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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

ABRIL 2006

1, dissabte - El camí de St. Quirze del Vallès a St. Cugat del Vallès. S. d’Excursionisme 
Vocalia d’Història

- 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 
- Excursió amb raquetes de neu a Vallter. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

3, dilluns - Tertúlies Fotogràfiques Secció de Fotografia

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

8 i 9, dis. i diu. - Pic de Posets. Esquí de muntanya S. d’Alta Muntanya

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

- Petites Travessades Familiars –CXLV– 2a època S. d’Excursionisme

16, diumenge - Ruta per les 7 Parròquies de St. Pere de Terrassa. S. d’Excursionisme
Vocalia d’Història

20, dijous - Taula rodona humorística: EL PEU Centre - Actes

21, divendres - Assemblea General Ordinària SIS

22, dissabte - Sortida del Cim-traça S. d’Alta Muntanya
- Conèixer el patrimoni arquitectònic. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme

22 i 23 dis. i diu. - Pic d’Alba. Esquí de muntanya S. d’Alta Muntanya

23, diumenge - 8a etapa. Caminades pel Cadí - Moixeró S. d’Excursionisme
- Farigolakinder (LXXV) S. d’Excursionisme

24, dilluns - Tertúlies Fotogràfiques Secció de Fotografia

25, dimarts - Reunió Campament de Vacances 2006 Centre
- 3r Curs de descens de canons i engorjats SIS

26, dimecres - “CAMINS DE SOBIRANIA” Centre - Actes
- Conferència: tècniques d’alpinisme Curs d’Excursionisme

27, dijous - ANTÀRTIDA: LA HISTÒRIA DEL CONTINENT Centre - Actes
Cicle d’audiovisuals

- Classe teòrica 3r curs de descens de canons i engorjats SIS
- Assemblea General Extraordinària S. d’Alta Muntanya

29, dissabte - Sortida pràctica 3r curs de descens de canons i engorjats SIS

29, 30 d’abril - Sortida al parc natural i reserva de la biosfera de Secció de Fotografia
i 1 de maig “Las Bardenas Reales” Navarra

- Sortida al delta del Llobregat. Grup d’ornitologia S. de Ciències Naturals
- Sortida al Pirineu Curs d’Excursionisme

MAIG 2006 

1, dilluns - El Camí Romeu de Terrassa a Montserrat. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme

2, dimarts - Classe teòrica 3r curs de descens de canons i engorjats SIS

4, dijous - Classe teòrica 3r curs de descens de canons i engorjats SIS

6, dissabte - El camí Real de Rubí a St. Cugat del Vallès. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme

6 i 7, dis. i diu. - Sortida pràctica 3r curs de descens de canons i engorjats SIS

7, diumenge - Els Carcaixells d’en Cama i el Montclar. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme

31, dimecres - ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA Centre
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
En compliment dels Estatuts de l’Entitat, us convoquem per al dia 31 de maig, dimecres, a la Sala d’Actes
de la nostra seu social, a 3/4 de 8 del vespre en primera convocatòria i a 1/4 de 9 en segona convocatòria
a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’entitat, que es regirà segons el següent:

Ordre del Dia

1r Obertura i presentació de l’Assemblea a càrrec del President de l’Entitat.
2n Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea.
3r Memòria d’activitats presentades pels vocals de cada secció.
4t Estat de comptes i informe de tresoreria, a 31 de desembre de 2005.
5è Propostes i suggeriments (s’hauran de lliurar per escrit a la Junta Directiva).
6è Precs i preguntes. 

CAMPAMENT DE VACANCES 2006

Dimarts, dia 25 d’abril A les 10 de la nit, a la Sala d’Actes

Es convoca a tots els interessats a participar en el proper 58è Campament de Vacances 2006, que es
realitzarà durant la primera quinzena d’agost.

En aquesta reunió es parlarà de la configuració i organització definitiva del Campament.

21a MARXA POPULAR 
(Mura - Setembre de 2005)

PREMIS
Premi a la regularitat: Pilar Mampel i Tusell
Participant més Jove: Odette Fontanes i Molina

Participant de més edat: Montserrat Font i Guillué
Entitat amb més participants:

Unió Excursionista de Matadepera

El lliurament dels premis es farà en el decurs de la “Taula Humorística” que se celebrarà a la Sala d’Actes
de la nostra entitat, el dia 20 d’abril de 2006 (veure “Programa Mensual d’Actes”).

En aquest acte també es lliuraran els premis corresponents a la 20a Marxa Popular, celebrada l’any 2004.
Recordem els premis d’aquesta altra edició:

Premi femení a la regularitat: Susanna Carreras i Càceres
Premi masculí a la regularitat: Eduard Aguilar i Otto
Participant femenina de més edat: Montserrat Font i Guillué
Participant masculí de més edat: Antoni Ventura i Astals
Participant femenina més jove: Gemma Alegre i Mireia Alegre
Participant masculí més jove: Joan Montfort
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PÀGINA WEB DEL CENTRE EXCURSIONISTA 
DE TERRASSA

Aquest mes de març s’han engegat una sèrie de canvis a la pàgina web de la nostra entitat, que compor-
taran una nova aparença i una gestió diferent dels seus continguts.

En aquest sentit, cal que tingueu en compte que, a partir d’ara, qualsevol dada, informació, imatge gràfica,
etc. que trobeu interessant per ser “penjada” a la pàgina web haurà de ser dirigida i/o entregada a
Secretaria. 

VI TROBADA D’ESTUDIOSOS 
DE SANT LLORENÇ DEL MUNT

Felicitem al nostre consoci Antoni Comellas, de la Secció de Ciències Naturals, per la seva participació en
aquesta trobada, celebrada el 10 de novembre de 2005 a Sant Llorenç Savall, on presentà els temes “Notes
sobre flora i fauna”, “Apunts sobre roures i rouredes” i “Apunts sobre la vegetació de les riberes”.

CALENDARI D’OBERTURA 
I PREUS DELS REFUGIS DE LA FEEC

ANY 2006 

A la Secretaria del Centre, o bé, a la web de la Federació www.feec.org, podeu trobar les dates d’obertura
dels refugis guardats de la FEEC. Us recordem que fora d’aquestes dates cal contactar directament amb els
guardes dels refugis.

També hi podeu trobar les llistes de preus de la pernoctació i àpats que es poden fer.

Informació facilitada per la FEEC
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Ingrés per intercanvi:

– “Terme. Revista d’Història”. Núm. 20, Terrassa:
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa i Arxiu Històric
Comarcal. Novembre de 2005.

Adquisició del CET:

– CORBERA i IZAOLA, Koldo; Terrassa 2005. Terrassa:
Arxiu Tobella, 2006.

– WILLAERT i GARCÍA, Lluís; Serra de Finestres. Les
Medes - la Barroca. Guies del Centre Excursionista
de Catalunya. Barcelona: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 2001.

Donatiu d’Editorial Alpina i Geoestel:

– LÓPEZ, Joan; Montseny. Els camins de l’Alba. 20
Excursions per a totes les edats. Barcelona: Alpina /
Geoestel, 2005.

– PORTELL RIFÀ, Joan; Baix Empordà, Els Camins
de l’Alba. 20 Excursions per a totes les edats. Barce-
lona: Alpina / Geoestel, 2005.

Donatiu de Neus Marcé (4):

– GARCIA i QUERA, Núria; Refugi d’Amitges. Parc Na-
cional d’Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Guies
del Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996.

– GUIRAO, Joan; ALSINA, Josep Rafel; Itineraris en
BTT per la Cerdanya. Excursions en bicicleta de
Muntanya. Centre Excursionista de Catalunya. Bar-
celona: Montblanc-Martín, 1994.

– IGLESIAS, Josep; Lluís Estasen. Centre Excursio-
nista de Catalunya. Granollers: Montblanc, 1965.

– JOLIS, Agustí; SIMÓ, Ma Antònia; Mont-Roig Cer-
tascan. Vall de Cardós. Guies del Centre Excursio-
nista de Catalunya. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1996.

– FONTSERÈ, Eduard; Metereologia de l’excursio-
nista; Barcelona: Centre Excursionista de Barce-
lona, 1962.

– FONTSERÈ, Eduard; Instruccions Metereològiques
per als observatoris rurals. Barcelona: Editorial Poli-
glota. Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de
Catalunya, 1923.

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

BIBLIOTECA

FESTA DE SANT JORDI 2006

TAULA RODONA HUMORÍSTICA: 
EL PEU

Dijous, dia 20 d’abril
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes del Centre

Ponents: Josep M. Ballarin, mossèn.
Ada Castells, periodista i escriptora.
Raimon Escudé, advocat.
Joan Solà, gramàtic.

Moderador: Jaume Aulet, professor de literatura.

“CAMINS DE SOBIRANIA”

Dimecres, dia 26 d’abril
A les 8 del vespre, a la sala d’Actes

- En el moment de redactar aquesta nota, resten pen-
dents de confirmació el ponent de l’acte i el contin-
gut del mateix.

CICLE D’AUDIOVISUALS 

“ANTÀRTIDA: LA HISTÒRIA DEL
CONTINENT”

Durant tres dijous seguits, oferirem aquest interes-
sant cicle que ens introduirà en la fascinant desco-
berta d’aquest continent, des de l’inici del mite en
l’antiguitat, passant per les expedicions pioneres,
fins al moment actual, amb els reptes i problemes
que planteja aquesta terra encara poc coneguda.

Els audiovisuals han estat realitzats i seran presen-
tats per Arnau Ferrer, arqueòleg de professió, que
és conferenciant a bord del vaixell polar Nordnorge
des de la temporada 2004-2005. Fins ara, l’Arnau
Ferrer ha viatjat set vegades a l’Antàrtida i n’ha
visitat diversos punts, ja sigui per preparar repor-
tatges per a Televisió de Catalunya, per fer de guia
a grups de turistes o bé en la seva actual faceta de
guia i conferenciant d’història polar en els viatges
antàrtics del Nordnorge.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES
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ANTÀRTIDA: LA HISTÒRIA DEL
CONTINENT

Dijous, dia 27 d’abril

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

A càrrec d’Arnau Ferrer

1a part: “La Geografia de la Imaginació”

Molt abans que ningú no veiés el continent, els savis
de l’antiguitat ja parlaven de l’Antàrtida. Pitàgores,
Parmènides, Aristòtil, Erastòtenes i, sobretot, Claudi
Ptolomeu, van imaginar un món simètric on l’Antàrtida
era el contrapès necessari a les terres conegudes de
l’hemisferi nord. D’aquesta manera, l’Antàrtida es va
incorporar als mapes amb el nom de Terra Australis.
Seria el temps qui l’acabaria convertint en un dels
mites geogràfics més importants de la història, el mite
de Terra Australis Incognita.

En aquesta part, repassarem els gairebé 2.500 anys
d’història del mite, coneixerem els principals protago-
nistes de la llegenda, veurem els mapes que van
dibuixar i navegarem amb James Cook fins a les fron-
teres del món conegut.

2a part: “La Descoberta del Continent”

A principis del segle XIX, William Smith, un mariner
desconegut que navegava de manera regular la ruta
de Valparaíso a Montevideo, va ensopegar per casua-
litat amb l’arxipèlag de les Shetland del Sud. El mite
de Terra Australis Incognita era a punt de deixar de
ser-ho. Primer els caçadors de foques, que van tenyir
les platges de sang, i després les grans expedicions
nacionals d’Anglaterra, els Estats Units, Rússia i
França, van tornar l’Antàrtida als mapes del món.
Claudi Ptolomeu, l’autor de la geografia més impor-
tant de tots els temps, podia respirar tranquil.

En aquesta part repassarem els quatre viatges de
William Smith a les Shetland del Sud, sabrem com els
caçadors van portar els llops marins al límit de l’extinció
en només tres anys, coneixerem al rus Bellings-
hausen, el primer en veure les costes de l’Antàrtida
continental, i veurem com d’enfadats estaven James
Clark Ross, Charles Wilkes i Dumont d’Urville, capaços
de no saludar-se a la darrera frontera del planeta.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES

Seran els dilluns 3 i 24 d’abril, a dos quarts de nou del
vespre.

CONCURS - PROJECCIÓ DEL
CALENDARI 2007

El calendari del CET 2006, des del nostre punt de vista,
ha estat una realització important per a l’entitat: tant
per la qualitat de les imatges, com per la seva impressió
i l’acceptació rebuda. 

Per al 2007, volem dividir la selecció d’imatges en
dues convocatòries: 

1. Tardor i hivern: Termini per a la presentació de les
imatges: divendres 19 de maig. Projecció i veredicte
popular, dilluns 22 de maig a dos quarts de nou del
vespre.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

2. Primavera i estiu: s’anunciarà oportunament al
periòdic mensual.

Tots els socis de l’entitat hi sou convidats.

Bases per a la participació
• Poden participar-hi tots els SOCIS del Centre

Excursionista de Terrassa.

• El nombre màxim de fotografies (tardor i hivern) per
participant és de QUATRE.

• Es poden presentar diapositives de PAS UNIVERSAL,
de 4.5x6 cm i de 6x6 cm o bé IMATGES DIGITALS.

• Les fotografies hauran de ser APAÏSADES. Les ver-
ticals seran rebutjades i no es projectaran.

• El tema serà el CENTRE EXCURSIONISTA, LES ACTI-
VITATS QUE S’HI ORGANITZEN I ELS ESPORTS O
DISCIPLINES QUE S’HI PRACTIQUEN (excursionis-
me, alta muntanya, esquí, escalada, espeleologia,
ciències naturals, fotografia, paisatges naturals,
etc.).
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• Com a l’anterior edició, hi haurà QUATRE CATEGO-
RIES: primavera, estiu, tardor i hivern. En la present
convocatòria, cada participant podrà presentar les
imatges de tardor i hivern tenint en compte que el
nombre màxim de fotografies presentades EN
TOTAL (les d’ambdues categories sumades) no pot
excedir de QUATRE per participant.

• Presentació de les obres:

– Diapositives:

✓ Cal presentar-les amb marquets.

✓ Al marquet de cada diapositiva hi haurà d’haver,
escrit amb lletra clara, el nom i el telèfon o correu
electrònic de l’autor i el títol de la fotografia.

✓ Cada autor presentarà les diapositives en un sol
sobre. Dins d’aquest hi haurà sobres més petits
que agruparan les fotos de cada categoria (si
se’n presenta més d’una). En aquests sobres hi
haurà escrita la categoria en la que participen
les imatges que conté.

– Imatges digitals:

✓ Cal presentar-les gravades en CD o DVD, en
mode RGB, format JPG i a 1024 píxels de cos-
tat més llarg o 768 píxels de costat més curt
com a màxim.

✓ En el CD o DVD hi haurà escrit el nom i el telè-
fon o correu electrònic de l’autor.

✓ Dins del CD o DVD hi haurà una carpeta per
cada categoria en la qual l’autor vulgui partici-
par i dins de cada carpeta hi haurà les imatges
corresponents a aquella categoria. Els noms
possibles de les carpetes seran TARDOR o
HIVERN. Es copiaran les imatges per a la pro-
jecció mitjançant un procés automàtic que
només reconeixerà aquests noms.

✓ Hi haurà una altra carpeta que s’anomenarà
ALTA on hi haurà els originals (sense convertir a
1024x768 píxels).

✓ A més, caldrà incloure-hi un document Word o
Excel on es relacioni el nom de l’arxiu de cada
imatge amb el títol.

• Veredicte

– El jurat serà el públic de la projecció.

– Cada assistent podrà atorgar deu vots a cada
categoria que anirà assignant a mida que avanci la
projecció. Les 9 imatges més votades de cada
categoria seran les finalistes.

– D’entre les 18 imatges més votades, una comissió
formada per professionals del disseny gràfic, la
imatge i les arts gràfiques, escollirà les 7 imatges
més adequades per ser impreses en el calendari
tenint en compte tant la seva qualitat tècnica i
estètica com la imatge que el CET presentarà
durant tot un any.

• La participació en aquest concurs implica la cessió
gratuïta dels drets de reproducció, en el calendari
del CET, al periòdic mensual i a la revista Arxiu de
les imatges presentades.

• La data límit per a la presentació de les imatges serà
el divendres 19 de maig.

• La projecció i veredicte popular serà el dilluns 22 de
maig.

• El nom dels autors i les 7 fotografies escollides es
presentarà al taulell d’anuncis del CET, així com el
nom de tots els finalistes.

• La participació al concurs-projecció implica l’accep-
tació d’aquestes bases.

SORTIDA COL·LECTIVA AL PARC
NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA
DE LES BARDENAS REALES DE
NAVARRA

Dissabte, diumenge i dilluns, 29 i 30 d’abril i 1 de maig 

Situades al SE de la Comunitat Foral de Navarra, les
Bardenas Reales formen un espai de 42.500 Ha en el
qual l’erosió de les argiles, guixos i sauló provenint del
plegament pirinenc, han creat un paratge d’aparença
lunar, amb barrancs, pelats altiplans i altius i solitaris
turons.

Reunió preparatòria: a la Tertúlia fotogràfica del
dilluns 24 d’abril.

Sortida: dissabte, 29 d’abril 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).

CONCURS DE FOTOGRAFIA: 

Els participants al Concurs veïns de Terrassa
que encara no ho hagin fet, poden passar per
la secretaria del CET a recollir les seves obres.
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SECCIÓ D’ESQUÍ

ACTIVITATS

NOTÍCIES
En el 15è Trofeu Ciutat de Terrassa en Bernat Berini va
quedar 1r en l’especialitat d’Slalom i de Gegant, el seu
company de Club va quedar 2n en l’especialitat de
Gegant. Laura Prieto en l’especialitat d’Slalom es va
classificar en 3r lloc.

En el G.P. Atomic Eduard Font va obtenir el 2n lloc en
l’especialitat d’Slalom.

El passat 18 de febrer vam organitzar el 10è Picarol de
Neu a la Masella on la nostra corredora Aina Aleu es
va classificar en 2n lloc.

NOTA: Fins el dia 4 de maig es podran retornar
les contramarques dels forfets de Masella a la
secretaria de la secció.

RECORDEM:
Núm. de compte per realitzar els pagaments:

CAIXA TERRASSA 2074.0063.27.2011901247

Notificar a la secció d’esquí l’ingrés efectuat.
Tel./Fax: 93 733 38 04
e-mail: cesquicet@yahoo.es

CURSA SOCIAL

Dia 1 d’abril a l’estació de Masella. Després de la cursa
i haurà un dinar. Cal confirmar l’assistència a la secre-
taria de la secció.

CLOENDA TEMPORADA 2005-2006

El dia 19 de maig es celebrarà el fi de temporada tant
pels d’esquí com pels d’snow a la seu del Centre excur-
sionista. Hi haurà repartiment de premis de la Cursa
Social, projecció de vídeos i piscolabis per a tots.

EQUIP COMPETICIÓ
Els entrenaments duraran fins dissabte dia 15 d’abril.

Alevins: 

- 8 d’abril, Fi de Festa (Pas de la Casa), especialitat E.
cross.

- 9 d’abril, Cargol de Neu (Pas de la Casa).

Infantils:

- 22 d’abril, Campionats de Catalunya Paral·lel. “Mem.
Fèlix Rodríguez” (Vallter 2000).

Juvenils/sèniors:

- 8 i 9 d’abril, G.P. Masella-FIS (Masella).

- 10-11 d’abril, Trofeu Josep Pujol i Aulí –FIS (Vallter
2000).

- 12 d’abril, Campionats de Catalunya Paral·lel. “Mem.
Fèlix Rodríguez” (Vallter 2000).

Màsters:

- 8-9 d’abril, Campionats d’Espanya (Baqueira Beret).
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA

Diumenge, dia 9 d’abril

Recorregut per la Barata, camí Real, Coll Estret, turó de la Carlina.

Iniciació al coneixement dels líquens epífits.

Recomenable portar lupa.

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

Desplaçament: en cotxes particulars.

És imprescindible apuntar-se en el llistat de la carte-
llera del Centre, penjat a partir del dia 3 d’abril.

El tancament de llista es farà efectiu el dimarts dia 18
d’abril.

Reunió preparatòria: dimarts dia 25 d’abril. (Es
concretaran els diferents itineraris i els horaris per-
tinents, així com també les places d’allotjament 
prereservades).

La secció de Ciències Naturals prepara pel mes de maig un curset titulat:

NATURA I CULTURA POPULAR: LES PLANTES I ELS SEUS USOS

A càrrec de M. Àngels Bonet, farmacèutica especialista en etnobotànica.

Es dedicarà aquest curset a conèixer i millorar els coneixements de les plantes medicinals i altres usos
alimentaris, tòxics, etc.

Constarà de dues sessions teòriques, els dimarts dies 23 i 30 de maig, i una sortida pràctica al Montseny el
dia 3 de juny.

En el proper full mensual de maig es detallaran més dades sobre dates, horaris i sortida.

Comptem amb un allotjament prereservat aproximat
per a unes 16 persones. Els preus d’aquest alllotja-
ment es concretaran a la reunió.

Vocals: Toni Sanllehí, tel. 661 406 716 i Enric Sanllehí,
tel. 93 733 21 86.

GRUP D’ORNITOLOGIA

SORTIDA DE TRES DIES AL DELTA DE L’EBRE

Dissabte, diumenge i dilluns, dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig

Recordeu-vos que aquest mes d’abril ens trobarem els dies 4 i 25 a partir de 2/4 de 9 al local del Centre
per tal de preparar activitats, sortides, etc.
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SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

AMB EL SUPORT DE:

3r CURS DE DESCENS DE CANONS I
ENGORJATS

Dimarts, 25 d’abril 
Presentació a càrrec del director del curs, Francesc
Aljama.

Classe teòrica: Història i orígens del descens de canons
i engorjats, a càrrec d’en Salvador Vives.

Dijous, 27 d’abril
Classe teòrica: Material personal i col·lectiu i tècnica
de progressió, a càrrec d’Albert Baucells.

Dissabte, 29 d’abril
Sortida pràctica als Estrets de Can Birrella (Anoia).

Dimarts, 2 de maig
Classe teòrica: Ecologia i protecció del medi, a càrrec
de Carles Dalmases.

Dijous, 4 de maig
Classe teòrica: Equipament i instal·lació de barrancs, a
càrrec de David Galí.

Dissabte i diumenge, 6 i 7 de maig
Sortida pràctica al Barranc de Viu de Llevata (Alta
Ribagorça) i Barranc de l’Infern (Pallars Sobirà).

Dimarts, 9 de maig
Classe teòrica: Morfologia de Canons, a càrrec de Marc
Anglés.

Dijous, 11 de maig
Classe teòrica: Prevenció, perills i autosocors, a
càrrec de Xavier Salamanca.

Dissabte i diumenge, 13 i 14 de maig
Sortida pràctica al Torrent de la Corba (Ripollès) i les
Gorges de Sant Aniol (la Garrotxa).

NORMES I CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ

- Cal haver realitzat el Curs d’Iniciació a l’Espeleo-
logia de la SIS, amb preferència dels cursetistes
dels darrers cursos.

- Cal disposar obligatòriament de la tarja federativa
de la Federació Catalana d’Espeleologia (FEEC), de
l’any 2006, no sent vàlides altres targes amb cober-
tures de descens d’engorjats.

- El preu del curs és de 30 €.

- Es facilitarà el lloguer del neoprè de 10 € durant tot
el curs, abonant un dipòsit de 20 €.

- El límit de places és de 10 cursetistes.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Divendres, dia 21 d’abril

Es convoca Assemblea General Ordinària de la
Secció d’Investigacions Subterrànies, el diven-
dres 21 d’abril a 2/4 de 10 del vespre en primera
convocatòria, i a les 10 en segona convocatòria. 

Amb l’ordre del dia següent: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte de
l’Assemblea anterior. 

2. Informe de presidència any 2005. 

3. Constitució de la Junta 2006. 

4. Projectes 2006. 

5. Precs i preguntes. 
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1r CICLE D’ASCENSIONS
PIRINENQUES D’ESTIU 2006 
(maig-setembre)

Us proposem un cicle d’ascensions estivals al nostre
estimat Pirineu. Són sortides, en general de dificultat
tècnica moderada, oberta a tots els socis del CET
(siguin o no de la SAM). La nostra intenció és que
aquestes “col·lectives” tinguin una continuació en els
propers anys i siguin un punt de trobada de la gent
que fem alta muntanya al CET.

Que el cicle s’hagi introduït en el programa de la SAM
no ha de ser impediment, perquè tothom a qui li agra-
di l’alta muntanya o es vulgui iniciar s’animi i ho pro-
vi, tot tenint en compte les consideracions mínimes
següents:

– S’ha de tenir més de 18 anys o el permís dels pares.

– Estar federat per aquesta activitat l’any 2006.

– Nocions bàsiques de progressió amb grampons i piolet.

– Per a les sortides de Crestes: nocions de descens
en ràpel i nocions de progressió en crestes.

– Els organitzadors no som, en cap cas, guies o titu-
lats en alta muntanya, per tant les decisions a la
muntanya són personals.

Per cada sortida farem una reunió preparatòria i es
“penjarà” un full al taulell del CET, per apuntar-se. Es
prega a la gent que pugui estar interessada a partici-
par-hi, s’apunti amb temps per facilitar l’organització i
els qui puguin, vinguin també a les reunions.

Sortides amb la col·laboració del grup Cim-Traça.
Organitzadors: Òscar Salgado, Xavier Pereira i Pere
Salvador.

SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Dijous, dia 27 d’abril

Es convoca Assemblea General Extraordinària de la Secció d’Alta Muntanya, que tindrà lloc el dijous dia 27
d’abril, a 2/4 de 10 del vespre en primera convocatòria i a 3/4 de 10 en segona convocatòria, sota els punts
a tractar següents:

1r Renovació de càrrecs de la junta.

2n Propostes d’activitats.

És molt convenient l’assistència, per poder comptar amb les vostres opinions sobre quin ha de ser el
funcionament i l’orientació de la secció.

CICLE D’ASCENSIONS PIRINENQUES D’ESTIU 2006 (maig-setembre)

DATA CIM METRES REGIÓ

27-28 maig Tozal de Guara 2.077 Sierra de Guara

17-18 juny Saboredo-Amitges 2.829/2.868 Aigüestortes

1-2-3 juliol Abeillé (festa major) 3.029 Bachimala

15-16 juliol Crestes frondelles 3.022/3.062/3.071/3.055/3.001 Balaitous

22-23 juliol Margalida-Tempestats 3.241/3.290 Aneto

9-10-11 setembre Crestes Munia-Tromouse 3.133/3.096/3.090/3.085/3.022 C. Tromouse

23-24 setembre Forcanada 2.881 Vall d’Aran

30 setembre-1 octubre Cotiella 2.912 Posets
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37è CURS D’EXCURSIONISME

1 i 2 d’abril Sortida a Núria.

26 d’abril Conferència, tècniques d’alpinisme, a càrrec d’en Jaume Galofre

29, 30 d’abril i 1 de maig Sortida al Pirineu

10 de maig Xerrada de preparació de la sortida sorpresa

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: dia 22 d’abril

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA

ABRIL

Dissabte i diumenge, dies 8 i 9

PIC DE POSETS (3.375 m) (Alto Cinqueta)
Dificultat: ***
Vocal: Joan Baltà.

Dissabte i diumenge, dies 22 i 23

PIC D’ALBA (3.118 m) (Alta Ribagorça)
Dificultat: ***
Vocal: David Aragay.

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, seràn els dijous abans de cada sortida, a les 10 de la nit al Centre.
El programa de sortides es pot canviar, si les condiciones climatològiques, de mantell de neu, i de risc
d’allaus, ho aconsellen.
L’ARVA, és d’ús obligatori.
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VOCALIA DE SENDERS

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

8a etapa
LA COMA I LA PEDRA - ADRAÉN
(22,400 km)

Diumenge, dia 23 d’abril

Aquesta etapa, progamada en principi per al dia 16
d’abril, s’ha passat al dia 23 per coincidir amb la
Setmana Santa, creient que anirà més bé a tothom.

Situats a La Coma, podem fer una visita a les Fonts
del Cardener i la Font de la Puda, pujant cap dalt del
coll de Port amb magnífiques vistes de la Serra del
Verd a la nostra dreta, passem per un coll sense nom
proper al coll de Port (1.720 m) amb unes esplèndides
panoràmiques del Pedraforca i la Serra del Cadí i
anem baixant fins a Tuixén (1.225 m), on s’ajunten el
GR 7 i el GR 150 que aniran junts fins a La Seu
d’Urgell, els seguirem cap al Molí de Fòrnols (1.000 m)
i tot seguit pujarem a Fòrnols del Cadí (1.260 m) con-
tinuarem pel GR fins al coll de Bancs, i d’aquí a
Adraén.

Bonica etapa que ens permet passar de la vall de Lord
a la de La Vansa, passant pel coll de Port, que separa
les serres de Port del Compte, Odén i Serra del Verd,

Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

i ens portarà fins a Adraén des d’on podrem, en la pro-
pera etapa, anar cap a Josa i continuar fins a Saldes
on s’acabarà aquesta temporada (quedant pendent
l’etapa del mirador del Gresolet a Josa del Cadí que
farem si Déu vol el proper mes de juliol, acabant així
les nostres caminades pel Parc Natural del Cadí
Moixeró.

Dificultat: **.

Desnivells acumulats aproximats:
(+875 m) (–790 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 10 al 19 d’abril, 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. 93 788 06 48, Hermógenes
Díez, tel. 646 53 61 87, Enric Cortés, tel. 687 55 88 75,
Joan Perich, tel. 629 074 770.

PROPERA ETAPA

Dia 21 de maig

ADRAÉN - JOSA DEL CADÍ (19.450 km)

SECCIÓ D’EXCURSIONISME
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EXCURSIÓ AMB RAQUETES DE NEU 
A VALLTER

Diumenge, dia 2 d’abril

Com que encara hi ha força neu al Pirineu, volem
aprofitar l’ocasió i programar una sortida de raquetes
a la zona de Vallter 2000. Esperem que per aquesta
data, 2 d’abril, encara n’hi hagi prou per poder fer una
bona caminada amb raquetes.

Sortirem de l’Estació d’esquí de Vallter 2000 (2.160 m)
en clara direcció a la Portella de Morens (2.381 m). Un
cop arribats a l’ampla, herbada i oberta Portella de
Morens, trobarem un pal indicador i seguirem per l’ex-
tens Pla de Coma Armada i Pic de Coma Armada
(2.504 m). Seguint l’ampla carena, passarem pel Puig
de la Llosa (2.456 m), i davallarem a la Portella del
Callau (2.387 m). Davant nostre, s’alça el cim de la
Roca Colom (2.507 m), on intentarem arribar si les
condicions del terreny són bones i la climatologia ens
acompanya.

Per la tornada a l’estació d’esquí, seguirem el mateix
itinerari, però baixant en aquest cas per la Portella de
Mantet.

Dificultat: ** (depenent de la neu).

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

Observacions: el desplaçament el farem en vehicles
particulars. Cal que us apunteu a la llista del taulell
d’anuncis del Centre, a partir del dia 20 de març, de
2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre.

Notes: Cal portar esmorzar, roba d’abric, raquetes,
pals i ganes de passar-s’ho d’allò més bé. Si és pos-
sible, porteu també la tarja de federat.

Vocal: Enric Cortés i Muntané.

Més informació:
http://vocalia-de-senders.blogspot.com 
Telèfon: 93 780 92 35
E-mail: ekor@menta.net 

PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS –CXLV– (2a època)

RUTA PER LA ZONA DE CAMARASA 
(La Noguera)

Diumenge, dia 9 d’abril

L’itinerari de la travessa proposta transcorre per les ri-
bes del Segre, el riu més llarg de Catalunya, per un
espai declarat d’interès natural per la seva bellesa i
que ens donarà a conèixer, amb detall, uns indrets no
gaire trepitjats pels excursionistes, permetent gaudir
de la natura sense gaire esforç.

No presenta cap tipus de dificultat i és apta per a
tothom que tingui una mica ganes de caminar i així
poder gaudir el plaer del silenci verge i feréstec que
domina aquest congost.

Sortim caminant del poble d’Alòs de Balaguer per una
ampla i bona pista que per la riba dreta, planeja aigües
avall, en direcció a la central de Camarasa. No hau-
rem caminat més d’un quart d’hora quan farem cap a
la zona d’esbarjo de l’Espadella, amb taules, bancs,
fonts i un curiós foc, magnífic escenari natural per fer-
hi una aturada per esmorzar.

Continuem la caminada per la pista que ara passa a
frec d’aigua i el paisatge esdevé més majestuós a me-
sura que ens atansem als engorjats on l’aigua del riu
queda embassada per la resclosa de la minicentral de
Camarasa que trobarem més endavant.

S’acaba la pista i continuem per un sender que s’ini-
cia per una passarel·la penjada a la roca. Al fons s’alça
a la nostra vista, el Mont-roig i un fragment del Mont-
sec. Passem una segona passarel·la i després una ter-
cera a partir de la qual el corriol s’enfila i se separa del
riu que ara passa una mica ensotat. La panoràmica és
esplèndida i ja es divisa el pont penjat i a la seva

Inscripcions:

Portal Nou, 13. Telèfon 783 44 35
els dilluns de 10 a 13 i de 17 a 20 hores
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esquerra s’albira una agulla rocallosa en forma de
cilindre que roman separada a molt curta distància de
l’estimball. Entrem a una zona d’engorjats.

El nostre camí davalla fent ziga-zagues i ens acosta,
una altra vegada, al nivell de les aigües tranquil·les del
riu. Passem pel pont penjat de sirga per traslladar-nos
a la riba esquerra del Segre. Entrem en una passarel·la
metàl·lica amb baranes, cargolada a les parets de
roca, que baixa cap a la minicentral elèctrica de Ca-
marasa, just en el punt on es produeix l’aiguabarreig
amb les aigües braves del riu Noguera Pallaresa. Des
del peu de la presa utilitzarem un camí asfaltat per
atansar-nos a la carretera principal on ens estarà es-
perant l’autocar.

Ens desplaçarem amb l’autocar a la propera i molt ben
arranjada Àrea Recreativa Maria Rubies tot prop de
Camarasa i a la riba esquerra del riu Segre, on tots
plegats, caminadors i no caminadors, ens disposarem
a dinar tot admirant els restes del pont romànic que li
dóna prestigi. En acabar iniciarem el retorn cap a
casa.

No caminadors: esmorzaran a Artesa de Segre i des-
prés dedicaran la resta del matí a visitar la població
de Balaguer en la que destaca el seu barri antic amb
carrerons estrets i costeruts que arriben a través de
carrers porxats al Mercadal, la plaça medieval porti-
cada més gran de Catalunya. El Santuari del Sant Crist

és també visita obligada ja que aixopluga la imatge del
Sant Crist, patró de la ciutat. Tocant al santuari es
troba el Castell Formós que tot i estant en ruïnes pot
visitar-se atès el seu interès històric. Cap al migdia es
traslladaran amb l’autocar a l’Àrea Recreativa Maria
Rubies de Camarasa, per reunir-se amb la resta de
companys caminadors i dinar conjuntament.

Temps de marxa: Unes 3 hores i 1/2.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos a les 7,15 h.

Tornada: A la vesprada.

Pressupost: 10 €.

Inscripcions: Del 27 de març al 4 d’abril.

Vocals: Neus Zamora i Manuel Salvador,
tel. 93 780 54 78.

PROPERA SORTIDA

Dia 14 de maig

SEGUINT EL CURS DEL RIU GES (Osona)

Inscripcions: Del 2 al 9 de maig

PROGRAMA PER AL CICLE 2005-2006

2006

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

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 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
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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
–és 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 aprox. Desnivell 390 m de puja-
da i 390 m de baixada.

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

Tornada: A 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.

PROPERA SORTIDA

Diumenge, dia 7 de maig

ELS CARCAIXELLS D’EN CAMA i EL MONTCLAR
(Baix Empordà)

VOCALIA D’HISTÒRIA

CONÈIXER EL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC

(IV) BARCELONA ROMANA

Dissabte, dia 25 de març

Des de la Vocalia d’Història de la Secció d’Excursio-
nisme del CET, organitzem aquesta 4a sortida matinal
dins d’aquest cicle destinat a conèixer el patrimoni
arquitectònic tant de la nostra ciutat, com d’altres
poblacions veïnes. 

En primer lloc visitarem el Museu d’Història de la ciutat
de Barcelona. Ocupa la Casa Padellàs, una residència
patrícia de la darreria de l’Edat mitjana, situada a la
Plaça del Rei. Condicionat per a la visita del públic als
anys seixanta.

Conserva al subsòl les restes de la ciutat romana de
Barcino, on es poden veure vestigis de les residències
privades, banys, i dels establiments comercials i
industrials. Una visita a les seves col·leccions propor-

ciona una introducció completa a moltes facetes de la
història de Barcelona.

També, és previst complementar l’excursió visitant
altres elements com:

- Restes de les columnes del temple romà d’August,
que es conserva a l’interior de l’edifici del Centre
Excursionista de Catalunya, al c/ Paradís.

- La porta romana del pati d’en Llimona, al carrer de
Regomir.

- Torres de defensa i panys de les muralles romanes
que es conserven al c/ del Correu Vell, a la Plaça
dels Traginers, al c/ de la baixada dels Caçadors, al
c/ Sotstinent Navarro, a la Plaça Ramon Berenguer
el Gran, i al carrer de la Palla.

- Via Sepulcral romana, a la Plaça de la Vila de
Madrid.

- Tram de l’aqüeducte i porta de la muralla romana de
la Plaça Nova.

- Tram de l’aqüeducte, al c/ Duran i Bas.

Lloc i hora de sortida: Estació dels FFCC de la Genera-
litat, a les 8 del matí.

Tornada: prevista al voltant de les 14 hores.

Pressupost: 3-4 € (billets d’anada i tornada en tren)
més 3-4 € (entrada al Museu d’Història).

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

Notes:
- Els desplaçaments es faran en tren.
- L’entrada al Museu es farà per grups de 20 persones.
- Es prega a tots els interessats a participar-hi que

s’apuntin al full que trobaran al taulell d’anuncis del
CET. 

- Data límit per a inscripcions: dijous 20 d’abril.

ELS CAMINS HISTÒRICS DE LA
SERRA DE GALLINERS

(5) EL CAMÍ DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS A SANT CUGAT DEL VALLÈS

Dissabte, dia 1 d’abril

Itinerari: Hospital de Terrassa, Camí Vell de Mata-
depera 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
aprox.

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.
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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 Pavon i Francesc J. Suárez.

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

(6) EL CAMÍ REAL DE RUBÍ A
SABADELL

Dissabte, 29 d’abril de 2006 

Itinerari: Rubí, Avinguda de les Olimpíades, turó de
can Rossell, Penjallops, Bosc de can Graells, Turó de
can Camps, turó de Mataric, can Caber, Castelltort,
torrent de can Vinyals, barri de los Rosales, el Poble-
sec, can Feu, i Sabadell. Uns 12 km aprox.

Lloc i hora de sortida: Estació de Terrassa, dels
FFCC de la Generalitat, 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 taulelll d’anuncis
del CET.

PROPERA SORTIDA

Dissabte, 6 de maig de 2006 

(7) EL CAMÍ REAL DE RUBÍ A SANT CUGAT DEL
VALLÈS i Visita al Monestir i Museu de Sant
Cugat

LA SENDA DELS ESTELS 
(V PART)

ELS CAMINS DE SANT JAUME PER
CATALUNYA

LA VIA MERCADERA

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.

Data límit per inscripcions: dijous, 29 de març.

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).

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

Notes:

El desplaçament és previst fer-lo 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).

CET/abril 2006  24/3/06  10:45  Página 17



18

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

Diumenge, dia 30 d’abril
Itinerari previst: Santa Coloma de Queralt, Tossal
Rodó, la Teixonera, Segura, el Balneari de Vallfogona,
Riu Corb, Vallfogona de Riucorb, los Palaus, i Guimerà.
25 km aprox.

Data límit per inscripcions: dijous, 27 d’abril

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).

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

Notes:

El desplaçament és previst fer-lo e 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, 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, 14 de maig de 2006

6a etapa. De GUIMERÀ (l’Urgell) a EL PALAU
D’ANGLESOLA (Pla d’Urgell)

RUTA PER LES 7 PARRÒQUIES DE
SANT PERE DE TERRASSA

Diumenge, dia 16 d’abril

Per aquelles persones que aquests dies no tenen pre-
vist sortir fora, us proposem una completa excursió
pels entorns més propers a la ciutat de Terrassa, i
recórrer les 7 parròquies que formaven l’antic i desa-
paregut municipi del poble de Sant Pere de Terrassa,
que era un dels més extensos de les rodalies.

El terme estava format per les parròquies de Sant
Pere de Terrassa, Santa Maria de Taudell, Sant Martí
de Sorbet, Sant Miquel de Taudell, Sant Quirze de

Terrassa, Sant Vicenç de Jonqueres, i Sant Julià
d’Altura, amb una extensió de prop de 150 km2 (més
del doble que l’actual terme de Terrassa). 

Al llarg del segle XIX i fins a l’any 1904 es produeix l’e-
volució següent de les 7 parròquies de Sant Pere de
Terrassa.

La Parròquia de Sant Quirze de Terrassa, s’indepen-
ditza i es transforma en terme municipal l’any 1827. Fa
poques dècades que ha adoptat el nom de Sant
Quirze del Vallès.

L’any 1847, les parròquies de Sant Martí de Sorbet,
Sant Miquel de Taudell i Santa Maria de Taudell, són
segregades del terme de Sant Pere de Terrassa i pas-
sen a formar part del terme municipal de
Viladecavalls.

Finalment, l’any 1904, la parròquia de Sant Julià
d’Altura, es fragmenta. El sector oriental i la parròquia
de Sant Vicenç de Jonqueres són incorporades al ter-
me municipal de Sabadell. El sector oriental i tota la
parròquia de Sant Pere de Terrassa són agregades al
terme municipal de Terrassa. 

L’itinerari transcorrerà íntegrament pel territori que
havia format part de les 7 parròquies, sense trepitjar
cap altra parròquia.

Itinerari previst: Sant Pere de Terrassa, c/ Major de
Sant Pere, c/ Ample, Plaça del Triomf, c/ Transversal,
can Boada del Pi, torrent de la Maurina, barri i masia
de can Tries, església de Santa Maria de Taudell,
barri de can Gonteres, riera de Gaià, can Mitjans de la
Guardiola, can Corbera, Viladecavalls, església de
Sant Martí de Sorbet, Camí Real d’Olesa de
Montserrat a Terrassa, torrent de can Corbera, Horts
Nous, riera de Gaià, castell de Toudell, església de
Sant Miquel de Taudell, barri de can Tries, Roc Blanc,
barri de la Cogullada, riera de Terrassa, can Casa-
noves, ermita de Santa Margarida del Mujal, can
Parellada, riera de les Arenes, Camí Real de Terrassa
a Sant Cugat, coll del Pujol Blanc, Camí de Sant
Feliuet, ermita de Sant Feliuet de Vilamilanys, can
Barnola, can Barra, emplaçament de l’ermita de Sant
Pere dels Torrents, Riu-sec, Sant Quirze del Vallès,
església de Sant Quirze i Santa Julita, Camí Vell de
Sant Quirze a Sabadell, can Feu, passeig de can Feu,
la riereta, la Creu Alta, església de Sant Vicenç de
Jonqueres, Molí d’en Mornau, Molí d’en Sallent,
masia de can Déu, església de Sant Vicenç de
Verders, bosc de can Déu, església de Sant Julià
d’Altura, Camí Real de Caldes de Montbui i
Sentmenat a Terrassa, Bosc de Besanta, Plans de ca
n’Arnella, torrent de la Betzuca, Torre de Mossèn
Homs, torrent de la Grípia, can Montllor, riera de les
Arenes, barri d’Ègara, i arribada a Sant Pere de
Terrassa. Uns 35 km aprox.

Si alguna persona interessada en participar, només
vol fer un tram, us informem que al llarg de la ruta es
passarà prop de diverses estacions de ferrocarril amb
fàcil connexió amb Terrassa (Viladecavalls, Rubí, Sant
Quirze del Vallès i Sabadell).

Lloc i hora de sortida: Plaça de Mossèn Homs,
davant del conjunt de les esglésies de Sant Pere de
Terrassa, a les 7 del matí.
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Tornada: A darrera hora de la tarda.

Pressupost: 0 €.

Vocals: Jaume Pavón, i Francesc J. Suárez.

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

EL CAMÍ ROMEU DE TERRASSA A
MONTSERRAT

Dilluns, 1 de maig de 2006

La Vocalia d’Història, ha preparat aquesta excursió
per seguir el traçat de l’històric i tantes vegades con-
corregut Camí Romeu de Terrassa a Montserrat, que
menava molt bona part dels pelegrins que d’arreu del
país anaven a la màgica muntanya serrada.

Enguany tenim prevista una variant en el tram de
Torreblanca a l’Hostal de la Creu de la Guardiola. En
comptes de seguir pel traçat original per can Castellet,
l’Estació RENFE, i el Palà, i estalviar-nos el pas per
algunes urbanitzacions, seguirem el traçat senyalitzat
per CONVIVE que discorre per la Serralada de Sant
Salvador de les Espases, pel Coll Bram, Puig de
l’Hospici, Coll de les Bruixes i la Serra del Coll de la
Portadora.

Itinerari previst: Plaça Vella, raval de Montserrat,
carrer Pare Llaurador, pont de Vacarisses, pujada d’en
Moixell, Camí dels Bressols, Camí Vell de Vacarisses,
riera de Gaià, el Molinot, torrent del Llor, can Coll
Cardús, torrent de San Jaume, estació RENFE de
Torreblanca, l’Obaga Negra, Coll Bram, Puig de
l’Hospici, Coll del Roure, Turó de la Sucarrada, Serra
de l’Hospici, Coll de les Bruixes, Era de les Bruixes,
Serra del Coll de la Portadora, Hostal de la Creu de la
Guardiola, riu Llobregat, Monistrol de Montserrat,
Camí dels Pelegrins, i Monestir de Montserrat. Uns
25-27 km de recorregut.

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Plaça Vella, a 3/4
de 6 del matí.

Hora prevista d’arribada a Montserrat: Entre la 1 i
les 2 de la tarda.

La tornada: de Montserrat a Terrassa és previst fer-la
de la forma següent:

- De Montserrat a Monistrol de Monistrol, pel cremallera.

- De Monistrol de Montserrat a Sant Vicenç de
Castellet, pels FFCC de la Generalitat (línia
Manresa).

- De Sant Vicenç de Castellet a Terrassa, per la RENFE.

Pressupost aproximats dels bitllets de tren i cremalle-
ra: 6-8 €.

Hora d’arribada a Terrassa: Al voltant de les 5 de la
tarda.

Vocals: Jaume Pavón, Gemma Bock, i Francesc J.
Suárez.

FARIGOLA KINDER (LXXV)

CASTELLAR VELL - CASTELL DE
CASTELLAR

Diumenge, 23 d’abril 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 que hi vulgui
venir, amb o sense nens.

Amb motiu de l’excursió núm. 75 del cicle FARIGOLA
KINDER –que va començar a l’octubre de l’any 1997–
els organitzadors us tenim preparada per a tots els
participants una agradable sorpresa.

En aquesta ocasió tenim previst visitar Sant Esteve de
Castellar Vell i el Castell de Castellar, situat al veí
municipi de Castellar del Vallès.

Itinerari previst: Can Sallent, Font de Sant Antoni,
Sant Esteve de Castellar Vell, torrent de Miralles, i el
Castell de Castellar. Posteriorment cal desfer íntegra-
ment el camí. Uns 4-5 km aprox. 

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació d’Auto-
busos, a 3/4 de 9 del matí. 

Tornada: És previst al voltant de les 14 hores. 

Vocals: Salvador Ribas i Francesc J. Suárez.

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