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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

JULIOL-06

1,2 i 3, dis.-diu.-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 CAMAPAMENT VACANCES 2006 Centre

8, dissabte Diada SIS del CET S.I.S.

9, diumenge Excursió a Matarrodona, La Coma d'en Vila i la Mata Centre

10, dilluns Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

15, dissabte Sortida a Can Torrella. Grup d'Ornitologia S. de Ciències Naturals

15 i 16, dis i diu Sortida de crestes Balaitus-Frondelles S. d'Alta Muntanya
Sortida del CIM-TRAÇA S. d'Alta Muntanya

22 i 23, dis i diu Sortida crestes Margalida-Tempestats S. d'Alta Muntanya

19, dimecres Assemblea General Ordinària i Extraordinària Secció d'Esquí

22, dissabte Barcelona Romànica. Vocalia d'Història S. d'Excursionisme

24, dilluns Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

29, dissabte Les Rambles, la façana marítima i la Barceloneta. Vocalia d'història S. d'Excursionisme

AGOST-06

5, dissabte El Born - La Ribera. Vocalia d'història S. d'Excursionisme

12, dissabte Barri Gòtic. Vocalia d'història S. d'Excursionisme

19, dissabte Barri de la Mercè i el Raval de Ponent. Vocalia d'història S. d'Excursionisme

26, dissabte Portal de l'Àngel-Parc de la Ciutadella. Vocalia d'història S. d'Excursionisme

SETEMBRE-06

4, dilluns Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

9, 10 i 11, dis.-diu.-dill. Albarracín: Poblet i Serralada S. de Fotografia
Sortida a Pic de la Munia- Cercle de Troumouse S. d'Alta Muntanya

17, diumenge Sortida matinal de Botànica S. de Ciències Naturals
Itineraris per Catalunya. Vocalia de Senders S. d'Excursionisme
El romànic de sant Cugat del Vallès. Vocalia d'història S. d'Excursionisme

18, dilluns Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

23, dissabte Conèixer els ocells dels entorns de Terrassa. Grup d'Ornitologia S. de Ciències Naturals

23 i 24, dis. i diu. Sortida a la Forcanada S. d'Alta Muntanya

24, diumenge Petites travessades familiars -CXLVIII- 2a. època S. d'Excursionisme
Sortida Farigolakinder LXXVIII S. d'Excursionisme

30 i 1, dis. i diu. Sortida al Cotiella S. d'Alta Muntanya

OCTUBRE-06

1, diumenge 75a. DIADA DE GERMANOR i 22a. MARXA POPULAR Centre

22, diumenge 9a. Duatló d'Alta Muntanya de Catalunya S. d'Alta Muntanya
El camí del Nord o del Canigó. Vocalia de Senders S. d'Excursionisme
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AMB EL SUPORT DE:

INFORMACIONS GENERALS DE LA JUNTA

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.

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. La programació
completa d'aquest curs serà tramesa amb el primer enviament del mes de setembre.
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CARNET D'ALBERGUISTA PER A GRUPS
Us informem que el Centre Excursionista disposa del carnet d'alberguista per a grups per a l'any 2006, vàlid
dins la Xarxa d'Albergs de Catalunya. En el cas de necessitar-lo, us serà facilitat a la Secretaria, i podreu 
fer-ne ús durant els dies que un grup de l'entitat faci estada en una d'aquestes instal·lacions.

58è CAMPAMENT
SOCIAL D'ALTA MUNTANYA 2006

Recordem a tots els que hagin fet la pre-inscripció d'aquest campament que la inscripció final, i el pagament
de l'import restant, es durà a terme en l'horari habitual de Secretaria del 4 al 7 de juliol, ambdós inclosos.

VACANCES D'ESTIU
Informem als nostres associats que les instal·lacions del Centre estaran tancades del 29 de juliol al 27 d'agost.

75a DIADA DE GERMANOR
i 22a MARXA POPULAR

Diumenge, dia 1 d'octubre

Aquest any, l'itinerari de la Marxa Popular i els actes de la Diada de Germanor s'han previst en els bonics
entorns del poble de Mura.

Reserveu-vos aquesta data.

Agraïm a Minyons de Terrassa la cessió d'una fotografia amb el pilar de cinc que aquesta colla castellera va
realitzar a la Cova del Drac. Aquesta foto serà lliurada a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
i s'afegirà a la col·lecció d'imatges que ha reunit la nostra Federació amb castells bastits a diversos indrets
de les nostres muntanyes.

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA
Aquest servei, dirigit pel nostre consoci Joan Pallissé i Coflent, ens ha tramès la informació sobre les noves
eines d'accés a la informació meteorològica mitjançant el telèfon.

Temps per telèfon: 807 012 012 (Cost màxim per minut: 0,41 € des de xarxa fixa, 0,76 € des de xarxa mòbil).

Podeu consultar altres serveis als quals es pot accedir des de telèfon mòbil (radar, previsió marítima, previ-
sió comarcal, perill d'allaus) a la pàgina web www.meteocatserveis.com.
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BIBLIOTECA

Donatiu de Rossend Sanllehí:

– SANTAMARÍA i MONNÉ, Joan; Missió espiritual del
bon excursionista. La Casa i la Ciutat. Terrassa:
Centre Excursionista de Terrassa, 1917. Editat pel
CET en motiu de dues conferències que el mateix
autor donà a l’entitat el 10 de març i el 12 de maig
de 1917.

Donatiu de Material d’Edició:

– DDAA; Religió, religiositat i cultura. Cirerada 2006.
Ca n’Homs: material d’Edició, 2006.

Subscripció:

– PLANAS i COMERMA, Agustí; Un passeig per Sant
Llorenç. Suport electrònic. Format CD. Ajuntament
de Terrassa i Diputació de Barcelona.

Adquisició:

– SANS i RAVELLAT, Carles; VIDAL i PEDRALS, Jordi;
El Vallès Occidental i Oriental en BTT. 15 itineraris
orientats en GPS. Inclou un CD amb programari per
visionar mapes. Valls: Cossetània Edicions, 2006.

Donatiu Neus Marcé (7):

– BROTO APARICIO, Santiago; El Pirineo Aragonés.
León: Editorial Everest, 1991.

– ANGUERA, Pere; ARAGONÈS i VIRGILI, M.; El
Priorat de la cartoixa d’Escaladei. Notes  històri-
ques, el nom i els límits del Priorat. Santes Creus:
Fundació Roger de Belfort, 1985.

– BATISTA i ROCA, Josep Ma.; Manual d’Excursionis-
me. Barcelona: Editorial Barcino, 1927.

– SANTAMARIA ROVIRA, Joan (Prev.); Memòries del
Monestir de Sant Pere de la portella i de tot el seu
Abadiat i Baronia. Solsona, 1937 (?).

– SANTALÓ i PARVORELL, Miquel; El Gironès i
Banyoles. Barcelona: Centre Excursionista de
Catalunya, 1931.

– CAPDEVILA, Tomàs, Pvre.; El Monestir de Santes
Creus. Tarragona: Suc. de Torres & Virgili, 1935.

– BORBONET i MACIÀ, Anna; La Masia. Barcelona,
Columna, 1996.

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

I N T E R I O R I S T E S

p r o j e c t e s i n s ta l · l a c i o n sr e f o r m e s



6

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Juliol: 10 i 24

Setembre: 4 i 18

PROGRAMA DE SORTIDES 

Dissabte i diumenge 1 i 2 de juliol 2006 (Festa Major):
El Carlit (2.921 m), i Llac de les Bulloses (Pere Ribó)

LLAC DE LES BULLOSES I PIC DEL CARLIT
Durant els dies 1 i 2 de juliol, està prevista una sor-
tida fotogràfica de muntanya a la regió de les Bulloses
(Bouillouses) a l’Alta Cerdanya, amb la intenció d’as-
solir 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 pas-
sejada suau i amb poc desnivell, podran gaudir de l’es-
pectacle 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 a més informació: Lo Pere, Tel. 93 735 87 17.

Agost: Entre la tercera i la quarta setmana

FESTES DEL SEXENNI A MORELLA
El Sexenni consisteix en una sèrie d’actes o celebra-
cions solemnes que la ciutat de Morella dedica a la
Mare de Déu de Vallivana en agraïment per la desa-
parició de la pesta que el 1672 assolava la població.
Es tracta, per tant, d’un vot religiós fet pel braç seglar,
des del laïcat. Des de 1678, que va ser la primera ce-
lebració, s’han celebrat cada sis anys de forma pràc-
ticament ininterrompuda.
L’any anterior al de festes sexennals se celebra
l’Anunci. Al llarg de l’any, pràcticament des del gener
fins agost es preparen les carrosses per al dia de la
festa. Les festes del "Anunci" es configuren de la
forma següent: els tres primers diumenges d’agost es
mostren "els ninots" i el quart diumenge és el dia de
la festa amb missa major, el pregó, la desfilada de
carrosses i rosari.
Els adornos dels carrers: els veïns de Morella co-
breixen els carrers pels quals passa la processó amb
herbes aromàtiques del terme, es fan enramades

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

juntament amb garlandes per vestir els balcons i por-
tes, per donar color a aquests adornos s’afegien flors
naturals de l’època de l’any.
S’han incorporat tot tipus de flors fetes amb paper,
sempre copiant flors naturals. Aquest treball és fet per
les dones del carrer o del barri. D’aquí prové la deno-
minació "anar als Flors" que significa anar-hi a treba-
llar per fer els adornos dels carrers.
L’esperit de superació dels morellans i la il·lusió per fer
cada Sexenni millor ha fet evolucionar les tècniques
de treball del paper fins a uns nivells d’altíssima per-
fecció. L’essencial del Sexenni no ha canviat, ja que
està present amb més força que mai. La motivació i
l’esforç de la gent del poble, pretén, i sempre ho acon-
segueix, millorar el Sexenni anterior.
Com que aquestes festes coincideixen amb vacances
i l’hostalatge pot ser molt complex, estem prepa-
rant una escapada a un poblet prop de Morella per
investigar.
Els associats que estiguin interessats, hauran de fer
una pre-inscripció a la secretaria del CET per poder
coordinar tant els dies com les places de pernocta.
Cal fer-ho el més aviat possible.
El coordinador serà en Jordi Albareda (647 54 58 31).

Dissabte, diumenge i dilluns, 9, 10 i 11 de setembre

ALBARRACÍN: POBLET I SERRALADA
Albarracín, és un petit poble medieval emmurallat, de
l’estil de Morella, amb unes vistes impactants i una
arquitectura singular. El seu assentament, a l’istme i la
península que formen el riu Guadalaviar, fa que estigui
rodejada en el 80% per un tall molt profund que fa les
funcions de fossar de defensa, que juntament amb les
seves muralles fan el seu castell de l’Andador quasi
inconquerible.
La Serra d’Albarracín, que forma part dels Montes
Universales, és un conjunt muntanyós que s’aixeca a
partir d’un immens altiplà situat a 1.100 metres d’alça-
da, i està format per extensos boscos alternats amb
prats, torrents i barrancs on els amants de la fotogra-
fia poden gaudir de molt bons temes i panoràmiques.
En la mateixa Serra, naixen els rius Tajo, Guadalaviar,
Cabriel i altres de menys renom.
Per al pont de la Diada, preparem aquesta escapada. 
De moment, hem reservat una Casa de Turisme Rural,
amb places limitades, a uns 20 minuts d’Albarracín, que
es repartiran per ordre d’inscripció. Per als qui no arri-
bi la capacitat de la Casa, hi ha la possibilitat de llogar
bungalows al Càmping del mateix poble d’Albarracín.
Per poder coordinar les places d’allotjament, serà
interessant apuntar-se a la secretaria del CET el mes
aviat possible.
Els coordinadors seran en Josep Sánchez i en Joan
Rodríguez “Charly” (606 45 01 12).
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SECCIÓ D’ESQUÍ

Per acord de la Junta Directiva i segons preveuen els
Estatuts del CET es convoca Assemblea General
Ordinària de la Secció d’Esquí.

Per al proper dia 19 de juliol de 2006 a les 19:30 en
primera convocatòria i a les 20:00 en segona con-
vocatòria a la seu social del Centre Excursionista de
Terrassa.

ORDRE DEL DIA
Primer Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior.

Segon Memòria d’activitats de la temporada 2005-06.

Tercer Aprovació de la liquidació de l’exercici vençut
2005-06.

Quart Aprovació del pressupost de l’exercici eco-
nòmic següent, 2006-07.

Cinquè Precs i peguntes sobre els apartats anteriors.

Per acord de la Junta Directiva i d’acord amb els
Estatuts del CET es convoca Assemblea General
Extraordinària de la Secció d’Esquí.

Per al proper dia 19 de juliol de 2006 a les 20:30 en
primera convocatòria i a les 21:00 en segona convo-
catòria a la seu social del Centre Excursionista de
Terrassa.

ÚNIC PUNT ORDRE DEL DIA
Proclamació de càrrecs de la nova Junta Directiva.

GRUP DE BOTÀNICA

Diumenge, dia 17 de setembre 

Sortida matinal de botànica

Objectiu: Observar la belladona

Sortida matinal a Montserrat, a la zona dels Encantats. 

Iniciarem la caminada a can Maçana, fins el refugi
Vicens Barbe, on esmorzarem, continuarem fins a coll

de Porc, i tornarem per la font de Porc, la Foradada i
la Cadireta.

A més de trobar la belladona, podrem veure arbres
caducifolis abans de la tardor.

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

Desplaçament: En cotxes particulars.

SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

Dissabte, 15 de juliol

SORTIDA A CAN TORRELLA (VACARISSES)

Tancarem la temporada fent un itinerari ben proper,
passejant-nos (i agafant gana per sopar) pels voltants
de la finca de Can Torrella a Vacarisses. Es tracta
d'una zona que es troba en franca recuperació des-
prés d'haver-se vist afectada pels incendis i que acull
una varietat d'ocells més gran del què podríem pensar
a primer cop d'ull. Precisament la vegetació oberta
que ens trobarem és un hàbitat perfecte per a un gran
nombre d'espècies que hi nidifiquen. L'itinerari ens

portarà fins al Pla del Fideuer des d'on tornarem cap
a Can Torrella al capvespre.

– Reunió preparatòria: dimarts 11 de juliol a partir de
les 20:30 h.

– Hora de sortida, dia 15: Plaça Baltasar Ragón (La
Magdalena). Anirem en cotxes particulars.

– Cal portar: roba i calçat adequats, prismàtics i guia.
* Acomiadarem la temporada amb el tradicional sopar

d'estiu un cop acabada la sortida (possiblement a Cas-
tellbell i el Vilar). Es prega confirmació de l'assistència.

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

GRUP D'ORNITOLOGIA
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GRUP D'ORNITOLOGIA

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

Dissabte, dia 23 de setembre

SORTIDA PER LES SERRES DEL SUD DE TERRASSA:
LES MARTINES I GALLINERS

Reprenem el cile de sortides pels entorns fent un
itinerari que ens portarà a conèixer els ocells que
habiten a les dues serres que pel sud tanquen la pla-
na on s'assenta Terrassa. Es tracta de dues serres
molt similars amb predomini de la vegetació formada

per pinedes degradades i matollars, afectades habi-
tualment pels incendis i en les que hi trobem diverses
urbanitzacions. Tots aquests condicionants no impe-
deixen la presència d'un bon nombre d'ocells que hi
fan vida i que seran l'objecte de la nostra visita. Ens
enfilarem a la Creu de Conill a la Serra de les Martines,
alhora que pujarem també fins a Ca n'Amat de les
Farines a la Serra de Galliners per obtenir una visió
general d'aquests espais.

Sortida: 8:00 h a la Rambleta del Pare Alegre (davant
de La Sirena). 

Tornada: al migdia.

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

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

SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

CAMPANYA A PICS D'EUROPA 
(Valle de Moñetas - Massís Central)

Aquesta campanya d'exploracions es realitzarà durant
la primera quinzena d'agost.

Tots els participants han de posseir la llicència fede-
rativa de la FCE i haver realitzat el curs d'iniciació a
l'espeleologia.

Reunió de planificació: 13 de juliol, a les 8 del vespre,
a l'estatge de la SIS.

DIMARTS A LA FRESCA

Com cada any, s'organitza per aquestes dates de
finals de juny i tot el juliol, una sèrie de sortides noc-
turnes per cavitats de les nostres rodalies.

Cada dimarts, se surt a les 8 del vespre i el retorn
acostuma fer-se entre les 12 i la 1 de la nit.

Cal portar el sopar i el material i equipament d'explo-
ració.

Tots els participants han d'estar federats a la FCE.

Els avencs escollits aquest any són: Sant Jaume de la
Mata, La Falconera, Can Torres, La Codoleda i l'Alzina
Teresa.

Per a més informació podeu dirigir-vos a la SIS.

DIADA SIS DEL CET

Enguany es farà el dissabte 8 de juliol.

Durant el matí es té previst fer l'avenc de la Canal de 
la Revella i el migdia, per dinar, una “sardinada”
col·lectiva.

Per apuntar-se cal adreçar-se a la cartellera de l'estat-
ge de la SIS.
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BIBLIOTECA
Entrada de llibres i revistes

– Réseau Félix Trombe-Henne Morte
Sylvestre Clément i Pierre Vemmarecci
Comité Départemental de Spéléologie de la Haute
Garonne

– Mossèn Norbert Font i Sagué
Josep Iglésies
Arxiu bibliogràfic de la U.E. de Catalunya 

– Karaitza
Número 13 (desembre 2005)
Unión de Espeleólogos Vascos

– Guía de descenso de cañones y barrancos.
Catalunya
Eduardo Gómez
Editorial Barrabés

– Guía de descenso de cañones y barrancos.
Pirineos
Eduardo Gómez - Laura Tejero
Editorial Barrabés

– Congressos i simpòsiums espeleològics cata-
lans (1970 - 2004)
Francesc Miret
Federació Catalana d'Espeleologia

– Spedizioni in Messico (Chiapas) e in Guatemala
dal 1996 al 2001
Noticiario del Circolo Speleologico Romano
Nuova serie. N. 16 - 19. Anno XLII-XLV 2001-2004

– Subterránea
Número 24 - 2005/2
Federación Espanyola de Espeleología

SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

CICLE D’ASCENSIONS PIRINENQUES D’ESTIU 2006

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.

Estimats companys i amics:

Com és costum al CET el butlletí de juliol inclou els
mesos d’agost i setembre. Per motius d’organització,
us fem arribar tot el calendari d’ascensions d’estiu,
des de l’excursió dels Frondelles fins al final del cicle;
amb les dades necessàries (dates de l’excursió, dies
de les reunions, dificultats).

Cal apuntar-se a les sortides, al taulell del CET, que es
“penjaran” a primers de cada mes.

Degut a que tenim el mes d’agost pel mig, us dema-
nem que els interessats us apunteu al CET, per tal de
poder organitzar millor l’excursió. Salut i ànims.

CRESTES BALAÏTOUS-FRONDELLES

Dissabte i diumenge, dies 15 i 16 de juliol

Dificultat: Trepada de II grau en terreny exposat, pro-
gressió en crestes. Excursió llarga.

Material que cal portar: Sac de dormir, matalàs
aïllant, dinar-sopar de dissabte, esmorzar i dinar de
diumenge.

Reunió preparatòria: Dimecres, 12-7-06 a les 20 h al
CET.

Itinerari: DISSABTE.- Embassament la Sarra-ref Res-
posumo-abrigo Michaud - vivac o tendes.
DIUMENGE.- Gran diagonal-Balaïtous (3.144m) - Agu-
lla Cadier (3.022 m) - Frondella Nord (3.062 m) -Fron-
della (3.071 m) - Frondella central (3.055 m) - Frondella
occidental (3.001 m) - descens fins a la Sarra.
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MARGALIDA-TEMPESTATS

Dissabte i diumenge, dies 22 i 23 de juliol

Dificultat: Terreny d’alta muntanya.

Material que cal portar: Sac de dormir, matalàs aï-
llant, dinar i sopar de dissabte, esmorzar de diumenge.

Reunió preparatòria: Dimecres 19-7-06, a les 20 h al
CET.

Itinerari: DISSABTE.- Estany Llauset - estany Bo-
tornàs - coll Vallibierna - GR 11 - bretxa Soler i coll-
llac petit de Llosars (vivac o tendes).

DIUMENGE.- Vivac - aresta Tempestats - Tempestats
(3.296 m) - coll Margalida (3.244 m) - Coll indefinit -
descens fins a Llauset.

CRESTES MUNIA - TROUMOUSE
Dissabte, diumenge i dilluns, dies 9, 10 i 11 de setembre

Dificultat: Progressió en crestes PD- Cresta llarga.
Excursió dura per l’acumulació de desnivells en els
tres dies.

Material que cal portar: Sac de dormir, matalàs aï-
llant, esmorzar, dinar i sopar de dissabte, esmorzar i
dinar de diumenge. Arnès, rapelador, casc i una corda
per a tot el grup.

Reunió preparatòria: Dimecres 19-7-06, a les 20 h al
CET (places refugi). Dimecres 6-9-06 a les 20 h al CET.

Itinerari: DISSABTE.- Pista Chisagües - clot de los
Gabachos - coll Puertas - Robiñera (3.005 m) - Llacs
Múnia - vivac o tendes.

DIUMENGE.- Llacs Múnia - coll Múnia - Múnia (3.134
m) - petita Múnia (3.096 m) - Sierra Morena (3.090 m)
- Troumouse (3.085 m) - Punta Aires (3.028 m) - Heid
(3.022 m) - Gerbats (2.904 m) - descens ref. Barroude.

DILLUNS.- Ref. Barroude - port Barrosa - Barrosa
(2.739 m) - coll Barrosa - descens per la Vall de Barrosa.

FORCANADA
Dissabte i diumenge, dies 23 i 24 de setembre

Dificultat: Terreny d’alta muntanya. Cresta final amb
passos de II fàcils.

Material que cal portar: Sac de dormir, matalàs
aïllant, sopar per dissabte, esmorzar per diumenge.

Reunió preparatòria: Dimecres, 20-9-06 a les 20 h al
CET.

Itinerari: DISSABTE.- Viatge en cotxes fins a l’Artiga
de Lin - Ref lliure - nit.

DIUMENGE.- Refugi - estany Poïs - coll des Aranesi -
coll d’Alfred - Forcanada (2.872 m) - descens pel
barranc de Ribera - coll deth horo - refugi.

COTIELLA
Dissabte i diumenge, dies 30 de setembre i 1 d’octubre

Dificultat: Travessa fàcil i llarga per terreny d’alta
muntanya.

Material que cal portar: Sac de dormir, matalàs
aïllant, dinar i sopar per a dissabte, esmorzar per a
diumenge.

Reunió preparatòria: Dimecres 27-9-06 a les 20 h al
CET.

Itinerari: DISSABTE.- Colladeta d’Ibón - Ibón de Plan
- Ref lliure Armeña (1.835 m).

DIUMENGE.- Ref. Armeña - coll Cotiella - Cotiella
(2.912 m) - coll Ribereta - Pena d’Una - Colladeta
d’Ibón.

DUATLÓ DE MUNTANYA DE CATALUNYA

22 D’OCTUBRE DE 2006

Arribem a la 9a edició de la Duatló, i us convidem, com sempre, a col·laborar amb nosaltres.

Tots els qui esteu interessats us podeu adreçar a la secretaria del Centre.

Reserveu-vos aquesta data.

Us hi esperem!



11

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: dies 15 i 16 de juliol.

Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

ITINERARIS PER CATALUNYA

Mirador del Gresolet - Puig de la Canal
Baridana - Josa del Cadí (22,540 km)

Diumenge, dia 17 de setembre

Aquesta sortida es pot considerar l’excursió més im-
portant del Parc Natural del Cadí, doncs és ja una
autèntica excursió d’alta muntanya, en la qual s’asso-
leixen els cims més elevats de la Serra del Cadí. Va ser
programada en el seu moment dins el cicle “CAMINA-
DES PEL PARC NATURAL CADÍ-MOIXERÓ (2a
part)”, però va haver de ser ajornada per problemes
tècnics. Si bé és llarga i amb força desnivell, és una de
les més boniques que es poden fer al Cadí, i tothom
que normalment fa senderisme està capacitat per fer-la.

En teoria, l’excursió comença al Mirador del Gresolet
(1.580 m), al terme municipal de Saldes, però per
estalviar-se un bon tros de pista, i aprofitant que ani-
rem en vehicles particulars, pujarem fins al Coll de les
Bassotes (1.860 m) on començarem l’excursió. En el
Coll de les Bassotes trobem el GR-150, el GR-107 i 3l
PR-C-124. Seguirem aquest últim, pujant en direcció
al Clot dels Moros i al Prat Socarrat (2.100 m). El camí
és visible i ben marcat; des d’un revolt es pot veure
Josa del Cadí, Gósol i la Serra del Verd. Més endavant

entrem a la zona de prats alpins, on s’ha de posar
molta atenció a la senyalització. Continuem pel Prat
de Vilec i la Costa Socarrada fins arribar a la Serra
Pedregosa (2.450 m). Passem l’aresta en direcció
nord-est per baixar al Clot Socarrat. Finalment, arri-
bem al Pas dels Gosolans (2.410 m), lloc on prosse-
guirem pel GR-150-1, tot seguint la carena i deixant el
PR-C 124, que ens menaria al refugi de Prat d’Aguiló.
Hi ha una magnífica vista de la Cerdanya cap al nord i
del Berguedà cap al sud.

Carenejarem un tram de camí, ens separem una mica
de la carena i la tornem a assolir a la base del Pic de
Cabirols (2.470 m), que ascendim per la cresta i dava-
llem pel vessant sud cap al pas de La Roca Plana
(2.325 m) i el Puig de la Roca Plana (2.435 m). Més
endadvant, deixem la carena, continuant pel vessant
sud del Pic de Costa Cabriolera, fins que la passem
pel collet de la canal del Cabirol. Passem per la ves-
sant nord, per sota els cims de Sastre i pugem una
mica per creuar el Pas del Salt del Sastre i arribar al
Coll de La Canal del Cristall (2.520 m).

Ens dirigim al vessant sud, i passem pel Puig de la
Canal del Cristall (2.563 m), es baixa pel rocam de
l’oest fins al coll que hi ha a la base del Puig de Quer,
que flanquejarem pel vessant sud i continuarem la
carena fins el Coll de Llitze (2.500 m) i el Puig de la
Canal Baridana (2.648 m), punt més alt del GR i cim
culminant de la Serra del Cadí. Davallem per una cos-
ta pedregosa molt inclinada fins al Coll de la Canal
Baridana (2.500 m), seguim prop de la carena pel ves-
sant sud fins al Puig de les Gralleres (2.545 m) i el Puig
de les Tres Canaletes (2.618 m). Baixem pel vessant
sud cap al Collet de la Canal de Migdia (2.590 m) i Les
Gralleres (2.540 m).

Des d’aquest punt de la carena, comencem una forta
davallada cap al Coll de Jovell (1.780 m). Auest coll
marca el límit entre el Cadí i el Cadinell, amb una
extensa àrea de prats. Hi ha una cruïlla, travessem la
pista, que comunica Josa amb Cornellana i continuem
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per un bonic camí que ens portarà a l’ermita de Santa
Maria de Josa, i a Josa del Cadí (1.410 m), on des-
cansarem d’aquesta dura però magnífica excursió.

Dificultat: ***

Desnivells acumulats aproximats: (+ 1.200 m) 
(-1.600 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a dos quarts
de sis del matí (5:30 h). La tornada serà al capvespre.

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 4 de setembre,
de 2/4 de 8 a 9 del vespre.

Notes: Es recomana tenir la llicència de la FEEC.

Preu de la sortida: Cotxes particulars.

Organitza: Vocalia de Senders.

Vocals:
Robert, tel. 93 788 06 48, Hermo, tel. 93 788 97 27,
Enric, tel. 93 780 92 35, J. Perich, tel. 93 785 39 73.

VOCALIA DE SENDERS

SENDERS DE GRAN RECORREGUT

EL CAMÍ DEL NORD O DEL CANIGÓ (GR-83)
Mataró - Canigó - Prada de Conflent (la ruta
de l’Exili)

Amics i amigues senderistes:

De nou, després del descans estiuenc, tots tindrem
l’oportunitat de tornar a gaudir amb les llargues cami-
nades de senders de gran recorregut. Després de dos
anys de trescar per la Serra del Cadí, la qual ara co-
neixem un xic més a fons, ens toca ara canviar d’ai-
res, de sentir una nova frescor: la frescor Mediterrània.
En aquesta temporada 2006-2007 que començarem,
la Vocalia de Senders us proposa un nou repte: el GR-
38, EL CAMÍ DEL NORD O DEL CANIGÓ. No es trac-
ta d’un GR com els altres, sinó d’un GR molt especial,
carregat de simbolisme i d’història, un Camí que bus-
ca imperiosament el Nord.

L’excursionisme ha estat, si més no a Catalunya, una
activitat amb un innegable component cultural i, fins i
tot, polític, a base de trepitjar el país pam a pam, mun-
tanya a muntanya, riu a riu..., i vet aquí que un grup
d’entusiastes excursionistes del Maresme, tot trepit-
jant país, seguint i resseguint camins mig oblidats,
ajuntant peces, ens proposen una nova ruta excursio-
nista carregada d’atractius i farcida de simbolisme: el
Camí del Nord o del Canigó, aquell que segueix la línia
del meridià que uneix Prada de Conflent i el Canigó, 
la muntanya més emblemàtica del nostre Pirineu
Oriental, amb la costa i el mar Mediterrani, justament
a Mataró. I, per fer-ho, travessa tot un seguit d’espais
naturals i de pobles i ciutats ben emblemàtics, d’alts
valors paisatgístics, culturals i ambientals, que supera
carenes i muntanyes, i travessa boscos i rius... què
més podem demanar?

La Pica del Canigó es troba a 2º27’21” longitud Est,
línia imaginària que parteix Mataró en dos, passa per
les Cinc Sènies i trepitja la desembocadura de la riera
de Sant Simó abans d’endinsar-se en la Mediterrània.
Aquesta línia correr paral·lela al meridià de París, i es
pot dir que s’inscriu dins una franja més àmplia ano-
menada “meridià verd”. Més que qualsevol altre
indret, el Canigó és un dels signes d’identitat més
clars i inequívocs dels països catalans. El paper que
ha jugat històricament, des del punt de vista social,
polític, literari i llegendari, i la influència que exerceix a
l’hora de configurar els vents i l’orografia de la nostra
terra, l’han convertit en una de les poques muntanyes
que uneix més que separa, que tothom la sent seva i
alhora comparteix; és, en tots els aspectes, el Nord
d’aquesta ruta. Al peu del massís del Canigó, hi roman
un petit poble, Castell, on l’insigne poeta català,
Mossèn Cinto Verdaguer, va escriure la seva conegu-
da obra Canigó, màxim exponent de la poesia èpico-
lírica de la Renaixença catalana. Amb la dedicatòria
“als catalans de França”, l’obra constitueix un fidel
reflex de la influència del massís i les seves llegendes
en la recerca dels orígens del poble català. Els pobles
que envolten el Canigó (Prades, Prats de Molló,
Vernet...) es van transformar, sovint, en capitals de
manifestacions catalanistes. En èpoques difícils, l’ex-
cursionisme va recollir i difondre l’esperit de reafirma-
ció i unió cultural de les dues Catalunyes.

Mataró, inici del GR-83, ens permet amarar-nos d’ai-
gua de la Mediterrània. Amb poc més de 200 quilò-
metres, el GR-83 travessa el Maresme, el Vallès, la
Selva, la Garrotxa, el Ripollès, el Vallespir i el Conflent,
arribant al Canigó i Prada de Conflent nou dies des-
prés d’haver partit, i ho fa per les planes, els rius, les
muntanyes i les valls que identifiquen la nostra terra.
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Les varietats geològiques de flora i fauna es fan pre-
sents a cada revolt del camí. Aquesta ruta recupera
aquells vells camins que acostaven els pobles, testi-
monis d’activitats i oficis ja desapareguts, com els
carboners, treballadors del bosc, talladors de pedra,
minaires, traginers, moliners, ferrers, guaridores,
segadors, pastors i transhumants... els mateixos
camins per on Bernat Tallaferro, immortalitzat per
Jacint Verdaguer en el seu poema Canigó, va marcar i
defensar la que avui s’anomena Catalunya originària...
camins trepitjats per les successives ones migratòries,
buscant una vida millor o l’única possible... camins
d’imperis, de bandolers, de bruixes i bruixots, follets i
dones d’aigua, de llegendes, d’esperança, d’exili i de
supervivència...

Fa poc més de seixanta anys, aquests vells camins
van ser testimonis d’una frenètica activitat: centenars
de milers de lluitadors per la Llibertat, en un hivern
rigorós, van confiar en ells per seguir vivint i defensant
el poc o molt que s’emportaven, o els quedava.
Només pel Coll de Malrem, entre Beget i La Menera,
més de 5.000 exiliats van creuar a peu aquesta via
entre finals de gener i començaments de febrer de
1939 per conservar la seva integritat. Molts altres, poc
després, també ho van fer per seguir lluitant o, sim-
plement, per sobreviure.

“...Estem aquí per fer reviure la memòria... el passat,
que ens empenyé cap el present, i que ens arrabassarà
tantes vides ara fa seixanta-cinc anys, ens reuneix avui
al voltant d’aquesta fita fronterera, testimoni silen-
ciós...

Per la lluita pere la Llibertat, tots som germans i cami-
narem colze a colze: ‘no passaran’... Llavors, us vull
parlar del Camí del Nord... aquest sender de gran
recorregut transfronterer que surt de Mataró, passa pel
Canigó i per fi arriba a Prades.

‘Camí del Nord’, que tens els peus a la Mediterrània i
la mirada posada al Nord... camí de llegendes, camins
plens d’història, camí dels exiliats, camins que es
dibuixen sota els peus i que creen llaços entre els
homes, els pobles, les generacions...

El vent murmureja versos d’en Jacint Verdaguer... evo-
quem el dolor dels bandejats que fugien del feixisme i
de la mort.

Teixim la trama de la vida, seguint els senders... Quan,
al costat de la fita fronterera cinc-cents vint-i-u, pas-

sem la mirada de dreta a esquerra, veiem que no hi ha
cap diferència, que la frontera és una línia imaginària
purament administrativa... on anem, estarem com a
casa nostra...”

(extret del discurs pronunciat al Coll de Malrem en una
excursió commemorativa organitzada pels Amics del
Camí del Nord l’any 2004.)

El Camí del Nord és la suma de tots aquests camins,
molts d’ells recuperats gràcies a la configuració d’a-
questa ruta. Només esperen que nosaltres els tornem
a descobrir i utilitzar, guardant-los el lloc que es me-
reixen a la nostra vida i a la nostra història.

Hem d’agrair al grup Marxaires Mataró-Canigó, així
com als Amics del Camí del Nord (Catalunya Nord), la
Unió Excursionista de Catalunya de Mataró,
l’Agrupació Cientifico-excursionista de Mataró, i a
altres grups, el seu esforç i la seva tasca portada a ter-
me per consolidar el camí, que l’han resseguit, l’han
marcat i senyalitzat, l’han explicat i divulgat, fins acon-
seguir que assolís el reconeixement de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el seu
equivalent francès, el CDRP 66.

El 24 de juny del 2005, dia de Sant Joan, va ser inau-
gurat a la platja de Callao de Mataró (El Maresme) el
monòlit del Camí del Nord o del Canigó. A l’acte, hi
van assistir l’alcalde de la ciutat i el president de la
FEEC, a més dels promotors del GR-83, els catalans
Marxairers Mataró-Canigó i els francesos Amics i
Amigues de Camí del Nord.

El monòlit està format per una peça quadrada, de 2,10
x 2,10 metres, construïda en acer inoxidable i acer. El
retall d’aquests dos materials coincideix amb el perfil
del recorregut del Camí del Nord, entre Mataró i Prada
de Conflent. El gruix de la peça d’acer s’ha aprofitat
per indicar els municipis per on transcorre la ruta. Per
simbolitzar la línia imaginària que uneix la ciutat de
Mataró amb la muntanya del Canigó, s’ha construït
una peça corbada d’acer d’uns 9 metres de llargada
que s’enfonsa a la sorra de la platja. A l’interior d’a-
questa peça s’hi ha col·locat fibra òptica, de manera
que de nit es marca una línia corba de llum coincidint
amb el meridià.

Tot seguit us oferim el calendari de les etapes que
tenim previstes per aquesta nova temporada, llevat de
les modificacions ulteriors que hi puguin haver. Preneu
nota i reserveu-vos aquestes dates:

CALENDARI TEMPORADA 2006-2007
22 d’octubre ............ 1a etapa Mataró - Sant Martí del Montnegre (25,500 km)
19 de novembre ...... 2a etapa Sant Martí del Montnegre - Arbúcies (25,700 km)
17 de desembre ...... 3a etapa Arbúcies - Osor (21,960 km)
21 de gener ............. 4a etapa Osor - Les Planes d’Hostoles (20,300 km)
18 de febrer ............. 5a etapa Les Planes d’Hostoles - Olot (21,700 km)
18 de març .............. 6a etapa Olot - Beget (25,250 km)
22 d’abril.................. 7a etapa Beget - Prats de Molló (19,500 km)
20 de maig............... 8a etapa Prats de Molló - Refugi de Marialles - Coll de Jou (23,100 km)
17 de juny ................ 9a etapa Ref. Marialles - Cim del Canigó - Ref. Cortalets - Taurinyà (Prada de Conflent)

(27,300 km)
8 de juliol ................. 10 etapa Recorregut a determinar. Final de temporada i dinar de germanor.

Vocals: Robert Rué, Hermógenes Díez, Enric Cortés i Joan Perich.
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Desitgem que aquesta passejada per Catalunya sigui
del vostre grat, un passeig integral que ens durà del
mar a la muntanya, pensat per gaudir de la terra, els
camins, la gent i la natura, mitjnçant l’activitat més
antiga i solidària de l’home: anar a peu.

“Un jorn de sender, una setmana de salut!”.

La Vocalia de Senders

NOTES de l’organització
• Les etapes de GR que no es puguin fer en el seu

moment, com a conseqüència del mal temps o
altres motius, i hagin de ser ajornades, es tornaran a
programar dins el cicle de sortides “Itineraris per
Catalunya”. Com ja sabeu la Vocalia de Senders va
iniciar aquesta nova etapa de sortides el passat mes
de juny. L’etapa “reina” d’aquesta segona tempora-
da que hem dedicat al Parc Natural del Cadí -
Moixeró, i que va ser ajornada per problemes d’ho-
raris (Mirador del Gresolet - Puig de la Canal
Baridana - Josa del Cadí), està ja programada dins
el cicle “itineraris per Catalunya” per al proper 17 de
setembre.

• Els desplaçaments es faran en autocar, amb places
limitades. Les inscripcions per poder obtenir el
tiquet de l’autocar es faran obligatòriament a la
Secretaria del Centre, i es tancaran el dimecres
abans de cada sortida. No s’admetran inscripcions
per telèfon. L’organització es reserva el dret de tan-
car la inscripció abans de la data prevista en el cas
d’exhaurir-se les places de l’autocar.

• Com a conseqüència de l’augment de tarifes en els
serveis d’autocars, a partir d’aquesta temporada, el
tiquet de l’autocar es veurà incrementat en dos euros
respecte els preus que teníem fins ara. l’abonament
de l’autocar quedarà fixat en 14 € per als socis de
l’Entitat, i en 17 € per als qui no en són socis.

• Totes les sortides, que són obertes a tothom, tindran
lloc des de la Rambla d’Ègara, davant els ferrocarrils
de la Generalitat i seran de tot el dia.

• Es recomana portar roba i calçat adequats, i tenir la
llicència de la FEEC.

• L’organització no es farà responsable de qualsevol
accident o dany que es pugui produir, però sempre
vetllarà per tal d’evitar-los.

• Es prega respectar el medi ambient, així com el pas
de caminada: no és permès avançar els guies.

Un referent cultural
Conferències/debat per professors universitaris i/o experts en una matèria

Cada dijous a 2/4 de 6 de la tarda
Sala d’actes d’ETSEIAT, carrer Colom, 11

Inscripcions: Portal Nou, 13  telèfon 93 783 44 35. Dilluns de 10 a 13 i de 17 a 20 hores

IMPORTANT!
Ja coneixeu la nova pàgina web de la Vocalia de
Senders?

Hem estrenat web, i volem que la conegueu!

La Vocalia de Senders volem informar a tots els sen-
deristes que hem engegat una nova pàgina web. Un
raconet d’Internet on tindreu sempre actualitzada l’úl-
tima informació. Per fi tenim un espai on consultar
ràpidament totes les notícies, calendari de sortides,
excursions, novetats, anècdotes, nous projectes, can-
vis d’última hora, etc., a més d’altra informació relati-
va al Centre Excursionista de Terrassa, el periòdic
mensual, altres seccions o vocalies, i el món de la
muntanya en general...

No us la perdeu, la web s’actualitza puntualment, i a
més és interactiva: podeu publicar comentaris, sugge-
riments, consultes, i tot allò que cregueu adient. Si
teniu alguna foto de les últimes caminades i la hi voleu
publicar, només cal que ens ho digueu.

Connecteu-vos-hi, esperem la vostra visita!

http://vocalia-de-senders.blogspot.com/

(Hi podeu accedir també des de la pàgina web del
Centre.)

VOCALIA DE SENDERS

SENDERS DE GRAN RECORREGUT

EL CAMÍ DEL NORD O DEL CANIGÓ (GR-83)

1a etapa: 
Mataró - Sant Martí del Montnegre (25,500 km)

Diumenge, dia 22 d’octunre

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+750 m) (-250 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 7 del
matí. La tornada serà cap el vespre.
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Observacions: el desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure’s la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 9 al 18 d’octubre,
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 tenir la
llicència de la FEEC.

Preu de l’autocar: 14 euros per als socis, 17 euros
per als no socis.

Organitza: Vocalia de Senders.

Vocals: Robert 93 788 06 48, Hermo 93 788 97 27,
Enric 93 780 92 35, Perich 93 785 39 73.

PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS -CXLVIII- 2a època

PRAT D'AGUILÓ I EL PUIG DE
COMABONA (Cerdanya)

Diumenge, dia 24 de setembre

El projecte d'aquesta sortida s'ha estat madurant bas-
tant de temps ja que la seva realització exigia un dis-
pendi econòmic superior al que habitualment s'acos-
tuma a aplicar per a les vostres excursions. Finalment
i després d'establir diversos contactes previs, s'ha
arribat a la conclusió que la seva realització era facti-
ble i per tant calia endegar-lo. Encaria la proposta el
fet que era imprescindible la contractació de vehicles
tot terreny.

Heus aquí el programa previst. L'autocar habitual des-
prés de passar per Martinet, s'enfilarà fins al poblet 
de Montellà, ambdós adscrits a la Batlila o Petita
Cerdanya. Els vehicles especials traslladaran la totali-
tat d'excursionistes des de Montellà al Prat d'Aguiló
(2.204 m) on hi ha el refugi Cèsar A. Torras que supleix
el construït pel Centre Excursionista de Catalunya,
inaugurat l'any 1927.

Els NO caminadors restaran en aquest emplaçament,
força bonic i molt interessant, que a ben segur els
plaurà. En aquesta ocasió en lloc de contemplar nuclis
urbans, tindran ocasió de gaudir de bells i forçosos
espais naturals emmarcats per espectaculars monu-
ments de pedra viva, ofrena meravellosa de la creació,

de la qual ens parla el Gènesi. A l'ensems fruiran del
sempre anhelat assossec que tant necessitem.

Mentrestant els caminadors s'enfilaran costes amunt.
El veterans, immersos en els records d'antany, atrets
per la màgia dels cims, de tant en tant i amb mesura,
poden permetre's la realització d'iniciatives que com-
porten un plus d'esforç per tal d'aconseguir qualque
pinacle generós que els permeti encara, fruir dels
moments sempre gratificants que suposa coronar-lo.

En aquesta ocasió es retrà visita al Comabona (2.547
m). Situat a la zona oriental de la serra del Cadí ofereix
el bell espectacle de la plana cerdana definida per
Josep Pla “com a una formació en fuga de verd, alter-
nada amb els colors més densos dels rostolls daurats,
d'una qualitat prodigiosa –fuga que es perd en la
vaguetat de les postes de sol pirinenques”. D'aquesta
perspectiva tranquil·la, passem a l'aspror, a l'encant
especial que ofereix tota la vessant nord del Cadí,
creuada per innombrables Canals que en caiguda ver-
tical, s'estimben fins a tocar boscos i Prats. El gris de
les parets calcàries amb els seus peculiars relleixos
completen la visió d'un marc sense límits on en per-
fecta simbiosi, bellesa i fina rudesa s'harmonitzen de
manera modèlica.

L'ascensió del Puig de Comabona no comporta difi-
cultat. Des de Prat d'Aguiló, zigzaguejant per camí
pedregós s'aconsegueix el Pas dels Gosolans i
seguint la carena llevantina i entre Prats de pastura
s'assoleix el cim.

Després el descens i el retrobament amb la resta de
companys no caminadors, amb els quals compartirem
el dinar de motxilla.

Temps de marxa: 3 hores i mitja.

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

Tornada: A la vesprada.

Pressupost: 36 euros.

Inscripcions: Del 12 al 20 de setembre.
Vocals: Ramon Pitarch i Mercè Torras, 
telèfon 93 788 32 83.

Benitosports
Especialistes en:

ESQUÍ - SNOWBOARD - MUNTANYA

PROPERA SORTIDA
Dia 29 d’octubre. Caminada per la Vall de
Camprodon (Ripollès).

Inscripcions: Del 16 al 24 d’octubre.
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PROGRAMA PER AL CICLE 2006-2007
2006

Setembre 24 Prat d'Aguiló i Puig del Comabona (Cerdanya)

Octubre 29 Caminada per la vall de Camprodon (Ripollès)

Novembre 19 Puigsacalm (Garrotxa)

Desembre 17 Tradicional NEULES a Montserrat (Bages-Baix Llobregat)

2007

Gener 14 Tradicional PESSEBRES (Lloc a determinar)

Febrer 11 Un tomb per la comarca del Baix Ebre

Març 25 Els gorgs d'Estiula (Ripollès)

Abril 15 Gavarres nord (Baix Empordà)

Maig 20 Voltants de Taradell (Osona)

Juny 16-17 Roques de Benet i Estrets d'Arnes (Terra Alta) - CLOENDA DEL CICLE.

VOCALIA D'HISTÒRIA

PASSEJADES PER LA HISTÒRIA DE
BARCELONA
Us proposem un cicle d'excursions matinals a desen-
volupar els dissabtes de la segona quinzena del mes
de juliol, i tot l'agost.

Volem que siguin uns agradables recorreguts per
alguns edificis, carrers i places de Barcelona, on al
llarg del temps, la història ha deixat la seva emprenta
en molts elements, racons i detalls.

Alguns d'aquests elements -uns molt coneguts, i
altres totalment desconeguts- es poden visitar per
dintre, i altres ens haurem de conformar de veure'ls
des de fora el recinte.

Dissabte, 22 de juliol

(I) BARCELONA ROMÀNICA
Itinerari: Santa Anna, Porta romànica de la Catedral
de Barcelona, Capella de Santa Llúcia, Galeria romà-
nica del Palau Episcopal, el Tinell, Capella del Palau
Menor, Porta de l'Ave Maria de l'Església del Pi,
Capella d'en Marcus, Sant Pere de les Puelles, Sant
Pau del Camp, i Sant Llàtzer.

Dissabte, 29 de juliol

(II) LES RAMBLES - LA FAÇANA
MARÍTIMA - LA BARCELONETA
Itinerari: Rambla i Font de Canaletes, Església de
Betlem (any 1680), Font de la Porta Ferias (any 1661),

Palau Moja, Palau de la Virreina, Mercat de la
Boqueria (any 1840), Pati de la Garunya, Rambla de
Sant Joseph, Pla de la Boqueria o Pla de l'Os (mosaic
de Joan Miró, any 1976) Casa Bruno Cuadros, Pla del
Teatre, el Liceu, Rambla de Santa Mònica, emplaça-
ment de l'antic Convent de Santa Mònica (s. XVII),
Museu de la Cera, les Drassanes (edifici gòtic s. XIV),
Porta de Santa Madrona, Portal de la Pau, Monument
a Colom (any 1888), Moll de la Fusta, Capitania gene-
ral (antic convent de la Mercè), els Porxos d'en Xifré,
Pla de Palau (abans el Portal del Mar), la Llotja, esglé-
sia de Sant Miquel situada a la Plaça de la
Barcelonesa, la Plaça de la Font, Torre d'Aigües de la
Catalana de Gas, i Passeig Marítim.

Dissabte, 5 d’agost

(III) EL BORN - LA RIBERA
Itinerari: Plaça de l'Àngel, Sant Cugat del Rec, con-
vent de Sant Agustí (s. XV), c/ dels Petons (punt on el
condemnats a mort, es despedien dels seus familiars),
el Born, el Fossar de les Moreres, Santa Maria del Mar
(coneguda com la Catedral de la Ribera), Font Gòtica
(any 1402), Arc i Porxos del c/ de les Caputxes, c/
Montcada, Palau Cervelló (s. XVI), Palau Dalmases (s.
XVII), Palau de Berenguer d’Aguilar (s. XV), Palau del
Marquès de Llió (s. XVI), Palau Nadal (s. XV-XVI), Casa
Puigxuriguer (any 1723), c/ de l’Argenteria, i c/ de
Basea.

Dissabte, 12 d’agost

(IV) BARRI GÒTIC
Itinerari: Catedral de Barcelona (finals s. XIII-XIX), Pia
Almoina (s. XVI), ca l’Ardiaca (s. XVI), Palau Bisbal,
Capella de Sant Roc, c/ Paradís (temple romà), esglé-
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sia de Sants Just i Pastor, Palau Moixó (s. XVIII), Font
de la Plaça de Sant Just (any 1367) Palau de la
Comtessa de Palamós (s. XIII), c/ dels Traginers, c/
Regomir, Capella de Sant Cristòfol, Pati Llimona, c/
del Call, Plaça i església de Sant Felip Neri, Baixada
de Santa Eulàlia, Hospital de Sant Sever (any 1462),
església del Pi, Palau de la Família Fiveller (any 1571),
Palau Maldà (s. XVII), i c/ Petritxol.

Dissabte, dia 19 d’agost

(V) BARRI DE LA MERCÈ I EL RAVAL DE
PONENT
Itinerari: Plaça Reial (única plaça porticada de
Barcelona, feta a partir de l’any 1848, on es troba la
Font de les Tres Gràcies), c/ Ferran, església de Sant
Jaume (antiga Sinagoga), c/ Avinyà, Casa dels Quatre
Rius, emplaçament del Palau Reial Menor, c/ Cara-
bassa, església de la Mercè, c/ Escudellers, c/ de
l’Hospital, Hospital de la Santa Creu, Plaça del Pedró,
església de Sant llàtzer, Posada del Carme (any 1703),
c/ Sant Antoni, església de Sant Antoni (any 1430),
emplaçament del Portal de Sant Antoni, antic Convent
dels Servites del Bonsuccés, Plaça del Vicenç
Martorell, Casa de la Maternitat, Casa de la Mise-
ricòrdia (any 1693), antic col·legi de Sant Guillem
d’Aquitània (any 1587), Capella de la Casa dels Infants
orfes i Convent dels Àngels (any 1566).

Vàlid per a totes les sortides:

Lloc i hora de sortida: Estació de Terrassa, dels FFCC de la Generalitat, a 2/4 de 9 del matí.

Anada fins a Barcelona amb els FFCC de la Generalitat.

Tornada prevista: al voltant de les 14 hores.

Pressupost: 3 - 3,5 euros (bitllets tren d’anada i tornada Terrassa - Barcelona) + el cost de l’entrada per
visitar algun element (*optatiu, i es decidirà sobre la marxa).

Vocals: Àngela Comellas i Francesc J. Suárez.

Nota: Cal fer la inscripció al tel. 609 403 750 (de 18 a 21 hores).

Dissabtes, dia 26 d’agost

(VI) PORTAL DE L’ÀNGEL - BARRIS DE
SANT PERE, SANTA CATERINA I SANTA
AGUSTÍ - PARC DE LA CIUTADELLA
Itinerari: Avinguda Portal de l’Àngel, c/ Comtal, c/
Montsió, Els Quatre Gats, emplaçament del Palau
Reial Major, c/ de l’Astruc, Palau Sant Lleí, Font Gòtica
de la Plaça de Santa Anna, església de Santa Anna,
Casa Bassols (s. XVI), c/ dels Arcs, Plaça de la
Cucurulla, c/ Porta Ferrissa, Palau Castanyer, Plaça de
la Villa de Madrid (necròpolis romana), Ateneu
Barcelonès (fundat l’any 1860), c/ Sant Pere més Alt,
Palau de la Música, c/ Sant Pere més Baix, Capella de
la verge de l’Ajuda, c/ Volta de la Perdiu, església dels
Agonitzants, la Farmàcia més antiga de Barcelona (s.
XVI) Palau dels Marquesos d’Alós (s. XVII-XVIII), c/
Rec Comtal, Plaça de Sant Agustí Vell, c/ Carders, c/
Corders, Hostal de la Bona Sort (s. XVII), Capella de
Marcus, Plaça de la Llana, Arc del Triomf (any 1888),
la Cascada (any 1881), Museu de l’Art Modern,
Estació de França (any 1924).
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VOCALIA D'HISTÒRIA

CONÈIXER EL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC

(VII) EL ROMÀNIC DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Diumenge, dia 17 de setembre

Des de la Vocalia d’Història de la Secció d’Excur-
sionisme del CET, organitzem aquesta 7a sortida mati-
nal dins d’aquest cicle destinat a conèixer el patrimo-
ni arquitectònic tant de la nostra ciutat, com d’altres
poblacions veïnes.
En aquesta ocasió visitarem diferents elements arqui-
tectònics d’època romànica, situats al terme municipal
de Sant Cugat del Vallès. Per finalitzar l’excursió és pre-
vist visitar el Museu Monestir de Sant Cugat del Vallès.
Itinerari previst: Estació de L’Hospital General de
Catalunya, Sant Llorenç de Fontcalçada, ermita romà-
nica de Santa Maria de Campanyà, popularment
coneguda com Sant Mamet, Can Castanyer, ermita de
Sant Domènec, Passeig de la Creu i Sant Cugat del
Vallès. Uns 5 - 6 km aproximadament.
Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació de Ter-
rassa, dels FFCC de la Generalitat, a 2/4 de 9 del matí.
Tornada: És previst al voltant de les 14 hores.
Pressupost: 2,50 euros (tren) + 3 euros entrada al
Museu (*optatiu).
Vocals: Miquel Domingo, Miquel Palet i Francesc J.
Suárez.
Data límit per inscripcions: dijous 14 de setembre.
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 tren.

FARIGOLA KINDER (LXXVIII)
LA COVA MORTA - LA CORT FOSCA DE
MATA-RODONA - L’HOSPITAL DE SANG

Diumenge, dia 24 de setembre

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

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

En aquesta ocasió tenim previst visitar, entre altres
indrets, la Cova Morta, la Cort Fosca de Mata-rodona
i l’Hospital de Sang.

Itinerari previst: Coll d’Estenalles, Coll de Bofí, La
Mata, Sant Jaume de la Mata, Coll de Garganta, la
Coma d’en Vila, Coll de Boix, la Cort Fosca de Mata-
rodona, l’Hospital de Sang, la Cova Morta, Coll de
Boix, Coll de Garganta, Coll de Bofí i Coll d’Estenalles.
Uns 7-8 km aproximadament.

Lloc i hora de sortida de Terrassa: 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 interressats 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.

SECCIÓ INFANTIL
El cap de setmana del 13 i 14 de maig, la Secció In-
fantil va anar de colònies a la casa El Pinatar a Gualba
(Montseny) per tancar el primer any d’aquesta secció.
Els nen/es van gaudir de grans espais a l’aire lliure on
van poder jugar i realitzar diferents activitats.
Tant els nens i les nenes com els monitors hem gau-
dit molt al llarg de totes les sortides que hem realitzat
i estem esperant amb il·lusió les de la pròxima tem-
porada. des de l’equip de monitors us fem arribar les
nostres disculpes pels problemes que haguem pogut
causar-vos, ja que en algunes sortides hi va haver
canvis d’última hora i no tothom va poder ser avisat.
Per tal que això no torni a succeir, la programació de
l’any 2006-2007 serà plantejada de manera diferent i
ja us informarem en el seu moment.

I si em vull apuntar a la Secció Infantil?
Pel que fa a les inscripcions d’aquest pròxim curs i
degut a la gran afluència de l’any passat, tenen pre-
ferència tots aquells nens i nenes que van assistir

SECCIÓ INFANTIL I JUVENIL

l’any passat. S’haurà de passar per la secretaria del
Centre Excursionista de Terrassa a apuntar-se. 
Així doncs, les dates per apuntar-se són:
- nens/es que estaven apuntats l’any passat: del 12 al

15 de setembre
- nens/es que s’apunten per primera vegada: del 18 al

22 de setembre
Per apuntar-se a la Secció Infantil és necessari:
- Ser soci del CET
- Tenir entre 8 i 14 anys
- Tenir la targeta de la FEEC (modalitat A)
En el moment que aneu a apuntar-vos rebreu una
carta on us informarem de la data de la reunió infor-
mativa i de les dates de les sortides.
El preu del curs són 60 euros, que cobreixen totes les
sortides (a excepció del lloguer d’autocar, que es pa-
garà a part en les sortides que sigui necessari). L’im-
port s’ha de fer efectiu en el moment que s’apuntin.
Esperem que vingueu amb moltes ganes i que passeu
un bon estiu!
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LA VEU DEL SOCI

El 18 de Juny de 2005 el nostre consoci Francesc Fernàndez Lamata ens va deixar en una sortida pel Mont Blanc
a Chamonix. Heus aquí un petit record que ens ha fet arribar un company seu. 

Juny de 2006

KIKU,

de la teva persona a un record,
d'un amic fidel a un mot sense sort,
d'una cara alegre a un resignat desacord,
d'un immens cor a un buit fort.
Com podem agrair les teves lliçons de vida ?

Atansa't un instant, omple'ns de il·lusió.
Torna'ns els sentiments de tendra passió.
No t'amaguis rere el temps d'obscura versió
i digue'ns com captar aquella sòlida visió.
Com podem retenir la teva ànima divertida ?

Camí ufanós, guardes el seu pas cada segon.
Arbre frondós, brotes per ell de verd pregon.
Neu imprevista, tota llàgrima en tu es fon.
Muntanya egoista, et quedes amb el seu món.
Com podem compartir la seva crida ?

Encara és avui 
que ens ajuntes a casa teva,

i ens separes dels problemes 
que poques coses et preocupen,

i moltes històries ens expliques
que vius les penes amb alegries,

i ens deixes alegres lliure de penúries
Encara és avui

que t'embogeix la muntanya,
i t'avorreix la ciutat

que il·lusiones amb els teus plans,
i inquietes amb la teva absència

que de cada moment en treus profit,
i aprenem a viure amb cada instant teu

Encara és avui
que estimes ton germà i els pares,

com ells t'han ensenyat a estimar
que mires per tothom,

i tothom t'admira
que ens somrius,

i ens fas riure.

Encara és avui que et sentim entre nosaltres.

LA VEU DEL SOCI

2006/ ANY INTERNACIONAL
DELS DESERTS I LA DESERTITZACIÓ

La desertització augmenta d'una manera alar-
mant per la tala indiscriminada de boscos i els
incendis forestals provocats. Tornem-hi! Les
meves rondinades tan sols semblen de temes
negatius. No ho penseu. Són d'angúnia i preo-
cupació. Val la pena parlar-ne.

L'ONU ha declarat aquest any el de la DESER-
TITZACIÓ. Havia declarat anteriorment i en dife-
rents períodes: l'any de LA FAMÍLIA, DEL LLI-
BRE, DE LA DEFENSA DE LA NATURA, DE LES
MUNTANYES, etc., entre d'altres.

Sabem que els deserts tenen un especial atrac-
tiu per als amants de la naturalesa, i així ens ho
han manifestat els nostres amics, en Jaume Fa-
brés i en Josep Ma. Arias, consocis ambdós del
Centre Excursionista de Terrassa. Ells han con-
viscut en el desert i han restat amb un impacte
que ja mai més han oblidat.

Actualment els deserts són un signe de com
anem eliminant espais vitals per a l'ésser humà
i, així ens vénen a recordar l'escassetat real de
l'aigua per molts pobles del planeta. Anem cre-
ant uns altres “deserts” que “conreem” amb la
nostra descurança, i els estem creant en les
nostres pròpies ciutats, en el nostre entorn, en
les nostres relacions socials,....en la nostra vida.

Vull fer memòria d'alguns treballs meus ante-
riors, referits a aquest mateix tema (1):

a) INCENDIS FORESTALS: primavera - estiu.
b) INUNDACIONS: inici tardoral.
c) EROSIONS: a partir de les anteriors situa-

cions, si no es corregeixen a temps els danys
del grup B.

Aquesta situació va inculcar-me-la el nostre pre-
clar amic en Joan Pineda i Juncosa (a.c.s.) que
morí l'any 1990. En nombroses converses que
havia mantingut amb ell, preveia aquests fenò-
mens i s'anguniejava quan veia el poc cas –per
no dir gens– que es feia de les seves predic-
cions. 

Ara, li hem de donar la raó, però a escala mun-
dial. Quan ell se'n queixava ho feia a nivell co-
marcal proper i de Catalunya.

La situació és molt greu i comprèn tota la terra.
Sabrem impulsar uns rectes criteris d'actuació
per poder aminorar aquestes negligències?

Francesc Palet i Setó

(1) del mateix autor: “Conservem el planeta” a l'Arxiu del C.
Excta. de Terrassa. Gener - desembre 1993 . Núms. 76-79.
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per passar uns dies lluny de la ciutat

CASA MOTXO - ESTAON - VALL DE CARDÓS

A les portes del Parc de l’Alt Pirineu
· Per viure-hi
· Estades familiars, grups...
· Passejades guiades
· Travesses i ascensions
· Monogràfics estacionals
· Tot en un entorn paisatgístic meravellós gaudint d’un tracte familiar i acollidor
· Podeu disposar de 27 places en 4 allotjaments de 6, 7 o 8 places, totalment equipats

Informació i reserves: Mariana 973 62 31 23 / 636 174 752
www.casamotxo.com - e-mail: mhfontanet@3831.e.telefónica.net

Molt bones vacances
a tothom!


