca efectivitat que té el mètode de passar
a cobrar per casa, es prescindirà del cobrador. És per això que es recomana a tots els socis que encara
no tenen domiciliada la quota per banc o caixa, que facilitin a Secretaria (personalment, per fax o per
correu electrònic) el número del compte on volen que els sigui carregat el rebut de la quota d’aquest
any 2006.

Els socis que no optin per aquesta possibilitat tindran els rebuts a la seva disposició a Secretaria. En aquest
cas, per tal de no causar retards en la gestió administrativa i en l’activitat del Centre, caldria que tots aquests
rebuts es passin a liquidar dins dels mesos de gener i febrer.

PLA DE LLICÈNCIES FEEC 2006

En la nota informativa apareguda al Periòdic mensual del passat mes de desembre s’ha detectat la següent
omissió, que és prou important:

“Aquest any, els primers 5.000 federats que així ho desitgin, podran adquirir en el moment de fer la seva
llicència dos bastons d’excursionisme exclusius per als federats, al preu de 17 €.

Per sol·licitar-lo només cal especificar-ho i fer-ne el pagament a Secretaria, en el mateix moment que es
tramiti la llicència.”

En no haver esta difosa adequadament fins el 15 de desembre aquesta oferta, demanem a tots els socis
que haguessin tramitat la llicència abans d’aquesta data i que hi estiguin interessats, que passin a sol·lici-
tar-los per Secretaria el més aviat possible.

Preguem disculpeu les molèsties que pugui causar la falta de puntualitat en la difusió d’aquesta informació,
que intentarem esmenar tant com sigui possible.

CALENDARI DEL CET 2006

Adquiriu a la secretaria de l’entitat el calendari del Centre Excursionista de Terrassa 2006, al preu de 10 €.

AMB EL SUPORT DE:
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MODALITAT A B C D E F 

COBERTURES Infantil Juvenil, Major Expedicions Majors de 75 anys

Responsabilitat Civil fins 60.101,21 € = A fins 60.101,21 € fins 60.101,21 € fins 60.101,21 € fins 60.101,21 €

Despeses mèdiques

- Centres concertats 601,01 € 1.502,53 € = A 3.005,06 € il·limitada il·limitada 1.500 

- Centres no concertats 
Espanya 300,51 € 601,01 € = A 1.502,53 € 3.005,06 € 4.507,59 € 0 

- Centres no concertats 
estranger 0 0 =A 1.502,53 € 18.030,36 € 18.030,36 € 0 

Mort (1) 3.005,06 € 6.010,12 € = A 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 €

Invalidesa 3.005,06 € 6.010,12 € = A 6.010,12 € 12.020,24 € 12.020,24 € 0 

Despeses rescat 0 4.507,59 € = A 9.015,18 € 9.015,18 € 9.015,18 € 0 

Competicions pròpies Catalanes Catalanes

de la FEEC (segons = A Catalanes Estatals Estatals Catalanes

Decret 849/1993) Internacionals Internacionals

ACTIVITATS COBERTES PER L’ASSEGURANÇA

ÀMB

IT GEOGRÀFIC 

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE L’ASSEGURANÇA 

PUBLICACIONS: Vèrtex

categoria infantil no – no no no no –

categories juvenil, major – no sí sí sí sí sí

PREUS ANUALS FEEC FEEC FEEC FEEC FEEC FEEC FEEC FEEC 

Infantil (fins a 13 anys) 7,30 € - - 19,00 € 49,50 € - -

Juvenil (14-17 anys) - 14,00 € 25,50 € 49,50€ 82,90 € - -

Majors (18-75 anys) - 23,00 € 34,50 € 64,80 € 98,50 € 409,30 € -

Majors de 75 anys (4) - - - - - - 32,00 €

PREUS ANUALS 

FEEC + FEDME 
FEEC + FEDME FEEC + FEDME FEEC + FEDME FEEC + FEDME FEEC + FEDME FEEC + FEDME FEEC + FEDME

Infantil (fins a 13 anys) 8,30 € - - 20,00 € 50,50 € - -

Juvenil (14-17 anys) - 19,00 € 30,50 € 54,50 € 87,90 € - -

Majors (18-75 anys) - 32,30 € 43,80 € 74,10 € 107,80 € 418,60 -

Majors de 75 anys - - - - - - 41,30

(1) Per llei, en cas de mort d'un menor l'assegurança només cobreix 3.005,06 €. Vegeu altres limitacions al llibret de llicències. 

(3) Per augmentar
les cobertures
caldrà fer el canvi a
una modalitat
superior o tramitar
la corresponent
ampliació temporal
de l’assegurança a
través de l’entitat

Catalanes

Espanya = A
Espanya

Pirineu Francès
Andorra

Espanya
Pirineu Francès

Andorra

Tot el Món excepte zones
polars i muntanyes 

+ 7.000 m
Tot el Món

Excursionisme (2)
Senderisme (2)

Marxes (2)
Campaments (2)

(2) excepte en alta 
muntanya

(2) excepte raqueta 
de neu

(2) excepte campaments 
d’iglús

(3)

= A

(3)

les de la B 
+ Alpinisme 

+ Alta muntanya 
+ Escalada 

+ Descens d’engorjats 
+ Curses de muntanya 

+ Espeleologia 
+ Raquetes de Neu

(3)

les de la C 
+ Bicicleta de muntanya

+ Esquí de muntanya
+ Esquí alpí (pista)

+ Esquí de fons
+ Telemark

+ Snow-board
+ Trineu de gossos

(3)

les de la D 
+ Expedicions a:
• zones polars

• muntanyes + 7.000 m.

Excursionisme
Senderisme

Marxes
Campaments

PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES 2006
FEEC - Sabadell Grup Assegurador 
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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

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, ru-
tes 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.

Manolo Barcia durant una classe del 1r Curs de receptors GPS
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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 mapes
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 coneixe-
ments 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.

CONSELLS PER A LA VOSTRA SEGURETAT 
A L’ALTA MUNTANYA

LA FORMACIÓ
Cal estar tècnicament preparat i saber utilitzar amb destresa el material.
Per adquirir els coneixements que et permetin prendre les decisions més apropiades en tot moment, parti-
cipa a les sortides col·lectives organitzades per persones amb experiència, o segueix els cursos de forma-
ció tècnica que l’entitat ofereix.
Federa’t, tindràs la informació i l’assessorament necessari i una assegurança d’accident.

L’EQUIPAMENT
Assegura’t que el material i l’equip del qual disposes és el correcte i necessari per a cada activitat. Tenir-lo
sempre en perfecte estat de conservació i saber-lo utilitzar adequadament.
No oblidis el material bàsic com per exemple, el mapa, la brúixola, la cantimplora, el barret, les ulleres de
sol, la crema de protecció solar, una petita farmaciola, i porta sempre una manta tèrmica, doncs les condi-
cions a l’alta muntanya poden esdevenir molt rigoroses, fins i tot a l’estiu.
I recorda sempre que si l’hàbit no fa el monjo, l’equip tampoc fa l’alpinista.

LA PREVENCIÓ
És primordial mantenir un nivell físic que es correspongui amb els teus objectius, entrena doncs a diari i
gaudiràs més de les activitats de muntanya. La bona forma física no s’aconsegueix d’avui per demà.
L’alimentació i el descans són bàsics per emprendre una ascensió amb seguretat, i poder sortir-ne ben parat
si es presenten dificultats no previstes.
Els itineraris escollits, han d’estar adequats a les teves condicions psíquiques i tècniques. Si surts en grup,
planteja l’ascensió tenint en compte les capacitats de la persona menys experimentada o preparada. El grup
ha d’anar sempre junt i ben cohesionat, per conèixer qualsevol mancança o necessitat d’algun dels membres.
Sigues conscient i coneix les pròpies limitacions i reaccions, així com les dels companys. Mantén-te sempre
per sota de les teves possibilitats i així aconseguiràs conservar un marge raonable de seguretat.
Davant de situacions d’emergència o perill, estigues sempre a l’alçada de les circumstàncies i de la responsa-
bilitat inherent a l’activitat, moralment preparat, i amb una ferma i decidida convicció interior.
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LA SEGURETAT
La prudència i la precaució a la muntanya són les millors companyes.
Digues sempre a algú l’itinerari previst i l’hora de tornada. Fes-ho amb un marge raonable per no provocar
alarmes innecessàries. És recomanable que no vagis sol.
Abans de sortir informa’t de la previsió metereològica i consulta les guies i bibliografia existent. Aprèn a
interpretar els mapes, croquis i ressenyes.
Prepara’t bé l’ascensió: estudia el recorregut, temps necessari, la via normal de baixada, els possibles punts
de suport i vies d’escapada, informa’t de les condicions en què es troba el recorregut o la via escollida, i
escolta els consells dels experts.
Surt ben d’hora, respecta i controla els horaris: t’estalviaràs problemes.
No s’ha de deixar mai a un company sol.
Porta sempre a la motxilla quelcom de menjar i aigua. Beu l’aigua regularment, a glops curts, sobretot si
aquesta és molt freda.
No forcis el ritme de la marxa i procura mantenir una respiració profunda, sense ofegar-te, durant molta es-
tona. Per això, les passes seran més amples en terreny pla i més curtes en pendents. En cas de cansament,
atura’t i recupera el ritme de la respiració.
Durant els mesos d’estiu, la calor ens pot jugar una mala passada. Protegeix-te el cap i el cos de l’excés
de radiació solar i posa’t crema de protecció.
En el cas de tenir poca visibilitat, per boira espessa o perquè es fa de nit, i davant de la possibilitat de pre-
dre’t, busca un lloc prou segur i còmode i espera que s’esvaeixi la boira o es faci de dia.
En cas de tempesta no perdis la calma. Si hi ha llamps, no et posis sota els arbres, i menys encara si aquests
estan aïllats. Marxa dels cims i punts elevats i surt de les carenes.
Davant de qualsevol incident i abans de prendre decisions, reflexiona i parla-ho, si és el cas, amb els
companys. Comporta’t amb esperit solidari i dóna ajut o demana’l si algú es troba en dificultats.
Sigues conscient de les responsabilitats assumides. Tria amb cura els companys d’escalada, estigues
sempre vigilant i despert, i aprèn nocions de socorrisme.
Sàpigues renunciar quan les condicions generals ho aconsellin o quan no et sentis prou segur o en plena
forma. Les muntanyes no es mouen, i renunciar és només preparar millor el pròxim triomf i adquirir experiència.

EN CAS D’ACCIDENT
Tingues serenitat i no t’esveris.
Aplica el PAS (Prevenció - Avis - Socors)

Prevenció: Primer protegeix-te a tu mateix i després a les víctimes.

Avís: Avisa els serveis de socors a muntanya i informa’ls detalladament de:
- Lloc de l’accident (el més precís possible).
- Nombre d’accidentats.
- Situació dels accidentats: ferides, nivells de consciència, etc...
- Condicions metereològiques al lloc de l’accident.
- Recorda de NO tallar la comunicació amb els socorristes i esperar les seves instruccions.

Socors: No facis res si no tens coneixements de socorrisme.
- Els accidents a muntanya no sempre són evitables, una àmplia formació augmenta doncs

l’estàndard de seguretat.

TELÈFONS D’INTERÈS GENERAL

Central d’Emergències de Catalunya ..............................................................................................................................................112
Bombers de la Generalitat ......................................................................................................................................................................085
Guàrdia Civil.......................................................................................................................................................................................................062
Servei Metereològic de Catalunya ................................................................................................................................935 676 090
Informació d’Andorra ......................................................................................................................................................00 376 848 851
Meteo France .......................................................................................................................................................................33 836 681 020
Instituto Nacional de Metereología ...............................................................................................................................906 365 380
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya .............................................................................................934 120 777
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Donatiu de Museu de Granollers:

– HELIOS GÓMEZ: VISCA OCTUBRE. El front de
l’Art. Publicació en motiu de l’exposició. Granollers:
Museu de Granollers, 2005.

Donatiu de Diari de Terrassa:

– CARDÚS i ROS, Salvador (Coord.), Els terrassencs
del segle XX. Immigració, Identitat i Canvi.
Barcelona: Lunwerg Editores. Diari de Terrassa,
2005.

Donatiu de Joan Soler i Tramunt:

– “CIUTAT”, Revista dels Amics de les Arts i JJMM de
Terrassa. Terrassa, tardor-hivern de 1994.

– FIGUERAS i VIGARA, Pere: Terrassa i l’Hoquei: 80
anys d’història. Terrassa: Ajuntament de Terrassa,
1992.

– DDAA. Sant Pere. El Poble i la Festa. 15 anys de
recuperació de les festes. Terrassa. Associació de
Veïns de l’Antic Poble de Sant Pere, 1994.

– MARTIN, Josep A.: El teatre de titelles a Catalunya.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1995.

– VIVANCOS i FARRÀS, Bernat: Àngel Rodamilans
(1874-1936). Evocació i Recerca. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.

– Llibre Blanc del Patrimoni Fotogràfic a Catalunya:
Departament de Cultura de la Generalitat, 1996.

Donatiu de l’Ajuntament de Terrassa:

– Terrassa, una ciutat per al sele XXI. Documental
emès per TVE-2 el mes de març de 2005 dintre del
programa Ciudades para el siglo XXI. Format DVD.

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

– CHEVALIER, Marcel: Les Paysages Catalans. Leurs
aspects, leur structure et leur évolution. París:
Librairie Scientifique Albert Blanchard, 1929.

– DEFFONTAINES, Pierre: Geografia dels Països
Catalans, Barcelona: Ariel, Societat Catalana de
Geografia, 1978.

– PLA CARGOL, Joaquím: Empúries, Girona: Dalmau
Carles Pla S.A., 1934

– PLANAS, Ramon: El Penedès i Garraf. Comarques
de Catalunya 2, Barcelona: Albertí Editor, 1961.

– MORALES, Ramon: El camí ral d’Aragó i altres iti-
neraris per la comarca d’Anoia. Arxiu Bibliogràfic
Excursionista de la Unió Excursionista de Cata-
lunya. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1966.

– ESCUDIER, Jean: L’Aneto i els seus homes. La
Maladeta. Barcelona: Editorial Montblanc, Centre
Excursionista de Catalunya, 1972.

Horari d’atenció al públic: divendres de 19:30 a 21 hores.

BIBLIOTECA
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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

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

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 paisat-
ge. 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.

COM MILLORAR LA NOSTRA
CAPACITAT ESPORTIVA AMB L’AJUDA
DE LA KINESIOLOGIA

Dijous, dia 26 de gener

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

A càrrec de Tònia Cortadelles, metge i kinesiòloga.

Vols millorar el teu rendiment esportiu?

Augmentar la teva concentració o la teva flexibilitat?

La kinesiologia, tècnica americana que han utilitzat
mols esportistes, t’hi pot ajudar.

CERRO TORRE
“Sota els vents australs”

Dijous, dia 9 de febrer

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

A càrrec d’Elies Coll i Bonet.

El Cerro Torre és un monòlit de granit de 3.102 m d’al-
tura amb parets de 1.200 m de desnivell per totes les
seves cares.

Coronant el cim hi ha un bolet de gel de formes capritxo-
ses, diferents cada any, depenent de com bufin els
terribles vents australs.

Aquestes característiques permeten definir el Cerro
Torre com una de les muntanyes més belles del planeta.

35 anys després de la 1a ascensió, aquesta agulla
encara captiva a alpinistes de tot el món, i converteix
la seva escalada en una empresa arriscada i a la vega-
da annelada.

En aquest documental es narra l’ascensió de Santi
Padrós i Elies Coll per la ruta del compressor, una espec-
tacular escalada de 1.100 m de dificultat i vertigen.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES

Es faran els dilluns dies 2 i 16 de gener. A la del dia 2 es decidirà la sortida d’aquest mes per tal de poder fer fotos
de tema hivernal.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA A
SANT PERE SACAMA I RODALIES

Diumenge, dia 22 de gener

Sortida matinal de botànica a Sant Pere Sacama, per
observar la recuperació del bosc després de l’incendi
i per contemplar la vegetació d’hivern en aquesta
zona: garric, arboç, càdec, roldor, savina, llentiscle,
argelaga, globulària, etc.

També veurem l’església romànica-gòtica de Sant
Pere Sacama i les restes del castell. 

Deixarem els cotxes a la carretera d’Olesa després de
passar per la cruïlla d’El Mimó, a prop de l’estació
d’Olesa de la Renfe.

Lloc de trobada: A les 8 del matí davant del Centre
Cultural de la Caixa de Terrassa.

Desplaçament: En cotxes particulars.

PROPERA SORTIDA

Dia 26 de febrer

MATINAL A LA REGIÓ DELS FRARES, ENCANTS
DE MONTSERRAT.

CALENDARI DE *SORTIDES 
PREVISTES DE GENER A JUNY 2006

GENER, dia 14: Sortida noctura per la Serra de
l’Obac
FEBRER: Sortida al Delta del Llobregat +
Sortida entorns de Terrassa
MARÇ: Sortida al Parc Natural del Montseny
ABRIL, dies 29, 30 i 1 de maig: Sortida de tres
dies al Delta de l’Ebre
MAIG: Possibles sortides, Monegros, o bé a la
Serra del Montsec
JUNY: Sortida a la Cerdanya

CALENDARI DE *REUNIONS
PREVISTES DE GENER A JUNY 2006

GENER: reunions - dia 10 (sessió d’aprenentatge
de sons) i dia 24.

FEBRER: reunions dies 7 i 21.

MARÇ: reunions dies 7 i 21.

ABRIL: reunions dies 4 i 25.

MAIG: reunions dies 9 i 23.

JUNY: reunions dies 13 i 27.

* Totes les reunions són en dimarts cada quinze dies aproximadament. Les dates poden ser modificades a causa
de la proximitat amb les sortides, o bé per altres causes, però s’aniran actualitzant segons calgui. Així mateix passa
amb la data de les sortides.

Telèfons de contacte: Toni Sanllehí 661 406 716 / Enric Sanllehí 93 733 21 86
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SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

SORTIDA ALS AVENCS D’EN PARRILLA I DE SANT MARÇAL

Dissabte, dia 7 de gener

Sortida per explorar aquestes dues interessants cavitats d’Olesa de Bonesvalls. L’avenc d’en Parrilla té una fondà-
ria de 40 m i el de Sant Marçal de 128 m.

Es sortirà de la plaça de la Magdalena a les 8 del matí.

Cal portar el material i equipament personal d’exploració i el dinar.

GRUP D’ORNITOLOGIA

SORTIDA A LA RECERCA DELS SONS
DELS MUSSOLS PER LA SERRA DE
L’OBAC

Diumenge, dia 14 de gener

Entrarem en aquest nou any fent una sortida nocturna
a la Serra de l’Obac per tal de poder identificar, si
s’escau, alguns sons d’aus rapinyaires nocturnes com
és el cas del Gamarús (Strix aluco), o bé l’espectacu-
lar Duc (Bubo bubo).

Amb aquesta sortida el que es preten, és fer una pri-
mera presa de contacte amb la manera d’identificar
els sons d’aquestes aus i esbrinar si per les contrades
més properes en tenim presència. Lıitinerari consistirà
en fer una petita ruta nocturna, com a molt, en dos
llocs diferents i amb uns quants desplaçaments

durant la nit. És per això que necessitem fer un grup
reduït o bé fer un itinerari per grup.

S’ha de tenir en compte que necessitem fer una ses-
sió prèvia en que es triarà l’itinerari, grup i es farà l’a-
prenentatge a través de sons enregistrats. Sons a
escoltar; Mussol comú (Athene noctua), Òliba (Tyto
alba), Duc (Bubo bubo), Mussol banyut (Asio otus),
Gamarús (Strix aluco).

Sessió prèvia d’aprenentatge de sons: dimarts dia
10 de gener de 2006 a les 20.30 hores al local de la
Secció de Ciències Naturals.

Hora sortida: 17.30 hores de la tarda a la Plaça d’En
Baltasar Ragón –“La Magdalena”. Anirem amb cotxes
particulars.

Cal portar: Roba d’abric i calçat adequats. Llanterna,
orelles... i resopó.

Tornada: Abans de mitjanit aproximadament.

Telèfons de contacte: Toni Sanllehí 661 406 716 /
Enric Sanllehí 93 733 21 86.

TARGES FEDERATIVES D’ESPELEOLOGIA 2006 I LES SEVES COBERTURES
TARGES FEDERATIVES Preu no habilitada Preu habilitada

Grans (18 anys o més) A Espanya 35,05 50,05
B Europa i Marroc 40,40 55,40
B1 Tot el món 46,90 61,90

Bàsica Juvenils (14 a 17 anys) A Espanya 29,05 39,05
B Europa i Marroc 34,40 44,40
B1 Tot el món 40,90 50,90

Infantils (fins a 13 anys) A Espanya 8,05 11,05
B Europa i Marroc 12,30 15,30
B1 Tot el món 26,90 29,90

Grans (18 anys o més) A Espanya 51,55 66,55
B Europa i Marroc 60,90 75,90
B1 Tot el món 73,60 88,60

Plus Juvenils (14 a 17 anys) A Espanya 45,55 55,55
B Europa i Marroc 54,90 64,90
B1 Tot el món 67,60 77,60

Infantils (fins a 13 anys) A Espanya 24,55 27,55
B Europa i Marroc 32,80 35,80
B1 Tot el món 53,60 56,60
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ALTRES TARIFES

Conceptes Preus

Especial per cursets (durada màxima de l’assegurança 30 dies) 31,20

Especial Promoció-Divulgació (durada màxima un cap de setmana - 48 hores) 10,10

Carnet d’espeleòleg veterà 15,00

Tècnic de la Federació Espanyola d’Espeleologia 24,00

COBERTURES DE LES TARGETES

Les activitats que cobreixen les targes federatives són: espeleologia, descens de canons i engorjats, alpinisme,
canoa kayac, senderisme, esquí de fons, snowboard, esquí alpí (excloent l’esquí alpí fora de pista), caminada amb
esquís o raquetes, escalada en roca o obstacles artificials, bicicletes de muntanya tot terreny, ús de vies ferrades
i capbussament en totes les seves formes. 

En la següent taula es mostra un resum de les prestacions i imports que cobreix l’assegurança de la tarja federativa.

RESUM DE PRESTACIONS I SUMES ASSEGURADES A B B1

En les activitats esportives contemplades en els estatuts de la Federació 
Catalana d’Espeleologia, receptora de l’assegurança inclòs el descens

Espanya Europa Resta

de barrancs
i Marroc del món

Assistència mèdico-quirúrgica-sanatorial Il·limitada Il·limitada Il·limitada

Assistència farmacèutica en règim hospitalari Il·limitada Il·limitada Il·limitada

Assistència en règim hospitalari de les despeses de pròtesis i material de 
osteosistesis Il·limitada Il·limitada Il·limitada

Rehabilitació. Previ control pels serveis mèdics M.G.D. Il·limitada Il·limitada Il·limitada

Ressonància magnètica nuclear. Prèvia autorització pels serveis mèdics M.G.D. Incluida Incluida Incluida

Assistència mèdico-quirúrgica-farmacèutica i sanatorial en accidents 
esdevinguts en l’estranger Excluit 6.010 € 6.010 €

Indemnitzacions per pèrdues anatòmiques i/o funcionals, segons barem fins a... 18.750 € 18.750 € 18.750 €

Auxili a la defunció com a conseqüència directa de l’accident esportiu 7.800 € 2.255 € 7.800 €

En el cas de menors de 14 anys la indemnització serà en concepte 
de despeses de sepel·li. 2.255 € 7.800 € 2.255 €

Auxili en la defunció en la pràctica esportiva sense causa directa 
de l’accident esportiu 1.875 € 1.875 € 1.875 €

Despeses originades per l’adquisició de material ortopèdic 70% P.V.P. 70% P.V.P. 70% P.V.P.

Despeses originades per odonto-estomatologia fins a 361 € 361 € 361 €

Despeses de trasllat o evacuació des del lloc de l’accident fins a 
l’hospitalització en el centre concertat més pròxim Il·limitat Exclòs Exclòs

Despeses de rescat en l’estranger, recerca, trasllat i/o repatriació d’esportistes, 
fins a 12.020’24 €, per al conjunt total dels tres apartats i de tots els 
esportistes implicats en el mateix sinistre, prèvia presentació de les factures 
i rebuts corresponents Exclòs Inclòs Inclòs

Despeses del rescat en territori de l’estat espanyol, recerca i trasllat 
d’esportistes, fins a 6.010’12 € pel conjunt total dels tres apartats i 
de tots els esportistes implicats en el mateix sinistre, prèvia presentació de
les factures i rebuts corresponents. Inclòs Inclòs Inclòs

Despeses d’allotjament d’un familiar, en cas de defunció per accident 
esportiu, en territori de l’estat espanyol, prèvia presentació de les factures i 
rebuts corresponents. Fins a 30’05 €/dia, màxim 5 dies Inclòs Inclòs Inclòs

Despeses de desplaçament d’un familiar, en cas de defunció per 
accident esportiu en territori de l’estat espanyol, prèvia presentació 
de les factures i rebuts corresponents. Fins a un màxim de 300’51 € Inclòs Inclòs Inclòs

Despeses d’allotjament d’un familiar, en cas de defunció per accident 
esportiu en l’estranger, prèvia presentació de les factures i rebuts 
corresponents. Fins a 30’05 €/dia, màxim 5 dies Exclòs Inclòs Inclòs

Despeses de desplaçament d’un familiar, en cas de defunció per accident 
esportiu en l’estranger, prèvia presentació de les factures i rebuts 
corresponents. Fins a un màxim de 601’01 € Exclòs Inclòs Inclòs

Mossegades d’animals i picades d’insectes. Inclosa la defunció. Fins a... 3.005’06 € 3.005’06 € 3.005’06 €
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GENER

Diumenge, dia 29

TOSSA PLANA DE LLÈS (2.898 m) (Cerdanya) 
Des de Cap de Rec

Dificultat: Fàcil (Iniciació)

Vocal: Manel Tomàs

FEBRER

Dissabte i diumenge, dies 4 i 5

PIC DE FLAMISELLA (2.785 m) (Pallars Sobirà)
Per Noarre

Dificultat: Poc difícil

Vocal: Toni Elias

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA

SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

NOTES: Per assistir a les sortides cal tenir la targeta de federat de la FEEC, i autorització dels pares/tutors
dels menors d’edat.
Les reunions preparatòries de les sortides són els dijous abans de les mateixes, a les 10 de la nit al Centre.
El programa de sortides es pot canviar, si les condiciones climatològiques, de mantell de neu, risc d’allaus,
així ho aconsellen.
L’ARVA, és d’ús obligatori.

37è CURS D’EXCURSIONISME

11 de gener Conferència sobre bicicleta tot terreny.

14 i/o 15 de gener Sortida amb bicicleta tot terreny.

25 de gener Conferència de primers auxilis a muntanya a càrrec del Dr. Josep Aced.

28 i 29 de gener Sortida a la Serra d’Ensija (Berguedà).

8 de febrer Conferència sobre l’esquí de fons.

11 i 12 de febrer Sortida de pràctiques d’esquí de fons.

CIM-TRAÇA

Cim-traça, és un grup de gent jove aficionada a la muntanya. Realitzem una sortida al mes que s’organitza
conjuntament entre tots els components del grup en una reunió prèvia. Algunes de les activitats que podrem fer
són: excursionisme, descens d’engorjats, crestes, ferrades, orientació, alpinisme, esquí, escalada, etc.

PROPERA SORTIDA: dies 21 i 22 de gener.
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VOCALIA DE SENDERS

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

5a etapa
BAGÀ-BAGÀ (18,200 km)

Diumenge, dia 22 de gener

Passat el poble de Bagà, en direcció a Gisclareny per
l’antiga pista avui asfaltada, es troba a la dreta una
pista de terra que va cap a l’Hostalet, en aquest punt
iniciarem la nostra caminada (870 m).

Seguirem per la pista i al cap d’un parell de km. ani-
rem a buscar un pontet que travessa el riu Bastareny i
un corriol que puja cap a la Torre de Sta. Magdalena
(920 m) on per un camí més ample anirem a retrobar
la pista asfaltada de Gisclareny, que seguirem uns 200
metres i trencarem a la dreta per un camí que ens
menaria al Coll de la Bena, el seguim i aviat agafem un
altre camí a la dreta en direcció a Sant Martí del Puig,
dalt del Puig de la Baga, abans d’arribar-hi, a l’alçada
de la masía (965 m), seguim un corriol a l’esquerra que
ens portarà a una pista que seguirem a la dreta, tra-
vessarem el riu per un pont i trobarem un corriol a l’es-
querra (890 m), el PR-C 125 que seguirem en sustin-
guda i forta pujada i pasant per el Coll de la Pelosa
(1460 m) continuem pujant amb unes magnífiques vis-
tes i travessem la carena pel Pas de la Boixassa (1780
m), trascollem i seguim per l’altra banda amb poc des-
nivell, deixem el camí que baixa cap a la Font del Faig
i seguim a l’esquerra direcció al Coll de Vimboca
(1810 m) per continuar cap al Coll del Pendís (1764 m)
i el refugi Sant Jordi (1640 m) baixem pel Torrent del
Pendís per la zona dels Empedrats (1180 m). En diver-
sos punts el camí travessa el torrent a gual, per la qual
cosa pot donar-se el cas de no poder passar si hi ha

Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

una crescuda important de les aigües, si aquest fos el
cas seguiríem un camí alternatiu. Pasats els Empe-
drats, anirem a veure el Bullidor de la Llet, d’una roca
brolla l’aigua tot formant una cascada de més de quatre
metres, que per la pressió té un color molt blanc, tor-
nem al camí que seguiem de baixada i arribem als
Hostalets (910 m), on retrobem la pista que seguint cap
a l’esquerra ens portarà al punt d’inici de l’excursió.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+1035 m) (-1035 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 9 al 18 de gener, amb-
dós 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'ex-
haurir-se les places de l'autocar. Es recomana estar en
possessió de la llicència de la FEEC.

Preu de l'autocar: 12 euros per als socis, 15 euros
per als no socis.

Organitza: Vocalia de Senders.

Vocals: Robert Rué, tel. 937880648, Hermógenes
Díez, tel 937889727, Enric Cortés, tel. 937809235,
Joan Perich, tel. 629074770.

En relació als canvis de calendari, per qüestions tèc-
niques, si no hi han més imprevistos, quedarà així:

22 de gener Bagà-Bagà (18.200 km)

19 de febrer Toses-Fonts del Llobregat 
(17.500 km)

19 de març Alás (La Seu)-El Querforadat 
(22.950 Km) 

16 d’abril La Coma (S. Ll. de Morunys )-
Adraén (22.400 Km)

21 de maig Adraén-Josa de Cadí (19.450 Km)

18 de Juny Josa de Cadí-Saldes (21.780 Km) 
Fi de temporada i dinar de germanor.

L’etapa que ha quedat per fer (Mirador del Gresolet-
Pas dels Gosolans-Josa de Cadí) la farem fora de
temporada el dia 16 de juliol en que els dies són llargs.

SECCIÓ D’EXCURSIONISME
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PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS –CXLII– (2a època)

FENT RUTA ENTRE LA SEGARRA I 
EL SOLSONÈS
PESSEBRE VIVENT A ARDÈVOL

Diumenge, dia 15 de gener

Un any més comvoquem la tradicional sortida dels
PESSEBRES i ho fem trescant per dues comarques
del Principat de peculiaritats ben definides.

Sortim del trencall de Guerres. Seguim a través de la
carretera en la qual ens ha deixat l’autocar i tombem
a l’esquerra en direcció a la masia de la Vila, la qual
queda a la nostra dreta. Continuem a través d’un ca-
minet que voreja un camp, fins que ensopeguem amb
un altre que s’endinsa a través d’un bosquet que
mena al nostre primer objectiu, el dolmen de la Vila.
Segons les dades de què es disposa, aquest monu-
ment megalític, és el més gran de Catalunya. El túmul
fa 32 metres de diàmetre amb una galeria de 10 me-
tres. Fou descobert l’any 1916 per Mn. Serra Vilaró.

Després d’esmorzar i recuperar forces, sortim per
anar a cercar la carretera que va a l’ermita de Sant
Salvador. Després passem a redós d’una granja i tro-
bem una cruïlla.

Agafem el camí que surt a l’esquerra, deixant la ma-
sia del Soler d’Avall en el mateix sentit de la marxa,
seguim per pista i també a l’esquerra queda la masia
de Sisquella i cal Trena, aquesta abandonada. Des
d’ací divisem ja el nostre segon objectiu, la Torre de
Vallferosa, magnífica torre de defensa de les més ben
conservades del nostre país. Ara ens tocarà baixar per
un camí fent alguna ziga-zaga fins al fons del barranc
de Quadro, per on hi transcorre un rierol que caldrà
travessar i després de curta pujada arribem a l’es-
mentada Torre de Vallferosa, considerada obra mestra

de l’arquitectura militar del segle X. Després de les
fotografies de rigor, pugem al nostre proper i darrer
objectiu, la masia de Clavells, on ens retrobarem amb
els companys no caminadors.

Si el temps ens ho permet aquest serà el lloc indicat
per dinar tots junts.

Temps de marxa: 3 hores.

No caminadors: Visitarem el Museu Diocesà de Sol-
sona, després sortiran amb l’autocar vers la masia de
Clavells punt de trobada amb els caminadors.

Informació: Enguany el petit pessebre que habi-
tualment trobem pel camí, s’ubicarà a la masia de
Clavells, a l’objecte que els no caminadors també en
puguin gaudir. 

A la tarda: després de dinar ens arribarem al petit po-
ble d’Ardèvol per contemplar el PESSEBRE VIVENT
que s’hi representa. En finalitzar ens obsequiaran amb
un petit refrigeri.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos a les 7
del matí.

Tornada: A la vesprada entre les 21 i 22 hores.

Pressupost viatge i entrada al pessebre: 19 €.

Inscripcions: del 2 al 10 de gener de 2006.

Vocals: Ricard Alegre i Julià Fossas. Tels. 93 788 53 23
i 93 788 70 98.

PROPERA SORTIDA

Dia 12 de febrer

ENCERCLANT LA VALL DE LA LLACUNA (Anoia)

Inscripcions

Del 30 de gener al 7 de febrer de 2006

PROGRAMA PER AL CICLE 2005-2006
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–
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VOCALIA DE CLÀSSIQUES

LA SERRALADA MARINA

Dissabte, dia 21 de gener

Excursió matinal per la Serra Marina, a cavall entre el
Vallès i el Barcelonès Nord, on es previst visitar entre
altres elements d’interès els poblats ibèrics de Puig
Castellar i les Maleses.

Itinerari: Montcada i Reixac, pont sobre el Besòs, Turó
de Moià, Sant Pere de Reixac, Turó de les Malesses,
Turó de la Coscollada, font de l’Amigó, Sant Geroni de
Murtra, ermita de Sant Climent, Turó de Puig Castellar,
i Montcada i Reixac. Uns 15 km aprox.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos, a les 7
del matí.

Tornada: Al voltant de les 14 hores.

Vocals: Gemma Bock i Jaume Pavón.

Notes: 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 particulars. Hi
haurà lloc per a tothom qui prèviament s’hagi inscrit.

LA SERRALADA LITORAL

Dissabte, dia 11 de febrer

Excursió matinal per la Serralada Litoral, a cavall entre
el Vallès Oriental i el Maresme, on es previst visitar el
dolmen de can Gurri, el castell de Sant Miquel de Mon-
tornès, que domina un sector del Vallès Oriental, les
fonts poc conegudes del petit poble de Santa Maria de
Martorelles, i el Turó de Galzeran (485 m) amb interes-
sants vistes sobre Alella, el Masnou, Montgat i Tiana.

Itinerari: Santa Maria de Martorelles, font del Sunyer
de Baix, font de Sant Domènec, font de la Teula,
Dolmen de can Gurri, Turó de Galzeran, font de can

Gurri, mas de can Gurri, castell de Sant Miquel de Mar-
torelles, can Girona, i Santa Maria de Martorelles. Uns
15 km. aprox.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos, a les 7
del matí.

Tornada: Al voltant de les 14 hores.

Vocals: Gemma Bock i Jaume Pavón.

Notes: 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 particulars. Hi
haurà lloc per a tothom qui prèviament s’hagi inscrit.

VOCALIA DE CLÀSSIQUES

CONÈIXER EL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC

(I) LES TORRES D’AIGÜES DE 
TERRASSA

Diumenge, dia 28 de gener

Iniciem un nou cicle destinat a conèixer el patrimoni
arquitectònic tant de la nostra ciutat, com de pobla-
cions veïnes. En principi tenim previst fer-les els dis-
sabtes al matí.

Per aquesta primera sortida, en preparar una excursió
totalment urbana per conèixer la dotzena de torres
d’aigües existents a Terrassa, de les 23 construïdes
des de mitjans del s. XIX fins a començament del 
s. XX, per Mina d’Aigües de Terrassa, amb la finalitat
de servir de repartidors d’aigua i de donar-li la deguda
pressió a la xarxa distribuïdora. Aquesta companyia
subministradora, va prendre l’acord de construir la
primera torre d’aigua el 20 de febrer de 1846. Tot i
haver passat 160 anys, actualment encara s’utilitzen.

El 22 de maig de 1994, el CET ja va organitzar una
excusió per visitar aquests singulars elements arqui-
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tectònics. Des d’aleshores fins a l’actualitat, un total
de 11 torres d’aigües han desparegut del paisatge
urbà, bàsicament per la pressió urbanística.

Coincidint amb la publicació d’un llibre monogràfic
sobre aquestes construccions a la nostra ciutat. Des de
la Vocalia de la Secció d’Excursionisme del CET, ACE-
PAC, CONVIVE, i AMICS DEL MUSEU DE TERRASSA,
organitzen conjuntament aquesta sortida matinal, que
comptarà amb l’assistència dels seus 3 autors (Joan
Manuel Oller, Joaquim Verdaguer i Francesc J. Suàrez).

Lloc i hora de sortida: Plaça del Progrés, a les 9 del
matí.

Tornada: Finalitzarà aquest passeig urbà als volts de
les 13 hores.

Vocals: Miquel Domingo, Miquel Palet i Francesc J.
Suàrez.

Nota: Es prega a tots els interessats a participar-hi
que s’apuntin al full que trobaran al taulell d’anuncis
del CET.

VOCALIA D’HISTÒRIA

Els Camins històrics de la Serra de
Galliners

(1) EL CAMÍ REAL DE TERRASSA A
SANT CUGAT DEL VALLÈS

Diumenge, dia 4 de febrer

Iniciem un nou cicle d’excursions per als dissabtes al
matí a recórrer la xarxa de camins històrics de la Serra
de Galliners.

Pretenem seguir el traçat dels ancestrals camins que
travessen la Serra de Galliners, enclavada al mig de la
comarca del Vallès Occidental. Repartida entre els
termes municipals de Terrassa, Rubí, Sant Cugat del

CALENDARI PREVIST

Dissabte, 25 de febrer
Barcelona romana

Dissabte, 25 de març 
Terrassa medieval

Dissabte, 29 d’abril
Elements de Sabadell

Dissabte, 27 de maig
Terrassa moderna (segles XVII-XVIII)

Dissabte, 24 de juny
Elements romànics de Viladecavalls

Vallès, Cerdanyola del Vallès i Sant Quirze del Vallès, i
que actualment es troba immersa dintre del procés de
transformació urbanística dels nuclis que l’envolten.

Itinerari: Plaça Vella, torre d’en Bou o Mas de la
Castlania, torrent de Vallparadís, barri de can Palet de
la Quadra, ermita de Santa Margarida del Mujal, Masia
de Can Parellada, riera de les Arenes, barri de can
Parellada, serra de Galliners, coll de la Creueta, coll de
can Viver, bosc de can Graells, ermita de Sant
Domènec, i Sant Cugat del Vallès. Uns 15 km aprox.

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

Tornada: Al voltant de les 14 hores, en tren des de
Sant Cugat del Vallès.

Pressupost: 2-3 € (billet tren de tornada).

Vocals: Jaume Pavon i Francesc J. Suàrez.

Nota: Es prega a tots els interessats a participar-hi
que s’apuntin al full que trobaran al taulell d’anuncis
del CET.

CALENDARI PREVIST

Dissabte, 18 de febrer
(2) LA VIA AUGUSTA AL VALLÈS OCCIDENTAL
(tram de Rubí a Sabadell, per Sant Quirze del Vallès)

Dissabte, 4 de març
(3) EL CAMÍ DE SABADELL A SANT CUGAT DEL VALLÈS

Dissabte, 18 de març
(4) EL CAMÍ REAL DE TERRASSA A BARCELONA

Dissabte, 1 d’abril
(5) EL CAMÍ DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS A 
SANT CUGAT DEL VALLÈS

Dissabte, 23 d’abril
(6) EL CAMÍ DE RUBÍ A SABADELL

Dissabte, 6 de maig
(7) EL CAMÍ DE RUBÍ A SANT CUGAT DEL VALLÈS

Dissabte, 17 de juny
(8) EL CAMÍ DE RUBÍ A CERDANYOLA DEL VALLÈS

LA SENDA DELS ESTELS (V Part)

LA VIA MERCADERA
Des de la Vocalia d’Història i amb el suport de
l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL CAMÍ DE SANT JAUME,
tenim previst de gener a l’estiu de 2006, seguir la
VIA MERCADERA, que comunicava la ciutat de
Barcelona amb la de Lleida, pel Barcelonès, el Baix
Llobregat, l’Alt Penedès, l’Anoia, la Conca de Barberà,
l’Urgell, el Pla d’Urgell, i el Segrià. Uns 150 km. aprox.
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El nom de VIA MERCADERA prové de l’època medieval,
per ésser la ruta més directa i utilitzada sobretot, a par-
tir del descobriment del sepulcre de l’apòstol Santiago,
pels pelegrins que arribaven al port de Barcelona proce-
dents del Mediterrani oriental o del centre d’Europa amb
destí a Galícia, com també pels mercaders i comer-
ciants que hi anaven a la Fira de Vilafranca o de pas cap
a l’interior de la península ibèrica.

També la poderosa societat ramadera de la Mesta
l’aprofità pel trasllat del bestiar de carn destinat a
l’abastament de Barcelona. Encara és viu en el record
de la gent la CARRERADA, nom amb què es coneix
avui la VIA MERCADERA.

Actualment, els pastors i els seus ramats continuen
utilitzant, com s’ha fet durant molts segles, aquesta
antiquíssima ruta de transhumància, al seu pas pel
Penedès i l’Anoia.

La Fundació de l’Hospital d’Olesa de Bonesvalls en
ple segle XIII, per voluntat testamentària del noble
penedesenc Guillem de Cervelló, contribuí en gran
manera a l’ús de la VIA MERCADERA, quan era major
l’afluència de pelegrins a Santiago.

Aquesta via s’inicia a Barcelona, al portal de la Plaça
Nova, i transita per l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de
Llobregat, Begues, L’Hospital d’Olesa de Bonesvalls,
les Gunyoles, les Cabòries, Sant Cugat Sesgarrigues,
la Granada, Guardiola de Font-rubí, la Llacuna,
Bellprat, Santa Coloma de Queralt, Vallfogona de
Riucorb, Guimerà, Ciutadilla, Nalec, Rocafort de
Vallbona, Sant Martí de Maldà, Vilanova de Bellpuig,
Mollerussa, el Palau d’Anglesola, Bell-lloc d’Urgell, i
Lleida.

LA VIA MERCADERA

1a etapa: BARCELONA (Barcelonès) -
SANT BOI DE LLOBREGAT
(Baix LLobregat)

Diumenge, dia 29 de gener

Itinerari: Barcelona, l’Hospitalet de Llobergat, Cornellà
de Llobregat, el Llobregat, i Sant Boi de Llobregat. 20
km. aprox.

Lloc i hora de sortida: Estació de Terrassa, dels FFCC
de la Generalitat, (Rambla d’Ègara), a les 7 del matí.

Tornada: A mitja tarda.

Pressupost: 6-7 € (bitllets de tren).

Vocals: Miquel Domingo, Miquel Palet, Francesc J.
Suárez i Jaume Pavón.

Nota: El desplaçament és previst fer-lo amb tren (anada,
de Terrassa a Barcelona, i tornada, de Sant Boi de
Llobregat - Barcelona - Terrassa). Data límit per ins-
cripcions, dijous 26 de gener.

2a etapa: SANT BOI DE LLOBREGAT
(Baix LLobregat) -
LA GRANADA (Alt Penedès)

Diumenge, dia 12 de febrer

Itinerari: Sant Boi de Llobregat, Sant Ramon, Sant
Climent de Llobregat, la Carrerada, coll de la Creu,
Begues, l’Hospital d’Olesa de Bonesvalls, coll de
Garró, les Gunyoles, les Cabòries, Sant Cugat
Sesgarrigues i la Granada. 25 km. aprox.

Lloc i hora de sortida: Estació de Terrassa, dels FFCC
de la Generalitat, (Rambla d’Ègara), a les 7 del matí.

Tornada: A mitja tarda.

Pressupost: 6-8 € (bitllets de tren).

Vocals: Miquel Domingo, Miquel Palet, Francesc J.
Suárez i Jaume Pavón.

Nota: El desplaçament és previst fer-lo amb tren (anada,
de Terrassa - Barcelona - Sant Boi de Llobregat, i
tornada, des de la Granada - Terrassa). Data límit per
inscripcions, dijous 9 de febrer.

CALENDARI PREVIST

1a etapa. Diumenge, 29 de gener
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT

2a etapa. Diumenge, 12 de febrer
SANT BOI DE LLOBREGAT - LA GRANADA

3a etapa. Diumenge, 12 de març
LA GRANADA - LA LLACUNA

4a etapa. Diumenge, 9 d’abril
LA LLACUNA - SANTA COLOMA DE QUERALT

5a etapa. Diumenge, 30 d’abril
SANTA COLOMA DE QUERALT - GUIMERÀ

6a etapa. Diumenge, 14 de maig
GUIMERÀ - EL PALAU D’ANGLESOLA

7a etapa. Diumenge, 11 de juny
EL PALAU D’ANGLESOLA - LLEIDA

PROPERA SORTIDA
Dia 12 de març de 2006

3a etapa:
DE LA GRANADA (Alt Penedès) - LA LLACUNA
(L’Anoia)
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FARIGOLA KINDER (LXXI)

EXCURSIÓ A LES GRANGES
D’ANIMALS DELS ENTORNS DE
TERRASSA

Diumenge, 8 de gener

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 sor-
presa per a la canalla, en concret visitar 3 granges dels
entorns de Terrassa, on veurem cavalls, vaques, ove-
lles, pollastres, ànecs, galls d’indi, 1 cèrvol, 1 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.

FARIGOLA KINDER (LXXII)

LA COVA DEL DRAC - SES CORTS

Diumenge, 5 de febrer

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 vin-
guin acompanyats dels pares. També està obert a tot-
hom qui hi vulgui venir, amb o sense nens.

En aquesta ocasió tenim previst visitar, entre altres
indrets, el Pla dels Ginebrons, Ses Corts, i la Cova del
Drac. Inicialment es va programar pel mes de novem-
bre, però no es va poder realitzar per la pluja.

Itinerari previst: coll d’Estenalles, coll d’Estelles, coll
d’Eres, Pla dels Ginebrons, Cova del Drac, i Ses Corts.
Desfarem el camí de tornada fins al coll d’Estenalles.
8 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.

CALENDARI PREVIST

Diumenge, 5 de març
7a FESTA DE L’ARBRE

Diumenge, 2 d’abril
CASTELLAR VELL

Diumenge, 28 de maig
6a CAMINADA INFANTIL DE TERRASSA

Diumenge, 18 de juny
Per decidir
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MÉS CATALÀ AL DIARI DE TERRASSA

Benvolgut editor, 

Dissabte dia 22 d’octubre vaig poder assistir i gaudir
de l’acte de presentació del col·leccionable ELS
TERRASSENCS DEL SEGLE XX. Immigració, iden-
titat i canvi, un treball extens i de qualitat, que com va
dir el seu director es complementarà, en el futur, amb
d’altres iniciatives sobre el tema. Vull destacar que en
el conjunt de les intervencions hi vaig trobar a faltar
alguna referència al fet que l’ús social de la llengua és
un senyal inequívoc, sinó el senyal per excel·lència,
d’estima i d’integració al país d’acollida. Amb tot a
ningú pot escapar la importància d’aquest treball vist
els mitjans econòmics, de personal i de temps amb
els que ha comptat la direcció, l’equip investigador i el
propi editor. 
Convocar un acte com aquell a tres-quarts de nou del
matí d’un dissabte era tota una gosadia. Els convo-
cats hi van respondre i vam esmorzar i tastar aquella
“panceta adobada de Burgo de Osma” que vostè en
persona ens va dir havia anat a buscar i que era molt
bona. Vaig escoltar les seves paraules de benvinguda
a l’acte, iniciat en català entretallat un instant per
l’emoció –vostè va ser immigrant– i acabat en castellà,
la seva llengua materna. Després el professor Cardús
ens explicà abastament l’evolució de l’obra amb sen-
tits agraïments a gairebé tothom qui hi ha col·laborat,
generosament també a vostè i el seu fill Raúl. Finalment
l’Alcalde va cloure l’acte com s’escau en el protocol. 
Vostè ens va dir, i ho va reblar, que li feia molta il·lusió i
estava satisfet de poder finalment presentar l’edició
d’aquest treball que d’anys havia pensat. Tot un esforç
inqüestionable i a més editat en la llengua d’aquest país
que fa més de cinquanta anys el va rebre. Tot un home-
natge a Terrassa, a Catalunya i la seva llengua, com ho
han estat els altres col·leccionables que ha editat els
darrers anys com a esquer per als compradors del diari.
El Diari de Terrassa té un bon nivell tècnic general i està
a l’alçada en el seu segment. Llàstima que, a parer meu
i del d’alguns milers d’altres ciutadans, l’idioma vehicu-
lar del diari continuï essent el castellà. A banda que el

català a partir de 1979 és reconegut oficialment com la
llengua pròpia de Catalunya, el Diari en castellà no aju-
da gens als immigrants a integrar-se ni a Terrassa ni a
Catalunya. Després de molts anys de repressió en
aquest país, encara hi ha qui malda pel reconeixement
de la nostra identitat històrica i lingüística. És una greu
responsabilitat –sempre l’heu tingut tot i que no exercit–
la que avui, aquí i ara teniu els responsables dels mit-
jans de comunicació en l’evolució pacífica d’aquesta
societat que vol veure reconeguts en l’Estatut tots els
seus trets diferencials per tal de consolidar la transició
a la democràcia. 
En resum, benvolgut Editor i Director General, perquè
no opten, com se’ls ha demanat repetidament i conti-
nuada per incorporar més decididament el català al
seu Diari, no dubti que els immigrants d’avui –pels que
han manifestat tant respecte i solidaritat– al costat
dels d’ahir tindrien la possibilitat de deixar de ser-ho
més ràpidament. I no em diguin que ja ho fan amb els
als articles d’opinió, aquesta no és la petició. Els lec-
tors i ciutadans de Terrassa volem llegir les nostres
notícies en català, vostès ho saben prou bé i per això
coherentment fan la seva pròpia publicitat en aquesta
llengua i també sap que un més que elevat percentat-
ge dels anuncis que els són contractats també són en
català. Miri, a la portada del seu Diari del dijous dia 27
d’octubre i en lletres de motlle hi llegíem: El catalan és
“vital” para integrar a los immigrantes. Muchos extranje-
ros renuncian a la formación por desconocer el idioma.
Repeteixo i acabo, el Diari, vostès, tenen una greu
responsabilitat social i lingüística que avui no poden
defugir. Facin cas de la campanya ciutadana dema-
nant MÉS CATALÀ AL DIARI DE TERRASSA, milers
de persones ja han signat aquesta petició tan raona-
ble, som molts els qui desitgem i volem viure el dia a
dia en català, que no podem oblidar és la llengua prò-
pia de Catalunya.

Amb cordialitat, fermesa i esperança,

Josep-Maria Font i Gillué

NOTA: Reproduïm íntegrament aquest article d’opinió, amb
el consentiment del seu autor.

LA VEU DEL SOCI
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LES TRIBULACIONS DEL FANTASMA

per Jordi Sebastià i Galí
Viladecavalls, març de 2004

He d’advertir als lectors d’aquest escrit, que en el món
trasbalsat i confús que ens ha tocat viure, el nostre
Viladecavalls estimat, conegut també com la Tarumba,
no representa cap anormalitat ni és gaire diferent que
qualsevol altra municipi de l’entorn. Personalment,
voltant per Ullastrell, Vacarisses, Matadepera i
Terrassa, m’he trobat sempre com a casa. Cada poble
mostra les seves rareses peculiars que el doten d’una
personalitat única i irrepetible. No us ha d’estranyar
doncs, que l’autoritat local ens mantingui al dia amb
edictes com el següent: 

Ban
Benvolguts convilatans,

Encara que alguns de vosaltres ja en sabreu alguna
cosa, l’Ajuntament de Viladecavalls es veu en l’obligació
d’advertir oficialment als habitants del municipi, que
darrerament, per les nostres places i carrers, ha estat
observat un fantasma.

L’espectre, originari de les ventades Carenes de Can
Turu, presenta unes maneres i una educació dignes
d’elogi i consideració. Les seves darreres aportacions
als pregons de les festes locals han estat encertades,
i han permès corregir certes desviacions del consis-
tori, involuntàries, que haurien malmès la imatge de la
batllia, i haurien perjudicat al comú del poble. També,
la seva presència dota al municipi d’una particularitat
única que només pot beneficiar al conjunt d’esta-
ments socio-econòmics de la vil·la.

Per tant, aquesta alcaldia, decreta que es respecti i
tracti amb cortesia al nostre estimat Fantasma. 

Qualsevol incompliment del punt anterior, serà casti-
gat amb amonestació i multa grossa.

Atentament,

Signat per il·lustríssim alcalde de la vil·la

------------------

Poca broma que ens hi juguem els calers !

No tots els pobles tenen el seu fantasma oficial. Ja sé
que em direu que de fantasmes n’hi ha per tot arreu i
que en coneixeu un munt, però el nostre és en singu-
lar, dels de debò, dels de còrpora immaterial. És l’àni-
ma, no sé si en pena, d’un convilatà traspassat ja fa
una bona colla d’anys, que té la particularitat de pre-
sentar-se educadament, sense arrossegar cadenes, ni

amb el cap entre les mans, ni llençols, ni altres efectes
especials. Sense anar més lluny, jo mateix, vaig parlar
amb ell l’altre dia. 

Ens vam trobar a la biblioteca del poble mentre jo
estava, còmodament assegut, fullejant la premsa del
dia. D’entrada, no vaig parar esment en qui tenia al
costat. Em va cridar l’atenció quan em vaig adonar
que llegia un diari esgrogueït, aparentment molt antic.
Al fixar-m’hi més, ja encuriosit, vaig comprovar que es
tractava d’un exemplar del segle passat. El mantenia
obert per la pàgina de necrològiques que era atapeïda
d’esqueles realment inquietants, negres com el vellut,
al gust de l’època. Sense endevinar la seva identitat,
ja que vestia a la moderna i anava molt arreglat, vaig
atrevir-me a preguntar sobre el motiu de la seva recer-
ca. Sense embuts em va fer saber que li venia de gust
rellegir la seva esquela. Va afegir que la seva vida va
ser ingrata però, almenys en la mort, va tenir una
recordança digna d’un senyor. Em va dir que ell era
pagès d’ofici i que havia exercit com a mosso de la
masia de Can Turu, justament al mateix lloc on s’alça-
va la biblioteca, i que per això no era d’estranyar que
el veiéssim rondant per l’indret. Jo, tot i estar realment
impressionat per les seves paraules, vaig adoptar un
posat que no traïa la meva inquietud. Us puc ben
assegurar, que era el primer difunt amb el que mante-
nia uns raonaments tan equilibrats. 

L’home, o l’ésser, no sé com anomenar-lo, va iniciar
una conversa molt amena sobre l’esdevenir del temps
i les transformacions de la societat. Em van sorpren-
dre sobre manera els raonaments, el vocabulari i fins i
tot l’erudició del meu interlocutor. No sense un cert
pessigolleig que em davallava per l’esquena, vaig
atrevir-me a qüestionar la seva formació pagesa, argu-
mentant que la seva dicció era més pròpia d’un home
de lletra. Amb la mirada radiant i mostrant un punt
d’orgull, em va dir que des de la malaurada data de la
seva mort havia tingut temps de cursar, amb èxit, un
parell de carreres universitàries.

Refet de la primera sorpresa, vaig esmentar-li que jo
portava tota la vida per aquells turons i que fins ales-
hores no havia sabut res de la seva peculiar existèn-
cia. Aleshores em va confessar que la seva visibilitat
depenia només del seu lliure albir, i que triava qui el
podia veure i el moment oportú. Que si ara jo gaudia
de la seva figura, era perquè a ell li interessava, per
una raó de la més alta transcendència. Em va fer
saber que en vida va ser testimoni de fets esgarrifosos
i que jo l’havia d’ajudar, si m’hi avenia, a trobar un
cofre enterrat per aquells rodals que serviria per
desenterbolir quelcom de la seva història.

continuarà...
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PERIÒDIC MENSUAL PER ALS SOCIS

El full mensual d’activitats és el vincle més important del qual disposem els socis per conèixer el dia a dia de
l’entitat i per estar informats de les diverses activitats que s’organitzen.

Tot i la seva utilitat, el nostre periòdic mensual, tal i com el coneixem actualment, presenta una sèrie de problemes:
la puntualitat en arribar a casa resta subjecta, entre d’altres, a la perícia del servei de lliurament, la seva confecció
obliga a un elevat consum de paper i el seu cost econòmic representa la partida més gran del pressupost anual
del nostre Centre. En aquest últim aspecte, cal precisar que confegir, imprimir i fer arribar a casa el full mensual
implica una despesa mitjana d’uns 2.400 € per cada número.

Ateses aquestes circumstàncies, volem proposar a tots els socis que ho cregueu adient de substituir el full men-
sual de paper per un en format electrònic (l’aparença del qual seguirà sent la mateixa) a través de la vostra adreça
electrònica (o e-mail). D’aquesta manera aconseguiríem una major agilitat i puntualitat a l’hora de fer-vos saber les
activitats previstes i abaratiríem una de les despeses més importants de l’entitat, recursos que podrien ser desti-
nats a altres activitats en benefici dels socis. Aquesta iniciativa, a més, representa un bon estalvi de paper.

Lògicament, els socis que no opteu per aquesta possibilitat continuareu rebent el full mensual en paper.

SOL·LICITUD DE LES DADES DE CONTACTE ELECTRÒNIC

D’acord amb la Llei de Serveis de la Informació i Correu Electrònic (LSSI), per poder-vos enviar informació a tra-
vés d’aquests mitjans és necessari disposar del vostre consentiment explícit, el qual pot ser revocat en qualsevol
moment que ho considereu oportú.

Si esteu, doncs, interessats a rebre la informació i el periòdic mensual del Centre Excursionista pels canals electrò-
nics esmentats, us agrairíem que emplenéssiu aquesta butlleta i ens la retornéssiu degudament signada, ja sigui a
Secretaria, dipositant-la a la bústia del nostre local o fent-la arribar per fax. També s’habilitarà un formulari a la nos-
tra pàgina web perquè la pugueu enviar per correu electrònic.

Dades personals:

Nom i cognoms del soci/sòcia: ...................................................................................................................................

Dades de contacte electrònic:

Correu electrònic (e-mail): ............................................................................................................................................
Telèfon mòbil (optatiu): ................................................

Estic d’acord a rebre la informació electrònica del Centre Excursionista de Terrassa.

Terrassa, ...............de ..........................................................de 2005.

(Signatura)

Sant Llorenç, 10 - 08221 Terrassa - Tel. 93 788 30 30 - Fax 93 788 69 06 - Correu electrònic: centre@ce-terrassa.org

FUNDAT LÕANY  1910




