
FUNDAT L’ANY 1910

PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 72 - FEBRER 2007
3a època

SALVEM EL PARC!
El conflicte Diputació de Barcelona - Coordinadora per a la Salvaguarda 

del Massís de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac

MANIFEST PER AL DIÀLEG

1. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac constitueix un patrimoni extraordinari per a tots, tant des del punt de vista
ecològic i biològic com paisatgístic, històric i arqueològic, científic, social i cultural. Representa un orgull i un valor immens per
a tots els ciutadans, i és digne de tots els esforços de protecció.

2. Les entitats que integrem la Coordinadora tenim, moltes d'elles, una llarga i reconeguda trajectòria ciutadana, amb una àmplia
base social i consideració cívica. Les seves opinions i preocupacions s'han de tenir en compte i no es poden menystenir.

3. El conflicte per aquesta via de comunicació fa quasi vint anys que es manté, havent conegut èpoques de forta mobilització i
d'altres en què el projecte s'havia considerat abandonat. No es tracta, per tant, de cap exabrupte per part de les entitats.
Alguna cosa falla quan, durant vint anys, una administració pública com la Diputació és incapaç de posar-s'hi d'acord.

4. Sembla indubtable que aquesta obra tindrà un important impacte ambiental i paisatgístic, encara més greu pel fet de tractar-se
d'una àrea qualificada com de màxima protecció dins el Parc Natural. Qualsevol benefici que pugui obtenir-se'n ha de ser sem-
pre valorat contrapesant-hi l'impacte sobre el medi, i sobretot buscant-hi altres alternatives possibles. Cal no oblidar que el pri-
mer objectiu d'existència del Parc Natural és la conservació de la natura, no l'augment de visitants ni la promoció turística.

5. La resposta que la Diputació ha donat fins ara al conflicte no sembla pas la més adequada, i pot deixar ferides amb les enti-
tats difícils de cicatritzar; unes entitats que –no ho oblidem– apleguen i representen el sentir d'una gran majoria d'usuaris del
Parc Natural.

6. Demanem que la Diputació adopti una actitud de diàleg, que afavoreixi el debat obert i participatiu, en aquest i en d'altres
temes del Parc Natural, que recondueixi el conflicte i que conseqüentment estigui disposada, si cal, a reconsiderar l'obra que
a hores d'ara s'està executant a marxes forçades.

Castellsapera, Montserrat i el Turó de Tres Creus. Fotografia de Ton Grau.
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

FEBRER 2007

1, dijous - Com afrontar els grans reptes de la vida Centre-Actes

3 i 4 dis. i diu. - Sortida de fotografia. Les roques del Masmut S. de Fotografia

5, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

7, dimecres - Conferència sobre esquí de fons Curs d'Excursionisme

8, dijous - L'Art de viure amb els altres. Estratègies de comunicació Centre-Actes

10 i 11, dis. i diu. - Sortida de pràctiques d'esquí de fons Curs d'Excursionisme
- Sortida de Cim-traça S. d'Alta Muntanya

11, diumenge - Sortida matinal de botànica a Montserrat S. de Ciències Naturals
- Petites travessades familiars –CLIII– 2a època S. d'Excursionisme
- Sortida d'esquí de muntanya al Pic Alt del Cubil S. d'Alta Muntanya

15, dijous - Pèrdues i guanys. El procés del dol Centre-Actes

17, dissabte - Itinerari per l'estany d'Ivars i Vila-Sana. Grup Ornitologia S. de Ciències Naturals

18, diumenge - 5a etapa Camí del Nord o del Canigó. Vocalia de Senders S. d'Excursionisme

19, dilluns - Tertúlies fotografiques S. de Fotografia

21, dimecres - REUNIÓ CAMPAMENT DE VACANCES 2007 Centre
- Conferència sobre primers auxilis a muntanya Curs d'Excursionisme

22, dijous - El primer amor. L'autoestima Centre-Actes

24 i 25, dis. i diu. - Sortida a la serra d'Ensija Curs d'Excursionisme

27, dimarts - Presentació 3r Curs d'orientació amb GPS Centre

MARÇ

4, diumenge - 42a Cursa d'esquí Núria-Puigmal-Núria S. d'Alta Muntanya
- 3a Passejada per Collserola S. d'Excursionisme

5, dilluns - Curs d'orientació amb GPS Centre
- Exposició fins el 31 de març “ TINTÍN. 

Les meves aventures per les muntanyes”

6, dimarts - Curs d'orientació amb GPS Centre

7, dimecres - Conferència sobre Història de l'alpinisme Curs d'Excursionisme

10 i 11 dis. i diu. - Sortida a la Vall de Núria Curs d'Excursionisme
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

CAMPAMENT DE VACANCES 2007

Dimecres, dia 21 de febrer de 2007, a les 10 de la nit, a la Sala d'Actes

Convocatòria per a totes les persones interessades a participar en el proper 59è Campament de Vacances
del 2007.

Reunió informativa en què es donarà a conèixer el lloc on es localitzarà el Campament de Vacances d'aquest
any i les dates en què se celebrarà.

INFORMACIÓ COBRAMENT DE QUOTES
ANY 2007

Tots aquells socis que encara no han domiciliat la quota per banc o caixa tenen els rebuts a la seva dispo-
sició a Secretaria. Aquests rebuts, per tal de no causar retards en la gestió administrativa i en l'activitat del
Centre, cal que siguin liquidats durant els mesos de gener i febrer.

Recordem que, tant pel cost com per la poca efectivitat que té el mètode de passar a cobrar per casa, ja
no disposem de cobrador, per la qual cosa recomanem facilitar a Secretaria (personalment, per fax o per
correu electrònic) el número del compte on volen que els sigui carregat el rebut de la quota d'aquest
any 2007.

CALENDARI DEL CET 2007

Informem a tots els interessats en adquirir el calendari del Centre Excursionista de Terrassa 2007, que ja
poden fer-ho a la Secretaria de l'Entitat, al preu de 12 €.

AMB EL SUPORT DE:
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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

NOVA PÀGINA WEB 
DEL CENTRE

El passat dia 15 de gener va ser inaugurada virtualment la nova pàgina web del Centre, que des d'alesho-
res presenta un nou disseny i nous continguts, que la fan més funcional i dinàmica.

La confecció d'aquesta nova pàgina ha estat possible gràcies a les aportacions de diversos socis sota la
direcció i realització de Jaume Figueras, professor de la UAB i consoci nostre, també. 

Us convidem a visitar-la i fer-ne ús a: www.ce-terrassa.org

FELICITACIÓ

Felicitem al nostre consoci Joan Pallisé i Clofent pel nomenament de Director General de Medi Natural 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Joan Pallisé era fins ara 
el Director del Servei Meteorològic de Catalunya. Li desitgem una fructífera labor en aquest camp tan proper
a nosaltres.

CAMPANYA CONTRA EL PROJECTE DE CENTRAL
HIDROELÈCTRICA AL CONGOST DE MONT-REBEI

L'empresa ENDESA ha presentat un projecte de presa i central hidroelèctrica que se situaria a l'entrada nord
d'aquest congost. Mont-Rebei, a més de ser un dels espais més singulars del Prepirineu, és l'únic gran con-
gost dels nostres rius que encara no ha estat malmès per cap tipus d'infraestructura.

El Centre Excursionista de Terrassa s'ha adherit al manifest que s'oposa a la construcció d'aquesta presa i
a Secretaria trobareu fulls de recollida de signatures on podreu fer palès el vostre rebuig a aquest projecte.

Trobareu més informació relacionada amb el projecte i la campanya que s'hi oposa a: 

www.feec.org/Noticies/noticia.php?noti=3234
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3r CURS D'ORIENTACIÓ EN RECEPTORS GPS
NIVELL D'INICIACIÓ

Febrer-març de 2007

Objectius del curs

Els objectius del curs són donar a conèixer els principis bàsics dels receptors GPS per tal que es puguin utilitzar
com a eina d'orientació a muntanya.

El caràcter d'iniciació el converteix en un curs pràctic amb el qual es pretén que l'alumne assoleixi, en acabar-lo,
els coneixements bàsics per adquirir un receptor GPS, o utilitzar el que tingui, i que comenci a realitzar excursions
fent-ne ús, augmentant d'aquesta manera la seva seguretat a muntanya, poder repetir el mateix itinerari sempre
que es vulgui, intercanviar les dades dels receptors GPS amb qualsevol persona o jugar a trobar llocs de difícil
localització.

PROGRAMA

Dimarts, 27 de febrer

Presentació del curs. Introducció al sistema GPS com
a eina d'orientació i planificació en sortides i excur-
sions a muntanya.

Dilluns, 5 de març

El receptor GPS, les seves funcions bàsiques (way-
points, rutes tracks...).

Dimarts, 6 de març

Configuració dels GPS. Els mapes digitals de l'ICC.

Diumenge, 11 de març

Sortida de pràctiques de camp (fins a les 2 del
migdia).

Dilluns, 12 de març

Funcions bàsiques del programa informàtic
OziExplorer.

Dimarts, 13 de març

Planificació d'itineraris de muntanya amb OziExplorer.

Dilluns, 19 de març

Funcions bàsiques del programa informàtic
CompeGPS.

Dimarts, 20 de març

CompeGPS i els mapes 3D.

Diumenge, 25 de març

Sortida pràctica de camp (fins a les 2 del migdia).

Dilluns, 26 de març

Cloenda del curs.

Material
CD amb programes d'avaluació o gratuïts pel proces-
sament de les dades dels receptors GPS, amb pro-
grames d'utilitat diversa per a la planificació de rutes
i excursions amb receptors GPS, així com amb els
mapes digitals necessaris per al seguiment del curs.

Apunts de les xerrades teòriques.

Els desplaçaments necessaris per a les classes pràc-
tiques aniran a càrrec de l'alumne.

Direcció del curs
Manolo Bàrcia, tècnic de Senders de l'ECAM de la
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

Tots els monitors a les sortides de pràctiques de camp
són titulats per l'ECAM en les modalitats de Monitors-
Iniciadors o Instructors d'Excursionisme.

Normativa
Per participar en aquest curs caldrà tenir uns coneixe-
ments d'informàtica a nivell d'usuari. També coneixe-
ments bàsics d'orientació clàssica: lectura de mapes
i utilització de la brúixola.

Els cursetistes es comprometen a seguir les instruc-
cions dels monitors, així com les normes de segure-
tat que els responsables del curs estableixin.

Els cursetistes que no respectin la natura i les normes
de convivència o no tinguin interès per les matèries
del curs, podran ser exclosos i perdre tots els seus
drets si la direcció del curs ho considera necessari.

Les xerrades es faran a la Sala d'Actes del Centre
Excursionista de Terrassa, de 2/4 de 9 a les 10 h del
vespre.

Inscripcions
Inscripció del curs: a la secretaria del CET, de dilluns
a divendres, de les 7 a 2/4 de 10 del vespre.

Els socis podran inscriure's a partir del dia 5 de febrer
i els no socis, a partir del dia 12 de febrer.

Preus: Socis, 60 €. No socis, 100 €.

Cal estar en possessió de la tarja federativa de
muntanya.
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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

BIBLIOTECA

Donatiu de la delegació a Barcelona de la Societat
Espanyola d’Ornitologia (SEO):
– Catàleg de l’exposició: L’àguila cuabarrada, una

espècie amenaçada. Exposada al CET el novembre
de 2006.

Donatiu de Geoestel:
– Catalunya 3D. Mapa pòster de la Catalunya Central

(70x100 cm a escala 1:1125.000) i CD de material
promocional de la col·lecció. Barcelona: Geoestel,
Enciclopèdia Catalana, 2006.

Donatiu de la Fundació Lluís Carulla:
– Nadala 2006. Cuina Catalana. Barcelona: Fundació

Lluís Carulla, 2006.

Donatiu de l’editorial Proa:
– MALOQUER, Joaquim; Per l’Àfrica de l’Índic.

Kenya, Tanzània, Botswana, Zimbawe i Abissínia.
Barcelona: Proa, Ali Bei, 2006.

Donatiu de l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
– Terme. Revista d’Història. Núm. 21. Terrassa:

Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, Arxiu
Històric Comarcal de Terrassa i Arxiu Municipal de
Terrassa, novembre de 2006.

ARXIU

El passat dia 20 de gener de 2007 la Comissió d’Arxiu
va posar en marxa la primera fase del procés de trac-
tament arxivístic de la documentació del Centre amb
la recuperació dels documents que estaven disgre-
gats en altres espais i que pertanyen al fons de
l’Entitat. S’ha començat a fer una tria de la documen-
tació històrica per separar-la de llibres, revistes, but-
lletins i arxius amb els que compartien espai i caixes.
Un cop fet, caldrà encapsar-la i traslladar-la a l’actual
edifici del Centre per començar el tractament. El pas
següent serà elaborar un quadre de classificació de la
documentació que permetrà la seva classificació, pri-
mer pas per poder confeccionar, un cop descrita i
tractada, els primers inventaris.

Horari d’atenció al públic: 

divendres, de 19 a 21 hores.

VIURE I CRÉIXER

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Cicle de conferències a càrrec de psicòlogues-psicoterapeutes d’orientació humanista.

Obert a tothom.

Dijous, dia 1 de febrer:
Com afrontar els grans reptes de la vida. Montserrat CAMARASA.

Dijous, dia 8 de febrer:
L’art de viure amb els altres. Estratègies de comunicació. Carmen CUENCA.

Dijous, dia 15 de febrer:
Pèrdues i guanys. El procés de dol. Marga JORDANA.

Dijous, dia 22 de febrer:
El primer amor: L’autoestima. Assumpta JUNYENT.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES
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Del 5 al 31 de març, a la Sala d'Actes 

TINTÍN

LES MEVES AVENTURES PER LES MUNTANYES

Exposició realitzada amb motiu del centenari del naixement de l'autor GEORGES REMI HERGÉ

Producció: SERVEI GENERAL D'INFORMACIÓ DE MUNTANYA

El millor narrador de qualsevol aventura sol ser el propi protagonista, ja que és l'únic que pot traslladar al
relat els sentiments i les vivències personals. En el cas de les aventures d'en Tintín, Hergé ens ho ha sabut
transmetre de forma magnífica a través dels diversos àlbums que formen una col·lecció de referència per a
un públic “jove” de totes les edats, totalment vàlida encara avui després de més de cinquanta anys al carrer.

Per tot plegat hem cregut oportú que aquesta exposició, que té per objectiu mostrar la muntanya de l'ima-
ginari de Tintín, fos presentada pel seu protagonista. Ell ens introdueix en les trames de les seves aventures
amb textos breus però concisos, i també ens explica les situacions viscudes a la muntanya, de les quals es
reprodueixen les vinyetes extretes dels seus àlbums.

Entre totes les històries que es presenten n'hi ha dues que destaquen ben clarament per la seva relació amb
la muntanya: “El Temple del Sol” i sobretot “Tintín al Tibet”, i és per aquest motiu que les situacions creades
en aquests dos àlbums estan més presents en el conjunt de l'exposició.

L'únic àlbum en què la muntanya n'és l'escenari principal és “Tintín al Tibet”, del qual podem convenir que
és l'àlbum més profund i treballat de tota la col·lecció, tant pel fons argumental de la història, com per la
situació personal que travessava l'autor en el moment de donar cos a la seva inspiració, i on va abocar-hi
les seves preocupacions més íntimes i personals; la qual cosa també es reflecteix en un traç de dibuix més
càlid i més humà dels personatges. De totes les aventures és l'única que no presenta cap tipus de situació
intrigant, no hi ha dolents de cap mena, i a la vegada és la història on l'amistat n'és el valor més destacat.
Si no existís “Tintín al Tibet” els lectors incondicionals de les seves aventures estarien mancats de la peça
fonamental i alhora aquesta exposició no tindria motiu de ser.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Febrer: dilluns 5 i 19 a les 20:30 h.

PROGRAMA D’ACTES I SORTIDES 

LES ROQUES DEL MASMUT

Dissabte i diumenge, 3 i 4 de febrer 2007

Les Roques del Masmut, a Penyaroia de Tastavins
(Matarranya), i les Gúbies del Parrissal, a Beseit, són

una mena de monòlits de formes ondulades que van
canviant d'aspecte segons la vessant.

Descobrirem la part més amagada dels Ports.

Reunió preparatòria: Tertúlia fotogràfica 22 de gener.

Informació complementària:
Josep Mª Prat 639 54 88 66.

SECCIÓ D’ESQUÍ

AGENDA

• 3-4, 10-11 i 17-18 de febrer
Cursets d’esquí alpí i snowboard a Masella.

Sortides en autocar.

Venda de tiquets a la secció d’esquí de dilluns a
dijous de 19.00 a 21.00 h. L’últim dia de curset tindrà
lloc una cursa i a continuació l’entrega de trofeus.

• 17-18 de febrer a Masella
16è Trofeu Ciutat de Terrassa i Trofeu Adriana
Tauler a la combinada femenina de categoria Infantil
II i puntuable per a la 24a Lliga Catalana de clubs
d’esquí alpí infantil. Cursa autonòmica oberta per
puntuar punts RFEDI.

• 3 de març a Masella
11è Picarol de Neu de categoria aleví i especialitat
de gegant.

NOTÍCIES

Per acord de la Comissió Gestora de la Secció d’Esquí
del Centre Excursionista de Terrassa es convoquen
eleccions per renovar la totalitat dels càrrecs de la jun-
ta, amb l’ordre del dia següent:

1r Constitució de la junta electoral (5 de febrer)

2n Prendre possessió dels càrrecs de la junta electo-
ral (7 de febrer)

3r Publicació de les llistes de socis que tenen dret a
ser electors (del 7 al 14 de febrer)

4t Publicació de la llista definitiva (17 de febrer)

5è Període de presentació de candidatures (del 17 al
27 de febrer)

6è Proclamació de candidatures (1 de març)

7è Eleccions (11 de març)

Requisits per ser elector i elegible:

– Ser major d’edat

– Tenir un any d’antiguitat com a soci de la secció
d’esquí

– Presentar les candidatures adreçades a la junta
electoral, signades pels candidats, acompanyades
del DNI i posar el càrrec a ocupar encapçalat pel
president.

– Els components de la comissió actual si es volen
presentar en alguna candidatura hauran de dimitir
abans que s’iniciï el termini de presentació de
candidatures.

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

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS
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a un projecte de restauració que pretén retornar-lo al
paper principal que tenia com a espai idoni per al
descans, refugi i cria d’un bon nombre d’espècies
d’ocells. Amb 126 Ha d’extensió (un cop estigui ple-
nament recuperat), l’estany es troba envoltat de can-
yissars, jonqueres i d’un bosc de ribera en plena rege-
neració i que ja acull una abundant fauna (ànecs,
ardeids, limícoles...) gràcies a la seva estratègica
situació enmig de la plana d’Urgell. Completarem la
visita fent un itinerari per les zones de secà properes
en les quals observarem espècies més pròpies
d’aquests ambients.

Així donccs, a banda de gaudir de l’observació dels
abundants ocells que s’hi poden veure, tindrem l’opor-
tunitat de conèixer les transformacions sofertes per
aquest espai i l’estat de recuperació en què es troba.
Un espai que de ben segur no trigarà a convertir-se en
una nova “meca” per a tots els ornitòlegs catalans.

Reunió preparatòria: dimarts 6 de febrer, a partir de
les 20:30 h.

Hora de sortida: dia 17 a les 7:00 h davant La Sirena
a la Rambleta del Pare Alegre. Anirem en cotxes
particulars.

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

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

SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA

MONTSERRAT

Diumenge, dia 11 de febrer

Recorregut: Collbató, camí de les Bateries (fins a la
cruïlla de Sant Joan), per veure la vegetació d’hivern
(bruc d’hivern, noguerola, fuixarda, etc.).

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

Dissabte, dia 17 de febrer

VISITA I ITINERARI PER L’ESTANY
D’IVARS I VILA-SANA (Pla d’Urgell)

El recuperat Estany d’Ivars i Vila-Sana és un magnífic
exemple de la política de recuperació d’espais natu-
rals que d’ençà fa uns anys s’està endegant al nostre
país, tant per part de l’administració com per part
d’altres agents i institucions. Dessecat des de 1950,
l’estany es troba en ple procés de recuperació gràcies
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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

Diumenge, 11 de febrer

PIC ALT DEL CUBIL (2.833 m) ANDORRA
Ascensió al Pic Alt del Cubil, per la vall dels Cortals

d'Encamp.

Aquest és un dels cims més caraterístics de les valls
andorranes i especialment de les valls dels Cortals, té
una vista única de la vall del cercle de Pessons.

Dificultat: **

Vocal: J.M. Perich.

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA
FEBRER

42a CURSA D'ESQUÍ DE MUNTANYA
NÚRIA-PUIGMAL-NÚRIA

REGLAMENT GENERAL

LLIURAMENT DE PREMIS I RECORDS DE PARTICIPACIÓ
S'anunciarà oportunament en els propers fulls mensuals.

1. La Secció d'Alta Muntanya del Centre Excur-
sionista de Terrassa, organitza el proper 4 de març
la 42a Cursa d'Esquí de Muntanya, Núria-Puigmal-
Núria.

2. La inscripció serà per equips de dos participants i
s'efectuarà a la secretaria del Centre, carrer St.
Llorenç, núm. 10. En el moment de la inscripció
s'abonaran els drets d'inscripció, que són de 10 €
per participant. 

3. Cada participant haurà de portar: motxilla, arva (en
posició d'emissió i adosat al cos durant tota la
cursa), pala de neu, grampons, mapa de la regió,
brúixola i l'equip d'abric d'hivern. Es comprovarà
aquest material, i es penalitzarà amb tres minuts
respecte l'hora d'arribada per cadascuna de les
peces oblidades.

4. Només són permesos els esquís de muntanya.

5. La sortida de la cursa es donarà a les 8'30 hores
del diumenge 4 de març. Els corredors s'hauran
de presentar quinze minuts abans en el control de
sortida per signar el full de control.

6. Hi haurà un control en el cim del Puigmal, que
neutralitzarà durant quinze minuts els equips. En
cas de mal temps aquest control podrà escurçar el
temps de neutralització.

7. El control d'arribada estarà situat a la cabana de
pastors que hi ha sota la pista del trampolí. Aquest
control es podrà canviar en cas de manca de neu.

8. Un equip d'esquiadors tancarà la cursa.

9. L'ordre de classificació es farà donant com a
guanyador l'equip que faci el recorregut en menys
temps, i a continuació els altres equips que aca-
bin la prova. Es contemplaran classificacions
d'equips femenins, mixtes i veterans.

10. A partir de l'arribada del primer equip es donarà
un marge de dues hores més per establir la clas-
sificació. Seran desqualificats tots aquells equips
que no arribin dins aquest marge de temps.

11. A les 12 del migdia es retirarà el control del cim
del Puigmal. L'organització també considerarà
desqualificats els equips que hi arribin després
d'aquesta hora.

12. Tot participant haurà de pertànyer a clubs afiliats
a la Federació de Muntanya i posseir la targeta
d'assegurança d'enguany, els menors de 18 anys
han de portar un permís dels pares o tutors. El
Centre Excursionista de Terrassa no es fa respon-
sable de qualsevol accident que pugui afectar
qualsevol dels participants, ni dels danys que
aquests puguin produir a altres.

13. En cas de mal temps o força major es podrà
modificar o suspendre la cursa, segons criteri de
l'organització. En cas de suspendre-la, la pròxima
celebració passaria a l'any vinent.

14. Queda ben entès que el fet de participar en la pro-
va, tots els qui ho facin, accepten aquest regla-
ment i les disposicions d'emergència que durant
la mateixa pugui dictar l'organització.
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CIM - traça
CIM - traça, és un grup de gent jove aficionada a la muntanya.

Realitzem una sortida al mes que s’organitza conjuntament entre tots els components del grup en una reunió
prèvia.

Algunes de les activitats que podrem fer són: excursionisme, descens d’engorjats, crestes, vies ferrades,
orientació, alpinisme, esquí, escalada, etc.

Totes les propostes seran benvingudes.

En vols formar part?

Propera sortida: dies 10 i 11 de febrer.

38è CURS D’EXCURSIONISME

Dimecres, 7 de febrer Conferència sobre esquí de fons.

Dis. i diu., 10 i 11 de febrer Sortida de pràctiques d’esquí de fons.

Dimecres, 21 de febrer Conferència sobre primers auxilis a muntanya, a càrrec 
del Dr. Josep Aced.

Dis. i diu., 24 i 25 de febrer Sortida a la Serra d’Ensija (El Bergadà).

Dis. i diu., 10 i 11 de març Sortida a la Vall de Núria.

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

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
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Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

TEMPORADA 2006-2007
CAMINS DE GRAN RECORREGUT

EL CAMÍ DEL NORD O DEL CANIGÓ (GR-83)
MATARÓ-CANIGÓ-PRADA DE CONFLENT. 
LA RUTA DE L’EXILI

5a etapa. LES PLANES D’HOSTOLES -
OLOT (21,700 km)

Diumenge, 18 de febrer

La caminada d’avui, passa per una de les comarques
més boniques de Catalunya, La Garrotxa, iniciem la
caminada a Les Planes d’Hostoles (350 m), situat al
sud de la Serra de Finestres, entre els cingles de la
Salut i el Far, territori amb un relleu força accidentat.

Sortim de Les Planes en direcció a la riera de Cogolls,
a la nostra esquerra veiem el Castell d’Hostoles; hom
situa entre els primers sentors feudals d’aquest castell
Miró I, comte de Besalú. Més tard, fou fortificat pels
remences durant la guerra contra Joan II, al segle XV
que va acabar amb els mals usos.

Passem per l’ermita de Sant Pelegrí i pel Mas Farriol,
en arribar a Cogolls hi trobem la parròquia de Sant
Cristòfol, d’origen romànic però molt modificada. El
lloc és documentat el 1090, quan Ponç va fer donació
al monestir de Santa Maria d’Amer d’una heretat situa-

da a la parròquia de Sant Cristòfol de Cogolls. En arri-
bar a l’Estanyol, al bell mig del cim d’un turó s’hi alça
l’ermita de Sant Salvador, relíquia de la capella del
castell de Puigalder. Històricament, aquest castell té
molta connexió amb el d’Hostoles que li és proper.
Ambdós esmentats en el testament sacramental de
Bernat “Tallaferro” comte de Besalú, fet públic el 1021,
on deixava dites propietats al seu hereu Guillem.

Entrem ja a la zona volcànica de la Garrotxa i ben aviat
llepem el volcà de Santa Margarida, un dels més
importants del sector, la boca del qual té uns 2.000
metres de perímetre, trobant-se al mig del pla format
pel cràter, l’església de Santa Margarida, d’origen
romànic i esmentada ja el 979 en un document de
donació dels béns del comte Miró II de Besalú, bisbe
de Girona, a Sant Pere de Camprodon.

Seguim cap a can Xei i ens endinsem per la fageda en
direcció a Olot (430 m), capital de la comarca, situat al
bell mig de la zona volcànica de la Garrotxa entre els
volcans Montolivet, Montsacopa i la Garrinada.

Dificultat: *

Desnivells acumulats aproximats: (+700 m) (–620 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 6 del matí. 

Observacions: el desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure’s la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 5 al 14 de febrer, amb-
dós inclosos, de 2/4 de 8 a 9 del vespre.

Notes: l’organització es reserva el dret de tancar la
inscripció abans de la data prevista en el cas d’ex-
haurir-se les places de l’autocar. Es recomana estar en
possessió de la llicència de la FEEC.

Preu de l’autocar: 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 18 de març de 2007
OLOT - BEGET
(25,250 km)

ETAPES QUE RESTEN
6a etapa 18 de març OLOT - BEGET 25,250 km
7a etapa 23 d’abril BEGET - PRATS DE MOLLÓ 19,500 km
8a etapa 20 de maig PRATS DE MOLLÓ - MARIALLES - COLL DE JOU 23,100 km
9a etapa 17 de juny REFUGI DE MARIALLES - CANIGÓ - TAURINYÀ 27,300 km

10a etapa 8 de juliol DINAR DE GERMANOR
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PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS –CLIII– 2a època

A TRAVÉS DEL BERGADÀ -
(La tercera Maria)

Diumenge, dia 11 de febrer

Aquest itinerari pràcticament circular, molt planer i
senzill (no pujarem a cap cim), que transcorre sobre
una plataforma estructural geològica, ens permetrà
gaudir d’una de les més impressionants panoràmiques
sobre tot el Baix Berguedà i sobre les comarques que
l’envolten.

Històricament ens podrem traslladar a l’Edat Mitjana
en passar per les restes de Sant Salvador; lloc que
guarda encara moltes incògnites, i als orígens de la
humanitat en passar pel serrat de les Tombes, on
s’han trobat restes dels nostres avantpassats de fa
entre 3.000 i 5.000 anys. La cova anomenada la Bòfia,
amb un llac interior accessible a qualsevol persona, i la
contemplació dels cingles pels quals transcorre part
del camí, ja donen suficients al·licients per emprendre
aquesta ruta.

Els autocars ens deixaran en un ampli revolt de la
carretera que des de Berga es dirigeix a Sant Llorenç
de Morunys. Des d’aquest punt els “caminadors”
emprendran l’excursió, endinsant-se en un bosc de
pins per un corriol que en cosa de cinc minuts desem-
boca en una pista de terra. Aquesta pista, en el seu ini-
ci, és la que agafaran els “no caminadors” per reunir-
nos tots per esmorzar. En acabar, els “no caminadors”
desfaran camí per retornar a l’autocar, mentre que els
“caminadors” continuaran la seva marxa programada.

Tot just passada una tanca batent per al bestiar, tro-
barem una cruïlla. Agafarem la pista que baixa cap a
l’esquerra, perquè la pista de la dreta és per on retor-
narem. Mentre descendeix, el camí ens ofereix una
bona vista sobre el Santuari de Queralt i els cingles de

Garreta. Seguim baixant fins a trobar la casa Marmons
que deixarem a mà esquerra i tot seguit en el proper
revolt, abandonarem la pista i agafarem un corriol que
surt per la dreta i s’endinsa en una frondosa vegetació
durant un bon tram. Sense deixar de caminar i en una
clariana enmig del bosc, arribarem a la Font dels
Concs, espai que avui està ocupat per vuit banyeres
situades una darrera l’altra perquè puguin abeurar-s’hi
les vaques. Som en un entroncament de camins i cal
prendre el que surt davant nostre.

Aviat trobarem els plans i la casa de pagès de
Tornueles, on es poden veure gran quantitat de cavalls
i vaques pasturant lliures. Nosaltres hem de travessar
tot aquest seguit de planells afeixats, vorejant-los per
l’esquerra. Un caminoi en suau descens ens acosta a
una pista de terra que ens barra el pas. La seguim per
l’esquerra i, just abans que comenci una forta pujada,
l’abandonem tot endinsant-nos en un bosc de pins
per un sender que ja no abandonarem fins arribar a un
mirador natural situat dalt de la cinglera. És el que
nosaltres anomenem “la perla” d’aquesta excursió. És
un lloc sorprernent i corprenedor, situat a la vora de
l’abisme, amb unes panoràmiques extraordinàries de
la comarca del Baix Berguedà, les muntanyes de
Montserrat i el massís del Montseny. Lloc excepcional
en un dia clar i sense calitja –esperem-ho– per esplai
de la vista i per aixecar els esperits més abatuts. A
tocar, i en un pla una mica més elevat, s’hi troba un
vèrtex geodèsic i una gran senyera que ens indica que
hem fet cap a les ruïnes de l’antic Monestir de Sant
Salvador de la Mata que encara guarda en una de les
seves parets, pedres col·locades en forma d’espiga
(opus spicatum).

Reprenem la marxa per la pista que ens portarà al lloc
on neix un corriol que baixa a la interessant cova de la
Bòfia, l’interior de la qual està parcialment ocupada
per un petit llac subterrani. Magnífica vista sobre
l’Espunyola. Retornem a la pista que ben aviat es
transforma en un senderó que ressegueix la cinglera,
tot mantenint-nos l’excel·lent vista panoràmica. Poc
després s’allunya de la cinglera, travessa un bosc de
pins pel “Serrat de les Tombes” i de seguida ens por-
tarà al punt d’unió amb l’itinerari emprès a l’anada i on
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PROPERA SORTIDA

Dia 25 de març de 2007

ELS GORGS D’ESTIULA (Ripollès)

hem esmorzat. Aquí ens reunirem novament amb els
“no caminadors” per dinar tots plegats de motxilla. En
acabar farem cap als autocars que ens retornaran a
Terrassa.

Els “no caminadors”, en havent esmorzat, es traslla-
daran mitjançant l’autocar, a la veïna població de
Berga, capital de la comarca, per fer-ne la visita i retor-
nar posteriorment a la mateixa zona de l’esmorzar, per
dinar conjuntament amb els companys “caminadors”.

Temps de marxa: unes 4 hores.

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

Tornada: A la vesprada.

Pressupost: 12 €.

Inscripcions: a Secretaria, a partir del dia 1. Termini:
7 de febrer.

Vocals:
Rossend Sanllehí i Fustagueres, tel. 93 783 85 20.
Antoni Giménez i Cartoixa i Manel Salvador.

PROGRAMA PER AL CICLE 2006-2007

2007

Febrer 11 Passejada pel Berguedà, ruta “Teresa Maria” (Berguedà)

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’EXCURSIONS

3a PASSEJADA PER COLLSEROLA 

Diumenge, 4 de març

Aquesta sortida, ja es va fer el dia 16 d'octubre de
l'any 2005.

Aquell dia ens va fer un sol esplèndid, però el dissab-
te va ploure tot el dia, i no va parar fins la matinada del
diumenge, és comprensible que molts dels interessats
en assistir-hi canviessin d'intencions, degut a la quan-
titat d'aigua que va caure, els pocs que hi vàrem anar
(una quinzena), gaudírem d'una magnífica matinal.
Amics i amigues que no van venir, ens van demanar
que repetíssim la sortida tot esperant que la climato-
logia fos més favorable.

És per això, i abans de fer la 4a passejada, que ja
estem preparant, que tornem a repetir la 3a, per com-
plaure a tots els companys i companyes. La descrip-
ció de l'excursió és la mateixa que va publicar-se en el
full mensual del Centre de l'octubre de 2005.

Tornem a proposar una altra caminada per Collserola,
aquesta serra sense massa alçada, tan a prop i alho-
ra tan desconeguda. Ens agraden aquestes contrades
i ens emociona quan en remuntar-les podem veure a
l'altra vessant, dues de les coses més boniques que
existeixen, la nostra mar Mediterrània i la nostra esti-
mada capital, Barcelona.

Sempre és agradable contemplar la ciutat comtal i
disfrutar endevinant des de les alçades, on són els
llocs que coneixem, quin edifici deu ser aquell?... o bé
aquella zona arbrada que no sabem identificar. És un
bonic joc i avui podrem jugar-hi, doncs seguirem
durant força estona a mitja alçada mirant Barcelona
des de llocs que ens permetran la seva contemplació.

Amb la sortida d'avui, podrem conèixer alguns indrets
nous, sortirem del baixador de Vallvidrera i passant

per l'anomenada mina Grott, arribarem al petit pantà
de Vallvidrera (actualment en obres per restaurar-lo).
Des d’aquí iniciarem una curta pujada fins arribar a
aquesta bonica vila. En sortir del poble contemplarem
encara algunes de les seves antigues i precioses
cases, abans d'encaminar-nos cap al turó d'en Cors,
tot baixant, vorejarem els termes de Sant Just
Desvern i Esplugues, fins trobar l'anomenada carrete-
ra de les aigües.

Aquesta ampla i planera pista, la seguirem força esto-
na i sempre amb els ulls sobre Barcelona. Baixarem
fins al parc de l'Oreneta i arribarem al monestir de
Pedralbes. En les nostres sortides hem procurat sem-
pre, acabar l'excursió en un lloc on es pugui fer una
visita. Així ja vàrem visitar el parc del Laberint d'Horta,
i un altre dia el monestir de Sant Cugat, en va ser el
protagonista, doncs avui pensem que valdria la pena
visitar el monestir de Pedralbes, un lloc ben mereixe-
dor d'ésser conegut. Quan acabem, anirem cap a l'an-
tic poble de Sarrià, on podrem donar un tomb pels
llocs més emblemàtics.

Aleshores, només ens caldrà dirigir-nos a l'estació per
prendre el tren que ens tornarà cap a casa. Creiem
que pot ser una bonica matinal i com sempre disfrutar
de la companyia dels amics i amigues, ja que tots
sabem, com de bé ens ho passem els excursionistes
quan ens retrobem sigui on sigui.

Gràcies a tots!!!

Lloc i hora de sortida: Entre 3/4 de 7 i les 7 del matí,
a la Rambla d'Ègara, davant l'estació dels Ferrocarrils
de la Generalitat, el tren surt a les 7 hores 14 minuts.

Tornada: Està prevista entre les 13,30 i les 14 hores,
dependrà de si visitem el monestir de Pedralbes.

Pressupost: Aproximadament 5,20 € del bitllet de
tren, faltarà afegir-hi l'entrada al monestir, que serà
opcional.

Vocals: Rossend Sanllehí i Fustagueras, i Antoni Gimé-
nez i Cartoixa, per més informació Tel. 93 783 85 20.

SECCIÓ INFANTIL I JUVENIL

Com ja sabeu, el dia 17 de desembre de 2006 la Secció Infantil va anar al Skating, a Barcelona.

Va ser una sortida molt intensa, tot i que jugava el Barça (encara que sabem que algun/s nens/es no van venir per
aquest motiu).

Després de caigudes diverses i algun entrebanc, la sortida va ser tot un èxit.

Desitgem que hagueu passat unes molt bones festes de Nadal i que l’any 2007 l’hagueu començat amb molt bon peu.

La pròxima sortida serà el dia 18 de febrer, ja s’informarà sobre els horaris.

Monitors/es Secció Infantil
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COVA DE LA CANAL DE CAN POBLA

Anotava a la meva llarga llista de notícies sobre cavi-
tats de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac una
referència que el bon amic Quim Solbes em comenta-
va sobre una cavitat situada en la cinglera superior de
la Mola, molt propera a la canal de Can Pobla. Els
havia donat notícia un bon amic, ara farà forces anys,
sense que ningú en prestés una atenció especial. Fou
rellegint aquest extens registre, que vaig trobar una
coincidència amb una altra anotació de fa més de vint
anys enrere, concretament de l'any 1984. Semblava
que la cova en qüestió volia que en fessin més cas del
que havíem prestat fins la data. Ambdues anotacions
parlaven d'una cova per damunt d'un repeu de roca,
entre la canal de Can Pobla i el camí dels Monjos. La
cavitat tindria uns 40 m, amb l'entrada no gaire ampla.

No podíem deixar passar aquesta nova oportunitat;
temps enrere només ens interessaven les cavitats
verticals, mentre menyspreàvem les coves, com si la
història no anés amb nosaltres. Sortosament l'edat
corregeix aquestes percepcions de joventut i heu-nos
doncs a la recerca d'aquesta cova situada al cimal de
la nostra muntanya.

El primer intent fou frustrat per la pluja, el segon reeixí
de bones a primeres el diumenge 10 de desembre del
2006. Sortírem de matinada amb la meva filla Anna 
a la recerca de la cova oblidada i des de Can Pobla
ens enfilàrem pel camí tradicional que enllaça amb el
Camí dels Monjos; fèiem més volta, però tant si val, no
teníem pressa i preferírem anar descansats perquè no
sabíem quanta estona hauríem de destinar a la recer-
ca de la cavitat. Poc abans d'arribar als Horts del
Monjos surt un trencall a mà dreta que mena a l'avenc
de Can Pobla i ens du a la Canal del mateix nom.
Descarregàrem les motxilles i a veure si teníem sort.
Només començar a situar-nos per a la recerca que tot
seguit trobem la cavitat. Renoi! que fàcil ens ho han
posat. La cova dista menys de 20 metres del camí de
la Canal de Can Pobla, pràcticament quan aquesta
desemboca a les feixes del cim de la Mola. Al costat
dret trobem una paret rocosa que amb prou feines
sobresurt de les capçades dels arbres. Pel cantó de

llevant i a escassos tres metres d'alçada, hi ha un petit
repeu on hi creix una alzina. Per un costat es pot
accedir-hi fàcilment amb una rampa un xic costeruda
exempta de dificultat. 

L'entrada de la cova es presenta en forma triangular:
0,7 x 1,7 m. Un corredor de 10 metres ens porta a la
part més espaiosa de la cavitat, donat que en aquest
punt s'ajunta una curta galeria de 5 m que ens apareix
a la nostra esquerra. En aquest darrer conducte
podem observar, a la part més alta del sostre i mirant
cap a ponent, com la llum de l'exterior s'esmuny per
entre una esquerda molt estreta que no podem acce-
dir-hi donades les exigües dimensions del conducte.

Continuant cap a l'interior de la cavitat, aquesta fa un
curt desnivell per tornar-se a enfilar i assolir altre cop
el nivell de la galeria d'entrada. El conducte ens acota
un xic, però podem arribar encara de forma còmode a
una doble galeria lateral de dimensions molt reduïdes
fins a un petit saltiró, on aquesta doble galeria s'extin-
geix cap el nostre costat dret. Una gatera molt baixa
ens permetria avançar uns 3 m fins sortir a la mateixa
galeria que entrarem tot seguit. El conducte final de la
cavitat amb 11 m de recorregut és més incòmode.
L'alçada no supera el mig metre, mentre que l'ampla-
da no assoleix en cap cas el metre. Té algun punt un
xic complicat que ens costarà fer-ho de recules, puig
que la nostra cova fineix de forma sobtada, sense
possibilitat de poder fer un canvi de sentit amb garan-
ties. Ep!, no és perillós, però sí força empipador.

La cavitat està desenvolupada sobre una fractura
principal que segueix la mateixa direcció que trobem
en d'altres cavitat de la zona, com la cova del Manel,
la del Frare o del Fondal. Algun tram de la paret Est
està coberta de formacions calcàries no gaire desen-
volupades; el terra és principalment de sorra fina força
seca al principi i al final de la cavitat, mentre que a
meitat de la galeria, hom hi troba força humitat provo-
cada per aquestes petites aportacions d'aigua que
formen sengles colades a la paret Est de la cova. El
recorregut total de la cova arriba als 50 metres.

Xavier i Anna Badiella
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COM ES PODEN PERDRE LES COVES?
(Nota a algú que em pugui aportar una mica de llum a varis enigmes pendents de resso-
lució, per recuperar la nostra memòria històrica)

COVA NEGRA: Fa anys que busco la localització
exacta de la Cova Negra (a Sant Llorenç del Munt),
indret on segons sembla es va trobar una destral de
bronze (surt a tots els llibres sobre arqueología del
massís, fins i tot la fotografia de la destral –vegeu per
exemple pg. 193 del llibre il·lustrat “Sant Llorenç” edi-
tat el Diari de Terrassa l'any 1996). Curiosament,
aquesta cova, que està situada aproximadament a
sota de la Castellassa de Can Torres, surt ressenya-
da en els mapes antics de Sant Llorenç (per exemple
al que acompanya la “Guia monogràfica de Sant
Llorenç del Munt”, reeditada pel CET l'any 1984 i tam-
bé en el mapa original de l'any 1935), però en canvi
desapareix del tot en els successius mapes de l'Alpi-
na, així com en el molt meticulós i exhaustiu mapa del
CET de l'any 1988. El senyor Antoni Ferrando, escrip-
tor de varis llibres d'història local on es cita, precisa-
ment, aquesta cova i aquesta destral, no em va saber
indicar l'indret exacte de la mateixa. Hem fet diverses
excursions de recerca (val a dir que molt embardissa-
des) i l'única cosa que hem trobat ha estat una mena
de balma petita, amb el sostre efectivament ennegrit i
amb un forat que no permet el pas d'una persona;
aquest indret seria molt més semblant a una balma
(per exemple la balma Blava) que no pas a una “cova”,
i en qualsevol cas, com a posible abric antic per a les
persones deixa força que desitjar, cosa per la qual em
resisteixo a creure que el que vam trobar fos la Cova
Negra...

COVA DELS EMBOSCATS (¿?) El pare (q.e.p.d) sem-
pre m'havia parlat d'una cova “des de la qual es veia
perfectament l'enorme base de Les Castellasses de
Can Torres” que tenia una entrada estreta, però que
endins es feia gran, i on en època de la Guerra Civil
s'hi amagaven els emboscats. Pensant que es tracta-
va de la Cova Roja, el vaig dur cap allà, però em va dir
que no era aquell l'indret al qual es referia. També vam
anar a la “Cavana del Tom”, sota el turó del Gurugú,
des d'on es veuen Les Castellasses, però tampoc era
aquell l'indret. Després de vàries indagacions em vaig
donar per vençut tot i que més endavant vaig arribar a
pensar si no es tractaria de la mateixa i enigmàtica
“Cova negra” que buscava, infructuosament...

COVA DEL ROS (Viladecavalls). També gràcies al
meu pare i als meus avis paterns (q.e.p.d), que eren de
Viladecavalls, havia tingut notícia (fins i tot no fa pas
massa anys vaig tenir a les meves mans una fotogra-
fia, actualment extraviada) de la Cova del Ros, un
indret visible des de Viladecavalls, on també s'hi
havien amagat emboscats durant la Guerra Civil. Es
tractaria d'una cova estreta, l'entrada de la qual que-
dava força tapada per la vegetació, que a dins es feia
gran. Quan vaig veure la fotografia de la cova (només
l'he vista una vegada) vaig decidir indagar el lloc exac-
te on està situada, però com que tampoc surt a cap

mapa i el terreny és encimbellat i està molt brut per la
vegetació, es fa difícil d'arribar-hi.

M'agradaria que qualsevol persona que pogués dir-
me el lloc exacte on es troben aquestes coves, o que
m'hi puguin acompanyar, es posin en contacte amb
mi, o amb el CET, per tal de recuperar i mantenir
aquest patrimoni (actualment “extraviat” en la memò-
ria) per a les generacions futures.

Moltes gràcies.

Enric Soler i Raspall
Tushita108@yahoo.es

646 81 39 70 - 93 848 50 05

CET 72_Febrer 07  26/1/07  11:23  Página 17



18

CET 72_Febrer 07  26/1/07  11:23  Página 18



19

connecta’t

a la nostra web

www.ce-terrassa.org
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