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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

JUNY 2006

Del 26 de maig - NATURAL. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA D’EN Centre
al 23 de juny FRANCESC MUNTADA

1, dijous - ELS BOSCOS MEDITERRANIS I EL REPTE DEL Centre-Actes 
CANVI CLIMÀTIC

- Cloenda Curs d’Escalada Centre

3, dissabte - Sortida al Montseny. Curs de natura i cultura popular S. de Ciències Naturals

3 i 4, dis. i diu. - Sortida a Vadiello i Riglos S. de Fotografia

- Petites travessades familiars –CXLVII– 2a època S. d’Excursionisme

4, diumenge - Itineraris per Catalunya. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

5, dilluns - Classe 11è Curs de Fotografia S. de Fotografia

- Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

8, dijous - EL VALLÈS OCCIDENTAL I ORIENTAL EN BTT Centre-Actes

10, dissabte - Sortida a la Grotte de Niaux S. de Ciències Naturals

- El camí Real de Rubí a Cerdanyola. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme

- De Vilada a la Nou del Bergadà. Vocalia de Clàssiques S. d’Excursionisme

10 i 11 dis. i diu. - Sortida de CIM-TRAÇA S. d’Alta Muntanya

11, diumenge - 7a etapa. Palau d’Anglesola - Lleida. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme

- Sortida pràctica 11è Curs de Fotografia S. de Fotografia

12, dilluns - Classe 11è Curs de Fotografia S. de Fotografia

14, dimecres - Conferència de descens de canons i engorjats Curs d’Excursionisme

15, dijous - Galápagos, Wolf i Darwin Centre-Actes

17, dissabte - Sortida a la Cerdanya. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

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

17 i 18 dis. i diu. - Sortida de descens de canons Curs d’Excursionisme

- Sortida a Saboredo i Amitges S. d’Alta Muntanya

18, diumenge - Diada de Sant Bernat de Menthon Centre

- Sortida a la vall d’Eyne. Grup de Botànica S. de Ciències Naturals

- Caminades pel Cadí-Moixeró. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

- Sortida Farigolakinder LXXVII S. d’Excursionisme

19, dilluns - Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

- Classe 11è Curs de Fotografia S. de Fotografia

21, dimecres - El Parlament de Catalunya, Ahir i Avui Centre-Actes

25, diumenge - Sortida pràctica 11è Curs de Fotografia S. de Fotografia

26, dilluns - Classe 11è Curs de Fotografia S. de Fotografia

28, dimecres - Cloenda del 37è Curs d’Excursionisme Curs d’Excursionisme

JULIOL

1, 2 i 3, dis., diu. i dill - Llac de les Bulloses i pic del Carlit S. de Fotografia

- Sortida al pic de l’Abeille S. d’Alta Muntanya 

Del 4 al 7 de juliol - Inscripció definitiva CAMPAMENT VACANCES 2006 Centre

9, diumenge - Excursió a Matarrodona, La Coma d’en Vila Centre 
i La Mata
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

MÉS CATALÀ AL DIARI DE TERRASSA

El passat dia 25 d’abril, el nostre president Àngel Casanovas va donar la benvinguda als assistents a la taula
rodona “Més català al Diari de Terrassa” que se celebrà a la sala d’actes de la nostra entitat. No cal dir
que aquesta s’omplí de gom a gom.

El nostre president va fer una síntesi dels objectius de la campanya i disculpà l’absència, a causa de la seva
reincorporació al primer equip del Futbol Club Barcelona després de superar la greu lesió que havia patit,
del futbolista terrassenc Xavi Hernàndez, del qual llegí una carta de suport i d’excusa.

L’advocat i moderador de la taula, Roc Fuentes, feu una breu història de la persecució soferta pel català i
dels dèficits que pateix avui en dia. La normalització lingüística té molt camp per córrer. Les veus que mani-
festen preocupació per una possible pèrdua del castellà a Catalunya estan totalment equivocades. La llen-
gua que cal promoure, com en el cas del Diari de Terrassa, continua essent el català.

El president d’Òmnium, Joaquim Morera, explicà les gestions i les visites fetes en nom de les quatre enti-
tats promotores de la campanya a diverses personalitats, inclòs l’editor de Diari de Terrassa, el qual avui per
avui no té la intenció de canviar i dóna a entendre que encara no hi ha prou pressió popular.

La lingüista Neus Escudé explicà la tendència humana vers el mínim esforç que afecta també l’activitat cere-
bral. D’aquesta manera, les paraules curtes cada vegada guanyen més difusió. En aquesta línia, el català no
ho té gens fàcil. Afirmà que no hi ha persones bilingües, que tothom té una llengua dominant. Va precisar,
també, que el paper de la premsa en català és important però només és una part petita en la promoció de
l’ús social del català.

El periodista d’investigació Xavier Vinader va explicar la situació del Diari de Terrassa en els anys de la tran-
sició. Un diari del “Movimiento” va passar de la nit al dia a ser un diari propietat d’una persona privada. Tot
i reconeixent un desenvolupament globalment positiu del Diari de Terrassa en els darrers trenta anys, mani-
festà que no és fàcil oblidar el seu pecat original. Va deixar oberta la influència dels orígens en la tossude-
ria a mantenir tot el bloc de notícies íntegrament en castellà.

Seguidament es va desenvolupar un intens col·loqui entre el públic i els membres de la taula. En diferents
graus i en diferents formes, tothom es va manifestar a favor dels objectius de la campanya “VOLEM MÉS
CATALÀ AL DIARI DE TERRASSA”. Heus ací un resum de les intervencions: “El respecte als drets d’una
empresa privada ha de ser compatible amb la llibertat de la ciutadania de reclamar canvis”. “La campanya
és massa educada, s’han pensat mesures més radicals?”. “Un diari que porta el nom de la ciutat i que té
una situació efectiva de monopoli ha de ser més sensible a l’idioma del país”. “L’Ajuntament, com a institu-
ció que representa la ciutat, hauria de manifestar també el seu suport a la campanya”. Etc.
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CURS D’ESCALADA EN ROCA

ESCOLA DE MUNTANYA

Dijous, dia 1 de juny a les 20 hores

Classe Teòrica.

Cloenda del curs. Projecció video d’escalada. Lliurament de diplomes.

SORTIDA A LA GROTTE DE NIAUX

Dissabte, dia 10 de juny

Tal com ja vam anunciar al Periòdic Mensual del passat mes de març, la Secció de Ciències Naturals orga-
nitza una sortida a aquesta important cavitat de l’Ariège, prop de Foix (França) i al Parc de la Prehistòria. 

La Grotte de Niaux té unes pintures que pertanyen al Paleolític Superior (entre 11500 i 10500 anys abans de
la nostra era). La seva boca està situada a 678 m d’altitud i es troba a la vall del riu Vicdessos. Les pintures
es troben als primers 700 metres.

Inscripcions
A la secretaria del Centre, de les 7 a 2/4 de 10 del vespre.

Places limitades a 20 persones.

Preu
35 €. Inclou autocar, entrada a la cova i visita al Parc de la Prehistòria.

Lloc i hora de sortida
A l’estació d’autobusos (Rambleta del Pare Alegre), a les 7 del matí.

Cal portar
Roba d’abric (la cova està a una temperatura de 12 ºC i molta humitat).

També cal portar esmorzar i dinar.
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DIADA DE SANT BERNAT DE MENTHON

PATRÓ DELS MUNTANYENCS I ESQUIADORS

Diumenge, 18 de juny

A les 10.30 hores: Celebració al cenobi benedictí de Sant Llorenç del Munt de la tradicional missa de bene-
dicció dels estris de muntanya, oficiada per Mn. Joaquim Garrit.

A partir de les 10 hores: Escalada col·lectiva a la cova del Drac.

EXCURSIÓ A MATARRODONA, 
LA COMA D’EN VILA I LA MATA

Excursió organitzada pel CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA i el CENTRE EXCURSIONISTA DE
VACARISSES, a través dels entorns amenaçats pel projecte de construcció de la nova carretera entre els
masos de Matarrodona, la Coma d’en Vila i La Mata.

Data: Diumenge, dia 9 de juliol

Hora: A les 9 del matí

Lloc de sortida: Alzina del Sal·lari

Itinerari: De l’Alzina del Sal·lari ens dirigirem al Coll de Tres Creus, La Porquerissa, font de La Pola i coll de
Tanca, des d’on podrem contemplar el magnífic alzinar al mig del qual volen construir la nova carretera.

D’aquí baixarem a buscar la canal del Racó Gran, per pujar cap a la Cort Fosca, l’Hospital de Sang, carena
de La Fosca i coll de Boix. Aquest segon tram de l’excursió, transcorre pels indrets on volen fer passar la
carretera així podrem fer-nos una idea aproximada de la magnitud de la destrossa que han projectat.

Des de coll de Boix, pel camí dels Graons de Mura retornarem al lloc de sortida.

Horari aproximat: 3 hores de caminada sense aturades.

Tema d’interès: Riquesa de l’alzinar, la flora, la fauna, i l’alt valor paisatgístic de l’indret.
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58è CAMPAMENT SOCIAL D’ALTA MUNTANYA 2006
IZABA. VALL DE BELAGUA, PIRINEU NAVARRÈS

Presentació
La Vall de Belagua és, sens dubte, un paratge dels que es veuen i no s’obliden. Es tracta d’una vall glaciar
que a la vegada fa de capçalera de la Vall del Roncal. El paisatge de Belagua està configurat per una extensa
plana solcada pels barrancs de l’Alt Ezka (o també anomenat riu Belagua), d’Arrakogoiti, i rodejada a la
vegada pels primers cims de més de 2000 metres del Pirineu navarrès. Un dels paisatges més espectacu-
lars d’aquesta vall són les grans masses forestals que la flanquegen; especialment la Selva Gran, a la falda
del Txamantxoia, a l’extrem del qual es conserva un bosc de faig i avet que és pràcticament l’únic territori
verge que queda al Pirineu.

També cal destacar el massís de Larra, un dels massissos càrstics més impressionants d’Europa, amb
avencs com el de Sant Martí, un dels més profunds del món, amb 1.360 m estudiats.

Calendari
El campament tindrà lloc des del diumenge dia 30 de juliol (sopar) fins el dilluns dia 14 d’agost (esmorzar).

Dades pràctiques
El campament s’instal·larà al Càmping Asolaze que es troba situat a 6 km del bonic poble d’Izaba (Isaba).

Preu i inscripcions
El preu per adult és de 305 €; pels nens i nenes d’entre 2 i 5 anys serà de 170 €.

Com en les últimes edicions, la inscripció es farà en dues fases.

• Una primera de pre-inscripció del 15 al 19 de maig en la que caldrà fer un pagament de 100 € per per-
sona. Recordeu que la pre-inscripció no assegura la plaça en cas de que es superin les places disponi-
bles (200 places).

• La inscripció final es durà a terme del 4 al 7 de juliol i tan sols caldrà pagar el que resti per família. Només
podran inscriure’s els que prèviament hagin satisfet la pre-inscripció.

L’horari per fer les gestions, com és habitual, serà de 2/4 de 8 a les 9 del vespre a la Secretaria del Centre.

Altres informacions d’interès
• El transport de paquets el farem en camió fins al Campament al preu de 0,80 €/kg (anada i tornada). Com

ja es va informar, no poden accedir a la zona del campament grans camions com els d’anys anteriors,
així que no es podran carregar bicicletes.

• Les places són limitades a 200 persones i són exclusivament per als socis del Centre Excursionista de
Terrassa.

• Com ja sabeu, aquest any estrenem organització així que demanem la màxima col·laboració i ajut a tots
i totes. Gràcies!

QUOTES 2006 

Recordem a tots els socis i sòcies que encara no han fet efectiva la quota d’enguany, la conveniència de
passar per Secretaria a liquidar-la, abans de començar les vacances d’estiu. 

Cal recordar que aquest any no hi haurà servei de cobrament a domicili. 
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XXIV Premi Serra i Moret 
de la Generalitat de Catalunya

Felicitem la nostra consòcia Luci Morera, a qui la passada Diada de Sant Jordi, al Palau de la Generalitat, li
va ser lliurat el Premi Serra i Moret (atorgat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya) pel seu treball “Millorem la convivència”, un projecte dirigit a donar a conèixer habilitats i
estratègies per gestionar i resoldre positivament els conflictes a les aules. 

ESTADES D’ESTIU DE LA FEEC 
PER A NENS, NENES I JOVES DE 8 A 14 ANYS

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, juntament amb el moviment Azimut, ha organitzat unes
estades setmanals al refugi d’Erols (al Parc Natural del Cadí-Moixeró) per a nens, nenes i joves de 8 a 14 anys.
Les activitats que hi ha programades varien cada 15 dies per si algú es volgués apuntar a dues tandes.

Sobre els preus del programa general, que va encaminat a qualsevol persona que hi vulgui participar, hi ha
uns descomptes per a l’entitat i la persona que fa l’activitat. Així, el preu de 295 € que inclou l’estada i les
activitats setmanals gaudirà d’un descompte de 15 € si el/la participant és soci/a d’una entitat i de 10 € més
si posseeix la tarja de federat.

Les famílies que apuntin dos germans tindran un descompte addicional de 10 € cadascú i els que tinguin
tres germans un descompte de 20 € cadascú.

Exemple de preus per setmana en Euros:

Nens / nenes Preu unitat Desc. soci entitat Desc. Federat

1 295 € -15 € -10 €

2 germans (cada un) 285 € -15 € -10 €

3 germans (cada un) 275 € -15 € -10 €

Aquestes estades podran realitzar-se durant les nous setmanes compreses entre el 25 de juny i el 27
d’agost, amb entrada els diumenges, de 16 a 18 h, i sortida els diumenges, de 10 a 12 h.

Els interessats i interessades podeu adreçar-vos a la secretaria del Centre per formalitzar les inscripcions i/o
informar-vos més acuradament d’aquesta activitat.

CURS D’INTRODUCCIÓ A LA MICOLOGIA

La SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS vol realitzar properament un nou curset de NATURA I CULTURA
POPULAR, el qual versarà sobre la INTRODUCCIÓ A LA MICOLOGIA i el coneixement dels principals
bolets comestibles i verinosos.

A efectes d’organització, és previst limitar les places a 30 participants. Per aquest motiu i per poder planifi-
car a temps el curs amb la Societat Catalana de Micologia, demanem a tots els interessats a assistir-hi, que
ens ho facin saber comunicant-ho a la secretaria del Centre Excursionista, fent un dipòsit com a paga i senyal
de 10 €.

El curs, d’haver-hi quòrum suficient d’assistència, es realitzarà a la tardor, per l’octubre, i en el full d’activi-
tats del proper mes hi trobareu tota la programació. 
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ELS BOSCOS MEDITERRANIS I 
EL REPTE DEL CANVI CLIMÀTIC

Dijous dia 1 de juny

A les 8 del vespre, a la sala d’Actes

A càrrec de Carles Gràcia, professor titular d’Ecologia,
Facultat de Biologia, de la Universitat de Barcelona.
La vegetació mediterrània creix en un ambient molt
particular en el qual a l’estiu, just quan la temperatura
i la radiació solar permeten el màxim creixement, la
manca d’aigua de la sequera estival, l’imposa severes
restriccions. En aquest ambient, els boscos medi-
terranis han desenvolupat mecanismes d’adaptació
molt peculiars. Espècies com l’alzina i el pi blanc en
treuen partit d’aquestes condicions que, d’altres menys
adaptades, no poden suportar.
El canvi climàtic està modificant els patrons de tempe-
ratura i precipitacions a tot el planeta. Les noves con-
dicions suposen un nou repte afegit a les particularitats
de vida del Mediterrani. Podran sobreviure els nostres
boscos en un món més càlid i més sec? Com hauran
de modificar la seva morfologia i fisiologia per fer front
al repte del canvi climàtic?
Acte inclòs dins la XV Setmana del Medi Ambient de
Terrassa.

EL VALLÈS OCCIDENTAL I ORIENTAL
EN BTT

15 ITINERARIS ORIENTATS AMB GPS
Inclou un CD amb programari per visionar mapes

Dijous, dia 8 de juny

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

Conferència a càrrec de Carles Sans i Jordi Vidal.

Aquest és el primer llibre d’itineraris amb bicicleta de
muntanya de l’Estat que incorpora un cd amb un pro-
gramari per poder intercanviar informació entre l’ordi-
nador i el GPS i viceversa, i així poder descarregar les
traces (tracks) i les marques (waypoints) de les rutes
descrites en el llibre. D’aquesta manera es pot seguir
una ruta amb GPS sense possibilitat de perdre’ns,
preparar sortides i fins i tot visualitzar les rutes realit-
zades sobre un mapa.

En Carles Sans i en Jordi Vidal ens proposen un con-
junt d’itineraris, publicat per l’editorial Cossètania, en
bicicleta de muntanya per descobrir els paratges
naturals del Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

8

Donatiu Geoestel (Enciclopèdia Catalana) i 
Editorial Alpina:

– BELIS, Ricard; MANYÓS de BALANZÓ, Mercè; Gui-
lleries Collsacabra. Els Camins de l’Alba. 20 Excur-
sions per a totes les edats. Esplugues  de Llobre-
gat: Editorial Alpina, Geoestel, 2006.

– GEL, Carles; Alt Berguedà. 18 ascensions, 6 traves-
ses. Sant Boi de Llobregat: Editorial Alpina, Geoestel,
2006.

Donatiu de Francesc Suárez:

– OLLER, Joan Manel; SUÁREZ, Francesc; VERDA-
GUER, Joaquim: Les Torres d’Aigua a Terrassa. Col-
lecció Aigua Viva. Terrassa: Servei de Medi Ambient
i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa i Funda-
ció privada Mina d’Aigües de Terrassa, 2006.

Donatiu de Francesc Palet:

– 50a Festa de la Poesia 2006. Recull de poemes.
Terrassa: Associació de Poetes Terrassencs, 30
d’abril de 2006.

Donatiu de Neus Marcé (6):
– MALAGELADA i BENAPRÉS, Frederic; L’antic camí

de les costes de Garraf i el seu entorn. Sitges: Grup
d’estudis Sitgetans, 1985.

– MACAU i TEIXIDOR, Isidre; Nous monuments mega-
lítics de l’Alt Empordà i l’abric neolític de la cova de
Can Simón. Edició facsímil, 1985. Extret del Butlletí
de la Institució Catalana d’Història Natural.

– OLLIVIER, R; Vignemale. Monte perdido. Barcelona:
Montblanc. Centre Excursionista de Catalunya, 1968.

– PIQUER I JOVER, Josep-Joan; La Baronia de Vall-
bona. Lleida: Institut d’Estudis llerdencs, 1981.

– GIUBELLI, Giorgio; La Vallee d’Aoste et ses Chateaux.
Edició en francès. Guia Milà: Editions Co.Graf, 1996.

– “Montaña”. Annals del Centre Excursionista de Cata-
lunya, 1939-1945. Barcelona: Centre Excursionista de
Catalunya, 1946.

– RIBAS i FALGUERA, Pere; Des dels Estanys de la
Pera. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat. Llibre de Motxilla, 1990.

– ALOY, David; LLEONART, Ma Mercè; Puigsacalm
Bellmunt. Guia Excursionista. Barcelona: Montblanc-
Martín, 1993.

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

BIBLIOTECA

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES
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En general el Vallès no és un territori fàcil per gaudir de
la natura, ja que el poc terreny que resta lliure està
envoltat de la degradació urbana de l’àrea metropoli-
tana (autopistes, autovies, carreteres, línies fèrries,
poblacions, urbanitzacions, polígons industrials, etc.),
aquest és el gran repte d’aquesta publicació.

Els itineraris del llibre s’han dissenyat i classificat amb
la finalitat de conèixer les principals zones paisatgísti-
ques de gran riquesa natural del Vallès: Sant Llorenç
del Munt i l’Obac, Collserola, els Cingles de Gallifa i
Bertí, el Montseny, el Montnegre i el Corredor, la serra-
lada litoral i la de Marina i el Moianès.

Cada itinerari inclou una descripció dels principals
llocs més destacats (muntanyes, cims, carenes, valls,
rius, masies, ermites, esglesioles, castells i construc-
cions del nostre patrimoni cultural i industrial).

En total són 15 rutes que van des dels 17 als 48 quilò-
metres i classificades per dificultat física i tècnica.

En la presentació hi podreu veure una demostració del
programari que incorpora un llibre i una projecció
audiovisual de les diferents rutes.

GALÁPAGOS, WOLF I DARWIN

Dijous, dia 15 de juny

A les 8 del vespre a la Sala d’Actes

A càrrec de Joan Cerdà, Carme Mallofré i Pep Turull.

Compostes majoritàriament de roca volcànica, les
Illes Galàpagos, situades a 1000 km a l’Oest de la
costa d’Equador, a l’Oceà Pacífic, van ésser el punt on
Darwin va trobar les condicions perfectes per desen-
volupar la seva teoria de l’evolució. Afectades per
dues importants corrents marítimes, la de Panamà,
calenta i activa de desembre a maig, i la de Humbolt,
freda i activa de juny a novembre, que hi generen, en
una línia purament tropical, diferents escenaris climà-
tics que permeten una diversitat de vida inimaginable.

És per això que les Illes Galàpagos són uns dels
arxipèlags oceànics més complexes, diversos i únics
del món que encara manté els seus ecosistemes i bio-
diversitat sense grans alteracions per les activitats

humanes. Les corrents són fortes, entre 3 i 7 nusos, i
les condicions oceàniques són més fredes del que
haurien d’ésser d’acord amb la seva latitud tropical.

Al final de l’època freda, quan les aigües tenen les
temperatures més baixes i estan més carregades de
plàncton, és quan apareix el tauró balena. A principis
de novembre tres submarinistes socis del Centre i
altres amics, van viatjar a les illes per a observar
aquests espècimens que poden arribar fins a divuit
metres. Les llunyanes Illes de Darwin i Wolf, a 150 km
al nordoest, no accessibles per les visites a peu, són
el lloc ideal per observar el seu pas. La dificultat de les
immersions, combinada amb el mal estat de la mar, fa
que l’observació d’aquests animals sigui un especta-
cle inoblidable i d'alt risc. A part de la visió del tauró
balena, la Carme Mallofré, el Joan Cerdà, i el Pep
Turull van aprofitar per capbussar-se entre els bancs
de tauró martell i les colònies de llops marins, dues de
les espècies més significatives de la visita submarina
a les illes. En aquesta presentació ens oferiran, en
imatges de vídeo, les espectaculars escenes que van
poder gravar durant la seva estada.

EL PARLAMENT DE CATALUNYA, 
AHIR I AVUI

Dimecres, dia 21 de juny

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

A càrrec del nostre consoci: Josep Rull i Andreu

Com sabem el Parlament de Catalunya no neix l’any
1980. Té una història tan potent com, massa sovint,
desconeguda. Justament allò que Pau Casals va dir a
la seu de les Nacions Unides en el seu cèlebre dis-
curs: “Catalunya va tenir un dels primers parlaments
del món”.

La cort comtal i les assemblees de Pau i Treva, la
Constitució “Volem estatuïm” de Pere el Gran, la Dipu-
tació del General, la Junta de Braços o Parlament
General de Catalunya, el Decret de Nova Planta, el
Parlament de la Generalitat Republicana, el Parlament
a l’Exili.

I avui, que fa el Parlament? Les seves funcions i
organització.

AMB EL SUPORT DE:
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES

Seran els dilluns 5 i 19 de juny, a 2/4 de 9 del vespre.

VADIELLO I RIGLOS

Dissabte i diumenge, dies 3 i 4 de juny

Reunió preparatòria: Dilluns, 29 de maig a les 10 de
la nit, després del curs de fotografia.

Sortida: Dissabte, 3 de juny a les 6 del matí, enfront
de “La Sirena”.

LLAC DE LES BULLOSES I PIC DEL
CARLIT

Durant els dies 1 i 2 de juliol i amb opció també el dia 3

Està prevista una sortida fotogràfica de muntanya a la
regió de les Bulloses (Bouillouses) a l’Alta Cerdanya,
amb la intenció d’assolir el Puig del Carlit (2.921 m), el
cim més alt del Pirineu Oriental.

Naturalment, que els que pugin només amb la clara
finalitat de no voler fer el cim, trobaran al voltant del
llac gran de la Bullosa, motius suficients per fer una
sortida de Pirineu d’allò més agradable, ja que amb
una passejada suau i amb poc desnivell, podran gau-
dir de l’espectacle de nombrosos llacs: estany Negre,
estany de Viver, estany de la Comassa, estany Llong,
etc.

A mitjans de juny, i dins de les tertúlies fotogràfiques
que fem a la seu del Centre, us donarem detalls més
concrets. Us podem avançar, però, que la sortida es
farà amb cotxes particulars i sortirem de la benzinera
de la Sirena (hotel Don Candido), que l’estada serà de
mitja pensió i es farà al Xalet Refugi de les Bulloses.

Per més informació: Lo Pere, Tel. 93 735 87 17.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

11è CURS DE FOTOGRAFIA

Dilluns, 5 de juny

- Fotografia digital: conceptes bàsics
Avantatges i inconvenients. Un nou vocabulari: pixel,
sistema de color, RAW, TIF, JPG, resolució, interpo-
lació, balanç de blancs, soroll...

Diumenge, 11 de juny

- Sortida pràctica: L’ús de l’equip fotogràfic
Pràctiques per entendre l’equip, els comandaments
de les càmeres i dels objectius. Com l’equip es
comunica amb nosaltres: el visor i la pantalla.

Dilluns, 12 de juny

- Utilització de les càmeres actuals
El sistema de menús. Ajustaments més necessaris:
sistema de color, tipus d’arxiu, resolució, mida, qua-
litat, balanç de blancs, sensibilitat...

Dilluns, 19 de juny

- El treball de camp
Pensar les fotografies. Càlculs. Treball amb càmeres
convencionals. Treball amb càmeres digitals: els
avantatges de la fotografia digital.

Diumenge, 25 de juny

- Sortida pràctica: El treball de camp
Pràctiques per aprendre a pensar les fotografies, fer
els càlculs necessaris, composar les imatges i utilit-
zar l’equip per treure’n el màxim profit.

Dilluns, 26 de juny

- El laboratori digital
L’equip informàtic. El flux de treball: descàrrega, se-
lecció, revelat digital, ajustaments bàsics, preparació
de les imatges, organització i còpies de seguretat.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

SORTIDA DE BOTÀNICA A LA VALL
D’EYNE (Cerdanya francesa)

Diumenge, dia 18 de juny

Seguirem el curs del riu Eyne, per l’observació i iden-
tificació de la flora d’alta muntanya.

Lloc i hora de trobada: A les 7 del matí, davant del
Centre Cultural de la Caixa de Terrassa.

Desplaçament: En cotxes particulars.

Cal portar: Esmorzar, dinar i beure. I calçat i roba ade-
qüada per la zona.

CURSET NATURA I CULTURA POPULAR

LES PLANTES I ELS SEUS USOS

Dissabte dia 3 de juny
Massís del MONTSENY
Sortida de jornada completa

TERCERA SESSIÓ
Pràctiques al camp, per al reconeixement de les
plantes medicinals, aromàtiques, comestibles,
tòxiques, amb comentaris i consells sobre els
seus usos.

GRUP D’ORNITOLOGIA

SORTIDA A LA CERDANYA
PLA D’ANYELLA-COLLADA DE TOSES -
LA MOLINA-LES BASSES D’EN GALLISSÀ

Dissabte, dia 17 de juny 

La sortida d’aquest mes s’orienta a obtenir una visió
dels ocells que habiten els diversos ecosistemes de
les muntanyes pirinenques representats a la depressió
de la Cerdanya. Començarem entrant a la comarca
per la Collada de Toses després de passejar-nos pel
Pla d’Anyella (1.800 metres) per detectar espècies
pròpies dels prats alpins i dels rocams. Després de
retornar al cotxe, anirem descendint pels boscos de
conífers rics en espècies forestals cap al fons de la
vall. Un cop a les cotes més baixes, entre prats de dall
i conreus, ens acostarem a les Basses d’en Gallissà.
Es tracta d’un petit espai humit a les ribes del Segre i
gestionat per la Fundació Territori i Paisatge on hi ha
un ben conservat tram de bosc de ribera.
Reunió preparatòria: dimarts 13 de juny a partir de
les 20.30 hores.
Hora de sortida: 6 h. davant La Sirena a la Rambleta
del Pare Alegre. Anirem amb cotxes particulars.
Cal portar: Roba i calçats adequats, prismàtics, guia,
esmorzar i dinar.

Recordeu-vos que aquest mes de juny ens tro-
barem els dies 13 i 27 a partir de les 8.30 hores
al local del Centre per tal de preparar activitats,
sortides, etc.

SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA

SEGONA SORTIDA DEL I CICLE
D’ASCENSIONS PIRINENQUES D’ESTIU 2006

Dissabte i diumenge, dies 17 i 18 de juny

SABOREDO-AMITGES (2.833 m - 2.851 m)
Desnivell: 1.300 m
Dificultat: **
Inscripcions al taulell del Centre fins el dia 14.

Reunió preparatòria: dimecres, dia 14 a les 20 hores.

Dormirem al refugi de Mataró (2.510 m), refugi lliure,
tendes i/o vivac.

Sortida amb cotxes particulars el dissabte 17 a les 10
del matí de l’estació d’autobusos de la Rambleta del
Pare Alegre.

Activitat del dissabte: Farem uns 610 m de desnivell
fins el refugi Mataró (2.510 m) on dormirem.

Activitat del diumenge: Pujarem al coll d’Amitges i
del coll als dos cims uns 480 m de desnivell; la baixa-
da la farem per Sant Maurici.

Vocals: Oscar Salgado, Xavi Pereira, Pere Salvador.
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37è CURS D’EXCURSIONISME

14 de juny Conferència descens de canons i engorjats

17 i 18 de juny Descens d’un barranc

28 de juny Cloenda del 37è. Curs d’Excursionisme

PROPERES SORTIDES MES DE JULIOL

1-2-3 (Festa Major) Abeillé (3.030 m)

15-16 Crestes Frondelles (3.022/3.062/3.071/3.055/3.001 m)

22-23 Margalida - Tempestats (3.241/3.290 m)

CIM-TRAÇA

Cim-traça, és un grup de gent jove aficionada a la muntanya. Realitzem una sortida al mes que s’orga-
nitza 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, orien-
tació, alpinisme, esquí, escalada, etc.

PROPERA SORTIDA: dia 10 i 11 de juny

PIC DE L’ABEILLÉ (3.030 m)

Dies 1, 2 i 3 de juliol (Festa Major de Terrassa)

El Pic de l’Abeillé domina directament la vall de la Pez
amb una cara nord de 1.300 metres d’altura que
s’aixeca impressionant.

Dissabte, dia 1: Sortida de Terrassa fins el refugi de
Viadós.

Diumenge, dia 2: Refugi de Viadós (1.740 m), refugi
de Tabernés, llacs de Bachimala (2.640 m), Pic de
l’Abeillé (3.030 m) i retorn al refugi.

Dilluns, dia 3: Possibilitat de fer un altre cim o retorn
a Terrassa.

Lloc i hora de sortida: Plaça Baltasar Ragón “La
Magdalena” a les 6 h. del matí del dissabte dia 1.

Reunió preparatòria: Dijous, dia 22 de juny a les 8 del
vespre al Centre.

Nota: Places limitades a 20 persones. Apunteu-vos el
més aviat possible a la cartellera del Centre a partir del
dia 14 de juny per tal de concretar el nombre de pla-
ces al refugi i distribuir els cotxes.

Cal estar federat.

S’haurà de pagar 20 € el dia de la reunió.

Vocal: Xavi Pereira i Olivé.
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VOCALIA DE SENDERS

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

10a etapa
JOSA DEL CADÍ - MIRADOR DEL
GRESOLET (17,870 km)

DINAR DE GERMANOR

Diumenge, dia 18 de juny

Etapa final de la programació d’aquesta temporada i
com venim fent cada temporada ens acomiadem amb
un dinar de germanor.

Sortim de la carretera d’accés a Josa (1.410 m) en
direcció est, cap al Coll de Josa (1.625 m), baixarem
cap a Gósol (1.430 m) i a la Plaça Major trobarem les
marques del PR-C 123 i del GR-150 que ens menaran
cap a Font Terrers (1.635 m), (des del Coll de Josa fins
a Font Terrers, hi ha una pista que ens pot permetre fer
uns tres km menys, però no passem poer Gósol), uns
350 m més endavant hi ha una bifurcació, el GR-150
va a l’esquerra i el PR-C 123, que seguirem, al front,
comença a pujar cap al Coll del Teuler (1.970 m), i
segueix cap al Coll de Set Fonts (2.090 m), es segueix
cap a l’Avenc del Verdet i Coll del Verdet (2.255 m), on
trobem el camí per fer el cim del Pollegó Superior
(2.497 m), nosaltres farem l’itinerari de baixada cap a
la Balma de les Orenetes i el refugi Lluís Estasén
(1.640 m), des d’on seguirem pel camí normal fins al
Mirador del Gresolet (1.580 m), dins el terme de
Saldes.

Etapa no gaire llarga, creiem que acabarem aviat, mal-
grat que hi ha forts desnivells, per anar a dinar i tornar
no massa tard a Terrassa perquè els que vulguin vagin
a votar pel referèndum de l’estatut.

Dificultat: **.

Desnivells acumulats aproximats:
(+1.040 m) (–870 m)

Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 6 del
matí. La tornada serà el més d’hora possible per poder
anar a votar.

Observacions: El desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure’s la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 5 al 14 de juny 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.

Preu del dinar: Encara no ho sabem però potser entre
13 i 18 €.

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.

ITINERARIS PER CATALUNYA

TOSES - FONTS DEL LLOBREGAT
(17,500 km)

Etapa que no va ser possible en la data prevista per
mal temps.

Diumenge, dia 4 de juny

El poble de Toses, prop de la collada del mateix nom,
serà l’inici de la nostra caminada, l’autocar ens deixarà
a la carretera que va de Planoles a la collada de Toses
seguint la vall, seguirem un tram de la carretera, pasant
pel costat d’una font i aviat la deixarem per seguir un
corriol a l’esquerra que ens menarà en forta pujada fins
a una pista que, revoltant el cap del Ginebrar, fa cap al
Pla d’Anyella, prop d’uns remuntadors de La Molina,
travessarem la carretera de Castellar de n’Hug i segui-
rem sense camí definit en direcció SUD fins a trobar el
torrent de La Geperuda, que travessarem fins a pujar a
una pista que va de la Molina a Castellar de n’Hug, que
seguirem a l’esquerra, revoltem el Cim de Pla Baguet,
que anirem deixant a la nostra esquerra i a l’arribar al
coll d’Orriols deixarem la pista i seguirem per un
corriol, poc marcat però sense pèrdua, que passa pel

SECCIÓ D’EXCURSIONISME
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fons de la vall, fins a trobar el torrent de la Font del
Boix, per on passa el camí que del Coll de la Creueta
va fins a Castellar, que seguirem a la dreta passant per
la citada font, el forat de la Paella i més endavant per
la Cova de la Tuta, cavitat que es pot seguir d’uns
setanta metres de recorregut, (es recomana portar
frontal), seguidament passarem per un altra font molt
abundosa i seguirem fins a trobar les primeres cases
de Castellar al barri de l’Erola i una vegada salvada la
sifonada que hi ha amb el nucli del poble arribarem a
Castellar de n’Hug on podrem visitar el poble i veure
l’audivisual del Llobregat, (segons sigui l’horari), tot
seguit agafarem el camí vell, que surt tot baixant fins al
més nou camí turístic, baixarem fins a les Fonts del
Llobregat, on ens esperarà l’autocar.

Dificultat: * Sense cap dificultat.

Desnivells acumulats aproximats:
(+450 m) (–610 m)

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

Observacions: El desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure’s la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 22 al 31 de maig 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: Robert Rué, tel. 93 788 06 48, Hermógenes
Díez, tel. 93 788 97 27, Enric Cortés, tel. 93 780 92 35,
Joan Perich, tel. 629 074 770.

CLOENDA DEL CICLE D’EXCURSIONS 2005-2006

PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS –CXLVII– (2a època)

ENVOLTANT ELS MALLOS DE RIGLOS
(Osca)

Dissabte i diumenge, dies 3 i 4 de juny

Aquesta sortida serà per admirar una formació de ple-
gament i sedimentació que començà 50 milions d’anys
enrera i acabà ara en fa 25 milions, o sigui quan la
placa Euroasiàtica i la Ibèrica van pressionar-se fins a
formar els Pirinerus i amb ells l’anticlinal de “Santo
Domingo”. Els Mallos de Riglos són els sediments
conglomerats amb grans rocs quasi sense rodar des-
presos d’aquest anticlinal de calcàries blanques que
està enganxat a l’esquena dels mallos i que també el
veurem al dessota. Això ho podrem observar ben bé
des del “Mirador de los Buitres”. Aquests mallos o
tossals d’aglomerat són dignes d’ésser vistos per la
seva verticalitat i tonalitats rogenques degut al fang
que va unir els rocs. Amants d’aquestes parets en són
els escaladors que hi vénen de tots els indrets per
assolir-les. Segur que hi veurem cordades arreu.

Dissabte:

Sortirem de Terrassa i farem la primera parada per es-
morzar passat Lleida. Arribant a Riglos ens disposa-
rem a fer el recorregut circular envoltant els mallos
amb espectaculars vistes de les parets extraploma-
des. Anirem a buscar el camí que puja pel “Circo de
Verano” entremig del mallo Pisón amb el característic
Puro, i el mallo Firé. Guanyarem alçada tot fent ziga-
zagues fins un coll des d’on seguirem pujant en
direcció sud fins al “Collado de los Mallos”. Des d’aquí
podrem pujar al mallo la Visera (facultatiu) de dificul-
tat similar a la pujada del Montcau, és molt aeri i
convé tenir en compte que qui pateix vertigen és
desaconsellabe que hi pugi. Des de dalt la Visera la
vista que s’obre davant nostre és esplèndida. A
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ponent hi veurem, a l’altre costat del riu Gállego, els
mallos de Murillo i els d’Agüero i a llevant hi tindrem
“Los Fils”, on està situat el “Mirador de los Buitres”.
Acostant-nos al cingle, les teulades de Riglos estaran
als nostres peus. També gaudirem del vol dels voltors,
amos i senyors d’aquestes parets.

Retornarem al “Collado de los Mallos” per dirigir-nos
al mirador de “San Román”, on hi dinarem.

La tornada la farem per un camí entre el mallo Colorado
i els mallos Chinchín i Herrera, fins a arribar a Riglos, on
ens esperaran els no caminadors per anar tots junts a
l’Hotel Quick Palace d’Osca per sopar i dormir.

Diumenge:

Anirem a “Los Fils”, un turó que sembla un pastís de
pasta de full, fet de capes, unes més dures que les al-
tres i que el vent ha erosionat les més toves.

Arran de cingle trobarem el “Mirador de los Buitres”,
lloc on Rodríguez de la Fuente hi filmava els docu-
mentals de la vida dels voltors.

Sortirem del poble de Linás de Marcuello pujant suau-
ment cap al Castell de Marcuello, i un cop a dalt veu-
rem les ruïnes de l’Ermita de “San Miguel” i seguirem
per la pista fins el “Mirador de los Buitres”. Aquí ens
trobarem amb els no caminadors. Tots junts podrem
contemplar la meravellosa cadena de mallos: els de
Riglos, separats pel riu Gállego, dels de Murillo i
d’Agüero, el paisatge és sorprenent per la seva gran-
diositat, amb els voltors planejant majestuosament
tant a sobre com a sota nostre. Alguns arrencaran el
vol des de la paret del davant, dita “La Buitreras”, on
hi ha instal·lada una càmera de filmar per copsar allò
que passa als nius, i una placa solar que l’alimenta.

Continuarem l’excursió per la pista fins el “Collado de
San Román” on agafarem un corriol que ens baixarà
al “Circulo de los Clérigos”.

Passarem pel congost entre “los Fils” i “las Buitreras”,
i seguirem avall. A l’esquerra hi veurem el mallo “Don
Justo” i “el Tornillo”, més enllà, a la dreta, “los Mallos
Menores”. I arribarem a Riglos on ens esperarà l’autocar
per anar a dinar a l’Hotel Quick Palace. Després de
dinar emprendrem la tornada cap a Terrassa.

Programa per als No caminadors

Dissabte:
Arribant a Riglos vindran amb els caminadors fins a sota
el Puro per estar al peu dels Mallos. Visita al Castell de
Loarre i dinar en el bosquet que hi ha al seu entorn.

Diumenge:
Els pujaran fins al “Mirador de los Buitres” on ens hi
trobarem tots plegats. Visita a Ayerbe.

Temps de marxa per als caminadors:
Dissabte: 4 hores aproximadament. Desnivell: 300 m.
Diumenge: 4 hores aproximadament. Desnivell: 270 m.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos, dissabte
a les 6 del matí.

Tornada: Diumenge a la vesprada.

Pressupost: 68 € (viatge, sopar i dormir dissabte dia
3, esmorzar i dinar diumenge dia 4).

Vocals: Ma Gràcia Celma, tel. 93 788 28 34.
Paquita Soler, tel. 93 731 77 03.

VOCALIA DE CLÀSSIQUES

DE VILADA A LA NOU DE BERGUEDÀ
PEL SOBREPUIG (Berguedà)

Dissabte, dia 10 de juny

Excursió de tota la jornada que ens permetrà gaudir
de les impressionants vistes panoràmiques que del
Berguedà es tenen des del pic del Sobrepuig. A més
anirem a veure el Castell Roset (construcció defensi-
va, esmentada ja l’any 1026). Després és previst fer el
Cap de la Gotzera –amb interessants vistes sobre el
pantà de la Baells–, i opcionalment pujarem al
Tastanós –pic amb magnífiques vistes–. Posteriorment,
ens desplaçarem cap a les Collades de Picamil, i
farem la pujada final al Sobrepuig (1.655 m). Per final-
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ment iniciar la baixada cap a la Nou de Berguedà,
passant per l’impressionant Faig Gros, i acabar refres-
cant-nos a la Font de can Patsi.

Itinerari previst: Vilada, Font de la Vinya, Plaça de
l’Església, collet de Sant Joan, collet Roset, camp de la
Casa del Castell Roset, Castell Roset, Camí del Bac del
Castell, Plana del Castell, Cap de la Gotzera (1.283 m),
coll del Faig, Cap de Tastanós (1.347 m), collada de
Pasqual, collada de Picamil, Sobrepuig de Dalt (1.655
m), Sobrepuig de Baix (1.565 m), Faig Gros, ruïnes del
mas de Caselles, Font de can Patsi, la Nou de
Berguedà.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos, a les 6
del matí.

Tornada: Al voltant de les 18 hores.

Vocals: Gemma Bock i Jaume Pavón.

Notes: El desplaçament és previst fer-lo en vehicles
particulars. Es prega a tots els interessats a participar-
hi que s’apuntin al full que trobaran al taulell d’anuncis
del CET. Hi haurà lloc per a tothom qui prèviament
s’hagi inscrit.

Per a més informació truqueu al telèfon 636 214 880
(Jaume Pavón, de 18 a 22 hores).

VOCALIA D’HISTÒRIA

CONÈIXER EL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC

(VI) EL ROMÀNIC DE VILADECAVALLS

Dissabte, 17 de juny

Des de la Vocalia d’Història de la Secció d’Excursio-
nisme del CET, organitzem aquesta 6a sortida matinal
dins d’aquest cicle destinat a conèixer el patrimoni
arquitectònic tant de la nostra ciutat, com d’altres
poblacions veïnes. 

En aquesta ocasió visitarem diferents elements arqui-
tectònics d’època romànica, situats al veí terme muni-
cipal de Viladecavalls.

Començarem per l’església de Santa Maria de Taudell
i la Masia de can Tries, seguirem per l’església parro-
quial de Sant Martí de Sorbet, les restes dels Castells
de Viladecavalls i Taudell, i finalitzarem per l’església
de Sant Miquel de Taudell.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobussos, a les 9
del matí.

Tornada: És previst al voltant de les 14 hores.

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

Data límit per inscripcions: dijous 15 de juny.

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.

ELS CAMINS HISTÒRICS DE LA
SERRA DE GALLINERS

(8) Cloenda del cicle 
EL CAMÍ REAL DE RUBÍ A 
CERDANYOLA DEL VALLÈS

Dissabte, dia 10 de juny

Itinerari: Rubí, Avinguda de les Olímpiades, turó de
can Rossell, Penjallops, Bosc de can Graells, Turó de
can Camps, turó de Mataric, Bellaterra, can Domènec,
torrent de can Domènec, can Miró, i Cerdanyola del
Vallès. Uns 10-12 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
Cerdanyola del Vallès.

Pressupost: 3-4 € (bitllets tren d’anada Terrassa-Rubí
i de tornada Cerdanyola del Vallès-Terrassa).

Vocals: 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.
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LA SENDA DELS ESTELS 
(V PART)

ELS CAMINS DE SANT JAUME PER
CATALUNYA

LA VIA MERCADERA

7a etapa: Cloenda del cicle.
De PALAU D’ANGLESOLA 
(Pla d’Urgell) a LLEIDA (Segrià)

Diumenge, dia 11 de juny

Itinerari previst: el Palau d’Anglesola, lo Negral,
l’Empriu, l’Espartar, Carretera a Fondarella, el Camí
d’Alcoletge, Bell-lloc, lo Secanet, les Roquetes, el
Segre, i Lleida. Uns 20 km aprox.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos de Terrassa
(cruïlla carretera de Montcada amb Rambleta), a les 5
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:

Amb motiu de finalitzar el cicle d’excursions, és pre-
vist fer un dinar col·lectiu en un restaurant de Lleida.
El pressupost es donarà a conèixer en el moment de
fer la inscripció.

El desplaçament és previst fer-lo en autocar de 30
places.

Data límit per a inscripcions: dijous 8 de juny.

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).

FARIGOLA KINDER (LXXVII)

LA COVA SIMANYA - TURÓ DEL
MONTCAU

Diumenge, 18 de juny

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.

En aquesta ocasió tenim previst visitar entre altres
indrets, la Cova Simanya, i el Turó del Montcau.

Itinerari previst: Coll d’Estenalles, Coll d’Estella, Coll
d’Eres, Canal del Llor, Cova Simanya, Cova de la
Simanya Petita, Coll d’Eres, Turó del Montcau, Coll
d’Estella, i Coll d’Estenalles. Uns 6 km aprox.

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

Tornada: És previst al voltant de les 14 hores.

Vocals: Salvador Ribas i Francesc J. Suárez

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.

Inscripcions:

Portal Nou, 13. Telèfon 783 44 35
els dilluns de 10 a 13 i de 17 a 20 hores
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CORDADA FATAL

per Jordi Sebastià i Galí
Viladecavalls, maig de 2006

Queia vertiginosament per l’abisme gelat, però, tal
com li hauria fet il·lusió i havia vist a tantes pel·lícules
i llibres, no podia visualitzar els passatges més signifi-
catius de la seva vida. Mentre s’estimbava cap a la
mort segura des de quasi bé el cim de l’Everest, no es
podia concentrar. El seu company de cordada, l’Enric,
amb una xiscladissa força empipadora li trencava
contínuament el fil argumental dels darrers pensa-
ments... La fatalitat havia vençut l’expedició a la cara
Nord, la glacera de Rongbuck, dos quilòmetres més
avall, l’esperava mostrant les mil i una goles afamades
de les seves esquerdes impenetrables...

Fins i tot en aquests moments tant transcendents algú
l’havia d’estar emprenyant... Ja se sap. No es pot triar
l’acompanyant ideal per al final d’una vida per la prò-
pia indefinició temporal de l’event. Salvant és clar!
Que un mateix no es provoqui tal dissort.

El cas és que l’Enric, enmig de la cridòria, tot revoltant
i esquitxant fluids al seu entorn, es comportava com
un immadur, un incivilitzat i sobretot un mal educat.
Que li hagués costat estar-se calladet deixant brollar
les darreres reflexions en dolça harmonia? Ja apuntava
maneres quan el va descobrir, dies abans, al camp
base, amagat darrera la tenda utilitzada com a cuina,
buidant el darrer pot de préssec amb almívar per no
haver-lo de compartir. Aquells ulls lluents plens de
desig malaltís i aquella boca salivosa i llefiscosa ja li
van fer intuir un mal presagi.

Avançant en la caiguda, en un moment de “joia” con-
tinguda, en que encalçava un pensament sublim vers
la seva amada, el tal Enric, en la seva atzarosa caiguda,
se li va precipitar al damunt xafant-li l’entrecuix de for-
ma francament enutjosa, alhora que, una ferum incon-
fusible, li va confirmar que el desgraciat s’havia cagat
a les calces. Per sort, aquest, rebotant en un sortint
glaçat al mig del pendent de vertigen, es va desplaçar
uns metres enllà. Encara que la corda, a manera de
cordó umbilical, els seguia mantenint units fins l’inelu-
dible desenllaç final. Tot plegat li confirmava que qui
és un tifa en vida, mort amb la quisca als pantalons. 

Ell però, l’Octavi Remolins i Viver, no era així, amb el
cap fred estava disposat a afrontar el que calgués
amb dignitat i valor. Li sabia una mica de greu acabar

tot desgavellat i fet un nyap, sobretot per la foto que
de ben segur els seus companys del camp base
enviarien a la família. Però que carall! Les coses són
com son i no s’hi pot fer res. 

Finalment va poder pensar en la Marta, la seva pre-
ciosa companya de somnis i desigs. Tot i que el casori
no era una finalitat, si que l’Octavi i ella ja havien
començat una incipient vida en comú, encara que el
pare d’ella no volia ni sentir-ne parlar. Per aquest,
l’Octavi era un home sense futur, sense ofici ni bene-
fici. Sempre per les muntanyes d’aquest món
enllaçant una expedició amb una altra, cercant objec-
tius cada cop més ambiciosos, no veia clar que
pugues donar una vida digna i plaent a la seva esti-
mada i única filla... Ben mirat, vistes les circumstàn-
cies actuals, i a menys de cinc cents metres de la gran
topada, potser li hauria de reconèixer un punt de raó.

Però tant se val, el sogre, un home carregat de duros,
és el qui va finançar una part important de l’expedició.
Fins i tot, inesperadament, s’havia encarregat de con-
tractar les assegurances i comprar una bona quantitat
del material... 

De fet, si ara estaven estavellant-se, era per culpa
d’un clau de gel en mal estat subministrat pel pare
d’ella... Quan muntaven la reunió, per imprudència del
maldestre de l’Enric, van quedar tots dos assegurats
d’aquest únic i decisiu pitó que es va trencar com si
res, en un vist i no vist. Això no era normal... Si un con-
sol li quedava era que la Marta, com a única benefi-
ciaria de l’assegurança que havia contractat el sogre,
quedaria ben arregladeta per tota la vida... Ves qui ho
havia de dir, potser encara hauria estat un bon gendre.

En arribar a aquest punt, viatjant a 200 quilòmetres
per hora i a menys de 30 metres de la gelera, l’Octavi
Remolins i Viver, en un atac inesperat de lucidesa, no
va poder evitar de pensar-hi... 

Seria cosa del sogre?

Sense perdre ni una espurna del temps que li queda-
va, doncs ja notava els esquitxos provocats per la
patacada de l’Enric, es va prometre, que com a fan-
tasma, ànima en pena, o esperit maligne, no pararia
fins a esbrinar-ho.
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