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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

OCTUBRE 2006

1, diumenge - 75a DIADA DEL CENTRE I 22a MARXA POPULAR Centre

2, dilluns - Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

12, dijous - Presentació Curs d’Escalada en roca Centre

Del 12 dijous - Sortida al Foret d’Issaux (França) S. de Fotografia
al 15 diumenge

14 i 15 dis. i diu. - Sortida pràctica Curs d’Escalada Centre

15, diumenge - El Romànic de Sant Cugat del Vallès. Vocalia d’Història S. d’Excursionisme

16, dilluns - Tertúlies Fotogràfiques S. de Fotografia

17, dimarts - Presentació 45è Curset d’Espeleologia SIS

19, dijous - Classe teòrica 45è Curset d’Espeleologia SIS

- Teòrica Curs d’Escalada en roca Centre

21, dissabte - Sortida a l’Albera. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

21 i 22, dis. i diu. - Sortida pràctica Curs d’Escalada en roca

22, diumenge - Sortida pràctica 45è Curs d’Espeleologia SIS

- 1a etapa: El Camí del Nord o del Canigó (G.R. 83) S. d’Excursionisme
Vocalia de Senders

- Sortida Farigolakinder S. d’Excursionisme

23, dilluns - 1a Sessió Curset de Natura i Cultura Popular S. de Ciències Naturals

24, dimarts - Classe teòrica 45è Curset d’Espeleologia SIS

25, dimecres - 2a Sessió Curset de Natura i Cultura Popular S. de Ciències Naturals

- Presentació 38è Curs d’Excursionisme Curs d’Excursionisme

26, dijous - Concurs-Projecció del Calendari 2007 S. de Fotografia

- Classe teòrica 45è Curset d’Espeleologia SIS

- Teòrica Curs d’Escalada en roca Centre

28, dissabte - Sortida pràctica del Curset de Natura i Cultura Popular S. de Ciències Naturals

28 i 29, dis. i diu. - Sortida a Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac Curs d’Excursionisme

- Sortida pràctica Curs d’Escalada en roca Centre

29, diumenge - Sortida pràctica 45è Curs d’Espeleologia SIS

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

31, dimarts - Classe teòrica 45è Curset d’Espeleologia SIS

NOVEMBRE 2006

Del 6 al 30 - Exposició “L’Àliga Cuabarrada, una espècie amenaçada” Centre

2, dijous - “L’Excepcionalitat de Mozart: Un músic estimat pels Déus” Centre-Actes

- Classe teòrica 45è Curset d’Espeleologia SIS

- Cloenda Curs d’Escalada en roca Centre

5, diumenge - Sortida pràctica 45è Curs d’Espeleologia SIS

7, dimarts - Assemblea Extraordinària Centre

- Classe teòrica 45è Curset d’Espeleologia SIS

9, dijous - “El Classicisme Vienés: MOZART” Centre-Actes

13, dilluns - Curs de Fotografia - Tècniques Avançades S. de Fotografia
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AMB EL SUPORT DE:

INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

75a DIADA DEL CENTRE
22a MARXA POPULAR

LA NOSTRA FESTA
La Diada del Centre Excursionista de Terrassa arriba enguany a la seva 75a edició. Desitjaríem de tot cor
que aquesta jornada fos la de tots els socis, la de totes les seccions i que la participació fos la més àmplia
possible per tal de poder passar tots plegats unes hores agradables en contacte amb la natura. Esperem
la vostra assistència.

Diumenge, 1 d’octubre. MURA

De les 8 a les 9 del matí, al camp de futbol de Mura: 

Sortida dels participants de la 22a MARXA POPULAR DE TERRASSA.

A la 1 del migdia, a la plaça de l’Església de Mura:

Arribada dels participants de la Marxa Popular de Terrassa.
Repartiment de coca i vi bo.

De la 1 a les 2 del migdia, a la plaça de l’Església de Mura:

Audició de sardanes a càrrec de la COBLA LA PRINCIPAL DE TERRASSA.

A partir d’1/4 de tres de la tarda, a l’Àrea d’Esplai de la Riera de Nespres:

DINAR de tots els assistents a la Diada, servit pel Restaurant Perich (Cal Carter).
Caldrà que tothom es porti la taula i cadires, així com els plats, els coberts, vi i beguda.
Per fer la reserva del dinar, caldrà dirigir-se a la secretaria del CET, personalment o per telèfon (93 788 30 30). 

A les 4 de la tarda, a l'Àrea d'Esplai de la Riera de Nespres:

Gresca i ball amenitzat pel popular MIKI GIMÉNEZ.

A les 6 de la tarda:

Comiat de la 75a Diada del Centre i Cant dels Adéus.

MENÚ: Macarrons. Botifarra esparracada amb cigrons. Gelat.

PREU: 12 euros.
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Dia Hora

12 d'octubre 20 h TEÒRICA
Presentació del curs.
Material i equip bàsic d'escalada.
Orientació bàsica a la muntanya.

14/15 d'octubre 09 h PRÀCTIQUES I
Lloc: Cellecs.

19 d'octubre 20 h TEÒRICA
Tècniques de progressió.
Tècniques de seguretat.

21/22 d'octubre 09 h PRÀCTIQUES II
Lloc: Montserrat / Garraf

Dia Hora

26 d'octubre 20 h TEÒRICA
Coneixement del medi.
Graduacions i ressenyes.

28/29 d'octubre 09 h PRÀCTIQUES III
Lloc: Vilanova de Meià.

2 de novembre 20 h TEÒRICA
Cloenda del curs.
Projecció vídeo d'escalada.
Lliurament de diplomes.

CURS D’ESCALADA EN ROCA

OBJECTIUS DEL CURS
L'objectiu d'aquest curs és oferir un aprenentatge correcte i segur de l'escalada en roca a aquelles persones que volen
iniciar-se en aquesta activitat de muntanya.
Conèixer i habituar-se a les tècniques bàsiques de progressió i seguretat per poder escalar vies en top rop o de més llargues.

CONTINGUTS
• Coneixements sobre el material bàsic a utilitzar a l'escalada.
• Coneixements de progressió i descens.
• Coneixements de les tècniques de seguretat.
• Coneixements del medi natural i artificial.
• Coneixements de l'escalada de dificultat.

CÀRREGA HORÀRIA
40 hores de classes entre teòriques i pràctiques.

MATERIAL QUE CAL PORTAR
Roba adequada per a l'activitat, casc, arnés, peus de gat, rapelador-assegurador, 3 mosquetons de seguretat HMS,
3 metres de cinta plana, 1 metre de cordino de 5 mm de diàmetre.
L'escola aportarà el material bàsic d'escalada mitjançant el seu director del curs.

NORMES DEL CURS
• Places limitades a 16 alumnes. En el cas que se superin es farà per rigorós ordre d'inscripció.
• Cal tenir la llicència esportiva de la FEEC de l'any en curs i de la modalitat.
• Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar el permís patern amb la fotocòpia del DNI del tutor/a.
• La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa previst en el cas que les condicions climatològiques així

ho aconsellin.
• El director del curs i el seu equip de monitors es reserven el dret d'excloure del curs qualsevol alumne que demostri

desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
• Els viatges, àpats i pernoctacions aniran per compte de cada alumne.
• Cal ser soci del Centre Excursionista de Terrassa.

INSCRIPCIONS
Fins el 10 d'octubre de 2006
És obligatori omplir el full d'inscripció i adjuntar fotocòpia de la llicència de la FEEC i fer efectius els drets d'inscripció.

PREU D'INSCRIPCIÓ: 50 euros.

LLOC
CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA
C/ Sant Llorenç, 10 - 08221 Terrassa (Vallès Occidental). Tel. 93 788 30 30 - Fax 93 788 69 06
De dilluns a divendres de 19:30 a 21:30 h. / e-mail: centre@ce-terrassa.org

PROGRAMA DEL CURS

Les classes teòriques es realitzaran a la Sala d'actes del Centre Excursionista de Terrassa.

DIRECTOR DEL CURS: Josep Antoni Berenguer (ECAM).

MONITOR-INICIADOR: Àlex Gonzálvez.
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ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Dimarts, dia 7 de novembre, a la Sala d’Actes

Es convoca Assemblea Extraordinària per al proper dia 7 de novembre de 2006, a la Sala d’Actes del Centre,
a les 20 h en primera convocatòria i a les 20,30 h en segona convocatòria, amb un únic punt de l’ordre
del dia:

Legalització –a nivell fiscal– de la Secció d’Esquí
del Centre Excursionista de Terrassa

EXPOSICIÓ

“L’ÀLIGA CUABARRADA, 
UNA ESPÈCIE AMENAÇADA”

Del 6 al 30 de novembre, a la Sala d’Actes

Realitzada per la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO) amb el suport de la Fundació Territori i Paisatge,
de Caixa Catalunya.

La SEO, associació dedicada a l’estudi i conservació de les aus de tot el món, presenta aquesta interes-
santíssima exposició sobre l’estat de conservació de l’àliga cuabarrada. Consisteix en 12 plafons on po-
drem contemplar des de la biologia de l’espècie, ecologia i el seu paper dins l’ecosistema mediterrani, fins
al seu estat actual, les seves amenaces i les principals propostes de conservació, iniciatives i projectes.

NOVA VIA D’ESCALADA A LES 
CATEDRALS DEL BALTORO

Felicitem al nostre consoci ELIES COLL i BONET per l’èxit assolit, juntament amb sis alpinistes catalans
més, amb l’obertura de la via “Reflexes Nocturns” (1.480 m. / 7a) a les Catedrals del Baltoro (5.800 m.), a la
Serralada del Karakorum (Pakistan). 

LOTERIA DE NADAL

El Centre Excursionista de Terrassa us convida a compartir la sort del número

74.404
de la Rifa de Nadal.

Adquiriu-ne participacions a la Secretaria.
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PRESERVEM LA SERRA DE GALLINERS

La serra de Galliners, situada a la plana del Vallès, pertany als municipis de Sant Quirze del Vallès, Sant
Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Rubí i Terrassa i és un espai que pels seus valors, cal preservar-lo.

Per què cal preservar aquesta serra?:
– Perquè forma part del corredor biològic de la Via Verda que uneix els parcs naturals de Sant Llorenç del

Munt-Serra de l’Obac i Collserola

– Per la seva diversitat biològica

– Pel paisatge i el lleure

– Pel seu patrimoni històric i social

Per tant, us convidem el proper diumenge dia 12 de novembre a participar als actes reivindicatius per
protegir la Serra de Galliners a Sant Feliuet de Vilamilans.

Per a més informació: 
ADENC (93 717 19 63) o SANT QUIRZE DEL VALLÈS NATURA (647 58 43 32, de 19,30 a 21 h).

50è ANIVERSARI DE LA MORT DE MOSSÈN ANTONI BATLLE I MESTRE

DIADA DEL RETROBAMENT
Propera la commemoració del centenari del moviment escolta mundial, que s’esdevindrà al llarg de l’any
2007, creiem adient informar dels actes de la Diada del Retrobament que clourà l’any dedicat a la memò-
ria de mossèn Antoni Batlle i Mestre, en el cinquantè aniversari de la seva mort.

Aquesta diada, organitzada pels Antics Escoltes i Guies de la Fundació Josep Sans, va adreçada també
a tots els amics i amigues simpatitzants de moviment, els qui el van conèixer i tractar, i sobretot a aquelles
persones que van rebre el benefici de la seva acció pedagògica.

Data: dijous, dia 12 d’octubre, a les 17.30 hores

Lloc: Sant Feliu del Racó

PROGRAMA

– Salutació de benvinguda i justificació de la trobada

– Berenar de germanor

– Temps per a la nostàlgia
Expressar espontàniament, anècdotes, records i vivències del mossèn. Caldrà ser breus i, a ser possible,
portar-ho escrit doncs cal que quedi constància per a la història.

– Ampliar la memòria
Aportació de fotografies, o còpies, en què hi surti mossèn Batlle.

– Missatge de suport
Recolzament al moviment educatiu continuador de l’obra del mossèn.

– Les cançons del mossèn
Cantada d’algunes de les cançons preferides de mossèn Batlle.

Per a més informació podeu adreçar-vos a:

Telèfon: 935 902 700 - info@fundaciojsans.cat - www.fundaciojsans.cat



7

PREUS DE LES LLICÈNCIES ESPORTIVES DE LA FEEC 
PER A L’ÚLTIM QUADRIMESTRE DE 2006

PREUS (a partir de setembre) FEEC
A B C D E F

MODALITAT Infantil Juvenil, Major

Infantil (fins a 13 anys) 4,30 € - - 10,50 € 25,50 € - -

Juvenil (14-17 anys) - 9,00 € 20,50 € 32,50€ 49,50 € - -

Majors (18-75 anys) - 18,00 € 29,50 € 44,70 € 61,50 € 409,30 € -

Majors de 75 anys (5) - - - - - - 22,00 €

PREUS (a partir de setembre) habilitada FEDME

Infantil (fins a 13 anys) 5,30 € - - 11,50 € 26,50 € - -

Juvenil (14-17 anys) - 14,00 € 25,50 € 37,50 € 54,50 € - -

Majors (18-75 anys) - 27,30 € 38,80 € 54,00 € 70,80 € 418,60 € -

Majors de 75 anys (5) - - - - - - 31,20 €

BIBLIOTECA

Donatiu de Museu de Granollers:

– VVAA; De la Balma a la Masia. L’hàbitat medieval i
modern al Vallès Oriental. Granollers: Museu de
Granollers, 2003.

Donatiu de Museu de Terrassa:

– La Vila de Palau a Terrassa: 1180-1327. Format
DVD. Terrassa: Ajuntament de Terrassa i Museu de
Terrassa, 2006.

Donatiu de Grup Enciclopèdia Catalana:

– ESCURA, Xavier; Per castells d’heretges. Rutes
càtares per Catalunya i Occitània. Capellades: Proa,
2006 (Llibre de viatges).

– ÁVILA AGUILÀ, Anna: FORCADELL-ROIG, Josep
Maria; Els Ports. Parc natural. 20 Excursions per a
totes les edats. Els Camins de l’Alba. Esplugues de
Llobregat. Geoestel i editorial Alpina, 2006.

– GEL, Carles; Val d’Aran. Travesses i itineraris circu-
lars pels Pirineus. Geoestel Guies. Sant Boi de
Llobregat: Geoestel, 2006.

– CASTILLO, M. Àngels; BASTART, Jordi: Pla de
l’Estany. Excursions i Activitats. Sortides amb
Família 1. Esplugues de Llobregat. Geoestel, 2006.

– CASTILLO, M. Àngels; BASTART, Jordi: Zona
Volcànica de la Garrotxa. Vall d’en Bas. Excursions i
Activitats. Sortides amb Família 2. Esplugues de
Llobregat. Geoestel, 2006.

– CASTILLO, M. Àngels; BASTART, Jordi: Alta Garrotxa.
Vall de Bianya. Excursions i Activitats. Sortides amb
Família 3. Esplugues de Llobregat. Geoestel, 2006.

Adquisició:
– MORERA i MORALES, Joan; Un compromís amb

continuïtat. L’acció social de l’Església catòlica a
Terrassa (1950-2000). Terrassa: Fundació Torre del
Palau, 2006.

Donatiu Neus Marcé (8):
– ALBESA i RIBA, Carles; Cèsar August Torres.

Barcelona: Columna, 1994.
– PUJOL i ALGUERÓ, F.; Orientacions d’Excursionisme.

Barcelona: Llibreria Americana, 1928.
– V. de LASSERRA; Excursions Curtes. Barcelona:

Llibreria l’Avenc, 1919.
– BARTROLI, Tomàs, Andorra. Ciutat de Mèxic:

Gràfica Horizonte, 1962.
– MORELLÓ, Joaquim; La Vall d’Àneu. Barcelona,

1904. Edició facsímil a càrrec de l’Ajuntament
d’Esterri d’Àneu i Consell Cultural de les Valls d’Àneu.
Vall d’Àneu, 1984.

– MESSNER, Reinhold; Everest en solitario. Al techo
del mundo por el Tibet. Barcelona: RM, 1983.

– MINIVELLE, Pierre. Los Cañones de la Sierra de
Guara. Madrid: Cayetano Enríquez de Salamanca,
editor, 1976.

– PLA, Josep; Guia fonamentada i popular del Monestir
de Poblet. Sant Vicenç dels Horts: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1980.

– VIDAL i RIBA, Eduard; El Montseny. Guia monogrà-
fica de la regió. Itineraris i excursions. Barcelona:
Tip. L’Avenc, 1912.

– WEIGERT, H.W.; Geopolítica. Bristol: Oxford
University Press, 1942.

– VILA, Pau; La Cerdanya. Barcelona: Empúries, 1984.

Horari d’atenció al públic: divendres, de 19 a 21 hores.
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PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

L’EXCEPCIONALITAT DE MOZART: UN
MÚSIC ESTIMAT PELS DÉUS

Dijous, dia 2 de novembre

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

WOLFANG AMADEUS MOZART. 250 aniversari del
seu naixement (1756-2006).

Conferència, amb il·lustracions musicals, a càrrec de
MIQUEL DESCLOT, poeta.

Miquel Desclot ha estat professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Durham University
(Anglaterra) i des de 1999 és escriptor “freelance” i és
especialista sobre conferències de temes musicals.

CONCERT: MOZART I VIENA

EL CLASSICISME VIENÈS: MOZART

Dijous, dia 9 de novembre 

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

Maria Teresa VERT, soprano

Daniel Garcia, piano

Acte obert a tothom

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Com ja hem estat fent des de principis d’any conti-
nuem després de les vacances d’estiu, les tertúlies
fotogràfiques que es fan al nostre local social a 2/4 de
9 del vespre. Els dies d’octubre que es faran aquestes
tertúlies són els dilluns 2 i 16.

Esperem la vostra assistència.

PROGRAMA DE SORTIDES 

TARDOR AL FORET D’ISSAUX (França)

Pont del Pilar: dijous, divendres, dissabte i diumenge,
12, 13, 14 i 15 d’octubre

Hem reservat per a nosaltres sols el Refuge de Badarrié,
(a 4 km de l’entrada del poble de Lourdios-Ichère a
l’Estivada d’Aspe) que és una antiga granja restaura-
da, amb cuina i llar de foc per poder preparar-nos el
menjar.

Esperem poder trobar el bosc d’Issaux en immillora-
bles condicions de tardor i admirar les Aiguilles
d’Ansabère i el Pic d’Anie (2.504 m).

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

Com que el refugi té una capacitat limitada a 20 pla-
ces, és imprescindible inscriure’s quan abans millor, a
secretaria del Centre.

Reunió preparatòria: a la tertúlia fotogràfica del
dilluns dia 2 d’octubre.

Per a més informació: Ton Grau. Tel. 661 20 34 30.

CONCURS - PROJECCIÓ DEL
CALENDARI 2007

Dijous, 26 d’octubre a les vuit del vespre

El passat mes de maig es van seleccionar les imatges
corresponents a la tardor i l’hivern per al Calendari del
Centre Excursionista de Terrassa.

Ara toca triar les de PRIMAVERA i ESTIU.

Termini per a la presentació de les imatges: dilluns,
23 d’octubre. Projecció i veredicte popular, dijous 26
d’octubre a les vuit del vespre a la que tots els socis
de l’entitat hi sou convidats.
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Bases per a la participació:

• Poden participar-hi tots els SOCIS del Centre
Excursionista de Terrassa.

• El nombre màxim de fotografies (primavera i estiu)
per participant és de QUATRE.

• Es poden presentar diapositives de PAS UNIVER-
SAL, de 4.5 x 6 cm i de 6 x 6 cm o bé IMATGES
DIGITALS.

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

• El tema serà el CENTRE EXCURSIONISTA, LES
ACTIVITATS QUE S’HI ORGANITZEN I ELS
ESPORTS O DISCIPLINES QUE S’HI PRACTIQUEN
(excursionisme, alta muntanya, esquí, escalada,
espeleologia, ciències naturals, fotografia, paisatges
naturals, etc.)

• Com a l’anterior edició de l’any 2006, hi han QUATRE
CATEGORIES: primavera, estiu, tardor i hivern. En la
present convocatòria, cada participant podrà pre-
sentar les seves imatges de primavera i estiu tenint
en compte que el nombre màxim de fotografies pre-
sentades EN TOTAL (les d’ambdues categories
sumades) no pot excedir de QUATRE per participant.

Presentació de les obres:

– Diapositives:
• Cal presentar-les amb marquets.
• Al marquet de cada diapositiva hi haurà d’haver,

escrit amb lletra clara, el nom i el telèfon o correu
electrònic de l’autor i el títol de la fotografia.

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

– Imatges digitals:
• Cal presentar-les gravades en CD o DVD, en

mode RGB, forma JPG i a 1024 píxels del costat
més llarg o 768 píxels del costat més curt com a
màxim.

• En el CD o DVD hi haurà escrit el nom i el telèfon
o correu electrònic de l’autor.

• Dins el CD o DVD hi haurà una carpeta per a cada
categoria en la qual l’autor vulgui participar i dins
de cada carpeta hi haurà les imatges correspo-
nents a aquella categoria. Els noms possibles de
les carpetes seran PRIMAVERA o ESTIU. Es
copiaran les imatges per a la projecció mitjançant
un procés automàtic que només reconeixerà
aquests noms.

• Hi haurà una altra carpeta que s’anomenarà ALTA on
hi haurà els originals (sense convertir a 1024 x 768
píxels).

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

Veredicte:

– El jurat serà el públic de la projecció.
– Cada assistent podrà atorgar deu vots a cada cate-

goria que anirà assignant a mida que avanci la pro-
jecció. Les 9 imatges més votades de cada categoria
seran les finalistes.

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

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

• La data límit per a la presentació de les imatges serà
el dilluns, 23 d’octubre.

• La projecció i veredicte popular serà el dijous, 26
d’octubre a les vuit del vespre a la Sala d’Actes del
Centre.

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

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

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
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CURS DE FOTOGRAFIA - TÈCNIQUES
AVANÇADES

Novembre i desembre de 2006

• Dilluns, 13 de novembre
Presentació del curs.

Les claus de la fotografia: de què depèn la qualitat
d’una fotografia?

Ampliació dels conceptes bàsics de la fotografia:
l’exposició, la nitidesa i la composició.

• Dilluns, 20 de novembre
L’exposició: comprendre el paper que juga l’exposi-
ció en l’aparença d’una imatge.

Pràctiques per tal de trobar l’exposició correcta.

• Dilluns, 27 de novembre
La nitidesa: quins paràmetres la determinen, com la
podem controlar.

Domini de la profunditat de camp i la distància
hiperfocal.

La profunditat de camp en macrofotografia.

Pràctiques de control de l’exposició.

• Dilluns, 4 de desembre
La composició: normes bàsiques i perquè i quan
saltar-se-les.
Pràctiques de composició.

• Dilluns, 11 de desembre
Introducció al flaix electrònic: coneixements bàsics i
eines necessàries.

Pràctiques de fotografia amb flaix electrònic.

• Diumenge, 17 de desembre
Matí: sortida pràctica.

Tarda: projecció i comentaris de les fotografies fetes
a la sortida.

INFORMACIÓ I INCRIPCIONS
A la secretaria del Centre Excursionista de Terrassa,
carrer de Sant Llorenç, 10, Terrassa, o al telèfon
93 788 30 30, els dies feiners de les 7 a 2/4 de 10 del
vespre. També podeu inscriure-us per mitjà de l’adreça
electrònica: centre@ce-terrassa.org

PREUS
Socis del CET .............................. 30 €
NO socis....................................... 100 €

El preu inclou el dret d’assistència a les sessions teò-
riques, a les sortides i a la documentació del curs.

NOTES
Totes les sessions es realitzaran a la Sala d’Actes del
Centre Excursionista de Terrassa, de 2/4 de 9 a les 10
del vespre.

Curs a càrrec de Francesc Muntada.

GRUP DE BOTÀNICA

CURS NATURA I
CULTURA POPULAR

Sabem distingir entre els
bolets que trobem al bosc,

quins són comestibles i
quins tòxics?

Voleu ampliar els vostres
coneixements sobre aquest món fascinant, collir-
los i identificar-los correctament, aprenent alhora
a preservar millor la seva diversitat?

La SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS us convida a fer-ho
a través d’aquest curset de NATURA I CULTURA
POPULAR impartit per Manuel Tabarés, expert i des-
tacat membre de la Societat Catalana de Micologia.

INSCRIPCIONS

Cal inscriure’s a la secretaria del Centre Excursionista.
La inscripció es tancarà en arribar als 30 participants.

PREUS
Socis del Centre Excursionista.........................................25 €
NO Socis del Centre Excursionista................................50 €
L’import s’abonarà en el moment de formalitzar la
inscripció.

PROGRAMA

PRIMERA SESSIÓ

Dilluns, dia 23 d’octubre

Sala d’actes del Centre, a les 8 del vespre

Introducció a la micologia. Paraules utilitzades en les
descripcions dels bolets. Caràcters macroscòpics del

SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS
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barret, peu carn i himeni o productor d’espores. Tipus
de fongs: sapròfits, paràsits i micorizògens. Exemples
amb imatges.

SEGONA SESSIÓ

Dimecres, dia 25 d’octubre

Sala d’actes del Centre, a les 8 del vespre

Principals bolets comestibles i verinosos. Afinitats i
diferències macroscòpiques. Consells per evitar intoxi-
cacions. Exemples amb imatges.

TERCERA SESSIÓ

Dissabte, dia 28 d'octubre
Sant Llorenç del Munt. Sortida de jornada completa.

Pràctiques de localització i reconeixement dels bolets
comestibles, bolets sense interès culinari i bolets veri-
nosos. Consells pràctics.

NOTA

Per al dia de la sortida de pràctiques, si hi ha possibi-
litats s’organitzarà un autocar, el cost del qual s’haurà
d’abonar entre els participants.

En cas de no ser possible, el desplaçament es farà en
cotxes particulars.

Cal equipar-se amb roba i calçat adequat i portar l’es-
morzar, dinar i beguda de motxilla. 

GRUP D’ORNITOLOGIA

Dissabte, 21 d’octubre

ITINERARI PEL PARATGE NATURAL
D’INTERÈS NACIONAL DE L’ALBERA
(ALT EMPORDÀ)

Durant aquest mes tornem a les contrades pirinen-
ques, en aquesta ocasió al seu extrem oriental, al
paratge de l’Albera. Situat a l’Alt Empordà, i fent fron-
tera amb la veïna França des del famós Tractat dels
Pirineus, l’Albera es pot dividir en dos sectors diferen-
ciats: el de Requesens-Bausitges, més humit i enlairat
(el Puig Neulós és el punt més alt amb 1.257 metres),
i el de Sant Quirze de Colera-Balmeta de caire plena-
ment mediterrani i on s’hi localitzen poblacions salvat-
ges de tortuga mediterrània (Testudo hermanni).

La diversitat d’ocells és notable per la combinació
de boscos caducifolis i mediterranis doncs s’hi han
detectat més de 200 espècies, entre les que desta-
quen la perdiu xerra, el picot garser gros, el pica-
soques blau o rapinyaires com les àligues daurada i
cuabarrada o el xoriguer petit, reintroduït recentment
amb èxit. L’itinerari que hem preparat ens aproparà a
aquesta gran riquesa biològica.
Reunió preparatòria: dimarts 17 d’octubre a partir de
les 20.30 h.
Hora de sortida: dia 21 a les 6.30 h. davant La Sirena
a la Rambleta del Pare Alegre. Anirem amb cotxes
particulars.
Cal portar: roba i calçat adequats, prismàtics, guia,
esmorzar i dinar.
* Recordeu-vos que aquest mes d’octubre ens troba-
rem els dies 3, 17 i 31 a partir de les 8.30 h al local del
Centre per tal de preparar activitats, sortides, etc.



23 de novembre, dijous
Xerrada sobre les diferents activitats de la SIS i del
Centre Excursionista, a càrrec de Francesc Navarro.

25 i 26 de novembre, dissabte i diumenge
Sortida a la Cueva de las Gloces (Fanlo, Huesca).

28 de novembre, dimarts
Examen teòric del Curset.

30 de novembre
Acte de clausura del 45è Curset d’Iniciació a l’Espe-
leologia. Lliurament de diplomes.
Conferència sobre l’expedició a Papua Guinea realitzada
aquest agost, a càrrec de Francesc Xavier Salamanca.

NOTES I NORMES DE PARTICIPACIÓ

– L’edat mínima per realitzar aquest curset és de
14 anys. Als menors d’edat, se’ls hi demanarà el
corresponent permís patern.

– El preu del Curset és de 100 €. Amb aquest preu
s’inclou: alta de soci del CET, realització del Curset,
material i llicència federativa amb la corresponent
assegurança a la “Mutualidad General Deportiva”.

– En fer la inscripció caldrà abonar l’import íntegre del
Curset, complimentar la fitxa d’inscripció, adjuntar
una fotocòpia del DNI i lliurar una fotografia mida
carnet.

– Les classes teòriques es faran a la Sala d’Actes del
Centre Excursionista de Terrassa, carrer de Sant
Llorenç, 10, a les 10 de la nit.

– Per a més informació i inscripcions, caldrà adreçar-se
a la secretaria del CET, carrer de Sant Llorenç, 10
(telèfon 93 788 30 30), els dies feiners de 7 a 2/4 de
10 del vespre, o be a la web de la SIS: 
www.ce-terrassa.org/sis.

Organitza:
Secció d’Investigacions Subterrànies (SIS) del Centre
Excursionista de Terrassa

Amb el suport de:
Federació Catalana d’Espeleologia i el Consell Català
de l’esport de la Generalitat de Catalunya

Col·laboren:
KORDA’S, CHARPOUA ESPORTS.
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SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

17 d’octubre, dimarts
Presentació del Curset.
Introducció i història de l’Espeleologia, a càrrec de
Salvador Vives i Jorba.

19 d’octubre, dijous
Classe teòrica sobre geologia i formació de les cavi-
tats, a càrrec de Marc Anglés.

22 d’octubre, diumenge
Sortida pràctica a una cavitat horitzontal: la Fou de
Bor (la Cerdanya).

24 d’octubre, dimarts
Classe teòrica sobre material personal i maniobres
bàsiques, a càrrec d’Albert Baucells.

26 d’octubre, dijous
Classe teòrica sobre instal·lació de cavitats, a càrrec
de David Galí.

29 d’octubre, diumenge
Sortida de pràctiques a Les Foradades de la Serra de
les Pedritxes.

31 d’octubre, dimarts
Classe teòrica sobre bioespeleologia i protecció del
medi subterrani, a càrrec de Carles Dalmases.

2 de novembre, dijous
Classe teòrica sobre prevenció d’accidents i auto-
socors, a càrrec de Cristòbal Pérez.

5 de novembre, diumenge
Sortida pràctica a l’avenc del Llest, avenc de Les
Pinasses (Serra de l’Obac) i avenc del Club (Sant
Llorenç del Munt).

7 de novembre, dimarts
Classe teòrica sobre topografia subterrània, a càrrec
de Carlos Casas i Santi Samper.

12 de novembre, diumenge
Sortida pràctica a l’avenc de Can Sadurní i avenc
Font i Sagué (Arcada Gran), al massís de Garraf.

16 de novembre, dijous
Classe teòrica sobre exploracions a cavitats alpines,
a càrrec de Francesc Xavier Salamanca.

19 de novembre, diumenge
Sortida a l’avenc de l’Espluga (Serra de l’Obac) i
avenc de la Carbonera (Sant Llorenç del Munt).

45è CURSET D’INICIACIÓ A L’ESPELEOLOGIA

Octubre - Novembre 2006
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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

No es validarà cap butlleta d’inscripció enviada per
fax ni cap ingrés en compte via transferència, sent
només vàlides les inscripcions realitzades a través de
la web de www.10de1000.com

Sortida: a les 8.00 h. des del pàrquing del cremallera
a Queralbs (Ripollès)

La recollida dels dorsals es realitzarà el dissabte 21
d’octubre des de les 18.00 h. fins les 21.30 h. o el diu-
menge 22 a partir de les 7 h. a l’Alberg Maristes La
Farga, situat a 1 km. abans d’arribar al poble de
Queralbs.

Perfil: www.ce-terrassa.org

• Es realitzarà un breefing (explicació-resum de la cursa,
estat de l’itinerari, presentació general) el dissabte
21 a le 20.00 i a les 20.45 h. a l’Alberg Maristes La
Farga.

• Hi haurà servei de massatges, dutxes, renta-BTT a
l’arribada, dinar per participants i/o acompanyants
al preu de 10 € a pagar en recollir els dorsals.

• Enguany la sortida de la cursa es realitzarà al pàr-
quing del cremallera (uns metres abans del lloc
tradicional). L’accés amb tren-cremallera fins al san-
tuari de Núria romandrà tancat per obres, sent a peu
la única manera d’accedir-hi pels acompanyants.

• El temps màxim de realització de la prova és de 6 h.,
desqualificant els corredors que no aconsegueixin
passar el cim del Puigmal a les 3.5 h. de l’inici de la
prova.

• Entrega de premis i sorteig de materials en acabar
en la prova (13.30 h.).

• Hi haurà un servei de pujada de material dels corre-
dors fins a Fontalba que sortirà des de Queralbs a
les 7.30 h.

• El llistat d’inscrits definitius es podrà consultar en
aquest web en breu.

Moltes gràcies i bona sort en la cursa.

9a DUATLÓ ALTA MUNTANYA DE CATALUNYA

22 d’octubre 2006

Informació: 650 333 797 de 19.30 a 21.30 h.

38è CURS D’EXCURSIONISME
OCTUBRE 2006 - JUNY 2007

Cal tenir entre 14 i 17 anys.

Informació i inscripcions a la secretaria del Centre fins el dia 25 d’octubre. 

Preu del curset: 90 € (inclou tarja federativa amb la corresponent assegurança).

Totes les conferències i reunions es faran al CET a les 9 del vespre.

OCTUBRE

Dimecres, dia 25

Presentació del curs a càrrec d’Àngel Casanovas, president del CET.
Conceptes bàsics sobre equipament, material i alimentació.

Dissabte i diumenge, dies 28 i 29 d’octubre

Sortida a la zona de Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac.
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Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

TEMPORADA 2006-2007

EL CAMÍ DEL NORD O DEL CANIGÓ (GR-83)

1a etapa. MATARÓ - VALLGORGUINA
(21,00 km)

Diumenge, dia 22 d’octubre

L’etapa inicial d’aquesta ruta surt d’arran del mar, a la
platja del Callao prop de l’ermita de Sant Simó.
Anirem seguint la riera del mateix nom aigües amunt
fins a trobar el camí de les Cinc Sènies que agafarem
pujant cap al turó d’Onofre Arnau (132 m). Excel·lent
vista del Mataró agrícola, passem per sobre de l’auto-
pista i anem en direcció al Parc Natural del
Montnegre-Corredor gaudint de bones vistes sobre el
Maresme. Passem per Sant Miquel de Mata seguim
cap a Can Flaquer i Sant Martí de Mata i continuem
cap a la font del Mal Pas i la Creu de Rupit en direc-
ció a la urbanització de Collsacreu (360 m) i en arribar
a Coll Senís deixarem el GR per anar cap a
Vallgorguina ja que és l’únic lloc on pot venir l’autocar
(altrament l’etapa seria de 34 km fins a l’estació de
tren de Riells-Viabrea), cosa que ens obligarà a la pro-
pera etapa a iniciar-la en aquesta localitat.

Malgrat que passarem per pistes amples i urbanitza-
cions, el Parc Natural del Montnegre-Corredor és un
indret que val la pena visitar.

Dificultat: *

Desnivells acumulats aproximats: (+400 m) (–250 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 7 del
matí. Ja que el desplaçament és més curt, podem
dormir una horeta més.

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,
ambdòs 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: 14 euros per als socis, 17 euros
per als no socis.

Organitza: Vocalia de Senders.

Vocals: Robert Rué, tel. 93 788 06 48, Hermógenes
Díez, tel. 646 53 61 87, Enric Cortés, tel. 687 55 88 75,
Joan Perich, tel. 629 07 47 70.

PROPERA ETAPA
Dia 19 de novembre
VALLGORGUINA - RIELLS DEL MONTSENY
(28,800 km)

PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS -CXLIX- 2a època

CAMINADA PER LA VALL DE
CAMPRODON (Ripollès)

Diumenge, dia 29 d’octubre
Resseguir, motxilla a l’esquena i sense pressa, l’itine-
rari que tot seguit us proposem, és una bona opció
per conèixer un dels paisatges més encisadors de la
Vall de Camprodon. Recorregut circular de gran rique-
sa paisatgística i naturalista, on la tranquil·litat i la sen-
sació de descoberta són presents a cada pas, ja que
no és conegut per molta gent, cosa que reforça enca-
ra més aquest interès. L’itinerari en si no pressuposa
cap dificultat per al caminant.

Aquest traçat té el seu lloc d’inici i arribada en un
punt de la carretera que uneix les poblacions de
Camprodon i Setcases on ens deixarà l’autocar. Ens
trobem en el punt més baix de la Vall de Catllar i de
tota l’excursió. Traspassem per un pont el riu Ter i tot
seguit la Vall de Catllar en la qual ens endinsem
aquesta vegada només per creuar-la.

El camí creua la riera per sobre uns troncs instal·lats
expressament que li fan de pont. Un cop a l’altra ban-
da, el corriol puja fent una ziga-zaga i continua pujant
suaument, entra en una frondosa roureda, creua el
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torrent de les Tallades, passa pel davant de la casa del
mateix nom (aquí hi dedicarem una bona estona per
esmorzar) i s’enfila amunt. Al cap de poc es passa per
un pont que supera per sobre a la canonada d’aigua
de la central hidroelèctrica de Tregurà i ens condueix
seguidament al poble de Tregurà de Dalt. Ens trobem
en el punt més alt de la nostra caminada.

Som a la plaça de Tregurà de Dalt, el poble més alt de
la Vall de Camprodon, on es troba la font d’aigua pota-
ble de Sant Julià i al costat un abeurador. Prenem el
camí sense asfaltar que segueix el Canal de Tregurà,
des de sota la Bassa que en realitat és un embassa-
ment prou gran que recull l’aigua de la riera del Catllar
i de la riera de Tregurà, per poder “entubar-la” fins a la
central de Tregurà, on després de “turbinar-la” per
generar energia elèctrica, la deixa anar al riu Ter. El
camí planer que ens porta cap a la Vall de Catllar entre
serrats i clots, de vegades pel costat i de vegades per
sobre mateix del canal que està tapat i que ens acom-
panyarà gairebé en una tercera part del recorregut de
la nostra excursió.

Arribem al clot i torrent del Falgar. Al fons de la vall
veiem la carretera, el poble de Setcases i per sobre, el
cim de l’emblemàtica muntanya de Costabona. 

Tot caminant sobre el canal trobarem una comporta
que li fa de sobreexidor. El camí, planer, ens portarà
fins a Riera del Catllar i a la Presa del Canal. En aquest
punt es recull l’aigua que a través del canal arriba a la
Bassa que haurem deixat al poble.

Poc després trobem la cabanya del Barrut, on a l’es-
tiu hi vivien els pastors i vaquers que guardaven el
bestiar. A partir d’aquí agafem la pista que de baixada
ens portarà a la cabanya del Ras.

Deixem la pista i agafem un senderò que a través de la
closa ens porta en davallada, pel mig del bosc, un altre
cop dins la vall del riberal del Catllar. Ascendim un xic
la riera per veure i contemplar un bonic salt d’aigua. En
acabar i fetes les fotos de testimoniatge, recularem
encetant un corriol que, ara per la dreta i després pel
costat esquerre del riberal segueix el curs de l’aigua
amb racons que val la pena conèixer-los. Ara respira-
rem la humitat del bosc caminant riera avall tot escol-
tant la remor de les seves aigües clares i cristal·lines.

En un desnivell pronunciat del terreny es forma un
espectacular salt d’aigua anomenat Quer Roig, que
cau a un petit gorg en un bell racó. Un lloc bonic de
veure, sobretot per la seva vegetació humida.

Continuem baixant pel marge esquerre de la riera fins
desembocar a un revolt d’una pista forestal que en
suau pujada ens menarà a la casa de pagès de Catllar,
que surt mencionada ja en un document de l’any
1194. Al seu costat s’hi troba una ermita romànica,
senzilla i petita, on la gent de l’entorn venera amb
especial devoció la Mare de Déu del Catllar. En aquest
lloc dinarem de motxilla tots plegats, caminadors i no
caminadors. 

En acabar agafarem un sender que baixa fent tres o
quatre llaçades fins a la carretera, lloc on haurem ini-
ciat la caminada. Serà ja l’hora de tornar cap a casa.

Els no caminadors passaran el matí visitant la bonica
població de Camprodon.

Temps de marxa efectiva: unes 4 hores.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos de Terrassa
a les 6.45 h del matí.

Tornada: a la vesprada.

Pressupost: 11 €.

Inscripcions: A partir del 16 d’octubre. Termini el 24
d’octubre.

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

PROPERA SORTIDA
Dia 19 de novembre
PUIGSACALM (Garrotxa)

Inscripcions: Del 6 al 14 de novembre
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VOCALIA D'HISTÒRIA

CONÈIXER EL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC

(VIII) EL ROMÀNIC DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Diumenge, dia 15 d’octubre

Des de la Vocalia d’Història de la Secció d’Excur-
sionisme del CET, organitzem aquesta 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 els restants 3 elements
arquitectònics d’època romànica, situats al terme muni-
cipal de Sant Cugat del Vallès.

Itinerari previst: Sant Cugat - La Torre Blanca - can
Borrell - Sant Medir - Sant Adjutori (Santa Maria de
Gausac) - La Torre Negra - Sant Vicenç de Vallarec o
del Bosc i Sant Cugat del Vallès. Uns 5 - 6 km aproxi-
madament.

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 € (tren).

Vocals: Miquel Domingo, Miquel Palet, Àngels
Comellas, 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 tren.

PROGRAMA PER AL CICLE 2006-2007

2006

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.
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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

FARIGOLA KINDER (LIXXX)

SANT SALVADOR DE LES ESPASES

Diumenge, 22 d’octubre

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 l’ermita de
Sant Salvador de les Espases. Tot i estar situada al

Baix Llobregat, ha estat sempre un dels punts d’in-
terès dels excursionistes terrassencs.

Itinerari previst: Urb. “can Serra”, Serra de l’Orpina,
Coll Bram, La Miranda i Sant Salvador de les Espases.
Tornada a la Urb. “can Serra” desfent el camí. Uns 6-7
km aproximadament.

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació d’auto-
busos de Terrassa 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.
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LA IDEA

per Jordi Sebastià i Galí

Era un home molt estrany. Passejava sempre distret
absent del que l’envoltava. Multitud de projectes ina-
bastables ocupaven el seu esperit en raonaments
profunds molt meritoris. Entre tots però traspuava
l’essència d’una idea insistent, repetida, central en el
batibull neuronal d’aquell cervell tan ben disposat. Tan
sols li mancava una concreció física, un dibuix, una
frase unes paraules guarnides de color, mètrica o
moviment. Li calia la clau per fer-la present. Un front
ample solcat d’onades de saviesa i unes temples
riques en platejades iriscències avalaven la tenacitat
continguda del nostre home. La idea, ell n’estava con-
vençut, existia més enllà de qualsevol dubte raonable,
però es resistia a fer-se a la llum. Era omnipresent i
inabastable, i alhora intransmissible ja que era mancada
d’un suport d’acotació comprensible.

El tràfec intel·lectual en el que estava immers no
deixava que relaxés l’enteniment en qüestions més quo-
tidianes, mundanes o plaents. Sense anar més lluny,
aquell dia, en un intent desesperat d’abraçar la seva
idea definitivament, ja s’havia saltat l’esmorzar i el
dinar, una resta de femta canina li havia ensopegat la
sola de la sabata i encara duia els calçotets a l’inrevés.
Les idees potents ja ho tenen això, t’aclaparen fins a
ofegar-te en el teu propi pensament.

L’home estava convençut que la seva idea havia de
ser útil, sublim. Que hauria de representar un gran
avantatge per a la humanitat, potser resoldria la fam al
món, la misèria o els conflictes més esgarrifosos. No
podia passar desapercebuda per a ningú amb dos
dits de front sinó volia ser titllat d’egoista o monstre
insolidari, fins i tot podia representar un avantatge
econòmic de primer ordre. Després de profundes
reflexions va deduir que una idea com aquella faria
baixar l’atur a nivells indestriables i se’n derivaria un
benestar general inqüestionable. No caldria emigrar,
desapareixeria l’economia submergida i potser no cal-
dria ni treballar. Els fruits de la terra ens serien donats
en un nivell d’abundància, ponderat de forma molt
equilibrada a les necessitats d’una població cada cop
més relaxada i feliç.

Seguint aquell fil argumental ja no li va quedar cap
dubte que era al govern al qui havia d’oferir-ne la pri-
mícia, o potser no, a una corporació de bons homes o
potser a l’ONU. En la seva clarividència més espontània

va albirar els esdeveniments. Va posar-se a imaginar i
quasi a visualitzar al·lucinadorament el futur.

El tracte seria signat amb tota pompa i cerimònia. Les
autoritats mundials disposarien de grans medis mate-
rials i humans per explicar-la arreu en tota la seva
dimensió i contingut. Rebria honors, glòria i distin-
cions. Tothom en parlaria, els diaris, les televisions,
reporters d’arreu del món es desplaçarien a Vilade-
cavalls, lloc on residia, per ampliar-ne la informació o
esbrinar-ne la gènesi. La seva imatge seria coneguda
fins els racons més allunyats del planeta. La gent llui-
ria la seva foto a tota mena de complements, bosses,
samarretes, gorres... Fins i tot una marca reconeguda
de llencèria eròtica hauria tingut l’atreviment d’utilit-
zar-la. Més d’una damisela ja de bell antuvi, es lliura-
ria de cos i ànima, però sobretot de cos, als seus
desigs més ardorosos. El camí de la fama mundial
s’obria davant seu com una gola afamada de profun-
ditats inabastables. En farien cançons rock, punk,
balades i fins i tot sevillanes. Sèries televisives recrea-
rien la seva biografia més oculta i els llocs que algun
dia havia trepitjat esdevindrien catedrals de culte a la
seva persona.

A la fi però, l’enveja irrompria amb una força destruc-
tiva de nivell proporcional a la seva popularitat, ene-
mics insospitats trasbalsarien la placidesa que la idea
podia aportar a la seva vida. Un dia, un boig potser, li
engegaria dos trets molt ben dirigits i mentre fos al llit
de mort s’adonaria que en els fons havia estat,
almenys per a ell, una mala pensada.

Va respirar reconfortat en adonar-se que somniava
despert. Per sort la idea encara era allà dins al seu cap
privilegiat fluctuant entre sinapsis esmunyedisses.
Fora però de la seva dèria, el món resseguia els
camins de la vulgaritat més insulsa. Neguitós, va mirar
amunt i avall per situar-se, no sabia on era. Una ferum
inconfusible va inundar el seus narius d’un fàstic con-
tingut, i per acabar-ho d’adobar la panxa queixosa li
reclamava el tribut alimentari. El Sol lluïa alegrement
ignorant de la buidor que el corprenia. Va ullar la bit-
lletera i sense meditar-ho gens es va asseure al primer
restaurant que va trobar... Mentre s’endormiscava, tip
de menjar i beure va oblidar que abans, només feia
una estona havia estat a punt d’encalçar una idea.

La tarumba, estiu 2005



19

Benitosports
Especialistes en:

ESQUÍ - SNOWBOARD - MUNTANYA




