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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

FEBRER 2006

4, dissabte - Els camins històrics de la serra de Galliners. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme
- Cursets d’esquí alpí i snowboard Secció d’Esquí

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
- Cursets d’esquí alpí i snowboard Secció d’Esquí

6, dilluns - Cloenda curs orientació amb GPS Centre
- Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

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
- Cursets d’esquí alpí i snowboard Secció d’Esquí

11 i 12, dis. i diu. - Sortida de pràctiques d’esquí de fons Curs d’Excursionisme
- Sortida secció de Fotografia S. de Fotografia
- 15è TROFEU CIUTAT DE TERRASSA Secció d’esquí
- Cursets d’esquí alpí i snowboard Secció d’Esquí
- Sortida als plans de can Roca. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals
- Sortida del Cim-Traça S. d’Alta Muntanya

12, diumenge - 2a etapa Via Mercadera. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme
- Petites Travessades Familiars -CXLIII- 2a època S. d’Excursionisme

16, dijous - 9.000 RATPENATS A SANT LLORENÇ DEL MUNT Centre - Actes
evolució de la colònia de l’avenc del Daví

18, dissabte - Cursets d’esquí alpí i snowboard Secció d’Esquí
- Els camins històrics de la serra de Galliners. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme

19, diumenge - Cursets d’esquí alpí i snowboard Secció d’Esquí
- 6a etapa, Caminades pel Cadí-Moixeró. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme
- Sortida a Montserrat Secció Infantil

20, dilluns - Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

21, dimarts - REUNIÓ INFORMATIVA 58è CAMPAMENT VACANCES Centre

23, dijous - EN BTT PEL SOLSONÈS Centre - Actes

25, dissabte - Sortida al delta del Llobregat. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals
- Conèixer el patrimoni arquitectònic. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme

26, diumenge - Sortida matinal del Grup de Botànica S. de Ciències Naturals

MARÇ 2006

1, dimecres - Conferència sobre la història de l’alpinisme Curs d’Excursionisme

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

4 i 5, dis. i diu. - Sortida al Pedraforca Curs d’Excursionisme

5, diumenge - 41a Cursa d’esquí de muntanya, Núria-Puigmal-Núria S. d’Alta Muntanya
- Centelles-Aiguafreda. Vocalia de Clàssiques S. d’Excursionisme
- Sortida Farigolakinder LXXIII S. d’Excursionisme

6, dilluns - Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

12, diumenge - 3a etapa Via Mercadera. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme

16, dijous - ELS FASCINANTS SECRETS DEL DESERT DE LÍBIA Centre - Actes
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

CAMPAMENT DE VACANCES 2006

Dimarts, dia 21 de febrer de 2006, a les 10 de la nit, a la Sala d’Actes

Convocatòria per a totes les persones interessades a participar en el proper 58è Campament de Vacances
de 2006, que es realitzarà durant la primera quinzena d’agost.

En aquesta reunió informativa es donarà a conèixer el lloc on es localitzarà el Campament de Vacances
d’aquest any i es debatrà el model organitzatiu a seguir per a la celebració del campament.

COMITÈ CIENTÍFIC DE LES MUNTANYES

El nostre consoci Pau Pérez y de Pedro ha estat admès al Comitè Científic de les Muntanyes de la FEAME
a proposta de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. L’esmentat Comitè té com a principals
objectius assessorar als clubs i federacions en tots aquells aspectes que vinculi la conservació de les mun-
tanyes amb la pràctica dels esports de muntanya. També assessorar al Comitè d’Accessos i Naturalesa
quant a normatives i estudis tècnics i col·laborar en les tasques d’“observatori de les muntanyes” mitjançant
la detecció i anàlisis de problemàtiques que sorgeixin i que afectin al muntanyisme. 

2n CURS D’ORIENTACIÓ AMB RECEPTORS GPS

– Diumenge, dia 5 de febrer
Sortida pràctica de camp (fins a les 14 h aproximadament).

– Dilluns, dia 6 de febrer
Cloenda del curs.

AMB EL SUPORT DE:
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Donatiu de n’Anna Fitó, vídua d’en Mateu Fusalba:

– ALSINA i GIRALT, Joan; Els molins del riu Ripoll.
Dibuixos d’Agustí Masvidal i Salavert. Sabadell:
Amics de les Arts i de les Ciències de Sabadell,
1988.

– MOLINS i ROMEU, Ricard; Fonts i Mines del Rodal
de Sabadell. Sabadell: Amics de les Arts i de les
Ciències de Sabadell, 1984.

– BALLBÈ i BOADA, Miquel; Masos i Pairalies de
Matadepera. Terrassa: Caixa d’Estalvis de Terrassa,
1985.

– CHINCHILLA, Marcela; FERRER, Xavier; Catalunya,
Espais naturals-Espacios naturales. Barcelona: Hymsa,
1984.

Donatiu de Neus Marcé, vídua de Joan Costa:

– Société Française B.F. Goodrich; The Goodrich Guide
for Motorist. Seine: Société Française B.F. Goodrich,
1930.

– MELIÀ, Josep; Cap a una interpretació de la histò-
ria de Mallorca, Barcelona: Edicions d’Aportació
Catalana, 1967.

– MARTÍNEZ SOLSONA, F.; Sant Jaume de Frontanyà.
Mil anys d’Història i Geografia. Granollers: Editorial
Montblanc, 1967.

– MORALES, Ramon; El riu Anoia. Barcelona. Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 1984.

– MIRET, Hildebrand M.; Guia del Canigó. 25 itineraris a
través del Ripollès, Vallespir, Rosselló, Conflent i la
Cerdanya. Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1968.

– MAYANS, Pere; MONTES, Núria; Redescobrim els
Països Catalans. Vilassar de Mar: oikos-tau, 1995.

– De TERA i CAMINS; Posets-Perdiguero 1. Gorgs Blancs,
Lliterola i Remunye. Barcelona: Montblanc-Martín,
Barcelona, 1994.

– De TERA i CAMINS; Posets-Perdiguero 2. Vaticielles,
Posets i Grist. Barcelona: Montblanc-Martín, Barce-
lona, 1994.

Adquisició per subscripció:

– VERDAGUER i CABALLÉ; Joaquim: Terrassa, la fes-
ta al carrer. Passat i Present. Terrassa: Fundació
Torre del Palau, 2005.

Producció CET:

– Recull fotografies del Dinar-Homenatge als socis de
25 i 50 anys d’antiguitat. 26 de novembre de 2005.

Donatiu de Geoestel:

– CAT. Tot Catalunya i Andorra. Atles i guia de carre-
teres. Edició 2006/2007. Barcelona: Geoestel, 2005.

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

BIBLIOTECA
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PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

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 anhelada.

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.

9.000 RATPENATS A SANT LLORENÇ
DEL MUNT
Evolució de la colònia de l’avenc del
Daví

Dijous, dia 16 de febrer

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

Conferència a càrrec de Jordi Serra-Cobo.

A mitjans del segle XX es va identificar a l’avenc del
Daví, a Sant Llorenç del Munt, una de les més impor-
tants colònies d’hivernada del ratpenat de cova
(Miniopterus schreibersii) al sud d’Europa. D’aleshores
ençà, diversos aspectes semblen haver incidit en la
dinàmica i el nombre de ratpenats tant en l’àmbit del
Parc Natural com en el d’aquesta coneguda cavitat, la
qual en alguns anys ha arribat a acollir més de 9.000
individus.

El Dr. Jordi Serra-Cobo, membre de diversos grups de
recerca biològica, ha realitzat nombrosos treballs sobre
els ratpenats, i des de l’any 1984 estudia la colònia
d’aquests quiròpters que hiverna a l’avenc del Daví.
En aquesta xerrada, donarà a conèixer els darrers
estudis sobre ratpenats duts a terme al Parc, així com
l’evolució de la colònia d’aquest avenc.

EN BTT PEL SOLSONÈS

Dijous, dia 23 de febrer

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

Conferència a càrrec de Xavier Fabrés.

En Xavier Fabrés ens proposa en aquest recull d’itine-
raris, publicat per l’editorial Cossetània, “fer muntanya”
en bicicleta (també ho podríem fer caminant), per
aquesta sorprenent comarca de la Catalunya central.

El Solsonès no és un territori fàcil pel seu pronunciat
relleu, però sí és ideal pels amants de la muntanya, de
la pràctica de la BTT i del senderisme.

Recomana passar-hi discretament, observant la bellesa
del seu entorn natural, de les seves masies dissemi-
nades, petits llogarets, esglesioles, cases pairals, cas-
tells... tot ens sorprendrà constantment, descobrint el
gòtic, el romànic, el neolític i també la seva gent que
ha conformat aquesta terra i la seva història.

En la presentació hi podreu veure una projecció de
fotografies dels diferents recorreguts.

Presentarà l’acte en Josep Ferré i Grau.

ELS FASCINANTS SECRETS DEL
DESERT DE LÍBIA

Dijous, dia 16 de març

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

A càrrec d’Enric Soler i Raspall.

Durant molts anys Líbia ha estat una incògnita. D’ençà
que el coronel Gadafi va prendre les regnes del país,
poca cosa o res se sabia del què passava al seu interior.

Encara avui dia costa molt viatjar a Líbia. Els entre-
bancs burocràtics fan que aquest viatge s’hagi de pla-
nificar amb força mesos d’antelació. Per anar a Líbia
s’ha de tenir clar que s’hi vol anar; no és una destina-
ció d’última hora... però val la pena!

El desert libi és un compendi de tot el Sahara. Tot és
gran, allà, immens, alhora que sorprenentment divers:
grans dunes, grans extensions d’erms pelats, inabas-
tables i desesperants; grans solituds, corprenedores...
també, però, grans plaers amagats als racons de
l’Accacus, on hi roman un dels compendis d’art
rupestre més importants del món. Per arribar-hi, el
camí és llarg i penós. 

El nostre consoci Enric Soler i Raspall, amb la seva
vehemència característica, ens durà fins aquest racó
de món i ens farà cinc cèntims del darrer llibre que
està preparant, a propòsit d’aquest magnífic viatge
que va fer durant l’hivern passat.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES

La Secció de Fotografia ha programat per a l’any 2006
unes Tertúlies Fotogràfiques que es faran els dilluns a
les 8 del vespre a la nostra entitat.

Dates: 

- 6 de febrer - 10 de juliol
- 20 de febrer - 24 de juliol

- 6 de març - 4 de setembre
- 20 de març - 18 de setembre

- 3 d’abril - 2 d’octubre
- 24 d’abril - 16 d’octubre

- 8 de maig - 6 de novembre
- 22 de maig - 20 de novembre

- 5 de juny - 4 de desembre
- 19 de juny

ESTANYS, CASTELLS, POBLES
ABANDONATS I AMETLLERS FLORITS

Dissabte i diumenge, dies 11 i 12 de febrer de 2006

Tot i que sempre s’ha dit que el bon ametller floreix el
gener, a les fondalades dels prepirineus, la florida arri-
ba més tard. Aquest més de febrer us proposem una
sortida a cavall de l’Alt Urgell i del Pallars Jussà, a les
valls oblidades dels rius de Valldarques, de Pujals i
d’Abella i al torrent de Fonguera. Per descobrir
aquests racons, anirem a Coll de Nargó, a la vora del
Segre, i seguirem la carretera que puja a Bóixols, tra-
vessa la serra de Carrànima i baixa cap a Abella de la
Conca i Isona.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

Punts d’interès:

• Sant Climent de Coll de Nargó: església romànica
del segles X i XI, monument històrico-artístic.

• Gorges i cingle de Serradarques, a la Valldarques.

• Gavarra: Petit poble i mirador excepcional sobre les
serres del Cadí i d’Aubenç i les planes de Lleida.

• La Rua: poble abandonat encastellat sobre la vall de
Rialb.

• Abella de la Conca i el Foradot: Poble situat sota
una gran cinglera, engorjat del Forador, església
romànica de Sant Esteve, conreus d’ametllers.

• Estanys de Basturs: estanys d’origen càrstic.

• Orcau: castell.

• Llordà: castell.

• Covet: església romànica del segle XII, monument
històrico-artístic.

• Figuerola d’Orcau: poble medieval.

• Petjades de dinosaures a Abella, Orcau, Basturs i
Isona.

• Museu del Cretaci a Isona.

• Aransis: vista panoràmica del Pallars Jussà.

Reunió preparatòria: dilluns, 6 de febrer de 2006, a la
tertúlia de la Secció de Fotografia.

Mitjà de transport: cotxes particulars.

Allotjament: turisme rural.

Cal portar: esmorzar i dinar del dissabte, llençol o sac de
dormir, higiene personal, material fotogràfic i ganes de
passar-ho bé.
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SECCIÓ D’ESQUÍ

AGENDA

• 4-5, 11-12 i 18-19 de febrer
Cursets d’esquí alpí i snowboard a Masella.

Sortides en autocar.

Venda de tiquets a la secció d’esquí de dilluns a
dijous de 19.00 a 21.00 h. L’últim dia de curset tindrà
lloc una cursa i a continuació l’entrega de trofeus.

• 18-19 de febrer
Test d’avaluació de l’escola de pre-competició. Es
lliurarà un diploma d’assistència.

NOTÍCIES
Quatre corredors del CET formen part dels equips nacionals: Pol Carreras, Jordi Berini, Maria Vila i Clàudia Carreras.

Corredors del CET que formen part de l’equip de tecnificació de la FCEH: Carlota Vila, Marta Tiana, Telva Somoza,
Laura Prieto, Bernat Berini, Eduard Font, Salvador Triola, Antoni Portas.

• 11-12 de febrer a Masella
15è Trofeu Ciutat de Terrassa i Trofeu Adriana
Tauler a la combinada femenina de categoria Infantil
II i puntuable per a la 23a Lliga Catalana de clubs
d’esquí alpí infantil. Cursa autonòmica oberta per
puntuar punts RFEDI.

• 18 de febrer a Masella
10è Picarol de Neu de categoria aleví i especialitat
de gegant.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA A
MONTSERRAT, A LA REGIÓ DELS
FRARES ENCANTATS

Diumenge, dia 26 de febrer

Can Massana - coll de Guirló - la Portella - refugi
Vicenç Barbé - Pas del Príncep - font i cova de
l’Esllavissada - coll de Port - la Foradada per la ves-
sant nord - Can Massana.

Veurem la belladona i plantes d’hivern.

Deixarem els cotxes a can Massana.

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

Desplaçament: en cotxes particulars.

PROPERA SORTIDA

Diumenge, dia 12 de març

MATINAL A LA REGIÓ DELS EMPRIUS.

GRUP D’ORNITOLOGIA

CICLE DE SORTIDES PER CONÈIXER
ELS OCELLS DELS ENTORNS DE
TERRASSA (V)

SORTIDA ALS PLANS DE CA N’AMAT I
CAN ROCA

Dissabte, dia 11 de febrer

La cinquena sortida del cicle la dedicarem a passejar-
nos per les planes que s’extenen entre la nostra ciutat
i la part baixa de la Serra de l’Obac (Serra del Troncó,
Serra de les Pedritxes). Es tracta d’un espai de con-
tacte entre la plana vallesana i les estribacions meri-
dionals de la serralada pre-litoral i que combina camps
de conreu, erms, bosquets de pins, roures i alzines i
torrenteres humides. Per aquesta sortida, l’itinerari

consistirà en una passejada pel Nord de la ciutat ini-
ciant-se just en sortir de Terrassa per la carretera de
Rellinars en direcció a Can Bogunyà, Can Carbonell, el
llac petit, tornant per Ca n’Amat de la Muntanya.

Sortida: 8.30 h. del Centre Cultural Caixa Terrassa al
capdamunt de la Rambla. Tornada al migdia.

Cal portar: Roba i calçat adequats, prismàtics, guia i
esmorzar.

Telèfons de contacte: Toni Sanllehí 93 783 85 20 /
Enric Sanllehí 93 733 21 86.

SORTIDA AL DELTA DEL LLOBREGAT

Dissabte, dia 25 de febrer

Aquest mes tornem a aquest espai ja visitat en sorti-
des anteriors i que ens garanteix un bon nombre d’ob-
servacions interessants. Precisament, en fer la sortida a
finals de febrer podem tenir l’oportunitat de veure tant
ocells que passen l’hivern en aquestes maresmes com
els que ja han iniciat la migració pre-nupcial que any
rere any els porta a travessar el nostre país i a aturar-se
en un indret estratègic com és el Delta. Concretament,
anirem a la Reserva Natural del Remolar-Filipines al
municipi del Prat del Llobregat un dels escassos
espais fàcilment visitables d’un Delta del Llobregat
cada dia més malmès per les infraestructures i pel
creixement urbanístic.

Recordem que aquesta reserva forma part d’una zona
humida considerada entre les tres més importants de
Catalunya ja que s’hi han citat més de 350 espècies
diferents d’ocells en un espai natural que combina
platges i prats costaners, pinedes litorals i maresmes.
Per donar-vos una idea del què hi podem veure, en
dates semblants de l’any passat s’hi van citar espècies
com el bec d’alena, el flamenc, l’ànec blanc, el xibec,
el morell cap-roig, la daurada, la fredeluga, el batallaire...

Sortida: 8 h. davant La Sirena a la Rambleta del 
Pare Alegre. Anirem en cotxes particulars. Tornada al
migdia.

Cal portar: Roba i calçat adequats, prismàtics, guia i
esmorzar.

Telèfons de contacte: Toni Sanllehí 93 783 85 20 /
Enric Sanllehí 93 733 21 86.

Recordeu-vos que aquest mes de febrer ens
trobarem els dies 7 i 21 a partir de les 8.30 h. al
local del Centre per tal de preparar activitats,
sortides, etc.
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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

SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

LLOGUER DE MATERIAL

Normativa del lloguer de material:

– Per llogar material de la secció cal ser soci del CET
i de la SIS. 

– Cal abonar el dispòsit de 10 € i el cost del lloguer.

– El lloguer i retorn del material es farà els dijous de 22
a 23 h al local de la SIS.

– El dipòsit únicament serà retornat si es torna el
material el dia indicat, net i en bon estat.

– El lloguer de material sempre és per a ús personal i
únicament es pot llogar un equip per persona. Per a
qualsevol activitat en grup o de divulgació en altres
cursos, o entitats, cal adreçar-se amb antel·lació a la
Junta de la SIS.

– Els socis que no retornin tot el material el dia indicat no
podran continuar llogant material fins a ser retornat.

– Les activitats oficials de la secció tenen preferència
en el lloguer i reserva del material.

Material Preu lloguer Observacions

Equip complet

Arnés, Croll, Dressler, Puny, Baga
de pit i Casc

10 €

El lloguer d’equips complets es facilita, especialment,
per aquells que hagin finalitzat el curs d’iniciació
recentment. 

El lloguer d’equips i aparells personals, està limitat
entre els mesos de gener i juliol. 

Hi tindran prioritat les activitats de divulgació.

Aparell individual
2 €

Pot tractar-se de qualsevol aparell personal, excepte
d’il·luminació.

Cordes
0 €

Cal retornar les cordes netes i seques (renteu-les amb
sabó neutre a mà o a màquina, i deixar assecar a l’ombra).

Petate
2 €

Es recomana llogar o disposar de petate per transportar
còmodament les cordes i evitar enbrutar-les.

Jocs d’instal·lar

0 €

Es faciliten amb el mateix dipòsit que les cordes, tot i
que es recomana que per petites sortides s’utilitizin els
jocs personals.

Neoprè (Peto i jaqueta)
10 €

El neoprè es lloga amb un dipòsit de 10 € addicional a
la resta de material llogat. 
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SUBSCRIPCIÓ REVISTA

SUBTERRÁNEA

La revista Subterránea és una revista espe-
cialitzada en espeleologia que edita la Fede-
ración Española de Espeleologia (FEE). Per
fer-vos subscriptors, cal disposar de la llicèn-
cia federativa habilitada per la FEE de l’any
en curs i renovar cada any la subscripció.

El preu de subscripció pel 2006 inclou els
números 25 i 26 i és de 9 € si es realitza abans
del 30 de maig i 12 € si es fa posteriorment.

Els interessats, podeu formalitzar la subs-
cripció a la secretaria de la SIS, els dijous de
22 a 23 h.

ADQUISICIONS BIBLIOTECA SIS

Donacions de la Federació Catalana
d’Espeleologia:

– Sota el pla de Barcelona
“Espeleologia urbana a l’antic terme municipal
de Sant Andreu del Palomar”.
Albert Bengoetxea i Sabaté
GERS - Agrupació Excursionista Muntanya

– Calaix, núm. 1 - 2005
SAC - Secció Espeleo Corbera de Llobregat

– Maniobres d’Autosocors en Espeleologia (DVD)
Federació Catalana d’Espeleologia i Escola
Catalana d’Espeleologia.

– Bulletin Bibliographique Spéléologique
Speleological Abstracts 42-43
UIS - Union Internationale de Spéléologie

Donació d’en F. Xavier Salamanca

– Recull personal de ressenyes i topografies de
barrancs i cavitats de França.

FEBRER

Dissabte i diumenge, dies 4 i 5

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

Dificultat: Poc difícil

Vocal: Toni Elias

MARÇ

Diumenge, dia 5

41a CURSA D’ESQUÍ DE MUNTANYA, 
NÚRIA-PUIGMAL-NÚRIA

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 l’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.
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41a CURSA D’ESQUÍ D’ALTA MUNTANYA

NÚRIA-PUIGMAL-NÚRIA

5 de març de 2006

REGLAMENT GENERAL

1. La Secció d’Alta Muntanya del Centre Excursionista de Terrassa, organitza el proper 5 de març la 
41a Cursa d’Esquí de Muntanya, Núria-Puigmal-Núria.

2. La inscripció serà per equips de dos participants i s’efectuarà a la secretaria del Centre, carrer St.
Llorenç, núm. 10. En el moment de la inscripció s’abonaran els drets d’inscripció, l’allotjament a l’alberg
“La Farga”, a Queralbs, i el dinar a Can Constans.

3. Cada participant haurà de portar: motxilla, grampons, mapa de la regió, brúixola i l’equip d’abric d’hi-
vern. Es comprovarà aquest material, i es penalitzarà amb cinc minuts respecte l’hora d’arribada per
cadascuna de les peces oblidades.

4. Només són permesos els esquís de muntanya.

5. Els corredors s’hauran de presentar quinze minuts abans en el control de sortida per signar el full de
control.

6. Hi haurà un control en el cim del Puigmal, que neutralitzarà durant quinze minuts els equips. En cas de
mal temps aquest control podrà escurçar el temps de neutralització.

7. El control d’arribada estarà situat a la cabana de pastors que hi ha sota la pista del trampolí. Aquest
control es podrà canviar en cas de manca de neu.

8. Un equip d’esquiadors tancarà la cursa.

9. L’ordre de classificació es farà donant com a guanyador l’equip que faci el recorregut en menys temps,
i a continuació els altres equips que acabin la prova, segons els temps de menor a major. Es contem-
plaran classificacions d’equips femenins, mixtes i veterans.

10. A partir de l’arribada del primer equip es donarà un marge de dues hores més per establir la classifica-
ció. Seran desqualificats tots aquells equips que no arribin dins aquest marge de temps.

11. A les 12 del migdia es retirarà el control del cim del Puigmal. L’organització també considerarà desqua-
lificats els equips que hi arribin després d’aquesta hora.

12. Tot participant haurà de pertànyer a clubs afiliats a la Federació de Muntanya i posseir la targeta d’as-
segurança d’enguany. El Centre Excursionista de Terrassa no es fa responsable de qualsevol accident
que pugui afectar qualsevol dels participants, ni dels danys que aquests puguin produir a altres.

13. En cas de mal temps o força major es podrà modificar o suspendre la cursa, segons criteri de l’orga-
nització. En cas de suspendre-la la pròxima celebració passaria a l’any vinent.

14. Queda ben entès que el fet de participar en la prova, tots els qui ho facin, accepten aquest reglament i
les disposicions d’emergència que durant la mateixa pugui dictar l’organització.

LLIURAMENT DE PREMIS I RECORDS DE PARTICIPACIÓ

S’anunciarà oportunament en els propers fulls mensuals
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37è CURS D’EXCURSIONISME

8 de febrer Conferència sobre l’esquí de fons.

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

18 de febrer Reunió de mig curs i “sorpresa”.

1 de març Conferència sobre la història de l’alpinisme a càrrec d’Àngel Casanova.

4 i 5 de març Sortida al Pedraforca.

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 11 i 12 de febrer.

VOCALIA DE SENDERS

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

6a etapa
TOSES - FONTS DEL LLOBREGAT
(17,500 km)

Diumenge, dia 19 de febrer

El poble de Toses, prop de la collada del mateix nom,
serà l’inici de la nostra caminada, l’autocar ens deixa-
rà a la carretera que va de Planoles a la collada de
Toses, seguint la vall, seguirem un tram de carretera,

Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

passant al costat d’una font i aviat la deixarem per
seguir un corriol a l’esquerra que ens menarà en forta
pujada fins a una pista que, revoltant el cap del
Ginebrar, fa cap al Pla d’Anyella, prop d’uns remunta-
dors de La Molina, travessarem la carretera de
Castellar de n’Hug i seguirem sense camí definit en
direcció SUD fins a trobar el torrent de La Geperuda,
que travessarem (normalment no hi ha aigua, però en
aquesta època segur que tindrà neu) fins a pujar a 
una pista que va de La Molina a Castellar de n’Hug,
que seguirem a l’esquerra, revoltem el Cim de Pla
Baguet, que anirem deixant a la nostra esquerra i en
arribar al coll d’Orriols deixarem la pista i seguirem per
un corriol, poc marcat però sense pèrdua, que passa
pel fons de la vall, fins a trobar el torrent de la Font del
Boix, per on passa el camí que del Coll de la Creueta
va fins a Castellar, que seguirem a la dreta passant per
la font i més endavant per la cova de La Tuta, cavitat
que es pot seguir d’uns setanta metres de recorregut,
seguidament passarem per una altra font molt abun-
dosa i seguirem fins a trobar les primeres cases de
Castellar al barri de l’Erola i una vegada salvada la
sifionada que hi ha amb el nucli del poble arribarem a
Castellar de n’Hug on podrem visitar el poble i veure
l’audiovisual del Llobregat, (segons sigui l’horari), tot
seguit agafant el camí vell, que surt tot baixant fins al

SECCIÓ D’EXCURSIONISME
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més nou camí turístic, baixarem fins a les Fonts del
Llobregat, on ens esperarà l’autocar.

Dificultat: En condicions normals sense cap dificultat,
però com que podem trobar neu, es recomana dur
paraneus.

Desnivells acumulats aproximats: (+450 m) (–610 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 6 al 15 de febrer,
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’ex-
haurir-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.

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

PROPERES SORTIDES 
PREVISTES

Dia 19 de març
ALÁS (La Seu) - EL QUERFORADAT (22,950 km)

Dia 16 d’abril
LA COMA (Sant Llorenç de Morunys) - ADRAÉN
(22,400 km)

Dia 21 de maig
ADRAÉN  - JOSA DEL CADÍ (19,450 km)

Dia 18 de juny
JOSA DEL CADÍ - SALDES (21,850 km) 
Fi de Temporada i dinar de germanor

PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS –CXLIII– (2a època)

ENCERCLANT LA VALL DE LA LLACUNA

Diumenge, dia 12 de febrer

Aquest mes de febrer es farà la “Petita Travessada Fa-
miliar (2a època), núm. 143”. Amb aquesta sortida,
ens iniciem dos nous vocals. Sabem que no serà ni la
millor ni la més ben organitzada, però hi posarem tota
la nostra ànima perquè tot surti el millor possible.

Nosaltres ja fa uns anys que sortim en aquestes en-
tranyables excursions i sobretot sabem, que hem
après dues coses; la primera basada en l’amor, fra-
ternitat, camaraderia i en la manera de disfrutar de la
nostra terra, i també veure el que aquell pioner Mateu
Fusalba i els seus companys (que ara són els nostres
mestres), ens van ensenyar. Veure’l avui a cada ex-
cursió i amb l’Anna davant de tots, és un extraordinari
exemple per a tots nosaltres!

La segona cosa, que hem après són les oportunitats
de conèixer més la nostra estimada Catalunya. Amb
aquestes excursions, hem conegut racons, cims, po-
blets, etc. molts d’aquests no sabíem ni que existis-
sin i això és d’una riquesa extraordinària.

Moltes vegades, parlant amb familiars i amics, ens
pregunten la forma d’arribar al lloc que comentem,
però nosaltres sabem que no hi aniran mai perquè no
saben l’extraordinari que és, això de caminar...

Ells són esclaus del cotxe i afortunadament, aquests
vehicles, no poden arribar a tot arreu. Nosaltres sí
sabem que tots junts i amb aquests ambient tan
fraternal ens ho passem meravellosament bé! I de
bona tinta sabem que el nostre grup, és molt comen-
tat i diríem que fins i tot envejat per altres entorns
excursionistes.
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PROGRAMA PER AL CICLE 2005-2006
2006

Febrer 12 Encerclant la vall de la Llacuna (Anoia)

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

Abril 9 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 –Osca–

Creiem que aquest pròleg era necessari per poder 
així expressar els nostres sentiments vers aquestes
excursions tan entranyables.

Passem doncs, a comentar una mica la sortida d’avui.
Aquesta vegada, donarem un tomb per la Vall de La
Llacuna (Anoia). Aquesta es troba al límit de l’Alt
Camp i de l’Alt Penedès. La comarca de l’Anoia no és
massa coneguda, ni segurament la millor per fer ex-
cursions, però nosaltres creiem que totes les terres
catalanes són mereixedores de ser visitades, almenys
una vegada a la vida.

Ja ho va dir el poeta: “Aquestes terres catalanes tan
al fons del nostre cor, les estimarem sempre, sempre
fins la mort”.

Així avui encerclarem com dèiem la Vall de La Llacuna.
Sortirem d’aquesta població per la carretera de Me-
diona i aviat girarem a l’esquerra per una pista que ens
durà al fons de la vall. Ens enfilarem una mica per
prendre un camí que tot planejant ens portarà a l’in-
dret que aquí anomenem “Les Vilaltes”. Per aquí hau-
rem d’esmorzar.

Després anirem baixant cap a l’ermita de Sant Antoni,
recentment restaurada. Seguidament travessarem la
carretera i passant per “Cal Pujador”, creuarem una
riera i ens anirem enfilant per una pista, que amb uns
trenta minuts de marxa ens deixa ja a “Cal Quec”, una
masia que va ser molt important, però que ara es
troba una mica deixada, com moltes d’altres.

Després d’un descans, continuarem per un corriol,
una mica amagat, que entre pins i roures ens portarà
a una altra pista que, ara pujant, ara planejant, s’en-
fila fins dalt la carena. Segons l’horari, el podrem allar-
gar o escurçar. Aleshores, arribarem a l’església de
Sant Pere de Vilademàguer i a les restes del castell de
Vilademàguer. Aquest és un lloc prou bònic i el seu
recinte exterior és un magnífic mirador sobre la vall.

Creiem doncs, que aquest és el lloc més indicat per
dinar, sempre que la climatologia acompanyi, és clar.

I després del corresponent descans, ja no ens que-
darà altra cosa que tornar al camí, que amb una cò-
moda baixada d’uns trenta-cinc o quaranta minuts,
ens menarà de tornada a la Llacuna, lloc on ens re-
trobarem amb els no caminadors. Allí podrem donar
un tomb pel poble amb la seva plaça porxada.

A una hora convenient, tornarem a l’autocar que ens
durà de nou cap a casa.

No caminadors: Després d’esmorzar, podran visitar
el Museu del Paper de Capellades, que segons diuen,
és força interessant. En sortir de la visita del museu,
tornaran cap a la Llacuna, amb opció de dinar al
restaurant.

Temps de marxa pels caminadors: 3,30 h. min.
aproximadament.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos a 3/4 de
8 del matí.

Tornada: a la vesprada.

Pressupost: 10 €.

Inscripcions: del 30 de gener al 7 de febrer.

Vocals: Rossend Sanllehí i Fustagueres i Antoni
Giménez i Cartoixa. Tel. 93 783 85 20 i 93 785 38 44.

PROPERA SORTIDA

Dia 26 de març

UN TOMB PER LA SERRA DE FINESTRES
(Garrotxa)

Inscripcions: Del 13 al 21 de març.
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VOCALIA DE CLÀSSIQUES

LA SERRALADA LITORAL

Dissabte, dia 11 de febrer

Excursió matinal per la Serralada Litoral, a cavall entre
el Vallès Oriental i el Maresme, on és previst visitar el
dolmen de can Gurri, el castell de Sant Miquel de
Montornès, 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 interessants 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.

CENTELLES - AIGUAFREDA

Diumenge, dia 5 de març

Excursió de tota la jornada que ens permet recòrrer un
dels indrets més interessants a cavall entre Osona i el
Vallès Oriental, on és previst visitar entre altres ele-
ments d’interès, el castell de Castellcir, popularment
coneguda com el castell de la Popa, i el castell de
Sant Martí de Centelles, per complementar-ho amb la
Sauva Negra.

Itinerari previst: Centelles, mas de can Manel, Morro
de Porc, Corral de la Rovira, coll d’Arenes, font de la

Sauva Negra, Casa Nova del Castell, Castell de
Castellcir o de la Popa, coll de Prims, mas de la Rovira
Cerdans, Castell de Sant Martí de Centelles, Sant
Martí de Centelles, mas del Pou, collet d’en Taló, Grau
d’en Sunyer, i Aiguafreda. Uns 22 km. aprox.
D’Aiguafreda a Centelles el desplaçament es farà en
tren.

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

Tornada: Al voltant de les 18 hores.

Vocals: Gemma Book 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 D’HISTÒRIA

LA SENDA DELS ESTELS (V part)

Els Camins de Sant Jaume per Catalunya

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.

El nom de VIA MERCADERA prové de l’època medie-
val, per ésser la ruta més directa entre Barcelona i
Lleida i utilitzada, sobretot, a partir del descobriment
del sepulcre de l’apòstol Santiago, pels pelegrins que
arribaven al port de Barcelona procedents del
Mediterrani oriental o del centre d’Europa amb destí a
Galícia, com també pels mercaders i comerciants que
anaven a la Fira de Vilafranca o de pas cap a l’interior
de la península ibèrica.
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2a etapa: De SANT BOI DE
LLOBREGAT (Baix LLobregat)
a LA GRANADA (Alt Penedès)

Diumenge, dia 12 de febrer
Itinerari previst: 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 en tren (anada,
de Terrassa - Barcelona - Sant Boi de Llobregat, i
tornada, des de la Granada - Terrassa). Data límit per
inscripcions, dijous 9 de febrer.

3a etapa: De LA GRANADA 
(Alt Penedès) a LA LLACUNA
(L’Anoia)

Diumenge, dia 12 de març
Itinerari previst: La Granada, els Pujols, la Plana de
can Saumell, Carrerada de les Cabanyes, Guardiola de
Font-rubí, torrent de les Baltanes, la Baltana Nova,
mas de Bonavista, Font-rubí, el coll de la Barraca, coll
de la Serra, serra de la Llacuna, el Pas Comptador, i la
Llacuna. 25 km aprox.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos de Terrassa
(cruïlla carretera de Montcada amb Rambleta), a les 7
del matí.

Tornada: A darrera hora de la tarda.

Pressupost: 15 € (bitllets de l’autocar).
Notes: El desplaçament es farà en autocar de 30 pla-
ces. Cal treure’s la plaça d’autocar a la secretaria del
CET, de 2/4 de 8 a les 9 del vespre, del 27 de febrer al
10 de març, ambdós inclosos. L’organització es reserva
el dret de tancar la inscripció abans de la data prevista
en el cas d’exhaurir-se les 30 places de l’autocar.

Per més informació truqueu al telèfon 609 403 750 (de
18 a 22 hores).

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

PROPERA SORTIDA

Diumenge, dia 9 d’abril

4a etapa. LA LLACUNA (L’Anoia) - SANTA COLOMA
DE QUERALT (Conca de Barberà)

CONÈIXER EL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC

(II) LA TERRASSA MEDIEVAL

Dissabte, dia 25 de febrer

Des de la Vocalia d’Història de la Secció d’Excur-
sionisme del CET, organitzem aquesta segona sortida
matinal dins d’aquest cicle.

Iniciarem l’itinerari al Centre d’Interpretació de la Vila
Medieval de Terrassa situat a la Plaça de la Torre del
Castell Palau.

L’espai esdevé, doncs, el punt ideal per iniciar-ne la
descoberta i poder-la continuar amb la visita als ele-
ments conservats a l’entorn de la Plaça de la Torre del
Castell Palau.

El circuit que us proposem en aquesta visita és un iti-
nerari més ampli per la Terrassa Medieval que inclou
el Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere
i el castell-cartoixa de Vallparadís.

Itinerari previst:

1. Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de
Terrassa:

a. Audiovisual
b. Soterrani de la Casa Torrella

- Fresquera del 1907
- Tram del fossat
- Galeria subterrània

c. Soterrani de la Casa Pinyol
- Forn de coure pa del 1839

2. Fragment de la muralla

3. Torre de la muralla

4. Torre del Palau

5. Pilastra del Claustre del Castell Palau

6. Senyalització del fossat de la vila medieval

7. Camí real de Terrassa a Caldes de Montbui
(tram de la Plaça Vella a les Esglésies de Sant Pere)

8. Conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere
d’Ègara (Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria)

9. Castell Cartoixa de Vallparadís

Lloc i hora de trobada: Raval de Montserrat (davant
l’Ajuntament), a les 9 del matí.

És previst finalitzar al voltant de les 14 hores.

Vocals: Miquel Domingo, Miquel Palet, 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. Data límit: dijous, dia 23 de febrer.

PROPERA SORTIDA

Dissabte, dia 25 de març

BARCELONA ROMANA
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Els Camins històrics de la Serra de
Galliners

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
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.

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

Diumenge, dia 4 de febrer

Itinerari: Plaça Vella, torre d’en Bou o Mas de la Cast-
lania, 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 Pa-
rellada, serra de Galliners, coll de la Creueta, coll de
can Viver, bosc de can Graells, ermita de Sant Domè-
nec 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.

(2) LA VIA AVGVSTA AL VALLÈS
OCCIDENTAL
(Tram de Rubí a Sabadell, per 
Sant Quirze del Vallès)

Diumenge, dia 18 de febrer

Itinerari: Esglèsia de Sant Pere de Rubí, Molí de la
Bastida, Sant Feliuet de Vilamilanys, can Ferra, cruïlla

amb el Camí dels Monjos al coll de la Creueta, can
Barnola, can Barra, Sant Pere dels Torrents, barri de
los Rosales, el Poble-sec, Bòbila Madurell, can Feu, i
Sabadell. Uns 13-14 km aprox.

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

Anada: Fins a Rubí, amb els FFCC de la Generalitat.

Tornada: Al voltant de les 14 hores, en tren des de
Sabadell (per la RENFE).

Pressupost: 3-4 € (bitllets tren d’anada Terrassa- Rubí,
i de tornada Sabadell-Terrassa).

Vocals: Jaume Pavón 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.

(3) EL CAMÍ REAL DE SABADELL A
SANT CUGAT DEL VALLÈS

Dissabte, dia 4 de març

Itinerari: Sabadell, can Feu, el Poble-sec, barri de los
Rosales, torrent de can Vinyals, Castelltort, can Caber,
Terranova, torrent dels Furressons, can Fatjó dels
Aurons, carretera de les Roquetes, can Magí i Sant
Cugat del Vallès. Uns 13-14 km aprox.

Lloc i hora de sortida: Estació de la RENFE, a 3/4 de
9 del matí. 

Anada: Fins a Sabadell en RENFE.

Tornada: Al voltant de les 14 hores, en tren des de
Sant Cugat del Vallès (en FFCC de la Generalitat).

Pressupost: 3-4 € (bitllet tren d’anada Terrassa-
Sabadell i de tornada Sant Cugat del Vallès-Terrassa).

Vocals: Jaume Pavon 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.

PROPERA SORTIDA

Dissabte, dia 18 de març

(4) EL CAMÍ REAL DE TERRASSA A
BARCELONA (tram de Terrassa a Cerdanyola del
Vallès, per Sant Quirze del Vallès).
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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
vinguin acompanyats dels pares. També està obert a
tothom 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 per al mes de
novembre, 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.

FARIGOLA KINDER (LXXIII)

7a FESTA DE L’ARBRE

Diumenge, 5 de març

L’activitat consisteix en la reforestació d’un espai
situat als entorns de la nostra població. Entenem que
és una magnífica ocasió per inculcar al nostres fills
l’amor i el respecte a la natura.

És previst fer la plantació de 100 arbres d’uns 6 a 10
anys i d’algunes dotzenes de plançons (alzines, roures
i alguns pins).

Lloc a reforestar: Can Candi.

L’acte és organitzat conjuntament per la Secció
d’Excursionisme del Centre Excursionista de Terrassa
i el Voluntaris Forestals de Terrassa i compta amb la
col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Terrassa i l’Associació Espanyola
d’Arboricultura.

Els organitzadors aportaran els arbres i els guants.
Caldrà que hi porteu alguna eina (pic o picolet). Si no
disposeu d’eines ja us les deixarem.

En finalitzar hi haurà un petit refrigeri.

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.

SECCIÓ INFANTIL I JUVENIL

La Secció Infantil vam fer l’última excursió de l’any el passat 18 de desembre. Vàrem sortir de Terrassa a les 8 del
matí i en l’autobus de línia que va cap a Mura, vam anar fins a la Torre de l’Àngel. Des d’allà vam agafar el camí
fins a Can Robert, on vam parar a esmorzar i després ens arribàrem fins a Can Pobla.

Vam baixar fins a Matadepera on vam dinar i vam estar una bona estona jugant fins a l’hora de tornada.

Pel que fa a la pròxima excursió, que estava prevista per al dia 12 de febrer, es canvia a la setmana següent, el
diumenge 19 de febrer.

Cal anar a apuntar-se a partir del dia 8 de febrer a la secretaria del CET.
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LES TRIBULACIONS DEL FANTASMA

per Jordi Sebastià i Galí
Viladecavalls, març de 2004

En aclarir-li jo, que ell era un fantasma i que segons el
saber popular no hauria de tenir cap dificultat per tro-
bar l’objecte desitjat, em va dir:

–No és tan fàcil company. Els d’allà dalt –va dir mirant
cap el sostre de la biblioteca– quan concedeixen el
permís de fantasma, exigeixen el compliment d’un
codi de conducta molt estricte. Si ens el saltem per-
dem la llicència i restem sotmesos a uns càstigs
eterns força enutjosos. 

–Jo tinc entès però, que a més d’un, els fantasmes,
l’heu estibat dels peus mentre dormia per aconseguir
el que us interessava.

–Sí, teniu raó. Aquest era el mètode d’abans. Ara, al
més enllà, s’ha posat de moda una ètica molt formal
que priva d’actes tan primaris i alhora tan entranya-
bles. Ara senyor meu, les directius estipulen que no
s’ha de vèncer, sinó convèncer. I per això em teniu
aquí enraonant tanta estona. Abans amb una aparició
ben preparada, unes taquetes de sang, i una consig-
na expressada amb veu fosca i gutural, aconseguíem
en un tres i no res el que volíem. Ara ens hi hem d’es-
forçar una mica més. Per altra banda convindreu amb
mi, en que el sistema té l’avantatge que no provoca
tantes histèries, ni tants mals de coll pels crits esgarri-
fosos que us fèiem proferir. 

Després d’aquests raonaments tan entenimentats, i
d’aclarir-se una mica la veu amb un parell d’estossecs
força convencionals, va dir-me que el primer que ha-
víem de fer era anar al cementiri. Com comprendreu,
vaig intentar eludir la invitació amb els arguments
habituals de quan et demanen de fer quelcom que no
et ve de gust, però va insistir tant, que per cansament,
i perquè no dir-ho, també per curiositat, vaig accedir a
acompanyar-lo.

Vam fer un passeig força agradable pel poble. En
creuar-nos amb la gent em saludaven talment com si
anés sol. La temperatura era la idònia per la tarda de
primavera que gaudíem. En arribar al cementiri, em va
aclarir una mica el misteri. Ell no podia entrar ja que
dins la terra sagrada del recinte, reposaven les seves
despulles i, segons em va explicar, si per casualitat
topava amb un osset o un polsim del seu anterior cos,
es produiria una conjunció terrible que l’apartaria per
sempre més d’aquesta segona existència, que revivia
tan regalada. Això sí, em va donar totes les dades per
localitzar una difunta que estava a un metre per sota
terra, i em va aclarir que esgarrapant a fons, trobaria
entre les seves mans, ja totalment esquelètiques, el
cofre del seus neguits.

–Home! –vaig dir una mica enutjat– aquesta és una
feina il·legal i per altra banda molt galdosa.

–No patiu ! –va respondre– Tot està controlat! Ja he
parlat amb el mossèn i l’alcalde i no han posat cap
impediment.

–Doncs així, si ja gaudiu dels permisos oficials, perquè
no ho fa l’enterramorts? –vaig dir ja demostrant que
estava emprenyat.

–Amb l’enterramorts ja he tingut més d’un entrebanc,
i no em pot veure ni en pintura, i per altra banda, heu
de saber –aquí va fer una llarga pausa que va aprofi-
tar per aclarir-se la gola– Heu de saber, que la finada
era parenta vostra.

En aquest punt va iniciar la clàssica retòrica que si la
cosina de la tieta, i el germà del besavi de Cuba que
es va casar amb... Com era habitual amb mi, em vaig
perdre a la segona generació i fent confiança al fan-
tasma, vaig optar per creure-m’ho. Bé! Ja m’explica-
reu què hi feia jo al cementiri, amb un fantasma i amb
l’encàrrec de profanar la tomba d’una parenta llunya-
na. Jo que només havia anat a la biblioteca per con-
sultar a la premsa del dia, el resultat de les tan tras-
balsades eleccions generals.

Entre una cosa i l’altra, ja ens havien tocat les set de la
tarda al campanar de l’església de Sant Martí. La llum
del dia s’anava esmorteint en un to rogenc de presagis
inabastables. D’un racó fosc i humit del mur exterior de
la necròpolis, en va extraure una clau rovellada que
evidenciava el pas dels anys. Amb un gest solemne
propi dels que se saben posseïdors d’una veritat inde-
fugible, va donar-me la clau. Alhora m’exhortava per a
una fi reeixida de la tasca encomanada. Com podreu
comprendre, jo de ganes d’endinsar-me en aquella
terra santa, a punt de fosca, no en tenia ni una. Vaig
intentar convèncer-lo que l’endemà, a trenc d’alba,
seria millor hora, vaig argumentar que en aquell
moment no disposàvem ni de les eines, ni de la llum
adient... Tot va ser en va. Em va assegurar amb ferme-
sa que tot estava previst, i que dins trobaria tot el
necessari per a la meva missió. Per la llum no calia
patir, al cel ja s’insinuava potent una lluna plena més
arrodonida que mai. Al observar-la atentament, una
silueta de ratpenat al contrallum, va acabar de dotar
l’ambient de l’atmosfera fúnebre que segurament calia.

Sense abandonar del tot una tremolor de cames inci-
pient, vaig adreçar-me a l’indret on havia de reposar la
finada. L’esperança de trobar el terreny encimentat o
dedicat a alguna dependència del recinte mortuori, va
esvair-se d’immediat al topar amb una creu on hi
constava la filiació exacta de la difunta. Molt a prop, al
costat d’un munt de terra remoguda, hi havia un pic i
una pala disposats per al meu ús. 

continuarà...

...continua
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