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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

MARÇ 2006

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

4, dissabte - El camí real de Sabadell a St. Cugat del Vallès. Vocalia d’història S. d’Excursionisme

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

5, diumenge - Centelles - Aiguafreda. Vocalia de clàssiques S. d’Excursionisme
- Sortida Farigolakinder LXXIII S. d’Excursionisme

6, dilluns - Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

11 i 12, dis i diu - Sortida de Cim-Traça S. d’Alta Muntanya

12, diumenge - 41a Cursa d’esquí de muntanya Núria-Puigmal-Núria S. d’Alta Muntanya
- 3a etapa LA VIA MERCADERA . Vocalia d’història S. d’Excursionisme

- Sortida matinal de botànica a Sant Llorenç del Munt S. de Ciències Naturals

15, dimecres - Conferència sobre espeleologia a càrrec d’en Jaume Casanovas Curs d’Excursionisme

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

18, dissabte - El camí real de Terrassa a Barcelona. Vocalia d’història S. d’Excursionisme

18 i 19, dis i diu - Exploració a un avenc de la serra de l’Obac 
- o Sant Llorenç del Munt Curs d’Excursionisme
- Sortida d’esquí de muntanya al Tuc d’Era Pincela S. d’Alta Muntanya 

19, diumenge - 7a etapa Caminades pel Cadí - Moixeró. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

23, dijous - NEW ZELAND, LES NOSTRES ANTÍPODES Centre-Actes

25, dissabte - Sortida al Montseny. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals
- Les torres d’aigües de Terrassa. Vocalia d’història S. d’Excursionisme

25 i 26, dis. i diu. - Sortida al Congost de Fraguerau S. de Fotografia
- Sortida d’esquí de muntanya al Pic de Norís S. d’Alta Muntanya

26, diumenge - Petites Travessades Familiars –CXLIV– 2a època S. d’Excursionisme
- Sortida Farigolakinder LXXIV S. d’Excursionisme

29, dimecres - Xerrada sobre material de muntanya Curs d’Excursionisme

30, dijous - Presentació del llibre: HISTÒRIA DE L’ESCALADA 
- A MONTSERRAT Centre-Actes

ABRIL 2006

1, dissabte - El camí de St. Quirze del Vallès a St. Cugat del Vallès. 
- Vocalia d’història S. d’Excursionisme
- Cursa social d’esquí alpí a la Masella Secció d’Esquí

1 i 2, dis. i diu. - Sortida a Núria (Ripollès) Curs d’Excursionisme

2, diumenge - III DIADA DE VERDAGUER EXCURSIONISTA Centre
- 4a etapa La via MERCADERA. Vocalia d’història S. d’Excursionisme
- Sortida matinal de la Secció Infantil S. Infantil 

8, dissabte - Ruta prehistòrica de la Roca del Vallès. Vocalia clàssiques S. d’Excursionisme

9, diumenge - Sortida matinal de botànica a la serra de l’Obac S. de Ciències Naturals

- Petites Travessades Familiars  S. d’Excursionisme
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

ATUREM LES EXCAVADORES!
Amb aquest periòdic mensual us adjuntem un full editat per la Coordinadora per la Salvaguarda del Massís
de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac per tal de recollir signatures demanant que no es realitzi el
camí que vol unir Matarrodona amb el Coll d’Estenalles. Un cop el tingueu ple, deixeu aquest full a la secre-
taria del Centre. 

III DIADA DE VERDAGUER EXCURSIONISTA

Diumenge, 2 d’abril de 2006.

Matí: recorreguts per Collserola fins a Vil·la Joana.

Migdia: actes a Vil·la Joana.

A les 12 sessió Verdagueriana (poemes, música i imatges).

A la 1: ofrena d’un ram de llorer a la placa commemorativa.
-Lliurament del llibre de la III Diada.
-Refrigeri de comiat.

Patrocina: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

XV SIMPOSI DE BOTÀNICA CRIPTOGÀMICA
Dels dies 21 al 24 de setembre de 2005 es va celebrar a Bilbao l’Assemblea Reglamentària de la Sociedad
Española de Liquenología dins el marc del XV Simposium de Botànica Criptogàmica, i també es celebrà un
concurs fotogràfic. El primer premi el va obtenir el nostre consoci i membre de la Secció de Ciències
Naturals Joaquim Pérez Raventós. La fotografia era un líquen del gènere Cladònia. Felicitats!

NOTA D’INTERÈS PER ALS SOCIS FEDERATS
QUE REBEN LA REVISTA VÈRTEX:

Per tal d’agilitzar la resolució d’incidències i fer disminució de despeses, la FEEC ha establert la normativa
següent:

1) Els federats queden subscrits a la revista a partir de la data de tramitació de la llicència.

2) Les persones que es federin després de la distribució d’un número de Vèrtex, podran demanar directa-
ment a la FEEC o mitjançant la seva Entitat, els números publicats anteriorment durant l’any en curs. La
FEEC atendrà les peticions i lliurarà les revistes reclamades a l’entitat a la qual pertanyi el federat
corresponent, fins l’esgotament de l’ “estoc”.

3) Els canvis d’adreça es comunicaran a la secretaria de la FEEC, bé sigui directament pel federat o bé mit-
jançant la seva entitat.

4) Les reclamacions per pèrdues, devolucions, canvis d’adreça, robatoris, etc., s’atendran directament per
la FEEC o bé mitjançant la seva entitat. La FEEC atendrà les peticions i lliurarà les revistes reclamades
a l’entitat a la qual pertanyi el federat corresponent, fins l’esgotament de l’ “estoc”.

5) Les Entitats rebran aquestes revistes a través del sistema habitual de lliurament de documents.

Normativa vigent aprovada per la Junta Directiva de la FEEC el 25 de gener de 2006.
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Donatiu d’Eva Monterde:

– WILLIAMS M.R.W.; La presa de decisions en la ges-
tió forestal. Barcelona: Diputació de Barcelona,
Servei de Parcs Naturals, 1990.

– VV.AA; La investigación y el seguimiento en los
espacios naturales protegidos del siglo XXI.
Ponències presentades en el seminari del mateix
títol que tingué lloc al castell de Montesquiu els dies
6 i 7 d’abril de 2000. Barcelona: Diputació de
Barcelona, Servei de Parcs Naturals, 2002.

– VV.AA.; I trobada d’estudiosos del Montnegre i el
Corredor. Ponències. Barcelona: Diputació de
Barcelona, Servei de Parcs Naturals, 1996.

– VV.AA.; II trobada d’estudiosos del Garraf. Ponèn-
cies. Barcelona: Diputació de Barcelona, Servei de
Parcs Naturals, 1996.

– VV.AA.; Planejament i Gestió del sòl no urbanitzable.
Ponències presentades al seminari celebrat el 26
d’octubre de 1990 al castell de Montesquiu.
Barcelona: Diputació de Barcelona, Servei de Parcs
Naturals, 1993.

– VV.AA.; Activitats Econòmiques i Espais Protegits.
Comunicacions presentades els dies 4 i 5 de
novembre de 1993 al castell de Montesquiu.
Barcelona: Diputació de Barcelona, Servei de Parcs
Naturals, 1995.

– VV.AA.; Oportunitats per a la custòdia del Territori
als Municipis. Guia pràctica per a ajuntaments i
entitats locals. Barcelona: Xarxa de Custòdia del
Territori, 2005.

Donatiu d’Ajuntament de Terrassa, regidoria de
Medi Ambient i Sostenibilitat:

– Ecofòrum 2005. Jornades sobre la Gestió Sostenible
de l’Aigua. Ajuntament de Terrassa. Celebrat a
Terrassa del 27 de desembre a l’1 d’octubre de 2005.
Format CD.

Donatiu de la Fundació Lluís Carulla:

– VV.AA.; Escriptores. De Catarina Albert als nostres
dies. Nadala 2005. Barcelona: Fundació Lluís
Carulla, 2005.

Donatiu de Neus Marcé (3):

– MATEO, Josevicente; Alacant a part. Barcelona:
Edicions d’Aportació Catalana, 1966.

– COSTA i SAVOIA, Ernest; Viatges amb els pastors
transhumants. Barcelona: Montblanc-Martín CEC,
1987.

– GOLOBARDES VILA, Miguel; El Ampurdán en la
Guerra de la Independencia. Figueres: Ediciones
Biblioteca del Palacio de Perelada, 1951.

– ESTIVILL, Lorenzo; Pedraforca. Colección de la
Montaña y el Mar. Barcelona: Velloso Editor, 1944.

– GUILERA, Josep Maria; Carnet d’un esquiador
1915-1930. Barcelona: Llibreria Catalonia, 1931.

– GUILERA i ALBIÑANA, Josep Maria; Excursions
pels Pirineus. Barcelona: Llibreria Aymà, 1959.

– JOLIS, Agustí, SIMÓ, M. Antònia; Pica d’Estats
Monteixo. Vallferrera. Guia excursionista del Centre
Excursionista de Catalunya. Barcelona: Montblanc-
Martín, 1993.

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

BIBLIOTECA
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PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

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.

NEW ZEALAND, LES NOSTRES
ANTÍPODES

Dijous, dia 23 de març

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

A càrrec de Miquel Noguera i Margarida Boada.

New Zealand està situada aproximadament a les nos-
tres antípodes geogràfiques; bàsicament està forma-
da per dues grans illes d’una extensió equivalent a
quasi nou vegades la de Catalunya i amb menys de
les dues terceres parts de la població catalana.

És un país molt divers, hi podem trobar immenses
platges, costes de grans penyasegats o profunds
firods; muntanyes suaus o escarpades, cims amb
neus perpètues envoltats de llargues i amples galeres,
grans rius i llacs; tot tipus de fenòmens volcànics, ja
que està just en el contacte de dues plaques tectòni-
ques; una flora única i sorprenent així com una fauna

igual de singular. Naturalment hi veurem els famosos
kiwis, tant els ocells, com les fruites, com els mateixos
neozelandesos. En aquesta terra hi han nascut perso-
natges com l’alpinista, el primer conqueridor de
l’Everest, Sir Edmund Hillary, o la soprano, d’origen
maori, Dame Kiri Te Kanawa.

És un paradís per als afeccionats a les llargues tra-
vesses de muntanya (hi ha una de les grans clàssi-
ques mundials), per als observadors de la flora i la fau-
na (amb gran quantitat d’endemismes), per als amants
de la fotografia (els paisatges són de postal), per als
alpinistes (les ascensions són de tot tipus de dificul-
tat), per als esquiadors de muntanya (els itineraris són
molt diversos) i, en general, per a qualsevol persona
interessada per la natura. Des de fa pocs anys també
és la meca dels seguidors de la saga del Senyor dels
Anells, ja que les tres pel·lícules van ser filmades
exclusivament a New Zealand (es pot visitar
“Hobbitton”).

Tots aquests aspectes us els intentaran explicar
aquests dos consocis nostres com a resultat de la
seva estada a aquest sorprenent i tranquil país de
l’altra banda del món.

Presentació del llibre HISTÒRIA DE
L’ESCALADA A MONTSERRAT
Autor: Josep Fatjó i Gené

Dijous, dia 30 de març

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

Presentarà l’acte el Sr. Joan Cerdà.

En l’acte es projectarà la pel·lícula titulada “MOSAIC
D’ESCALADA”, de 20 minuts de durada sobre esca-
lades a Montserrat dels anys 60, de Jaume Serch de
Monistrol. Seguidament, Josep Fatjó i Gené presen-
tarà el seu llibre i ens parlarà de les anècdotes i
facècies ocorregudes en la reconstrucció i escriptura
d’aquesta història de l’escalada montserratina.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

CONGOST DE FRAGUERAU

Dissabte i diumenge, dies 25 i 26 de març de 2006

Encaixat a la part nord del massís del Montsant,
declarat parc natural el 2002, el riu Montsant s’escola
entre relleus d’una bellesa singular. Els conglomerats
que formen aquest massís han patit l’acció de l’aigua
i del vent que hi ha dibuixat formes arrodonides i
suaus, gairebé femenines.

Entrant per Ulldemolins i sortint per Margalef, un camí
mil·lenari recorre aquest engorjat espectacular. Ara
queda tallat per l’aigua de l’embassament de Margalef,
però el tram entre l’ermita de Sant Antoni i la de Sant
Bartomeu de Fraguerau està en perfecte estat i correc-
tament senyalitzat amb les marques del GR 65-5.

Dissabte: descoberta del massís del Montsant.

Diumenge: congost de Fraguerau.

• Principals atractius

- Les formacions rocalloses de l’engorjat, amb un
munt de roques amb nom propi.

- Les cadolles fondes: estret engorjat amb gorgs
profunds d’aigua transparent.

- Fauna i vegetació típica dels congostos
mediterranis.

- Ermita romànica de Sant Bartomeu de Fraguerau.

- El Toll de l’Ou.

- El Pont natural.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

• Recorregut

- Per als més caminadors (entre quatre i cinc hores,
uns 500 m de desnivell). Ermita de Sant Antoni
d’Ulldemolins, Pi de la Carbasseta, Barranc dels
Pèlags, Toll de l’OU, Les Pletes i la font de la Pleta,
Pont natural, L’Aiguabarreig, Sant Bartomeu de
Fraguerau (dinar), El racó de la Pastera, Les
Cadolles Fondes, Ermita de Sant Antoni.

- Més suau (unes tres hores d’anada i tornada, 150
m de desnivell). Ermita de Sant Antoni, Les
Cadolles Fondes, Racó de la Pastera, Sant
Bartomeu de Fraguerau (dinar). Tornada pel mateix
itinerari.

Reunió preparatòria: dilluns, 6 de març de 2006.

Sortida: dissabte, 25 de març de 2006 a la Sirena, a
les 7 del matí.

Desplaçaments: en cotxes particulars.

Allotjament: alberg o turisme rural a mitja pensió
(sopar, dormir i esmorzar).

Resta d’àpats: pícnic. Cal portar esmorzar de dissab-
te i dinar de dissabte i diumenge.
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SECCIÓ D’ESQUÍ

ACTIVITATS

NOTÍCIES

AMB EL SUPORT DE:

Els dies 11 i 12 de febrer vam organitzar el XV
TROFEU CIUTAT DE TERRASSA i IV COMBINADA
FEMENINA.

Hi van participar 75 nois i 67 noies de la categoria
infantil II. El corredor del CET Bernat Berini va guanyar
les dues proves d’slalom gegant. Eduard Font va ser
segon al gegant i Laura Prieto tercera a l’slalom.(FIS).

El dia 18 de febrer vam organitzar el X TROFEU PICA-
ROL DE NEU d’alevins amb la participació de 320
nens de 7 a 10 anys. Després de la competició tots els
participants van ser obsequiats amb regals.

Participació al 44th Annual RACE Skiinterkriterium
2006 Ricky v Orlickych horách a Czech Republic de

set infantils. El millor classificat va ser Eduard Font
(FIS).

Les corredores Marta Tiana i Laura Prieto han estat
seleccionades per participar a la Borrufa i la Topolino
(FIS).

Els corredors Marta Tiana, Laura Prieto, Bernat Berini
i Eduard Font han estat seleccionats per participar al
Trofeo Zagales (FIS).

És notícia els bons resultats de Pol Carreras en les
curses FIS com a membre de l’equip juvenil espanyol.

Són notícia l’equip de veterans, i especialment Jordi
Muñoz, que encapçala la Lliga Catalana.

Durant tot el mes de març s’impartiran classes de l’es-
cola de precompetició d’esquí alpí i snowboard tots
els dissabtes i diumenges de 9 a 14 h amb tiquets de
lliure elecció.

COMPETICIÓ ALPÍ JUVENILS-SÈNIORS: 23a LLI-
GA CATALANA

18-19 de març. Campionats. Catalunya absoluts a
Boí-Taüll.

COMPETICIÓ INFANTILS: 23a LLIGA CATALANA

4-5 de març. G.P. Rossignol Infantils II al Pas de la
Casa.
4-5 de març. G.P. Ciutat de Castelldefels Infantils I a
La Molina.

CIRCUIT INTERCLUBS D’ESQUÍ ALPÍ-OBERT A
TOTHOM AMB TARGENEU

4 de març. G.P Catalunya a Ordino.
18-19 de març. Trofeu Vila de Llívia a Porté.
25-26 de març. Final Interclubs al Pas de la Casa.

CIRCUIT ALEVINS

4 de març. Amics de Montgarri a Vaqueira/Beret.

12a LLIGA CATALANA DE MASTERS

11-12 de març. Campionats de Catalunya de
Veterans, a Núria.
25-26 de març. 10è Trofeu Pepeta Planas, a La
Molina.

CAMPIONATS D’ESPANYA

13 al 16 de març Campionats d’Espanya Infantils a
Formigal.
21 al 24 Campionats d’Espanya absoluts-noies.
29 al 31 Campionats d’Espanya absoluts homes a
Boí-Taüll

CURSA SOCIAL 

1 d’abril a la Masella. Oberta a tothom.
Dinar de germanor a la Masella. Venda de tiquets al
Club.
Sorteig de regals.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

SORTIDA A LA “GROTTE DE NIAUX” I
PARC DE LA PREHISTÒRIA

Vall de l’Ariège (França)

La nostra secció està preparant una sortida d’un sol
dia (dissabte) a la Grotte de Niaux i al Parc de la
Prehistòria, a l’Ariège, prop de Foix.

Necessitem que els interesssats en aquesta excursió
s’apuntin al full que trobareu a la cartellera del Centre
per tal de fer la corresponent reserva.

El cost previst és de 15 € l’entrada a la Grotte i al
museu, i 20 € de l’autocar. La data prevista seria per
la primavera.

La Grotte de Niaux té una antiguitat d’11.500 a 10.500
anys abans de la nostra era i les pintures són del
Paleolític Superior.

GRUP DE BOTÀNICA

SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA (inici
a la Ctra. de Mura, km 18,4)

Diumenge, dia 12 de març

Sortida matinal de botànica a la serra de les Garses i
carena dels Emprius, farem una passejada per La Vall,
coll de la Creu gener, clot de la font Serreta, camí de
la carena dels Emprius, coll de Llor i punt quilomètric
18,400 de la Ctra. de Mura per a l’observació del bosc
pre-primaverenc i dels rebots als llocs crremats.

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

Desplaçaments: en cotxes particulars.

Aquesta sortida es va ajornar el passat novembre per
la pluja.

L’últim dilluns de cada mes, la secció està ober-
ta a tothom per a:

- Preparar sortides - Intercanviar opinions
- Aportar iniciatives - Consulta de manuals

PROPERA SORTIDA

Diumenge, dia 9 d’abril

MATINAL A LA SERRA DE L’OBAC

La Barata, coll Estret, Turó de La Carlina, per
observar líquens i la vegetació de primavera.

GRUP D’ORNITOLOGIA

SORTIDA AL PARC NATURAL DEL
MONTSENY

Dissabte, dia 25 de març de 2006

El Parc Natural del Montseny és un indret molt proper

que compta amb una biodiversitat impressionant a

més d’una bellesa captivadora glossada abastament

en la nostra literatura. Com a mostra d’aquest caràc-

ter únic i que reuneix valors tant naturals com cultu-

rals, el Montseny fou inclòs l’any 1978 dins la xarxa

mundial de reserves de la Biosfera del programa MaB

(Home i Biofera) de la UNESCO.

La biodiversitat que acull aquest espai és producte del

relleu muntanyós que presenta, de la varietat de mate-

rials geològics que el composen i de l’alçada que

assoleixen els seus amics. Allà hi trobarem prats, lan-

des i matollars, fagedes i avetoses, rouredes, alzinars

i suredes, vegetació de ribera i pinedes i brolles. La

varietat d’hàbitats es tradueix en una també gran

varietat zoològica com exemplifica el recent descobri-

ment per a la ciència d’una nova espècie de tritó, el

Tritó del Montseny. L’avifauna que presenta és així

mateix ben variada, circumscrita majoritàriament als

hàbitats forestals que són els predominants al

Montseny, també hi trobarem espècies pròpies de

zones més obertes (roquissars, prats, landes...).

La sortida té per objectiu obtenir una visió àmplia d’a-

questa diversitat combinant un parell d’itineraris que

ens han de permetre endinsar-nos en els diferents

ambients descrits alhora que gaudir d’unes observa-

cions d’ocells que de ben segur us agradaran.

Sortida: a les 7 del matí a la Rambleta del Pare Alegre

(davant la Sirena). Tornada al vespre.

Cal portar: roba i calçat adequats, prismàtics, guia,

esmorzar i dinar.

Telèfons de contacte: Toni Sanllehí 661 406 726,

Enric Sanllehí 93 733 21 86.

Recordeu-vos que aquest mes de març ens trobarem

els dies 7 i 21 a partir de les 8:30 h al local de la Secció

de Ciències del Centre per tal de preparar activitats,

sortides, etc.
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SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

BIBLIOTECA. Noves adquisicions

SUBTERRÁNEA
Núm. 23 (2005/1)
Federación Española de Espeleología

SPELUNCA LIBRARIE
Catalogue 20. Juillet 1997.
Fédération Française de Spéléologie

EL GOUR 
Boletín divulgativo de Espeleología
Núm. 6 (2005)
Grupo Espeleológico Arqueológico “GEA” (Málaga)

STALACTITE
53-2 i 54-1, 54-2
Organe de la Société Suise de Spéléologie

KOLOSCA
Revista de Estudios Espeleológicos
Número 3 (2005) Vitos - Gasteiz
Grupo Espeleológico Alavés
Arabazo Espeleologi Taldea

MARÇ

Diumenge, dia 12

41a CURSA D’ESQUÍ DE MUNTANYA, 
NÚRIA-PUIGMAL-NÚRIA
(La cursa estava prevista pel diumenge dia 5 de març,
però el mateix cap de setmana es celebra a la Vall de
Núria el XLVIII Ral·li del Centre Excursionista de
Catalunya, prova de la Copa Catalana d’Esquí de
Muntanya, davant d’aquest fet es va creure oportú
canviar la data de la cursa.)

Dissabte i diumenge, dies 18 i 19

TUC D’ERA PINCELA (2.517 m) (Vall d’Aran)
Dificultat: **
Vocal: David Aragay.

Dissabte i diumenge, dies 25 i 26

PIC DE NORÍS (2.834 m) (Pallars Sobirà)
Dificultat: **
Vocal: Francesc Perich.

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
12 de març de 2006

REGLAMENT GENERAL

1. La Secció d’Alta Muntanya del Centre Excursionista de Terrassa, organitza el proper 12 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,que són 10 €, per par-
ticipant. L’allotjament a l’alberg “La Farga”, a Queralbs, i el dinar a Can Constans.

3. Cada participant haurà de portar: motxilla, arva (en posició d’emissió i adosat al cos durant tota la
cursa), pala de neu, grampons, mapa de la regió, brúixola i l’equip d’abric d’hivern. Es comprovarà
aquest material, i es penalitzarà amb tres minuts respecte l’hora d’arribada per cadascuna de les peces
oblidades.

4. Només són permesos els esquís de muntanya.

5. La sortida de la cursa es donarà a les 8:30 h del diumenge 12 de març. 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. Es contemplaran classificacions d’equips feme-
nins, 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, els menors de 18 anys han de portar un permís dels pares o tutors. 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 el criteri de
l’organització. 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

Nota: La cursa estava prevista per al diumenge dia 5 de març, però el mateix cap de setmana es celebra a
la Vall de Núria el XLVIII Ral·li del Centre Excursionista de Catalunya, prova de la Copa Catalana d’esquí de
muntanya, davant aquest fet es va creure oportú canviar la data de la cursa.

Atenció: S’han modificat alguns punts del reglament, us recomanem que el llegiu.
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37è CURS D’EXCURSIONISME

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

4 i 5 de març Sortida al Pedraforca.

15 de març Conferència sobre espeleologia a càrrec d’en Jaume Casanovas.

18 i 19 de març Exploració a un avenc de la serra de l’Obac o Sant Llorenç del Munt.

29 de març Xerrada sobre material de muntanya.

1 i 2 d’abril Sortida a Núria.

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 març

VOCALIA DE SENDERS

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

7a etapa
ALÀS (La Seu) - EL QUERFORADAT
(22,950 km)

Diumenge, dia 19 de març

La temporada passada vàrem fer el GR 150, no obs-
tant, per la neu i el gel, ens vam veure obligats a no fer
aquesta etapa que suposem que ara podrem fer en
més bones condicions.

Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

Passat la Seu d’Urgell en direcció a Puigcerdà trobem
el trencall de la carretera que puja a Alàs (768 m), que
juntament amb Cerc formen un municipi que s’esten
des de la ribera del riu Segre fins a la carena de la
serra del Cadí; l’autocar ens portarà fins a l’entrada
del poble, lloc que serà l’inici de la nostra excursió. El
GR entra al poble i es pren el carrer de la Costa i des-
prés el carrer Major fins arribar a l’església i sortir del
poble per una pista en dirrecció sudest que deixarem
per una altra pista que ens menarà a l’ermita de Les
Peces (900 m), des d’on ens dirigirem cap al torrent de
Banat, que creuarem i pujarem per lıaltre vessant, arri-
barem a una carretera, que seguirem a la dreta uns
400 metres i la deixarem anant per camins i pistes fins
al poble de Vilanova de Banat (1.220 m), passem per
dins el poble i baixem cap al torrent de Vilanova que
travessem i pugem per l’altre costat, passem per la
masia de La Molina de Lletó (1.200 m) i pugem fort per
un corriol que puja fins a un collet a la serra de
Maçaners (1.420 m) que passem a l’altre vessant i 
baixem fins al torrent de La Vena (1.340 m), planegem
entre prats, pugem per una pista i arribem al santuari
del Boscal (1.460 m), on a part de gaudir d’un esplèn-
did paisatge, s’hi pot contemplar un enorme boix, de

SECCIÓ D’EXCURSIONISME
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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

més de dos-cents anys, del qual es diu que té la virtut
de fer casasr aquella persona que doni una volta al
seu entorn cap a la dreta. Passem el coll del Boscal
(1.480 m) i baixem a Ansovell (1.330 m), poble que
pertany al municipi de Cava, passem per davant de
l’església i sortim per l’antic camí de Cava, es creuen
un parell de torrents i s’arriba al riu Cadí (1.100 m), que
es travessa per un pont i arribem a Cava (1.290 m),
des d’on agafem l’antic camí, passem per Can Pubill
(1.440 m) i pugem fort fins al coll d’Oruga (1.600 m),
sostre de la nostra excursió i baixem fins al
Querforadat (1.400 m), fi de la nostra caminada.

Dificultat: ** (segons les condicions de glaç ***).

Desnivells acumulats aproximats:
(+1.350 m) (–740 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 març, 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 € per als socis, 15 € per als no
socis.

Organitza: Vocalia de Senders.

Vocals: Hermógenes Díez, tel. 93 788 97 27, Enric
Cortés, tel. 93 780 92 35, Joan Perich, tel. 629 074 770.

PROPERA ETAPA

Dia 16 d’abril

LA COMA (Sant Llorenç de Morunys) - ADRAÉN
(22,400 km)

PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS –CXLIV– (2a època)

UN TOMB PER LA SERRA DE FINESTRES
(Garrotxa)

Diumenge, dia 26 de març

Heus aquí una excursió per la vall de Llèmena, que
ens ofereix un complet panorama a partir del Santuari
de Finestres cap a les valls de Llèmena, del Ser i la
serralada pirinenca del Puigmal a Les Alberes.

Començarem aquesta caminada sortint de Sant Aniol
de Finestres (415 m), fent via entre l’aparcament del
restaurant de can Tura i amplis camps de pastura;
crreuem la riera de Llèmena mitjançant un pont i se-
guim per un corriol que puja endinsant-se per espès
bosc. El camí s’enfila un xic sobtat tot fent llacets, so-
bre l’estrep que es despren de la serralada, passem
alguns trams per damunt de lloses esglaonades per
sortir a una clariana, al fons de la qual la ruta revolta
a la dreta i més endavant podrem veurre el castell de
Finestres i a sota el torrent Mal. TRobem una tanca de
filferro, hem de fer un gir a l’esquerra cap a l’aresta de
l’estrep, passem una petita porta metàl·lica i entron-
quem amb la carretera sense asfaltar que va de Sant
Aniol de F. a Mieres. Al nordoest destaca el majestuós
cim de Puigsallança (1.026 m), avancem un xic aga-
fant a la dreta un corriol marcat amb fites de pedra,
que transcorre pel mig del bosc, ran de camí trobem
una bassa des d’on albirem el santuari i el castell de
Finestres.

Retrobem la carretera abans esmentada la qual tra-
vessem; un curt tram de pista encimentada mena a la
casa del Raspat (750 m) mas abandonat en el replà
de la carena, lloc indicat per esmorzar.
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Darrera de la masia on hi ha l’era i el pou, s’enfila un
corriol que s’endinsa al bosc per sobre d’unes lloses
i s’arriba a un petit replà antix emplaçament d’una car-
bonera; bifurcació, agafem el camí de l’esquerra que
puja més suaument fins a un nou entreforc decantant-
nos pel ramal de la dreta i fent llaçades, en pocs mi-
nuts arribem al peu d’un mur fins a connectar amb el
corriol que prové de l’obaga i del pedró oratori de
Finestres. Girem un cop més a la dreta i arribem a la
part posterior del santuari de Santa Maria de Fines-
tres (880 m) on hi ha una petita plaça.

Recuperats de l’esforç de la pujada podrem disfrutar
de les magnífiques panoràmiques que s’albiren des
d’aquest privilegiat mirador on hi radica el santuari.
Opinió compartida amb els companys Ramon Pitarch,
Josep M. Soler i Esteve Prat, col·laboradors fidels en
la preparació d’aquesta excursió. Continuarem la ca-
minada sortint pel camí d’arribada fins a trobar el co-
llet de l’oratori i anirem baixant fent llaçades per una
obaga encisadora fins a trobar el coll de Puigsafont,
aquí agafem un trencall a la dreta, camí ample fins
arribar a una clariana des de la qual surt un corriol a
l’esquerra que davalla en diagonal enmig d’una mag-
nífica fageda anomenada “el racó del silenci”.

Continuem el descens fins a trobar el corriol que mena
al torrent de Salgueda, camí aixaragallat fins a trobar
el principal que haurà de situar-nos al santuari de
Santa Maria dels Arcs. La baixada és un xic enreve-
sada, amb trams quelcom drets al final dels quals cal
travessar el torrent; al costat oposat ens espera un iti-
nerari més suau fins arribar a la pista principal. Al seu
redós ensopegarem amb la masia del Carrer ubicada
a la nostra dreta, dedicada avui a l’activitat de turisme
rural, més enllà can Planademunt, després can Plana-
devall i prescindirem del trencall que mena a can Jan
Petit. Des d’aquí per pista asfaltada i desviant-nos a
l’esquerra farem cap a l’església dels Arcs, lloc preist
per retrobar-nos amb els companys no caminadors
amb els quals compartirem el dinar.

No caminadors: Després de deixar els caminadors a
Sant Aniol de F. aniran a Santa Pau per passar el matí
i més tard faran cap al santuari de Sta. Maria dels
Arcs, lloc previst per dinar conjuntament amb els
caminadors.

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

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos a 2/4 de
7 del matí.

Tornada: a la vesprada.

Pressupost: 10 €.

Inscripcions: del 13 al 21 de març.

Vocals: Maria Soler i Manel Campos, telèfons
93 783 46 83 i 93 783 46 06.

PROPERA SORTIDA

Dia 9 d’abril

RUTA PER LA ZONA DE CAMARASA 
(La Noguera)

Inscripcions: Del 27 de març al 4 d’abril.
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PROGRAMA PER AL CICLE 2005-2006
2006

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–

VOCALIA DE CLÀSSIQUES

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
de 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 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.

RUTA PREHISTÒRICA DE LA ROCA
DEL VALLÈS

Dissabte, dia 8 d’abril

Excursió matinal que ens permet recórrer l’interessant
conjunt de monuments megalítics del neolític i l’Edat
del Bronze existents dins el terme municipal de la
Roca del Vallès.

Aquest itinerari permet conèixer l’anomenada Zona
Arqueològica de Céllecs, de característiques excep-
cionals per l’elevada concentració de monuments
històrico-arqueològics que s’hi dóna.

Es tracta d’una sèrie de jaciments megalítics datats
bàsicament entre el 2500 aC i el 2000 aC, –coincidint
amb el final del període neolític i l’edat del bronze– i de
les restes d’un poblat ibèric situat al cim del turó de
Céllecs.

Itinerari previst: La Roca del Vallès, Dolmen de can
Planes, Pedra Foradada –que es féu servir com a lloc
d’enterrament–, Puig Ameia, Puig Guinard, l’església
romànica de Sant Bartomeu de Cabanyes, Turó de
Céllecs (534 m) –amb magnífiques panoràmiques
sobre el Vallès i el Maresme–, la Cova del Moro –cam-
bra funerària–, el Plat del Molí, la Pedra de les Creus
–es tracta d’unes roques granítiques naturals sobre
les quals hi ha gravats diversos signes en forma de
creu, de mida, forma i època diverses, datats de final
de la prehistòria fins a l’època medieval–, la Pedra de
les Orenetes i els Dolmens de can Gol I i II, i la Roca
del Vallès. Uns 16 km aproximadament. Desnivell 390
m de pujada i 390 m de baixada.
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 D’HISTÒRIA

CONÈIXER EL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC

(III) LES TORRES D’AIGÜES DE
TERRASSA

Dissabte, dia 25 de març

Des de la Vocalia d’Història de la Secció d’Excur-
sionisme del CET, organitzem aquesta 3a sortida mati-
nal dins d’aquest cicle destinat a conèixer el patrimo-
ni arquitectònic tant de la nostra ciutat, com de
poblacions veïnes. En principi tenim previst fer-les els
dissabtes al matí.

CETmarç2006  27/2/06  14:48  Página 14



15

El passat 28 de gener ja es va fer aquesta excursió.
Degut a la climatologia de la jornada a la nostra ciutat
(amb pluja i neu) va fer que algunes de les persones
inscrites no poguessin assistir-hi. Ara es torna a
programar.

Hem preparat una excursió totalment urbana per co-
nèixer la dotzena de torres d’aigües existents a Terrassa,
de les 23 consttruïdes 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 prressió 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
excursió per visitar aquests singulars elements arqui-
tectònics. Des d’aleshores fins a l’actualitat, un total
d’11 torres d’aigües han desapareguts del paisatge
urbà, bàsicament per la pressió urbanística.

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

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

Tornada: al voltant de les 13 hores.

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

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

ELS CAMINS HISTÒRICS DE LA
SERRA DE GALLINERS

Cicle d’excursions per als dissabtes al matí destinat a
recórrer la xarxa de camins històrics de la Serra de
Galliners. 

Pretenem seguir els traçats dels ancestrals camins
que travessen de 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 dins del
procés de transformació urbanística dels nuclis que
l’envolten.

Dissabte, 4 de març de 2006

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

Itinerari: Sabadell, can Feu, el Poble-sec, barri de los
Rosales, torrent de can Vinyals, Castelltort, can Caber,
turó de Mataric, 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, amb la RENFE.

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

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

(4) EL CAMÍ REAL DE TERRASSA A
BARCELONA (TRAM DE TERRASSA
A CERDANYOLA DEL VALLÈS, PER
SANT QUIRZE DEL VALLÈS)

Dissabte, 18 de març de 2006

Itinerari: Plaça Vella, torre d’en Bru o Mas de la
Castlandia, 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, can Sabater del Torrent, can Pallars,
Sant Quirze del Vallès, riera de can Barra, can Canals,
can Molins, Sant Pau de Riu-sec, can Borrell, Riu-sec,
Badia del Vallès, can Serra Perera i Cerdanyola del
Vallès. Uns 15 km aproximadament.

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
Cerdanyola del Vallès (per la RENFE).

Pressupost: 2-3 € (bitllet tren de tornada Cerdanyola
del Vallès-Terrassa)

Vocals: Jaume Pavón i Francesc J. Suárez.

Nota: Es prega a tots els interessats a participar-hi
que s’apuntin al full queque trobaran al taulell d’anun-
cis del CET.
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(5) EL CAMÍ DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS A SANT CUGAT DEL
VALLÈS

Dissabte, 1 d’abril de 2006

Itinerari: Hospital de Terrassa, Camí Vell de
Matadepera a Sant Quirze del Vallès, can Badiella,
torrent de la font de Montserrat, can Llobateres,
torrent de la Betzuca, can Pallars, Sant Quirze del
Vallès, riera de can Barra, ca n’Arús, Turó de Mataric,
carretera de les Roquetes, can Magí i Sant Cugat del
Vallès. Uns 15 km aproximadament.

Lloc i hora de sortida: Rambla d’Ègara, davant de
l’Estació dels FFCC de la Generalitat, a 3/4 de 9 del
matí. Anada fins a l’Hospital de Terrassa amb bus.

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

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

PROPERA SORTIDA

Dissabte, 22 d’abril de 2006

(6) EL CAMÍ REAL DE RUBÍ A SABADELL.

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 comunica la ciutat de Barcelona
amb la de Lleida, pel Barcelonès, el Baix Llobregat,
l’Alt Penedès, l’Anoia, la Conca de Barberà, l’Urgell i el
Segrià. Uns 150 km aproximadament.

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 sepulcro 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
hi anaven a la Fira de Vilafranca o de pas cap a l’inte-
rior de la península ibèrica.

3a etapa. DE LA GRANADA (Alt
Penedès) a LA LLACUNA (l’Anoia)

Diumenge, 12 de març de 2006

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 aproximadament.

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

Inscripcions:

Portal Nou, 13. Telèfon 783 44 35
els dilluns de 10 a 13 i de 17 a 20 hores
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Tornada: a darrera hora de la tarda.

Pressupost: 15 € (bitllet de l’autocar).

Data límit per inscripcions: dijous, 9 de març.

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

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

Diumenge, dia 2 d’abril

Itinerari previst: la Llacuna, Coll de la Creu del Pla,
Riera de Miralles, Segarresos, Turó de Pixallits, Coll de
Guix, Sant Magí de Brufaganya, Riu de Sant Magí, cal
Batet, cal Viola, Molí de Riudeboix, Riu de Boix,
Bellprat, Plans del Vidu, Plana dels Ferriols, torrent de
Claret, torrent de Gaià i Santa Coloma de Queralt. 25
km aproximadament.

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 € (bitllet de l’autocar).

Data límit per inscripcions: dijous, 29 de març.

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

Notes:

El desplaçament es farà en autocar de 30 places.

Cal treure’s la plaça d’autocar a la secretaria del CET,
de 2/4 de 8 a les 9 del vespre, fins al dijous anterior a
la data de la sortida.

L’organització es reserva el dret de tancar la inscripció
abans de la data prevista en cas d’exhaurir-se les 30
places de l’autocar.

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

PROPERA SORTIDA

Diumenge, dia 30 d’abril

5ª etapa. SANTA COLOMA DE QUERALT (Conca
de Barberà) - GUIMERÀ (l’Urgell).

FARIGOLA KINDER (LXXIII)

7a FESTA DE L’ARBRE

Diumenge, 5 de març de 2006

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

És previst fer la plantació de 100 arbres d’uns 6 a 10
anys (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 els 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 les 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 (LXIV)

EL CAMÍ VELL DE MATADEPERA A
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Diumenge, 26 de març de 2006

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

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

En aquesta ocasió tenim previst recórrer el Camí Vell
que uneix les poblacions de Matadepera i Sant Quirze
del Vallès.
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Itinerari previst: Matadepera, La Florida, torre de
Banyeres o Mossè Homs, can Viver de Torrebonica,
can Figueres del Mas, Hospital de Terrassa, can
Badiella, torrent de la Font de Montserrat, can Sabater
del Torrent. En aquest punt deixarem el traçat original
i anirem al barri de can Parellada per agafar el bus de
línia fins a Terrassa. Uns 8 km aproximadament de
camí totalment pla.

Nota: Si alguna persona vol fer més curta la sortida
pot plegar a l’Hospital de Terrassa (5 km aproximada-
ment) i tornar a Terrassa amb el bus de línia.

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació d’auto-
busos, a 3/4 de 9 del matí (autobús Terrassa-
Matadepera de les 9 del matí).

Tornada: És prevista al voltant de les 14 hores.

Pressupost: 2-3 € (preu del bitllet de l’autobus).

Vocals: Salvador Ribas 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.

SECCIÓ INFANTIL I JUVENIL

El diumenge dia 19 de febrer, els nens/es de la secció
infantil vam anar d’excursió a Montserrat. Tot i que a
primera hora del matí el dia no acompanyava del tot,
es va anar arreglant i finalment vàrem gaudir d’un dia
fantàstic, tot i que feia fred. Des del monestir vam anar
a fer el camí de la Santa Cova i vam poder gaudir d’u-
nes vistes molt boniques. A l’hora de dinar vam tornar

a la plaça del monestir on vam recuperar les forces i
vam jugar tots plegats una bona estona.

La pròxima sortida que estava prevista per al dia 19
de març queda anul·lada i es farà el dia 2 d’abril. A
partir del dilluns dia 27 de març ja podeu passar pel
CET a apuntar-vos.
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LES TRIBULACIONS DEL FANTASMA

per Jordi Sebastià i Galí
Viladecavalls, març de 2004

La terra tova va facilitar molt la tasca. Sota el clar de
lluna, un silenci premonitori acompanyava els meus
moviments acompassats. Tot d’una, en enfonsar el pic
amb un cop enèrgic, vaig tenir la sensació d’haver
foradat una caixa de cartró. En alçar-lo no vaig poder
reprimir un crit esgarrifós, exhalat del més profund del
meu ésser. A la punta de l’eina penjava el crani esca-
bellat i corrupte de la meva parenta. De l’òrbita resse-
ca de l’ull dret, penjava un cuc de terra bellugadís que
no va dubtar en llençar-se al buit... El fantasma m’hau-
ria pogut avisar que, abans, els enterraven sense caixa.

De l’espant irracional dels primers moments, vaig pas-
sar a concloure que, ja que ho havia de fer, com més
aviat ho enllestís, millor. Ja més poc a poc, vaig anar
resseguint el cos amb la punta del pic, en arribar prop
de les mans una convulsió sobtada em va obligar a fer
un salt inconscient enrera. Vaig entrebancar-me i vaig
anar a parar de cul sobre una creu rònega que em va
estripar els pantalons i una mica els calçotets. En
alçar-me vaig veure el motiu de l’ensurt. A la punta del
pic hi havia encastat un parany. Es tractava d’un giny
d’aquells que es fan servir per caçar animals, dels que
s’arrapen a les extremitats, en un mos metàl·lic, ferint
de mort a la pobra víctima.

Ja tip de tot plegat, cames ajudeu-me i  amb el cul mig
enlaire, vaig sortir del cementiri com una exhalació. A
la porta ja m’esperava el fantasma. En explicar-li el
que m’havia passat, em va dir que no es podia espe-
rar res més del seu cosí segon, que tal com em va
aclarir era, textualment i perdoneu l’expressió, un mit-
ja merda. Amb veu harmoniosa em va tranquil·litzar i
quasibé sense adonar-me’n, ja tornava a creuar el
trespol de l’entrada al fossar.

Vaig reprendre la tasca amb mil i una precaucions
mentre una suor freda em regalimava per tot el cos. Al
cap de poca estona, tal com havia pronosticat el meu
amic, va aparèixer un petit cofre de fusta negre de sut-
ja, adornat amb petits detalls metàl·lics de llautó. En
intentar arrencar-lo de les mans ossudes que el pre-
mien amb delit, en cedir, vaig tornar a ensopegar amb
la maleïda creu de la tomba veïna. Em vaig ferir el
camal, i tip de tants ensurts, corre-cuita, vaig tornar a
enterrar la parenta. Vaig col·locar el cofre dins una
bossa de plàstic de cal Vinaixa i cuitant de deixar-ho
tot ben arreglat, vaig sortir definitivament del recinte.
Ja a fora, després de fer grinyolar la clau per darrera
vegada, vaig respirar tranquil.

El primer que va fer el fantasma va ser obrir l’embol-
call. En fixar-m’hi bé, vaig veure que una de les mans,
guarnida amb una anell de compromís, s’havia sepa-
rat de l’esquelet de la malaguanyada i restava aferrada

a la capsa. No em va fer gens de gràcia, ni tampoc al
fantasma, que convuls, i amb cara d’espantat, em va
demanar amb veu tremolosa, que tornés el conjunt al
seu indret natural. Les seves faccions, ara desen-
caixades, no feien més que dotar de major patetisme
l’estranya escena. Aquest cop no em vaig poder con-
tenir i amb ràbia li vaig dir que ja s’ho faria, que jo ja
en tenia prou per aquella nit. Ja llençat, li vaig engal-
tar que per ser un fantasma era una mica cagadet.
Que amb la nova normativa celestial l’havien ben espi-
fiada i que les llicències de fantasma les devien donar
en una mena de tómbola de fireta... 

Tip de tanta comèdia, vaig optar per treure el cofre de
la bossa, i sense miraments, arrencar la mà momifica-
da que el premia. En fer-ho, els ossos, ara esbocinats,
van dringar sobre el terra empedrat, acompanyant afi-
nadament el so metàl·lic de l’anell. En obrir la miste-
riosa capsa va aparèixer un joc de cartes molt antic.
Alhora vaig notar una estranya sensació a tot el cos,
com un tremolor d’aquests que fan els telèfons mòbils
d’ara. En cercar al meu interlocutor per obtenir una
resposta pel nou enigma, vaig comprovar que estava
sol, s’havia esfumat. El Fantasma s’havia esvaït
d’acord amb la seva naturalesa. 

Més encuriosit que espantat, sota la claror de l’astre
nocturn, vaig mirar la baralla. Hi havia cinquanta-una
cartes, i no s’assemblaven gens a cap de les que jo
havia vist en ma vida. Del que no hi havia cap dubte
era que servien per a l’endevinació.  En italià, sota
d’imatges premonitòries de colors esgrogueïts, apa-
reixien noms i frases prou eloqüents:  “I Deliranti”,
“Falsità”, “Malinconia”, “Presente di pietre preziose”,
“Giovine Fanciulla”, “Il Vedovo”, “Ammalato”, “Dis-
perato per gelosia”... 

Vaig recollir l’anell i els ossos del terra, i els vaig posar
juntament amb les cartes dins el cofre. Després, no
sense haver mirat al meu entorn per si hi havia algú,
vaig encaminar-me cap a casa.  La primera explicació
que se’m va acudir per aclarir una mica l’enigma, era
que la meva parenta havia de ser una bruixa de l’èpo-
ca, i que aquelles cartes havien de tenir un poder
especial o amagar algun secret inconfessable. 

En arribar a casa però, vaig obtenir una resposta ines-
perada als meus dubtes. L’havia ben espifiada! La
família, els parents, tots eren a la llar a punt de sopar,
l’únic que mancava era jo. Els vaig saludar, parlar,
escridassar, i fins i tot insultar, però cap ni un em va
respondre. No es van donar per assabentats. Per més
INRI, quan s’acostaven ni em veien i quan, en previsió
del xoc, jo intentava esquivar la topada, em travessa-
ven impunement com si fos transparent. 

continuarà...

...continua
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