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Exposició realitzada per SEO/BirdLife 
i la Fundació Territori i Paisatge de 

l’Obra Social Caixa Catalunya

Sala d’Actes del Centre Excursionista de Terrassa, 
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Presentació de l’exposició el dia 6 de novembre, a les 8 de la tarda,
a la Sala d’Actes del Centre Excursionista de Terrassa.
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

NOVEMBRE 2006
Del 6 al 29 - Exposició “L’Àguila 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
6, dilluns - L’Àguila Cuabarrada, una espècie amenaçada Centre-Actes

- Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia
7, dimarts - Assemblea Extraordinària Centre

- Classe teòrica 45è Curset d’Espeleologia SIS
8, dimecres - Conferència sobre orientació per la muntanya Curs d’Excursionisme
9, dijous - “El Classicisme Vienès: MOZART” Centre-Actes

- Classe teòrica 45è Curset d’Espeleologia SIS
11, dissabte - Sortida al parc natural del Garraf. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals
11 i 12, dis. i diu. - Sortida a la zona de Montserrat Curs d’Excursionisme
12, diumenge - Conèixer el patrimoni arquitectònic –IX– Vocalia d’Història S. d’Excursionisme

- Sortida pràctica 45è Curset d’Espeleologia SIS
13, dilluns - Curs de Fotografia - Tècniques Avançades S. de Fotografia
14, dimarts - Classe teòrica 45è Curset d’Espeleologia SIS
16, dijous - Els camins de l’aigua Centre-Actes

- Classe teòrica 45è Curset d’Espeleologia SIS
18, dissabte - 33a Benvinguda a la neu Secció d’Esquí
18 i 19, dis. i diu. - Sortida de fotografia. Els Castells de Gaià S. de Fotografia
19, diumenge - 2a etapa El camí del Nord o del Canigó. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

- Petites Travessades Familiars –CL– 2a època S. d’Excursionisme
- Sortida Farigolakinder LXXX S. d’Excursionisme
- Sortida pràctica 45è Curset d’Espeleologia SIS

20, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia
- Curs de Fotografia - Tècniques avançades S. de Fotografia

22, dimecres - Conferència sobre vies ferrades Curs d’Excursionisme
23, dijous - Envoltant els Mallos de Riglos Centre-Actes

- Classe teòrica 45è Curset d’Espeleologia SIS
- Reunió programa col·lectives esquí de muntanya S. d’Alta Muntanya

25, dissabte - Dinar de Germanor Centre
- Sortida a les Martines i Galliners. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

25 i 26, dis. i diu. - Sortida a una via ferrada i pràctiques d’orientació Curs d’Excursionisme
- Sortida pràctica 45è Curset d’Espeleologia SIS

26, diumenge - Sortida matinal de botànica. Grup de Botànica S. de Ciències Naturals
- Excursió a la Garrotxa. Olot-Santa Pau. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme
- Travessa integral Collbató – can Masana. S. d’Alta Muntanya

27, dilluns - Curs de Fotografia - Tècniques avançades S. de Fotografia
- Inici inscripcions temporada d’esquí Secció d’Esqui

28, dimarts - Examen teòric 45è Curset d’Espeleologia SIS
30, dijous - L’Evolució: La solució abans que el problema Centre-Actes

- Acte de clausura del 45è Curset d’Espeleologia SIS

DESEMBRE 2006
4, dilluns - Curs de Fotografia - Tècniques avançades S. de Fotografia
11, dilluns - Curs de Fotografia - Tècniques avançades S. de Fotografia
17, diumenge - Sortida pràctica. Curs de Fotografia S. de Fotografia

- Sortida Farigolakinder LXXXI S. d’Excursionisme
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA

DINAR DE GERMANOR

El Centre Excursionista de Terrassa es complau en convidar-vos al tradicional Dinar de Germanor, en el
transcurs del qual lliurarem les medalles commemoratives a tots aquells associats que enguany assoleixen
els vint-i-cinc i cinquanta anys d’antiguitat i fidelitat envers la nostra entitat.

El dinar tindrà lloc el dissabte dia 25 de novembre de 2006, a les dues de la tarda al “Restaurant Imperial”,
carretera de Matadepera, núm. 60, de Terrassa.

Nota: Preguem feu la reserva amb antelació a la secretaria del Centre, de dilluns a divendres, de 7 a 2/4 de
10 del vespre. Telèfon 93 788 30 30.

Ens complau comunicar a tots els nostres associats que enguany assoleixen els 25 i 50 anys d’antiguitat
a l’entitat, que en honor seu celebrarem un dinar d’homenatge i germanor, en el qual els lliurarem les
medalles acreditatives a la seva fidelitat.

El dinar el celebrarem al Restaurant Imperial, a la ctra. de Matadepera, núm. 60, el dissabte dia 25 de
novembre, a les dues de la tarda. Recordem que l’aparcament és gratuït, al carrer Llibertat, núm. 57
(darrera el restaurant).

Preguem confirmeu la vostra assistència a la secretaria del Centre.

50 anys

Ricard Alegre Morillo

Rosa M. Escudé Munill

Jaume Marcet Riera

Marcel Relats Mirosa

Francesc Soler Llamas

Montserrat Tomasa Solsona

Virgili Vera Junyent

Joan Verdera Letosa

25 anys

Francesc Aura Llargués

Antoni Cadevall Vigués

Rosa Carreras Fernández

Mercé Casanovas López

Joan Codina Boixadera

Ramon Codinas Fort

Joan Crispí Escursell

Ferran Escobar Santo Tomás

Conxita Falces Bascompte

Josep M. Ferran Cabeza

Xavier Font Munill

Irene Fustagueras Farré

Enric Carles Gil Martínez

Francesc Granero Torné

Jordi Guiu Fusté

David Llobet Oviedo

Santiago Llobet Oviedo

Antoni Llonch Bonhora

Miquel López Asens

Margarida Marqués Tarrés

Montserrat Masip Castillo

Santi Prat Sorribas

Mireia Prat Sorribas

Andreu Puntí Canton

Rosa Riera Dalmau

Rosa M. Soldevila Navarro

Rosa Sucarrats Font

Montserrat Tintoré Gassó

Jaume Valls Droguet

Elena Valls Puyol

Josep Verderi Arcos

Francesc Zapater Coma
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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

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.

AMB EL SUPORT DE:

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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CENTRE DE TECNIFICACIÓ 
D’ALPINISME DE CATALUNYA

TEMPORADA 2007

OBJECTIUS
Preparar a un grup de joves esportistes per tal que puguin desenvolupar, amb la màxima seguretat, acti-
vitats alpinístiques d’alt nivell arreu del món (Pirineus, Alps i massissos extraeuropeus). Eventualment faci-
litar-los la participació en expedicions a cims de gran altitud, integrar-se a l’equip estatal de “Jóvenes
Alpinistas” de la FEDME o fins i tot participar en competicions estatals i internacionals d’alpinisme.

DESTINATARIS
El CTAC està dirigit a una selecció de 8-10 joves alpinistes d’ambdós sexes i que reuneixin els requisits
següents:

• Edat entre els 18 i els 25 anys
• Llicència esportiva de la FEEC de l’any en curs, modalitat D o E.
• Experiència. bona condició física i alt potencial esportiu.
• Voluntat i compromís per participar en el programa anual.
• Superar les proves de selecció, demostrant un bon nivell esportiu.

Nivell mínim requerit en les proves de selecció
• Escalada en roca: 6a i A1 en cap de cordada.
• Escalada en glaç: 80º, en cap de cordada.
• Esquí de muntanya: viratge paral·lel en pista.

ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT
El CTAC neix amb vocació de continuïtat en el temps. El període d’integració dels joves en el CTAC serà
d’un any natural, amb possibilitat de repetició per una sola vegada (superant la corresponent convocatò-
ria). El programa s’estructura en diverses concentracions de 2 o 3 dies al llarg de l’any, una estada als Alps
d’una setmana de durada i una estada final als Pirineus. Els continguts del treball anual es desenvolupen
amb una àrea tècnica, estratègica i tàctica i una àrea de la condició física, psicològica i cognitiva.

COSTOS I OBLIGACIONS PER ALS PARTICIPANTS
Els participants hauran d’abonar uns drets d’inscripció a les proves d’accés de 40 €, que s’hauran de fer
efectius un cop superada la pre-selecció. Un cop superat el procés de selecció i les proves mèdiques, els
esportistes seleccionats hauran d’assumir un compromís d’assistència i participació durant tot l’any, així
com les despeses de desplaçament i allotjament en les diverses concentracions sense haver de liquidar
drets d’inscripció anual.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI
Els interessats hauran de fer arribar a l’àrea tècnica de la FEEC, per correu postal, electrònic, fax o perso-
nalment el Full d’inscripció amb l’historial esportiu (full adjunt).

El termini d’inscripció acaba el dijous 31 de desembre de 2006.

PROVES DE SELECCIÓ
En cas de ser admesos a les proves de selecció caldrà presentar la documentació següent:

• Llicència federativa de la FEEC (amb fotocòpia).
• Haver nascut entre els anys 1982 i 1988 (amb fotocòpia DNI).
• Certificat mèdic d’aptitud física per a la pràctica de l’alpinisme (original).
• 2 fotografies actuals format carnet.

Els participants hauran de portar el seu material i equipament personal complet per a escalada en roca,
alpinisme i esquí de muntanya, a més de botes de “trekking” o calçat lleuger de muntanya.

CALENDARI PREVIST
Està previst que les proves de selecció es realitzin durant el mes de gener, en un lloc a concretar en funció
de les condicions.

El procés de selecció continuarà amb una entrevista personal i les proves mèdiques.
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BIBLIOTECA

Donatiu de la Diputació de Barcelona:

– Camins i fonts de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Guies de descoberta, 1. Barcelona: Diputació de
Barcelona. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac, 2005.

Donatiu d’Àngel Casanovas:

– DURAN i CODERCH, Salvador; 50 aniverari Centre
Excursionista de Banyoles. Banyoles: Centre
Excursionista de Banyoles, 2003.

Donatiu del Consell Comarcal del Vallès Occidental:

– Mapa del riu Ripoll. Escala 1:30.000. Entorn natural
i recursos patrimonials des del seu naixement fins
al seu aiguabarreig amb el Besòs. Projecte FIL: El
Riu com a Fil de la Vida. Consell Comarcal del
Vallès Occidental, 31 d’agost de 2006.

Donatiu de Neus Marcé (9):

– CARDÚS, Salvador; El Castillo Cartuja de Vallparadís.
Visión històrica. Terrassa: Patronato Pro Castillo
Cartuja de Vallparadís, 1954.

– CARRERAS i CANDI, Francesc; Lo Castell de la
Roca del Vallès. Estudi històric documentat.
Barcelona: Impremta i llibreria l’Avenc, 1985. Edició
Facsímil editada per l’Ajuntament de la Roca del
Vallès el 1988.

– CASAS, Joaquim; El Maresme. Comarques de
Catalunya 1. Barcelona: Albertí editor, 1959.

– DDAA; Panoràmica Vallenca Contemporània. Valls:
Institut Estudis Vallencs, 1986.

– Guia de Montserrat. Monestir de Montserrat, 1943.

– Guia cartogràfica: Sant Salvador de les Espases.
Puigventós, Olesa, Monistrol, Camí Històric a
Montserrat. Terrassa, Coll Cardús, Monistrol.
Granollers: editorial Alpina, 1966.

– JOLIS, Agustí; SIMÓ de JOLIS, Ma Antònia; Pallars
Aran. Del Garona i Noguera Ribargoçana al Noguera
Pallaresa. Barcelona: Centre Excursionista, Club
Alpí Català, 1961.

– SOLER CARNICER, J.; Rutes Valencianes. València.
Eliseu Climent (editor). Papers bàsics 3 i 4, 1982.

– VVAA; Guia del Berguedà. Manresa: Àmbit de
Recerques del Berguedà, 1988.

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

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

Conferència, amb il·lustracions musicals, a càrrec de
Miquel Desclot, poeta.

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

Acte que se celebra en commemoració del 250 aniver-
sari del naixement de Wolfgang Amadeus Mozart.
(1756-2006).

Acte obert a tothom.

CONCERT: MOZART I VIENA

EL CLASSICISME VIENÈS: MOZART

Dijous, dia 9 de novembre 

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

A càrrec de: Maria Teresa Vert, soprano
Daniel Garcia, piano

Acte que se celebra en commemoració del 250
aniversari del naixement de Wolfgang Amadeus Mozart.
(1756-2006).

Acte obert a tothom.
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L’ÀGUILA CUABARRADA, UNA
ESPÈCIE AMENAÇADA

Dilluns, dia 6 de novembre

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Presentació de l’exposició i xerrada a càrrec de Jordi
Prieto, expert en conservació i tècnic de SEO/BirdLife,
d’aquesta exposició.

La mostra pretén ser una eina de difusió de l’estat de
conservació d’aquesta au i de les accions i propostes
de conservació iniciades per nombroses entitats con-
juntament amb SEO/BirdLife. Composta per 12 pla-
fons que ens apropen a la realitat de l’àguila cua-
barrada, ha estat realitzada per la Societat Espanyola
d’Ornitologia (SEO/Birdlife) i la Fundació Territori i
Paisatge de l’Obra Social Caixa Catalunya.

L’exposició romandrà oberta a la Sala d’Actes del
Centre Excursionista de Terrassa, del 6 al 29 de
novembre.

ELS CAMINS DE L’AIGUA

Dijous, dia 16 de novembre

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de Joan Pallisé i Clofent, autor del llibre i
director del Servei Meteorològic de Catalunya

El llibre que serà presentat amb aquesta conferència
té com a eix principal la recerca i localització de fonts
naturals, enmig d’un territori geològicament interes-
sant i d’orografia complicada com és la regió nordest
de les muntanyes de Prades. 

Ens il·lustrarà la conferència amb una documentada
projecció de transparències sobre els orígens del tre-
ball, la metodologia emprada, les causes hidrogeolò-
giques del funcionament de les fonts, els seus mites,
els noms, les mesures de cabal, les analítiques,... i els
problemes d’abastament d’aigües de la vila de
Montblanc que, com a la majoria de poblacions medi-
terrànies, era endèmic; i si bé teníem notícia que a
finals del XVII ja havia provocat alguns maldecaps,

sabem que la vila trobà una solució elegant i sosteni-
ble al llarg dels segles XIX i XX, nodrint-se d’aigües de
gran qualitat que procedien de fonts i pous de les
muntanyes que l’envolten. Paradoxalment, fou enmig
dels debats sobre Sostenibilitat i la Nova Cultura de
l’Aigua quan Montblanc perdé aquell milió de litres
d’aigua que li era factible obtenir i passà a dependre
quasi exclusivament de l’aigua de l’Ebre. 

Al capdavall, també copsarem la inquietud de l’autor
qui, com els nostres avis, mira amb desconfiança a
tots aquells qui volen salvar la humanitat i desco-
neixen els principis més elementals de funcionament
dels sistemes naturals i del territori que tenen més a
l’abast. Darrera el parany de la mundialització s’hi
amaga la pèrdua d’uns valors i de la cultura que repre-
senten els noms propis que farcien el territori i que,
com les fonts, podem perdre si no en tenim cura.

ENVOLTANT ELS MALLOS DE RIGLOS

Dijous, dia 23 de novembre

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Projecció del video, realitzat pel company Màrius Ferrer,
en ocasió de l’excursió cloenda del cicle 2005-2006
de les PETITES TRAVESSADES FAMILIARS.

L’EVOLUCIÓ: LA SOLUCIÓ ABANS QUE
EL PROBLEMA

Dijous, dia 30 de novembre

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de Jorge Wagensberg, director de l’Àrea de
Ciència i Medi Ambient de la Fundació “La Caixa”. 

Quan la incertesa de l’entorn augmenta, un individu no
té temps d’esperar que una mutació per atzar resolgui
el problema. Per aquest motiu, la matèria viva pot
acumular innovacions supèrflues: són les solucions a
problemes que encara no s’han presentat.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Novembre: els dilluns 6 i 20 a les 20.30 h.

PROGRAMA DE SORTIDES 

ELS CASTELLS DE GAIÀ

Dissabte i diumenge, 18 i 19 de novembre 2006

La Ruta dels Castells de Gaià ens convida a descobrir
nombroses edificacions gairebé mil·lenàries a través
de la frontera natural que suposà el riu Gaià en temps
de la Marca Hispànica. Castells i torres, en diversos
estats de conservació, resten amagats al viatger,
resistint el pas dels anys i recordant-nos constant-
ment el passat d’aquestes terres. 

Es tracta d’un retrobament amb l’època medieval i
amb la natura, a cavall de les comarques de la Conca
de Barberà, de l’Alt Camp i del Tarragonès. 

Reunió preparatòria: Tertúlia fotogràfica del dia 6.

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.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

• 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.
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GRUP DE BOTÀNICA

SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA-CULTURAL

VALLS DEL MONTCAU-PONT DE
VILOMARA

Diumenge, dia 26 de novembre

Amb aquesta sortida us proposem una bònica mati-
nal, que no sols serà de botànica –veurem caducifolis
de ribera i altres–, sinó que inclourem una visita
cultural a un patrimoni sovint oblidat i avui dia molt
desconegut.

Serà una excursió pel torrent del Flequer, al terme de
Pont de Vilomara, dintre de les anomenades valls del
Montcau.

Veurem i conèixerem les Tines, avui patrimoni cultu-
ral, que ahir era lloc de treball i d’esforç. Les tines són
totes fetes de pedra seca i servien per premsar el raïm
i fer-ne vi.

Dins els termes de Pont de Vilomara, Talamanca, Mura
i Rocafort, en els segles XVIII i XIX, hi havia prop de
1500 hectàrees dedicades sols al cultiu de la vinya,
s’ha de veure, com eren els terrenys on es varen cons-
truir les Tines i es plantaren les vinyes per tenir una
visió de l’esforç d’aquells homes i dones.

Lloc i hora de sortida: A les 8 del matí davant el Cen-
tre Cultural de la Caixa de Terrassa.

Desplaçament: En cotxes particulars.

GRUP D'ORNITOLOGIA

PASSEIG PELS DOMINIS DE L’ÀGUILA
CUABARRADA: ITINERARI PEL PARC
NATURAL DEL GARRAF

Dissabte, dia 11 de novembre

Coincidint amb l’exposició sobre l’Àguila cuabarrada
que tenim al local del Centre programem la sortida
d’aquest mes com un passeig per alguns dels dominis
territorials que aquesta espècie té a Catalunya.
Concretament ens acostarem al Parc Natural del
Garraf on hi nien diverses parelles. L’ambient obert
dominat per rocams, brolles i garrigues que caracte-
ritza aquest espai és idoni per aquestes àguiles i per a
d’altres rapinyaires que necessiten espais oberts per

caçar. Alhora aprofitarem per observar l’avifauna típica
d’aquests ambients en un itinerari que ens portarà al
punt més alt del massís, la Morella, a 594 m sobre el
nivell del mar. També ens acostarem al centre d’infor-
mació del parc a la masia de La Pleta on podrem visio-
nar les imatges d’un niu d’àguila cuabarrada que es
segueix per webcam des de l’any 2003 dins el programa
de seguiment de l’espècie.

Reunió preparatòria: dimarts 7 de novembre a partir
de les 20.30 h.

Hora de sortida: 7.30 h. davant La Sirena a la Rambleta
del Pare Alegre. Anirem en cotxes particulars.

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

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

Recordeu-vos que aquest mes de novembre ens
trobarem els dies 7 i 21 a partir de les 8.30 h. al
local del Centre per tal de preparar activitats,
sortides, etc.

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

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

Dissabte, dia 25 de novembre

Provarem de reprendre el cicle de sortides pels
entorns (si hi ha més sort amb la pluja que el prop-
passat setembre) fent un itinerari que ens portarà a
conèixer els ocells que habiten a les dues serres que
pel sud tanquen la plana on s’assenta Terrassa. Es
tracta de dues serres molt similars amb predomini de
la vegetació formada per pinedes degradades i mato-
llars, afectades habitualment pels incendis i en les que
hi trobarem diverses urbanitzacions. Tots aquests
condicionants no impedeixen 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 fins a Ca
n’Amat de les Farines a la Serra de Galliners per obte-
nir 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 DE CIÈNCIES NATURALS

CET/Novembre 2006  24/10/06  14:55  Página 9



10

33a BENVINGUDA A LA NEU

Com ja és tradicional el proper dissabte 18 de novem-
bre, celebrarem la 33a Benvinguda a la Neu, a partir
de les 6 de la tarda a la Pl. Vapor Ventalló.

PROGRAMA
Presentació de la temporada 2006-2007.

Exposició d’activitats

A les 18.00 h. Reunió de pares dels equips de com-
petició.

INICI DE LA TEMPORADA D’ESQUÍ

A partir del 27 de novembre comencen les inscrip-
cions dels cursets i Escola de competició a la
Secretaria de la Secció de 19 a 21 hores de dilluns a
dijous.

TRAMITACIÓ D’ABONAMENTS DE
TEMPORADA

PREUS ABONAMENT DE TEMPORADA 2006-2007

Com en anys anteriors, l’Abonament de MASELLA
inclou 5 forfets de dia per esquiar a l’Estació de LA
MOLINA i 1 forfet de dia per esquiar a les estacions
següents: FONT ROMEU, PUIGMAL, AX-LES-THERMES,
CAMBRE D’AZE, VALLTER 2000 i VALL DE NÚRIA.

ADULT: nascuts fins el 31 de desembre del 1994.
INFANTS: nascuts entre els anys 1995 i 1999 ambdós inclosos.
MENORS: nascuts a partir de l’1 de gener del 2000.

VETERANS: nascuts fins el 31 de desembre del 1931.

Documentació necessària: 1 fotografia mida carnet
(amb el nom darrera la foto). Cal que es vegi bé la cara 
ja que la foto és per identificar al portador de
l’Abonament. El suport serà en paper fotogràfic.

Per als Abonaments d’infants, menors i veterans,
un document acreditatiu de l’edat (DNI, llibre de
família, passaport, etc.)

TRAMITACIÓ DE LA TARGENEU I LES
LLICÈNCIES FEDERATIVES

TargeNeu .............................................................. 50 €

Llicència de corredors (catalana)  
alevins i veterans ................................................. 85 €

Llicència de corredors (estatals) 
juvenils, sèniors, infantils ................................... 160 €

RECORDEM:

Núm. de compte per realitzar els pagaments:

CAIXA TERRASSA 2074.0063.27.2011901247
Notificar a la secció d’esquí l’ingrés efectuat

Tel./Fax: 93 733 38 04

E-mail: cesquicet@yahoo.es

SECCIÓ D’ESQUÍ

MASELLA

Persona Tarifa Fins el Abans de
19.11.06 l’11.12.06

ADULT 520 440 480

INFANT 385 325 355

MENOR 14

VETERÀ 14

ALP 2500

Persona Tarifa
Fins el Abans de

19.11.06 l’11.12.06

ADULT 630 550 590

INFANT 480 420 450

MENOR 19

VETERÀ 19
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30 de novembre
Acte de clausura del 45è Curset d’Iniciació a l’Es-
peleologia. Lliurament de diplomes.
Conferència sobre l’expedició ILU 2006, a Papua
Nova Guinea, 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 Cur-
set, material i llicència federativa amb la corres-
ponent assegurança a la “Mutualidad General
Deportiva”.

– En fer la inscripció caldrà abonar l’import íntegre
del Curset, complimentar la fitxa d’inscripció, ad-
juntar una fotocòpia del DNI i lliurar una fotogra-
fia 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.

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.

SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

2 de novembre, dijous
Classe teòrica sobre prevenció d’accidents i auto-
socors, a càrrec de Cristóbal 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 espeleològica, a
càrrec de José A. Sànchez.

9 de novembre, dijous
Classe teòrica sobre fotografia 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.

14 de novembre, dimarts
Classe teòrica sobre bioespeleologia i protecció
del medi subterrani, a càrrec de Carles Dalmases.

16 de novembre, dijous
Classe teòrica sobre exploracions a cavitats alpi-
nes, 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).

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.

45è CURSET D’INICIACIÓ A L’ESPELEOLOGIA

Novembre 2006
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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

SORTIDA COL·LECTIVA A
MONTSERRAT

“TRAVESSA INTEGRAL COLLBATÓ -
CAN MASANA”

Diumenge, dia 26 de novembre

Un cop més tornarem a fer la travessa completa del
massís de Montserrat, de Sud a Nord, o sia de Collbató
a Can Massana.

Travessarem aquesta mítica serralada, considerada
“la novena meravella del món”, per uns camins que
sortegen les agulles més altes i emblemàtiques, com
són, la Mòmia, el Cavall Bernat, el Lloro, el Bisbe, les
Bessones, etc.

Itinerari: Començarem al poble de Collbató, drecera
de Fra Garí, sant Joan, sant Benet, sant Salvador, el
Cavall Bernat, mirador de sant Jeroni (parada per
esmorzar), seguirem vers el Camell, coll de Mígdia, els
Ecos, coll d’Agulles (si tot va bé hi dinarem), continua-
rem després cap a la Torta, les Bessones, la Saca
Gran, la Portella i can Masana, fi de la travessa.

Degut a una revisió dels desnivells acumulats de pujada
i baixada, ens dóna una nova lectura en més de 905 m.

Desnivell de pujada: 2.106 m.

Desnivell de baixada: 1.786 m.

Desnivell total: 3.892 m.

Excursió força llarga, aproximadament de 9 a 10 hores
en total.

Lloc i hora de sortida: A 1/4 de 7 del matí, a la plaça
Baltasar Ragón “La Magdalena”, es prega puntualitat.

Tornada: Al vespre

Reunió preparatòria: Dijous, dia 23 de novembre a
les 9 del vespre al Centre.

Atenció: Es prega, inscriure’s amb temps per poder
organitzar cotxes de tornada.

Vocals: Jaume Galofre i Xavi Pereira.

COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE
MUNTANYA
Dijous, 23 de novembre

A les 10 de la nit, al Centre

Reunió per preparar el programa de sortides col·lecti-
ves d’esquí de muntanya. És important que aporteu
totes les dades possibles de la sortida que organitzeu.

Dins d’aquest programa s’inclou la Cursa Núria-
Puigmal-Núria.
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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.

Dissabte i diumenge, 24 i 25 de febrer
Sortida a la Serra d’Ensija (El Berguedà).

Dimecres, 7 de març
Conferència sobre la història de l’alpinisme, a
càrrec d’Àngel Casanovas.

Dissabte i diumenge, 10 i 11 de març
Sortida a la Vall de Núria.

Dimecres, 21 de març
Conferència sobre escalada en roca, a càrrec d’un
instructor de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya.

Dissabte i diumenge, 24 i 25 de març
Sortida practicant l’escalada en roca.

Dimecres, 11 d’abril
Conferència sobre tècniques d’alpinisme, a càrrec
de Jaume Galofre.

Dissabte i diumenge, 14 i 15 d’abril
Sortida al Pirineu.

Dimecres, 2 de maig
Conferència  sobre fotografia de muntanya, a
càrrec de Francesc Muntada, de la Secció de
Fotografia del CET.

Dissabte i diumenge, 5 i 6 de maig
Sortida al Pedraforca i pràctiques de fotografia.

Dimecres, 16 de maig
Preparació de la sortida.

Dissabte i diumenge, 19 i 20 de maig
Sortida sorpresa.

Dimecres, 30 de maig
Conferència sobre descens de canons i engorjats,
a càrrec d’un monitor de la SIS.

Dissabte i diumenge, 2 i 3 de juny
Descens d’un barranc.

Dimecres, 27 de juny
Cloenda del 38è Curs d’Excursionisme

Dimecres, dia 25 d’octubre

Presentació del curs a càrrec d’Àngel Casanovas,
president del CET. Conceptes bàsics sobre equi-
pament, 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.

Dimecres, 8 de novembre
Conferència sobre orientació de muntanya.

Dissabte i diumenge, 11 i 12 de novembre
Sortida la zona de Montserrat.

Dimecres, 22 de novembre
Conferència sobre vies ferrades.

Dissabte i diumenge, 25 i 26 de novembre
Sortida a una via ferrada i pràctiques d’orientació.

Dimecres, 13 de desembre
Xerrada sobre material de muntanya.

Dissabte i diumenge, 16 i 17 de desembre
Sortida pel Montseny.

Dimecres, 10 de gener de 2007
Conferència sobre bicicleta de muntanya.

Dissabte i/o diumenge, 13 i/o 14 de gener
Sortida amb bicicleta de muntanya.

Dimecres, 24 de gener
Conferència sobre Espeleologia, a càrrec de
Jaume Casanovas, president de la SIS.

Dissabte i diumenge, 27 i 28 de gener
Exploració d’un avenc de la zona de la Serra de
l’Obac o de Sant Llorenç del Munt.

Dimecres, 7 de febrer
Conferència sobre esquí de fons.

Dissabte i diumenge, 10 i 11 de febrer
Sortida practicant l’esquí de fons.

Dimecres, 21 de febrer
Conferència sobre primers auxilis a muntanya, a
càrrec del Dr. Josep Aced.
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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)
MATARÓ-CANIGÓ-PRADA DE CONFLENT. 
LA RUTA DE L’EXILI

2a etapa. VALLGORGUINA - RIELLS
(20,600 km)

Diumenge, 19 de novembre

Ens trobem a Vallgorguina, lloc on ens ha deixat
l’autocar. Agafem el carrer senyalitzat com a camí del
cementiri i ben aviat trobem marques del GR-92 que
seguim per un camí encimentat, passem pel costat
del cementiri i continuem per un camí de terra que
s’enfila cap a la serra del Montnegre, en arribar al
Collet del Xaragall deixem el camí de Can Móra a la
nostra dreta agafem la pista que puja d’Olzinelles a la
dreta, cap als prats de Can Móra i Can Aràbia, amb
boniques vistes del Vallès Oriental i el Montseny, anem
planejant per la pista i en arribar al Coll de Can Poliva
retrobarem el GR-83 (encara sense senyalitzar), pas-
sarem pel costat del Turó d’en Vives que deixarem a la
nostra dreta i anirem seguint la pista que passa per
uns magnífics boscos de roures i alzines sureres, fins
arribar a una pista secundària a la dreta que seguim i
trobem al cap de poca estona l’encreuament amb el
GR-5 que enfilant-se al recte va cap a Canet, nosal-
tres girarem a l’esquerra per un camí convertit en una
trialera i arribem a Sant Martí de Montnegre, santuari
que, al segle IX pertanyia a l’antiga baronia del mateix
nom i des d’on es pot contemplar una magnífica
panoràmica del massís del Montseny, (hi ha un Bar-
Restaurant on podrem prendre cafè)

A partir d’aquí, el GR-83 no està senyalitzat per la qual
cosa preguem d’anar tots junts i que ningú s’adelanti
al grup.
Sortirem pel costat del santuari i seguint la pista que
baixa, tallant per dreceres i corriols, baixant fort cap a

la riera dels Fuirosos, passem per Can Riera, més
endavant veiem a la nostra esquerra una casa amb
porxos (Forn del Vidre). Just passada la casa, es divi-
sen a l’esquerra uns xipresos i l’ermita del Fuirosos
dedicada a Sant Roc, d’origen romànic però molt refeta
(encara que actualment molt malmesa), passem per
Can Torras a la nostra dreta i al cap de poc passem a
l’altre costat de la riera dels Fuirosos, per un pont i
seguim a l’esquerra, passem per sota de l’autopista,
creuem el riu Tordera, creuem la carretera de Sant
Celoni i arribem a l’estació de tren de Riells, lloc on
acabarem la nostra caminada d’avui doncs si seguim
cap al poble de Riells ens esperan 5 km d’asfaltat que
crec que ens podem estalviar.

Dificultat: *

Desnivells acumulats aproximats: (+500 m) (–300 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 6 al 15 de novembre,
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 17 de desembre
RIELLS DEL MONTSENY - OSOR
(27,400 km)

EXCURSIÓ A LA GARROTXA 
(Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa). OLOT - SANTA PAU
(La Ruta dels Volcans)

Diumenge, dia 26 de novembre

Itinerari: Olot, volcà de Montsacopa, Fageda d’En
Jordà, Can Serra, volcà del Croscat, volcà i ermita de
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Santa Margarida, collada de Bassols, font Fontpobra,
castell de Colltort, volcà de Rocanegra, Santa Pau.

Un dels recorreguts més interessants i més bonics
que es poden fer a la Garrotxa és, sens dubte, la ruta
dels volcans. El Parc Natural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa és un dels espais protegits més singulars
de Catalunya, ja que es tracta del conjunt volcànic
més ben conservat de la península ibèrica, i un dels
més representatius de l’Europa continental. Al seu
interior hi ha 26 reserves naturals que preserven més
estrictament els espais de major interès. El territori
s’estén des dels 200 metres d’alçada de Castellfollit de
la Roca fins als 1.100 metres de Puigsallança, punt
culminant de la serra de Finestres.

S’han comptabilitzat prop de 40 cons volcànics i
d’altres elements d’interès geomorfològic, biològic i
cultural. Els llocs més representatius del Parc són els
volcans de Montsacopa, del Croscat i de Santa
Margarida, entre d’altres; la Reserva de la Fageda d’En
Jordà; el Casal dels Volcans, edifici modernista que
acull el Centre d’informació del Parc Natural; les cin-
gleres basàltiques de Sant Joan les Fonts i de
Castellfollit de la Roca i el nucli medieval de Santa Pau.

Iniciem la nostra excursió cultural a la ciutat d’Olot
(443 m). De seguida pugem al volcà de Montsacopa;
a dalt, l’església de Sant Francesc, excel·lent mirador
d’Olot i de la zona volcànica de la Garrotxa. Torres de
guaita. Baixem pels carrers del nucli vell d’Olot fins a
arribat al Parc Nou, on trobarem la Torre Castanys
(que acull el Casal dels Volcans). Entrem als Paratges
de la Moixina, fonts de la Moixina (amb 6 dolls d’aigua
fresca i cristal·lina), font de la Deu, masia La Fullaca, i
entrem a la Fageda d’en Jordà; Can Jordà (GR-2).
Tornem a entrar a la Fageda i sortim a l’àrea de Can
Serra (Centre d’informació del Parc Natural). Agafem
el camí que ens portarà al volcà del Croscat; bones
vistes del Pirineu Oriental. Visitem el Croscat (870 m),
amb les famosos grederes. Seguim per l’àrea de
Santa Margarida, fonts de Collelldamunt, volcà i ermi-
ta de Santa Margarida (682 m), i arribem a la collada
de Bassols (640) i a Can Bassols. El camí ara es dreça
a buscar la font Fontpobra, volcà de Fontpobra i arri-
bem al castell de Colltort (820 m), excel·lent mirador
de la vall d’Hostoles i de tot el Parc Natural. A la baixa-
da visitem l’ermita de Sant Miquel de Sacot, seguim

pel mas El Roure, font del Clavell, volcà de la Roca
Negra, i finalment arribem al pintoresc poblet de Santa
Pau (496 m), presidit pel castell i envoltat de volcans
(obligada visita del nucli medieval).

Dificultat: **

Desnivell aproximat: uns 450 metres (25 km).

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

Observacions: el desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure’s la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 13 al 22 de novembre,
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.

PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS -CL- 2a època

PUIGSACALM (Garrotxa)

Diumenge, dia 19 de novembre
Recordarem temps passats a l’entorn d’aquesta regió,
en el precís moment que es desvetllaven les nostres
inquietuds muntanyenques, amb l’ànim de fer grans
coses dins de les nostres possibilitats. La zona es digna
d’ésser visitada.

En dirigirem fins a Vidrà, lloc on esmorzaran els no
caminadors. Els autocars seguiran per la carretera
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Vidrà-Olot. Passat Siuret trobarem un rètol indicador
de Pla Traver, lloc on els caminadors començaran la
marxa.

Comencem la nostra excursió per una pista bastant
marcada amb lleuger desnivell, guanyant el coll de
Siuret (1.297 m) des d’on continuem a la dreta en
direcció al Pla Traver (1.265 m), indret indicat per
esmorzar. Francament, val la pena observar el nostre
entorn per a gaudir d’un espai obert i meravellós
encerclat per diferents carenes i cims. A la nostra dre-
ta el pic de Miralles (1.434 m), el coll i rasos de Manter,
el collet de Clivillers i enfront el Puigsacalm Xic (1.491 m),
seguint la panoràmica, a l’esquerra apareix el Puig-
sacalm Gran (1.515 m). i el cim Puig dels Llops (1.486 m).

Observant atentament els diferents matissos dels
colors de tardor, arbres, matolls, les pastures conjun-
tament amb cavalls i vaques, sincerament, no creieu
que és un magnífic bàlsam per al nostre esperit?

Seguim per la dreta del Pla Traver per un corriol força
marcat. Un rètol ens ajudarà a identificar l’indret. A
partir d’aquest punt el camí és perdedor a causa de la
gran quantitat de corriols que trobarem, molts d’ells
fressats pel pas constant del bestiar. Aviat trobarem
una tanca que creuarem. Als cinc-cent metres passem
una altra tanca i sense perdre massa alçada ens
situem a l’altre extrem del prat de pastura on enllacem
amb una pista de terra. Aquesta aviat s’endinsa al
bosc i continuem pujant fins a guanyar el coll de
Manter (1.338 m).

Situats al coll, des d’on s’obre la vista vers el sud, pre-
nem el camí que s’enfila a la nostra esquerra pel prat
sempre paral·lel a la filferrada. La traça està molt mar-
cada i ens portarà, per entre boscos i prats, fins al peu
del Puigsacalm. Afrontem la darrera pendent forta i
arribem al cim de 1.515 metres on hi existeix una fita
geodèsica de primer ordre (km 13.3). Si el temps ens
ho permet gaudirem d’una fantàstica vista de tota la
contrada olotina i de la serra de Llancers que queda a
la nostra dreta.

Desfem el camí fins al pas que ens ha permès creuar
la filferrada. En aquest punt hi trobem un rètol que ens
indica vers l’oest, la direcció de la font Tornadissa a la
qual ens dirigim. El camí creua els prats fins arribar a
una canal plena d’herbei, per l’esquerra de la qual i en
clar descens, arribem a la font.

Després prenem el camí del coll de Bracons. Als 200
metres en una cruïlla trenquem a l’esquerra fins a asso-
lir el coll esmentat. L’autocar ens estarà esperant per
dirigir-nos a Olot lloc de reunió de tots els participants
a l’excursió, que ens aplegarem, per dinar de motxilla
en un espai situat al redós del Museu dels Volcans.

NO CAMINADORS. L’autocar els situarà a Olot, via
Torelló. A la capital de la Garrotxa es dedicaran a visi-
tar el Museu Comarcal i altres indrets de la vila. A l’hora
convinguda faran cap al lloc previst per a dinar de
manera conjunta amb la resta de companys, tal com
s’indica anteriorment.

Temps de marxa: 3 a 4 hores.
Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos a les 7
del matí.
Tornada: A la vesprada.
Pressupost: 13 €
Inscripcions: Del 6 al 14 de novembre.
Vocals: Jaume Setó i Marius Ferrer. Tel. 93 788 93 26
i 93 788 92 80.

CAL FER ESMENT QUE AMB AQUESTA EXCURSIÓ
S’ACONSEGUEIX FELIÇMENT L’EDICIÓ NÚMERO
CENT-CINQUANTA DE LA SEGONA ÈPOCA.
HO CELEBRAREM!

PROPERA SORTIDA
Dia 17 de desembre
Tradicional NEULES A Montserrat.
Itinerari: Monestir de Montserrat-Collbató, pel
camí vell.
Inscripcions: Del 4 al 12 de desembre

PROGRAMA PER AL CICLE 2006-2007
2006

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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VOCALIA D'HISTÒRIA

CONÈIXER EL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC

(IX) LA SAGRADA FAMÍLIA DE BARCELONA

Diumenge, dia 12 de novembre

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.

El proper 19 de març de 2007, es commemorarà els
125 anys de la co·locació de la primera pedra del
Temple Expiatori de la SAGRADA FAMÍLIA.

El projecte d’erigir un temple en honor a la Sagrada
Família va sorgir l’any 1872, del llibreter barceloní Josep
Maria Bocabella, home il·lustrat i de fortes conviccions
religioses. Després de viatjar a Roma per oferir al Papa
en nom de l’Associació de Devots de Sant Josep, que
presidia una reproducció en plata d’un quadre de la
Sagrada Família.

L’obra va ser encarregada a l’arquitecte diocesà
Francisco del Villar, que el 1877 s’havia ofert a realitzar
de forma gratuïta els plans del nou temple. Aquest va
plantejar una església neogòtica, l’estil de moda per a
l’arquitectura religiosa.

Als pocs mesos de la col·locació de la primera pedra
(19 de març de 1882), Del Villar dimiteix com a respon-
sable del projecte, i Bocabella va oferir al seu assessor
tècnic posar-se al capdavant de les obres. Aquest no
va acceptar, però va proposar per al càrrec Antoni
Gaudí, un dels seus col·laboradors.

Era l’any 1883, i Antoni Gaudí (nascut al 1852, a
Riudoms, Baix Camp), un jove arquitecte amb poca
obra construïda, però ja és conegut per la seva gran
energia i originalitat, que als seus 31 anys ja havia
demostrat les seves excel·lents qualitats. Ràpidament

va desbordar l’antic projecte i el va convertir en una
obra mestra universal.

Fins a la seva mort, ocorreguda al 1926, amb 74 anys,
Antoni Gaudí va anar alternant el projecte de la Sagrada
Família, amb altres obres, tant a Catalunya, com per la
resta de l’estat espanyol, i excepcionalment a l’extranger.

D’aquí a poques dècades, quan estigui finalitzat, el
temple de la Sagrada Família, amb una torre central de
170 metres superarà en altura els temples més repre-
sentatius. També serà un dels més espaiosos, ja que
amb 4.500 m2 de superfície, tindrà capacitat per a més
de 14.000 persones.

Antoni Gaudí va incorporar al temple de la Sagrada
Família tota la genialitat de la seva trajectòria arqui-
tectònica i artística. Va ser el projecte al qual va dedicar
els seus últims 43 anys de vida. Tots aquests anys de
passió, esforç i creativitat tenien un sol objectiu: fer de
la Sagrada Família, el temple perfecte.

Universal i renovador, Gaudí va deixar un llegat arqui-
tectònic que encara avui captiva per l’originalitat dels
recursos tècnics i estètics.

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació de Ter-
rassa, dels FFCC de la Generalitat, a les 8 del matí.

Tornada: És previst al voltant de les 14 hores.

Pressupost: 3,70 € (tren i metro amb tarja T-10 de 3
zones) + entrada 5 € (si el grup es superior a 20 per-
sones) o 8 € (si no s’arriba a 20 persones). Si son un
nombre bastant gran hi ha la possibilitat de dispossar
d’un guia (el cost es donaria a conèixer en fer l’ins-
cripció).

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.

Opció de dinar en Restaurant. Pressupost aproximat
10 €. Confirmar en el moment d’inscriure’s. Més infor-
mació telèfon 609 403 750 de 19 a 22 h.
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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 (LXXX)

ELS PINS CARGOLATS DE L’ERA DELS
ENRICS

Diumenge, 19 de novembre

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 Coma d’en Vila, l’Alzina del Vent i els Pins
Cargolats situats a les proximitats de l’Era dels Enrics.

Itinerari previst: Coll d’Estenalles, Coll de Bofí, La
Mata, Sant Jaume de l Mata, Coll de Garganta, la
Coma d’en Vila, Coll de Boix, Era dels Enrics, Pins
Cargolats situats a les proximitats de l’Era dels Enrics,
i retorn pel Coll de Boix, Coll de Garganta, Coll de
Bofí, i Coll d’Estenalles. Uns 7-8 km aprox.

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.

FARIGOLA KINDER (LXXXI)

INSTAL·LACIÓ DEL PESSEBRE DE
FARIGOLA KINDER A LA FONT DE LA
PORTELLA

EXCURSIÓ NÚM. 450 I ACOMIADAMENT D’EN
FRANCESC J. SUÁREZ

Diumenge, 17 de desembre

Amb la intenció d’iniciar els petits de la casa en el món
de l’excursionisme, hem vingut organitzant al llarg dels
darrers 9 anys aquest cicle d’excursions 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 realitzar de nou l’iti-
nerari de la primera sortida d’aquest cicle, feta el 12
d’octubre de 1997, que ens va portar des de l’Obac a
l’Obac Vell i a la Font de la Portella, on tenim previst
instal·lar el Pessebre de FARIGOLA KINDER.

Itinerari: L’Obac, Coll de Fontanelles, l’Obac Vell, Pou
de Glaç del Camí de la Font de la Portella, Turó Roig,
i Font de la Portella. 

Tornarem desfent el camí fins a l’Obac. Uns 4-5 km
aprox.

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 VEU DEL SOCILA VEU DEL SOCI

FINS A SEMPRE

Amb la sortida de Farigola Kinder prevista per al proper mes de Desembre, i després de 22 anys organitzant excur-
sions de forma totalmente altruista al CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA –450 en tot aquest període–,
tinc previst tancar aquesta etapa, per dedicar-me a altres projectes personals i professionals.

Aprofito aquest espai per acomiadar-me i a la vegada agrair als centenars de consocis, que des de març de l’any
1985 fins a l’actualitat m’han donat l’oportunitat de gaudir de la seva companyia –i en algunes ocasions de la seva
amistat–, tot desenvolupant al CET l’activitat que ha estat un dels motors de la meva vida.

Encara recordo, quan al setembre de 1985, de tornada de la Travessa “TERRASSA AL CANIGÓ, a peu en 14 jor-
nades”, que vaig organitzar amb motiu del 75è aniversari de la fundació del CET, l’amic Jaume Galofré –en aquell
temps, president de l’entitat– em va proposar la incorporació a la Junta Directiva, com a responsable d’Excursions.

L’acceptació d’aquella proposta, em va posar en contacte amb una apassionant realitat, per a mi totalment des-
coneguda, i em va donar l’oportunitat de desenvolupar noves propostes i projectes excursionistes.

Una de les primeres propostes va consistir, al març de 1987, en la constitució de la SECCIÓ D’EXCURSIONISME,
de la mà del recordat Mateu Fusalba, Anna Fitó, Àngel Carles, Ponç Marquès, Fina Torras, Josep Àlvarez, Miquel
Palet, i Quim Solbas, entre d’altres.

Més recentment, amb Gemma Bock, Jaume Pavón, Jaume Busqueta, Núria Arnan, Àngela Comellas, Miquel
Domingo, Miquel Palet, Salva Ribas, Núria Martínez i d’altres, hem desenvolupat diversos cicles de sortides
(Farigola Kinder, Vocalia d’Història, Vocalia de Clàssiques...)

Han passat quasi 20 anys, la SECCIÓ D’EXCURSIONISME, amb la implicació i el treball de molta gent, s’ha con-
vertit en una de les seccions més dinàmiques del CET. Jo personalment estic molt satisfet d’haver col·laborat en
la seva fundació i funcionament tots aquests anys, i mai oblidaré el temps dedicat a les activitats al CET.

De totes les activitats realitzades voldria destacar la SENDA DELS ESTELS “Del Cap de Creus a Finisterre, 1.500
km a peu”, que vaig tenir l’orgull i la satisfacció de realitzar conjuntament amb altres companys, i especialment
amb els meus fills David i Xavier, i el bon amic Ramon Aranda.

Per últim, i a les portes del Centenari del CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA, desitjar-vos com a entitat
i com a persones, un futur ple d’èxits.

Fins a sempre.

Francesc J. Suárez Fernández
Novembre de 2006
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Benitosports
Especialistes en:

ESQUÍ - SNOWBOARD - MUNTANYA
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