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PLANTEM CARA
Ja n’hi ha prou. Al cap d’una setmana que el president de la Generalitat afirmés que l’única llengua de Catalunya que necessita reforç
és la catalana, el govern central ens imposava per decret una hora més de castellà. Tenim el país ja del tot castellanitzat, i el català que
s’hi usa està extremadament degradat, de manera que difícilment podrem salvar la situació; doncs encara no n’hi havia prou: calia
estrènyer més el caragol. I nosaltres, en el millor dels casos, a callar, a conservar la calma, a calcular si podem reclamar davant la llei,
la llei del més fort.
Qui intenta destruir la llengua d’un poble és un enemic d’aquest poble. Tots els governs espanyols han sigut enemics nostres: durant
segles i sense treva han intentat destruir la nostra llengua de diverses maneres, amb lleis, amb refinada repressió escolar, amb
bombardejos, enverinant incansablement el país amb tots els mitjans de comunicació. Les primeres reaccions oficials del govern de
Catalunya a l’esmentat decret van ser literament escandoloses. Diguem-ho d’una vegada i sense embuts, que la paciència és el que
ens ha dut al punt gravíssim on som: si els nostres polítics, en lloc de defensar amb tots els mitjans i amb totes les conseqüències la
llengua pròpia del país, intenten fer-nos empassar una cosa tan monstruosa com que aquest decret “suposa un avanç històric per
a la llengua catalana” o, si intenten fer callar el locutor de ràdio, que denuncia l’agressió, aleshores s’exposen que els considerem
còmplices dels nostres enemics.
La nostra societat està profundament desorientada perquè tots els nostres governs autonòmics han tractat aquest assumpte amb una
perillosa i ben perceptible actitud de subordinació del nostre poble i de la nostra llengua a una altra entitat política i a una altra llengua.
La mateixa campanya Dóna corda al català, per a una llengua mil·lenària com la nostra, que ha traduït tota la gran literatura mundial i
que n’ha produït també de primera categoria mundial, deixa una sensació d’humiliació intolerable: tan desvalguts ens hem de veure?
Sí, a més a més, va acompanyada d’una frase castellana o ambiguament catalana (El català va amb tu), aleshores l’agressió que ens
fem a nosaltres mateixos ja no té nom. No s’hauria trobat almenys una frase igualment atractiva però genuïnament catalana? Aquí hi
ha, doncs, fonamentalment, una qüestió de dignitat. Després no ens demanin a la gent del carrer que defensem la llengua, perquè no
podem. Ha de ser el nostre govern qui planti cara d’una vegada. Han de ser les nostres entitats cíviques, acadèmiques, culturals de
tota mena que reaccionin amb contundència. No pas amb l’enèsima noteta de premsa. No pas amb una altra taula rodona sobre les
enquestes lingüístiques. No pas queixant-se i pidolant com qui no gosa. Cal que diguem a la cara a qui correspongui que no podem
tolerar ni un minut més el sarcasme, la mentida, la humiliació, l’afebliment del nostre poble. No podem esperar més. Plantem cara.

Foto: Ton Grau.

“Article de Joan Solà publicat al Diari Avui del 28/XII/06, reproduït amb permís de l’autor”
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

MARÇ 2007

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

- Tertúlies fotogràfiques Secció de Fotografia

- Exposició fins al 31 de març  
“TINTÍN. Les meves aventures per les muntanyes” Centre-Actes

6, dimarts - Curs d’orientació amb GPS Centre

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

10, dissabte - Conèixer els ocells dels entorns de Terrassa. Ornitologia S. de Ciències Naturals

10 i 11 dis. i diu. - Sortida a la Vall de Núria Curs d’Excursionisme

- Sortida al Canigó. Cim-traça Secció d’Alta Muntanya

11, diumenge - Ruta dels Tres Monestirs Centre

- Sortida matinal de botànica S. de Ciències Naturals

- Sortida de pràctiques de camp. Curs GPS Centre

12, dilluns - Curs d’orientació amb GPS Centre

- Reunió col·laboradors Duatló d’Alta Muntanya Secció d’Alta Muntanya

13, dimarts - Curs d’orientació amb GPS Centre

15, dijous - Deserts, Coves i Volcans Centre-Actes

17 i 18, dis. i diu. - Torre d’Eina. Esquí de muntanya S. d’Alta Muntanya

- Descoberta de l’Alta Cerdanya i Parc Animalier des Angles Secció de Fotografia

18, diumenge - 6a etapa Camí del Nord o Canigó. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

19, dilluns - Curs d’orientació amb GPS Centre

- Tertúlies fotogràfiques Secció de Fotografia

20, dimarts - Curs d’orientació amb GPS Centre

21, dimecres - Conferència d’escalada en roca Curs d’Excursionisme

22, dijous - Els reptes de les migracions Centre-Actes

24, dissabte - Els espais humits del Delta del Llobregat. Ornitologia S. de Ciències Naturals

24 i 25, dis. i diu. - Sortida pràctiques d’escalada en roca Curs d’Excursionisme

25, diumenge - Sortida de pràctiques de camp. Curs GPS Centre

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

26, dilluns - Cloenda Curs d’orientació amb GPS Centre

29, dijous - El Camí de St. Jaume des de Montserrat Centre-Actes 
i des de Roncesvalles

ABRIL 2007

11, dimecres - Conferència tècniques d’alpinisme Curs d’Excursionisme

14 i 15, dis. i diu. - Sortida al Pirineu Curs d’Excursionisme

18, dimecres - ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA Centre
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

RUTA DELS TRES MONESTIRS

Sant Cugat del Vallès - Sant Llorenç del Munt - Santa Maria de Montserrat

Diumenge 11 de març de 2007

Inscripcions: A la secretaria del CET del 19 de febrer al 9 de març. 
De les 7 de la tarda a 2/4 de 10 del vespre.

Preu de la inscripció a qualsevol de les entitats organitzadores: 16,50 €

Preu de la inscripció, el dia de la marxa, a la sortida: 18,50 €

Preu del tiquet per l’autocar de tornada: 9 €

NOTA: A totes les persones adherides a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, a l’arribada se
li retornarà 1,50 €. Caldrà justificar-ho amb la tarja personal de l’any en curs.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

En compliment dels Estatuts de l’Entitat, us convoquem per al dia 18 d’abril, dimecres, a la Sala d’Actes de
la nostra seu social, a 3/4 de 8 del vespre en primera convocatòria i a 1/4 de 9 en segona convocatòria a
l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’entitat, que es regirà segons el següent:

ORDRE DEL DIA
1r Obertura i presentació de l’Assemblea a càrrec del President de l’Entitat.

2n Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea.

3r Memòria d’activitats presentades pels vocals de cada secció.

4t Estat de comptes i informe de tresoreria, a 31 de desembre de 2006.

5è Propostes i suggeriments (s’hauran de lliurar per escrit a la Junta Directiva).

6è Precs i preguntes. 

PRE-INSCRIPCIÓ CAMPAMENT 
DE VACANCES 2007

Tots els interessats en assistir al proper Campament de Vacances, que es farà a Eslovènia, al peu dels Alps
Julians, hauran de fer la pre-inscripció del 19 al 30 de març a la Secretaria del Centre, mitjançant un primer
pagament de 130 € per persona.

És molt important que tothom respecti aquest període, després del qual serà molt difícil atendre peticions
per participar-hi.
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CARNET DE SOCI DEL CET

Tot aquell qui vulgui tenir el carnet de soci de la nostra entitat, corresponent a l’any 2007, cal que ho demani
a la secretaria, de les 7 a 2/4 de 10 del vespre. Enguany no s’enviarà directament al domicili de cada associat,
i per tant, caldrà venir a recollir-lo personalment.

10a DUATLÓ D’ALTA MUNTANYA 
DE CATALUNYA

Tot sigui dit amb temps: el proper 21 d'octubre s'organitzarà novament entre els membres de la SAM la
desena edició de la Duatló d'Alta Muntanya de Catalunya al mateix escenari de sempre: la Vall de Núria.

Cal anar-la preparant amb temps i enguany hi haurà sorpreses en diferents aspectes que ja anirem
anunciant.

Qui vulgui venir com a col·laborador, ens trobarem el proper dilluns dia 12 de març a 2/4 de 10 del vespre
a la Sala d'Actes del Centre. 

Gràcies per la vostra ajuda, sense vosaltres, la Duatló no tiraria endavant! 

FELICITACIÓ

El nostre consoci Ramon Arribas i Quintana, fins ara Tinent d’Alcalde i Regidor de Medi Ambient i
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, ha estat nomenat recentment Director del Consell Assessor per
al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya.

Felicitem Ramon Arribas per aquest important càrrec dins l’Organigrama de la nostra Generalitat i li desit-
gem una gran i fructífera labor.
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3r CURS D'ORIENTACIÓ EN RECEPTORS GPS
NIVELL D'INICIACIÓ

Febrer-març de 2007

Objectius del curs

L’objectiu del curs és 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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SALVEM LA VALL DE CARDÓS

En relació a un projecte en aquesta vall pirinenca, ha arribat el comunicat següent, que es transcriu literalment:

“El senyor Josep Lladós Comenge, que viu a Nova York, vol comprar els dos càmpings, la serradora
de la Vall de Cardós i moltes hectàrees agrícoles per construir un camp de golf de 18 forats amb el
seu gran complex turístic: 200 habitatges de luxe, 4 hotels de 5 estrelles, zones comercials de cate-
goria en diversos punts de la comarca, zones d’spa, etc. A més, té previst obrir un túnel que comuniqui
el Pallars amb Andorra, la qual cosa pot ser l’inici d’una invasió de capital andorrà que inverteixi en
totxo i ciment a les valls directament lligades al país veí”.

“Aquest projecte, que encara no està aprovat, destruirà el paisatge pirinenc, planteja un model elitista i
excloent que poc té a veure amb la realitat social i cultural del Pallars, i a més, es vol dur a terme en uns
moments en què la manca d’aigua és un problema greu fins i tot en aquestes valls pirinenques. Si vols fer
pressió per aturar-lo, adhereix-te al manifest”.

Els interessats podeu adherir-vos al manifest a la pàgina web: www.lavalldecardos.info.

UNA ONG CATALANA A KATMANDÚ: 
FUNDACIÓ PER A L’AJUDA DIRECTA

Toni Aguilar és un informàtic de Barcelona que, després de viatjar assíduament al Nepal, decidí deixar els
ordinadors i instal·lar-se definitivament a Katmandú per impulsar una organització, la “Fundació per a l’Ajuda
Directa” (TDHF)”, que treballa per alleujar l’estat de pobresa en què viu bona part de la seva població.

Persones properes a aquesta organització ens han demanat de divulgar la seva feina i facilitar-ne les dades
a totes les persones que hi puguin estar interessades.

A aquests efectes una pàgina web molt ben resolta ofereix una àmplia i pràctica informació de la “Fundació
per a l’Ajuda Directa”. La trobareu a: http://tdhf.ibernet.com (compte: sense les “www” habituals).

Per a aportacions econòmiques disposen del compte següent: 
2100.3363.14.2200112245 (Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona).
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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

BIBLIOTECA

Adquisició per sorteig:
– MAURI i PORTULÈS, Josep; A peu per Osona. 20

Itineraris. Valls: Cossètania, col·lecció Azimut, 2004.
– ROMA i CASANOVAS, Francesc; El Montseny. 50

itineraris a peu. Valls: Cossètania, col·lecció Azimut,
2004.

– CABRÉ i PUIG, Antoni; Excursions escollides des
de la Costa Daurada. 24 itineraris per les muntanyes
de les comarques tarragonines. Valls: Cossètania,
col·lecció Azimut, 2002.

– SANS i RAVELLAT, Carles; En BTT per Sant Llorenç
del Munt, l’Obac i Montserrat. 20 itineraris per
l’entorn de Rellinars. Valls: Cossètania, col·lecció
Azimut, 2000.

– MARTORELL i BOADA, Xavier; Excursions pel
Tarragonès. Per a fer a peu i en BTT. Valls: Cossè-
tania, col·lecció Azimut, 2005.

Per subscripció:

– SERRAN i JIMÉNEZ, Bernat; L’atletisme a Terrassa
(1914-2005). Terrassa: Fundació Torre del Palau, 2006.

Per adquisició:

– VENTAYOL i BOSCH, Àngels; Terrassa 2006.
Terrassa. Arxiu Tobella. Col·lecció Anual 2006.
Si us interessa, recordem que a la secretaria del Centre
hi ha exemplars d’aquesta col·lecció per adquirir.

Donatiu de la regidoria de Medi Ambient:

– Ecofòrum, 06. Jornades sobre la ciutat i el seu
entorn. Format CD. Terrassa: regidoria del Medi
Ambient, 2006.

Horari d’atenció al públic: 

divendres, de 19 a 21 hores.

AMB EL SUPORT DE:
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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.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES
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DESERTS. COVES I VOLCANS 

UN RECORREGUT PER LES ILLES 
DE FUERTEVENTURA, LANZAROTE 
I LOBOS

Dijous, 15 de març

A les 20 hores a la Sala d’Actes

Pel Dr. Joaquim Montoriol

Les diferències climàtiques entre les diverses illes de
l’arxipèlag canari són extraordinàries: n’hi ha prou
amb citar que la pluviositat a Tenerife i a La Palma
supera els 1.000 l/m3 anuals, mentres que a Fuerte-
ventura i a Lanzarote no arriba als 200 l/m3. anuals.
Tres factors hi contribueixen: la seva situació respec-
te a l’Oceà Atlàntic i al continent Africà; els vents ali-
sis; i les seves considerables diferències en altitut.
Tota l’illa de Fuerteventura és un desert, en el qual les
poblacions de l’interior no són més que petits oàsis.
Hi trobem camps de dunes espectaculars que donen
al paisatge un ambient saharià (val a dir, no obstant,
que la sorra, contràriament al que diuen les guies
turístiques, no prové del desert africà sinó que és d’o-
rigen local).

L’illa de Lanzarote presenta els paisatges volcànics
més impressionants de la Terra; per veure quelcom
més espectacular hauríem d’anar a la Lluna (això ho
afirmo després d’haver dirigit, des del 1961 al 1985,
una campanya d’estudi de coves volcàniques a nivell
mundial). A les grandioses colades de lava que s’es-
tenen per l’illa s’hi desenvolupen coves de grans mag-
nituts; recordem que una d’elles fou, en el seu
moment, el rècord mundial de longitut i el rècord mun-
dial de profunditat en cavitats volcàniques.

I no oblidem la petita illa de Lobos, situada entre
Lanzarote i Fuerteventura, que presenta unes forma-
cions volcàniques molt curioses: els spatters freàtics.

ELS REPTES DE LES MIGRACIONS

Dijous, dia 22 de març

A les 20 hores a la Sala d’Actes

Conferència a càrrec d’Arcadi Oliveres, president de
Justicia i Pau.

Acte obert a tothom.

PRESENTACIÓ DE LA GUIA:

EL CAMÍ DE SANT JAUME, DES 
DE MONTSERRAT I DES DE
RONCESVALLES

Autor: Joan Fiol i Boada

Dijous, 29 de març

A las 20 hores a la Sala D’Actes

Joan Fiol, vinculat al Centre Excursionista de Terrassa
des de fa vint anys, és actualment vocal de la barce-
lonina Associació d’Amics dels Pelegrins a Santiago, i
també un expert caminador amb molta experiència en
realitzar caminades pels més coneguts i llargs camins
de la Península, com el de Sant Jaume, del qual és
objecte aquesta guia que ens presentarà. En ella
inclou itineraris coneguts pels pelegrins com el Camí
Català, des de Montserrat. També explica les tres eta-
pes des de Santiago fins al cabo de Finisterre, i l’eta-
pa de Saint Jean Pied de Port.

La presentació serà a càrrec de la Sra. Glòria Vinyals,
advocada i actual presidenta de l’Associació d’Amics
dels Pelegrins a Santiago, i autora del pròleg de la
guia.

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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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

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

PROGRAMA D’ACTES I SORTIDES 

DESCOBERTA DE L’ALTA CERDANYA I PARC ANIMALIER DES ANGLES

Dissabte i diumenge, 17 i 18 de març 2007

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

El dissabte, farem una descoberta per l’Alta Cerdanya,
en especial del romànic.

El diumenge, serà el tradicional reportatge fotogràfic
de fauna al ben cuidat Parc Animalier dels Angles.

Podeu conèixer millor el parc a les adreces d’Internet:
http://www.faune-pyreneenne.com  
http://www.les-angles.com

Reunió preparatòria: Tertúlia fotogràfica del dia 5 de
març.

Informació complementària: Enric Prat, 
telèfon 618 270 049 

SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA

MONTSERRAT
Diumenge, dia 11 de febrer
Recorregut: Can Font de Gaià, riera de Gaià, font de la Teula, per veure la vegetació roderal, alzina surera i vege-
tació de sols silísics.

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

Desplaçament: En cotxes particulars.
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GRUP D’ORNITOLOGIA

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

SORTIDA PER LA FRANJA NORD 
DE TERRASSA (Can Bogunyà, 
Can Carbonell, Ca n’Amat de la
Muntanya)

Dissabte, dia 10 de març

L’itinerari d’aquesta setena sortida del cicle ens portarà
a passejar per la franja nord de la ciutat, un espai de
transició entre la urbs i els primers turons que formen la
Serralada Pre-litoral, en aquest cas, ben a la vora dels
límits del Parc Natural de Sant Llorenç. Són aquests
uns espais cada dia més reduïts per culpa de la pressió
urbanística (creixement de la trama urbana) i de les
infrastructures (l’imminent 4t Cinturó) però encara con-
serven els interessants valors paisatgístics i ambientals
que han caracteritzat la plana del Vallès fins fa ben poc.
La combinació harmònica de conreus, bosquines i rieres
garanteix una bona diversitat d’hàbitats on hi trobarem
una gran varietat d’ocells. L’itinerari sortirà de la carre-
tera de Rellinars per menar fins als voltants de Can
Bogunyà, la Riera del Palau, Can Carbonell, l’antic
Sanatori, el “Llac petit” i Ca n’Amat de la Muntanya, des
d’on retornarem a la sortida.

Hora de sortida: 8:00 h al Centre Cultural a la Rambla
d’Ègara. Tornada al migdia.

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.

Recordeu-vos que aquest mes ens trobarem els
dies 6 i 20 a partir de les 8:30 h al local del Centre
per preparar activitats, sortides, etc.

SORTIDA ALS ESPAIS HUMITS EL
DELTA DEL LLOBREGAT

Dissabte, dia 24 de març

El Delta del Llobregat és un dels espais més transfor-
mats del nostre país, però encara conserva un seguit
d’espais humits que són claus per a molts ocells que
hi hivernen, l’utilitzen com a lloc de repòs durant les
migracions o hi nidifiquen regularment. Els canvis pro-
ducte de la creixent presència de les infrastructures
més variades (aeroport, zones logístiques, depurado-
res gegants, desviament del riu, etc.) han anat minvant
les zones humides o els conreus que acullen els nom-
brosos ocells que encara s’hi donen cita.

A banda de fer l’itinerari “clàssic” per la llacuna del
Remolar-Filipines, en aquesta ocasió visitarem una
zona fins ara tancada al públic i que ha estat oberta al
visitant des de fa pocs mesos, es tracta dels anome-
nats Espais Naturals del riu Llobregat –cal Tet i ca
l’Arana– on seguirem un recorregut que inclou diver-
sos observatoris nous. Prepareu-vos per veure un bon
nombre d’ocells aquàtics (gavines, limícoles, ardei-
des, ànecs...) ben a prop de casa nostra!

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

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 D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

BIBLIOTECA
– KOLOSKA 4

Grupo Espeleológico Alavés
Revista de estudios espeleológicos
Vitoria-Gasteiz 2006

– AVENCS DE GARRAF I D’ORDAL
Víctor Ferrer Rico

– AVENCS DE GARRAF I D’ORDAL
Llibre de fitxes i topografies
Víctor Ferrer Rico
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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

Dissabte i diumenge, dies 17 i 18 de març

TORRE D’EINA (2.850 m) CONFLENT

Per la Vall de Riberola
La Torre d’Eina, (anomenat també pic de les Llosses)
és un dels cims més atractius del circ de l’Estanyet.

Totalment accessible pels vessants meridionals, ofereix
per la cara E una notable paret no gaire visitada. És un
bònic indret amb un paisatge dels més salvatges del
Pirineu oriental.

Dificultat: **

Vocal: Manel Tomás.

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA
MARÇ

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

Diumenge, dia 4 de març

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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38è CURS D’EXCURSIONISME
Dimecres, 7 de març Conferència sobre la història de l’alpinisme a càrrec 

d’Àngel Casanovas.

Dis. i diu., 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’ECAM.

Dis. i diu., 24 i 25 de març Sortida de pràctiques d’escalada en roca.

Dis. i diu., 14 i 15 d’abril Sortida al Pirineu.

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

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

Dissabte i diumenge 
10 i 11 de març

La propera sortida del Cim Traça,
serà al cim del Canigó.

Està previst sortir el dissabte ben
d'hora al matí, aproximació i acti-
vitats vàries pernoctarem al refugi,
per fer cim diumenge i tornar a
baixar. Grup del Cim-traça, en una sortida anterior.
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Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

TEMPORADA 2006-2007
SENDERS DE GRAN RECORREGUT

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

6a etapa. OLOT - BEGET (25,250 km)

Diumenge, 18 de març

Sortim d’Olot (450 m) per la carretera de Les Freixes,
en direcció a la Vall de Bianya, lloc on travessem la
carretera i seguim per la pista asfaltada cap a Cap
Sec, on hi ha un antic hostal.

Agafem la pista cimentada a la dreta, que després
esdevé de terra, arribem a una cruïlla i agafem a la
dreta per anar pujant cap a Can Joncars i el coll de
Passaserres, (780 m), baixem cap a la Vall del Bac,
pas natural que comunica la Garrotxa amb les altes
valls del Ter, força utilitzada durant segles, resta molt
desconeguda malgrat ser un autèntic parc del romà-
nic i amagar un conjunt monumental destacable.
L’hostal de la Vall del Bac (580 m), on coincideix el
GR-83 amb el GR-1, era un dels més importants
de tota la Garrotxa i lloc de parada obligada on es

canviaven les cavalleries de la ruta que enllaçava Olot
i Besalú amb Camprodon, alhora que molt usat per
bandolers i contrabandistes.

Baixem una mica i tot seguit pugem, passem per una
esllavissada i tornem al camí, pasem per les masies
d’El Saguer de Pera i Can Cortal i arribem al coll de
Salomó, (800 m) i tot seguit Can Salomó, baixem cap
a Can Bolassell i la Teuleria, travessem el riu per un
pont i seguim per la pista asfaltada fins a Beget, (577
m) petit i bonic poble que pertany des de 1969 al
Ripollès com a pedania de Camprodon, malgrat que
geogràficament és un poble de la Garrotxa, està situat
en una fondalada, compta amb un monumental tem-
ple parroquial romànic dedicat a Sant Cristòfol, del
segle X al XII.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+740 m) (–580 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 març, 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 22 d’abril de 2007

BEGET - PRATS DE MOLLÓ
(19,500 km)

ETAPES QUE RESTEN

7a etapa 22 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 –CIV– 2a època

LES GORGES D’ESTIULA

Diumenge, dia 25 de març

Fàcil excursió per la vall d’Estiula.

Aquest recorregut ens permetrà conèixer una de les
zones més interessants i alhora més desconegudes
del Ripollès. Descobrirem un indret de gran bellesa i
riquesa natural.

L’itinerari ressegueix una gran part del curs del torrent
de la Cabana o d’Estiula que ens permetrà gaudir d’un
gran nombre de gorgs i salts d’aigua. Ja dintre de la
vall, travessarem grans boscos de pins, amb clarianes
herboses on hi pasturen ramats de vaques, i en arribar
als Emprius, o boscos comunals, la vista s’esplaia
amb magnífiques panoràmiques de tota la zona.

Sortirem pel costat de la font del Querol, per un corriol
que ens menarà a la pista de la masia de la Mosquera,
on hi arribarem amb una mitja hora tot passant pel
costat de la font del mateix nom, fins trobar un pal
indicador. Des d’aquí per una curta pujada arribarem a
la primera gorga que se l’anomena de l’Escala, perquè
forma tres graons o nivells. Després de visitar diverses
altres gorgues i saltants, arribem al gorg de Colomer
que és el més gran i bonic. L’aigua salta per sobre
d’una paret de pedra molt alçada; a la seva esquerra
hi veiem unes feixes que són les restes dels camps de

conreu de la masia del Colomer, que queda a sobre de
la pista que passa per allà mateix. Tot seguit arribem
a una cruïlla de pistes; la de la dreta va a l’ermita de
Sant Feliu d’Estiula i la de l’esquerra fa via cap a la
masia de l’Oró.

En arribar al collet de l’Oró, caminem cap al Serrat
d’Estiula, on veiem una tanca metàl·lica que seguim
fins a trobar altra vegada la masia de la Mosquera i
d’aquí a la font del Querol, on ens trobarem amb els
no caminadors i tots plegats ens menjarem el dinar de
motxilla.

Els “no caminadors”, s’arribaran a Ripoll, capital de la
comarca, on entre altres coses podran visitar el
monestir.

Temps de marxa: unes 4 hores.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos a les 7 h.
del matí.

Tornada: A la vesprada.

Pressupost: 12 €.

Inscripcions: a Secretaria, del 12 al 21 de març.

Vocals: Ricard Alegre i Julià Fossas, tels. 93 788 53 23
i 93 788 70 98.

PROPERA SORTIDA

Dia 15 d’abril de 2007

GAVARRES NORD (Baix Empordà)

Inscripcions: del 5 a l’11 d’abril

PROGRAMA PER AL CICLE 2006-2007
2007

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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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.
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FORAT D’EN PARÉ: 
UNA COVA ENCERCLADA PEL FOC

El Forat d’en Paré és una cavitat situada dins el terme
de Sant Llorenç Savall, en una estribació de la carena
del Vinardell, a la capçalera del torrent que porta el
mateix nom de la cova. En els dos mapes consultats
apareix el topònim erroni de “Perer” o “Pere”. Geolò-
gicament, està enclavada en un sector propici per a la
formació de cavitats. A la gent de Sant Llorenç Savall
els sona el nom però són pocs els que la sabem situar,
i no sembla que hi sovintegin les visites. Lluís Vergés i
Solà en parla al seu llibre “Foranies i altres coses”
(1971) i en publica una fotografia. No es pot descartar,
tal i com diu l’autor, que el forat d’en Paré hagués estat
un refugi eremític en temps reculats; la seva orientació
solar és immillorable. El que ja resulta molt improbable
és que la cavitat hagués estat refugi dels etarres que
van cometre l’atemptat de l’Hipercor, tal i com hom ha
sentit a dir a algú del poble. El que sí sabem del cert és
que la cavitat és el cau d’un mussol.

SITUACIÓ
Començarem la nostra ruta en el cementiri de la
població de Sant Llorenç Savall, lloc on s’inicia la ruta
assenyalada en direcció al coll del Vinardell. En menys
de cinc minuts entrarem de ple en el bosc cremat
d’enguany, foc que correspon a l’incendi que es va ini-
ciar a les dues de la matinada del 10 d’agost, a la
carretera de Gallifa i que no ha deixat dubtes respec-
te la seva intencionaliat. En un quart d’hora arribarem
gairebé a tocar de la línia elèctrica, lloc on neix la pis-
ta que hem d’agafar, a la nostra dreta. No feu cas de
les tres creus senyalitzades! (groc, blanc i GR/PR). El
camí planeja suaument passant per sobre d’una
barraca de vinya, creua el torrent de la Vall de Maria i
més tard, passant per dessota la línia elèctrica, ens
situa al vessant del torrent del forat d’en Paré.
Després de dos petits revolts, trobarem la cavitat a
uns 30 metres damunt de la pista. Tot plegat sempre

abans d’arribar a la línea elèctrica següent. El trajecte
es cobreix fàcilment entre 20 minuts i mitja hora.

DESCRIPCIÓ
Cavitat que totalitza 7 m de recorregut practicable,
essent el més destacable la boca d’entrada ben perfi-
lada i situada a 1,5 d’alçada per damunt del sòl. La
boca, amb un tram d’un metre, dóna accés a una peti-
ta galeria transversal de 4,5 metres on podrem estar
drets. Al costat esquerre, gairebé imperceptible, hi ha
una fissura impenetrable que en forma de xemeneia
dóna a l’exterior. No s’hi aprecien formes reconstruc-
tives. Part de les parets apareixen ennegrides pel sutge
d’haver-s’hi fet foc a l’interior.

Si una cosa han deixat clara els incendis d’enguany és
que el pla de prevenció d’incendis aprovat i publicat per
la Generalitat, altrament conegut per Foc VERD II (1999),
es troba molt lluny de la seva aplicació. Sintetitzant molt,
aquest pla dóna les pautes de prevenció mitjançant les
quals els incendis es comencen a apagar a l’hivern. Si
aquestes disposicions no s’acompleixen, cada any i
durant l’estiu, els incendis seran inevitablement la notí-
cia recurrent dels mitjans de comunicació.

Dediquem aquest treball a la família Fernández
Marquès de la Cabana d’en Felip, víctimes immortals,
per sempre, d’aquests tràgics incendis.
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Per Jordi GUILLEMOT i MARCET
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connecta’t

a la nostra web

www.ce-terrassa.org
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