
FUNDAT L’ANY 1910

PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 75 - MAIG 2007
3a època

VII CAMINADA INFANTIL DE TERRASSA

Diumenge, 3 de juny de 2007

DE L’ALZINA DEL SAL·LARI A LA COMA D’EN VILA

La sortida tindrà lloc a les 9 del matí de l’Alzina del Sal·lari (carretera de Terrassa a Mura, km 11). Carregarem
l’esmorzar i ens dirigirem a la font dels Traginers; passarem per l’avenc del Llest i continuarem direcció nord
cap a la caseta del Guàrdia. I tot gaudint d’unes fantàstiques vistes al bell mig del Parc Natural arribarem a
la Coma d’en Vila, lloc on esmorzarem. Visitarem l’Alzina Bonica –o del Vent– per baixar pels Graons de Mura
i tornar a l’Alzina del Sal·lari.

El temps aproximat del recorregut serà d’unes dues hores i mitja.

US ESPEREM!

ACTE INCLÒS DINS LA PROGRAMACIÓ DE LA XVI SETMANA DEL MEDI AMBIENT DE TERRASSA

(Vegeu programa apart)

Petites Travessades Familiars. Excursió al Puigsacalm.
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

MAIG 2007

2, dimecres - Conferència sobre fotografia de muntanya a càrrec Curs d’Excursionisme
d’en Francesc Muntada.

3, dijous - Classe teòrica 4t Curs de descens de canons i engorjats SIS

- Presentació del Llibre “EL PREU DE SER CATALANS“ Centre-Actes

5 i 6, dis. i diu. - Sortida al Pedraforca i pràctiques de fotografia Curs d’Excursionisme

- Sortida pràctica del curs de descens de canons i engorjats SIS

- Exposició de fotografies antigues del CET Centre-Actes

6, diumenge - Sortida a Imax Port Vell Secció Infantil

7, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

8, dimarts - Classe teòrica 4t Curs de descens de canons i engorjats SIS

10, dijous - Classe teòrica 4t Curs de descens de canons i engorjats SIS

12 i 13, dis. i diu. - Sortida pràctica del Curs de descens de canons i engorjats SIS

- Sortida del Cim-traça S. d’Alta Muntanya

13, diumenge - Caminades Pas a Pas, 4a Passejada per Collserola S. d’Excursionisme

14, dilluns - Primera sessió Curs Introducció a la Geologia S. de Ciències Naturals

15, dimarts - Classe teòrica 4t Curs de descens de canons i engorjats SIS

16, dimecres - Preparació de la sortida Curs d’Excursionisme

- Segona sessió Curs Introducció a la Geologia S. de Ciències Naturals

17, dijous - EL CAMINANT DE LA TERRA, homenatge a S. Rusiñol Centre-Actes

- Cloenda i lliurament de diplomes del Curs de descens SIS
de canons i engorjats

18, divendres - Cloenda de la temporada d’esquí al local del Centre Secció d’Esquí

19 i 20, dis. i diu. - Sortida sorpresa Curs d’Excursionisme

- Sortida de cap de setmana (Convivències) Secció Infantil

- Sortida a Alinyà, Odèn i Port del Compte. Grup Ornitologia S. de Ciències Naturals

20, diumenge - 8a etapa Camí del Nord o Canigó. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

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

21, dilluns - Tercera sessió Curs Introducció a la Geologia S. de Ciències Naturals

- Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

24, dijous - “ALLÀ A L’ETIÒPIA” Centre-Actes

26 i 27, dis. i diu. - Sortida al Pic d’Aneto, esquí de muntanya S. d’Alta Muntanya

27, diumenge - Quarta sessió. Curs Introducció a la Geologia S. de Ciències Naturals

Del 28 d’abril - Sortida col·lectiva al Parc Natural i reserva de la Biòsfera S. de Fotografia
a l’1 de maig de Las Bardenas Reales de Navarra

30, dimecres - Conferència sobre descens de canons i engorjats, Curs d’Excursionisme
a càrrec d’un monitor de la SIS

JUNY 2007

2 i 3, dis. i diu. - Descens d’un barranc Curs d’Excursionisme

3, diumenge - VII CAMINADA INFANTIL DE TERRASSA Centre

9 i 10, dis. i diu. - Festivitat de St. Bernat de Menthon, patró dels muntanyencs S. d’Alta Muntanya
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

FIRA MODERNISTA A TERRASSA

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES ANTIGUES DEL CET
Dissabte i diumenge, dies 5 i 6 de maig

Sala d’Actes

Recull d’una sèrie de fotografies de principis del segle XX on podrem veure diverses instantànies de
personatges i d’excursions fetes per gent de la nostra casa.

Autors diversos.

Organitza: Secció de Fotografia

Excursió del C.E.T. a les fonts del Llobregat (1911). Fotografia cedida pel Sr. Josep M. Domènech

PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULES

Dijous, dia 7 de juny de 2007, a les 8 del vespre
Sala d’Actes del Centre Cultural de la Caixa Terrassa

“EL DESIERTO PINTADO” - Parcs de l’Oest Americà
“ROSSIYA” - de Moscou a Vladivostok

Documentals realitzats per en Josep Vidal 

Més informació en el full de juny i programa apart. (Entrada gratuita)
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MILLORA DEL SERVEI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA 
ALS FEDERATS MENORS DE 16 ANYS

Fruit de les gestions de la Unió de Federacions de Catalunya (UFEC) amb la companyia d’assegurances
MAPFRE, com a millora del servei d’atenció telefònica als nostres federats menors de 16 anys que hagin de
comunicar un sinistre, a partir del dia 1 d’abril s’ha posat en funcionament el NOU TELÈFON DE L’ESPORT
CATALÀ: 
902 157 504.

Per tant en cas d’accident d’un federat menor de 16 anys, s’ha d’avisar a aquest telèfon 902 157 504, facili-
tar les referències de l’accident i de l’accidentat i el número de pòlissa de l’assegurança. Us recordem que
aquest número és el: 055-0680000022.

La resta de passes a seguir no s’han alterat i les podeu trobar a la pàgina web de la FEEC (www.feec.cat) o
bé al llibre informatiu “Amb la teva llicència una muntanya d’avantatges”.

BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

BIBLIOTECA

Donatiu de Francesc Astals, president de Caixa
Terrassa:
– HERRERA, Julio; La Luz de Asturias. El lenguaje

expresivo de la fotografia. Oviedo: Cajastur, 2006.

Donatiu de l’Ajuntament de Terrassa:
– VALLS i VILA, Jaume; Terrassa Solidària. La coopera-

ció terrassenca amb el Sud. 1996-2006. Terrassa:
Ajuntament de Terrassa, 2006. Inclou una versió en
suport electrònic.
Estat d’Autonomia de Catalunya 2006. Generalitat de
Catalunya.

Donatiu del Centre de promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana:
– Revista d’Etnologia de Catalunya. Núm. 29. Desembre

2006.

Donatiu de l’autor (soci del CET):

– FIOL i BOADA, Joan; El camí de Sant Jaume. Des de
Montserrat i des de Roncesvalles. Valls. Cossetània,
Col·lecció Azimut Turisme, 2006.

Fe d’errors: En la relació d’entrades a la Biblioteca del
CET del mes d’abril passat el llibre d’en Mn N. Font i
Sagué: Notes Científiques (1905-1908) s’atribuí el do-
natiu Manel Planchat quan en realitat fou de Josep
Ma. Domènech.

Arxiu:

Us informem que l’arxiu del CET té també a la dispo-
sició per a la consulta de socis i de públic en general
els butlletins del Centre en suport electrònic (format
pdf) des del desembre de 2005 a març de 2007 (núm.
60 a 73, 3a època). A partir d’ara la consulta dels
periòdics mensuals es podran fer en els dos suports:
paper i electrònic.

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

AMB EL SUPORT DE:

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

“EL PREU DE SER CATALANS”

Dijous, 3 de maig

A les 8 del vespre a la sala d’Actes

A càrrec de l’autora, Patricia Gabancho.

Acte organitzat per la Coordinadora d’Associacions per
la Llengua Catalana, amb la col·laboració del Centre
Excursionista de Terrassa.

EL CAMINANT DE LA TERRA
Homenatge a Santiago Rusiñol
Acte en commemoració del 75è aniversari de la
seva mort

Dijous, dia 17 de maig

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes
Hi intervindran:
Jaume AULET, professor de literatura de la UAB
Vinyet PANYELLA, escriptora i biògrafa de Rusiñol.

L’acte es clourà amb una lectura de textos de l’autor
homenatjat, la qual serà a càrrec de Tomàs NADEU,
actor.

“ALLÀ A LA ETIÒPIA”

Dijous, dia 24 de maig

A la Sala d’Actes, a les 8 del vespre

A càrrec d’en Ramon Arribas i Quintana.

“Allà a la Etiòpia” és el relat del viatge de dos socis
del Centre, a l’estiu del 2006 a un dels països més
recòndits i amb més personalitat del món.

L’antic regne dels Negus, és un país molt muntanyós
situat al bell mig del corn d’Àfrica. Conegut, a occi-
dent, per les crisis de fam, és però, un país verd i amb
aigua.

Etiòpia, el país dels cristians fills de Salomó i la reina
de Saba, és l’estat, republica feudal, africà cristià
envoltat d’estats amb forta presència del fonamenta-
lisme islàmic.

Etiòpia és un país divers amb forta personalitat i l’únic
estat africà que no ha estat mai colonitzat. Amb tretze
mesos al calendari, desenes de llengües i centenars
d’ètnies. Del nord dels antics cristians d’Aksum i
Lalibela, al sud de “les nacions i pobles lliures”; el país
dels Hammers, els Karo, els Banna, els Mursi....autèn-
tics pobles africans, encara avui sense influències
occidentals.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Maig: dilluns 7 i 21 a les 20:30 h.

PROGRAMA D’ACTES I SORTIDES 

SORTIDA COL·LECTIVA AL PARC NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA DE LES
BARDENAS REALES DE NAVARRA

Dissabte, diumenge, dilluns i dimarts, 28, 29, 30 d’abril i 1 de maig

Situades al SE de la Comunitat Foral de Navarra, les Bardenas Reales formen un espai de 42.500 Ha en el qual
l’erosió de les argiles, guixos i sauló provinents del plegament pirinenc, han creat un paratge d’aparença lunar, amb
barrancs, pelats altiplans i altius i solitaris turons.

Aquesta sortida havia estat programada l’any passat per aquestes mateixes dates i no es va poder dur a terme per
manca de quòrum. Esperem que enguany es pugui fer.

Durant les properes Tertúlies Fotogràfiques acabarem de completar el programa a seguir.

Reunió preparatòria definitiva: dilluns 16 d’abril.

Desplaçaments: en cotxes particulars.

Allotjament: alberg o turisme rural a mitja pensió (sopar, dormir i esmorzar).

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

El passat dia 30 de març de 2007 es va celebrar a l’es-
tació d’esquí de la Masella la cursa Social del club,
després vam anar tots plegats a dinar a l’Hípica II de
Prats, on va celebrar-se un gran sorteig amb premis
per a tothom.

Pel pont de setmana santa s’ha celebrat un SURF-
CAMP per tots els entrenadors de competició i d’es-
cola, va fer un temps genial, ens ho vam passar d’allò
més be, esperem repetir-ho.

Ja estem preparant les sortides als Alps per l’estiu, us
anirem informant més detalladament de les dates.

El proper dia 18 de maig de 2007 es celebrarà la
Cloenda de la Temporada d’esquí a les 20 hores a les

SECCIÓ D’ESQUÍ

instal·lacions del Club (Carrer Sant Llorenç, 10). Es
faran entrega dels trofeus de la Cursa Social celebra-
da el passat dia 30 de març de 2007.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

SEGONA SESSIÓ 

Dimecres, dia 16 de maig

Principals tipus de roques II (roques magmàtiques o
ígnies i roques metamòrfiques). Exemples amb mos-
tres de mà.

TERCERA SESSIÓ 

Dilluns, dia 21 de maig

Introducció a la història geològica de Catalunya.
Exemples amb imatges.

QUARTA SESSIÓ 

Diumenge, dia 27 de maig

Sortida de camp per a l’observació de les unitats sedi-
mentàries més importants del nostre país i pel reco-
neixement de roques.

NOTES:
Les sessions teòriques es realitzaran a la Sala d’Actes
del Centre, a les 8 del vespre.

Per al dia de la sortida de camp, si hi ha possibilitats
s’organitzarà un autocar, el cost del qual s’haurà
d’abonar entre els participants. En cas de no ser pos-
sible, el desplaçament es farà en cotxes particulars.

Cal anar equipat amb roba i calçat adequat.

Cal portar l’esmorzar, el dinar i beguda de motxilla.

CURSET D’INICIACIÓ A LA GEOLOGIA

A càrrec de la geòloga GEMMA PIRLA

Som capaços de reconèixer les roques que consti-
tueixen el nostre país?

Com s’han format les muntanyes que ens envolten i
per què són tal i com les coneixem?

Us agradaria ampliar els vostres coneixements sobre
aquest fascinant món, identificar les roques correcta-
ment i saber llegir la història que ens amaguen?

Doncs animeu-vos i veniu a participar al curs.

Inscripcions:

Cal inscriure’s a la secretaria del Centre Excursionista.

La inscripció es tancarà en arribar als 30 participants.

Preus: Socis del Centre Excursionista 30 Euros
NO socis del Centre Excursionista 60 Euros

L’import s’abonarà en el moment de formalitzar la ins-
cripció.

PROGRAMA

PRIMERA SESSIÓ

Dilluns, dia 14 de maig

Introducció a la geologia i disciplines que engloba. El
temps en geologia. Introducció als temps geòlogics.
El cicle geólogic. Principals tipus de roques I, (roques
sedimentàries).
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GRUP D’ORNITOLOGIA

SORTIDA DE CAP DE SETMANA A LA
MUNTANYA D’ALINYÀ, SERRA D’ODÈN 
I PORT DEL COMPTE (Alt Urgell-Solsonès)

Dissabte i diumenge, dies 19 i 20 de maig de 2007

L’itinerari d’aquest mes de maig s’està acabant de
perfilar. Tots aquells que esteu interessats en la sortida,
podeu assistir a la reunió preparatòria, però alhora
caldrà apuntar-vos en un llistat per a poder fer front al
nombre de places

Reunió preparatòria: es farà el proper dimarts dia 8
de maig, es concretarà l’hora de sortida, l’itinerari,
allotjament, i àpats. El desplaçament es farà amb
cotxes particulars.

Hi ha la possibilitat de fer una visita guiada per la mun-
tanya d’Alinyà, el mateix dissabte dia 19 de maig amb
experts de la Fundació Territori i Paisatge.

Caldrà apuntar-vos al llistat abans del dia 11 de maig.

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

Recordeu-vos que aquest mes de maig ens tro-
barem els dies 8 i 22 a partir de les 20.30 h. al
local del Centre per tal de preparar activitats,
sortides, etc.

CALENDARI DE REUNIONS I
SORTIDES PREVISTES MAIG 2007

REUNIONS*

MAIG, dies 8 i 22 

SORTIDES*

MAIG 19 i 20 - Alinyà i Serra d’Odèn i Port del
Compte (Alt Urgell - Solsonès).
Caldrà confirmar assistència abans
del dia 11 de maig en un llistat
penjat a la cartellera del centre a
mitjans d’abril.

JUNY - Vall Fosca, Estany de Montcortès.
(Pallars Jussà)

* Totes les reunions són els dimarts, cada quinze dies
aproximadament. Les dates poden ser modificades a
causa de la proximitat amb les sortides, o bé per altres
causes, però s’aniran actualitzant segons calgui. Així
mateix passa amb la data i lloc de les diferents sortides.

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

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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– ANUARIO 2005
Federación Española de Espeleología.

– “EL GOUR”
Boletín Divulgativo de Espeleología 2006 - Núm. 7.

– GROTTES ET GOUFFRES
núm. 160 - Novembre 2005
Speleo-Club De Paris
Club Alpina Français d’Ille-de-France.

– GROTTES ET GOUFFRES
núm. 161 - Novembre 2005
Speleo-Club De Paris
Club Alpina Français d’Ille-de-France.

– CUBÍA 9
Boletín del grupo espeleológico Edelweiss.
Burgos. 
Diciembre 2006.

SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

BIBLIOTECA

Dijous, dia 3 de maig

Classe teòrica sobre prevenció, perills i autoso-
cors, a càrrec de Xavi Salamanca.

Dissabte i diumenge, dies 5 i 6 de maig

Sortida pràctica al barranc de Basender i
Oscuros de Balced (Osca).

Dimarts, dia 8 de maig

Classe teòrica sobre equipament logístic, a
càrrec de David Galí,

Dijous, dia 10 de maig

Classe teòrica sobre ecologia i protecció del
medi aquàtic, a càrrec de Carles Dalmases.

4t CURS DE DESCENS DE CANONS 
I ENGORJATS

Dissabte i diumenge, dies 12 i 13 de maig

Sortida pràctica al barranc del Furco i barranc
de les Gloces (Osca).

Dimarts, dia 15 de maig

Classe teòrica sobre morfologia dels canons, a
càrrec de Marc Anglés.

Dijous, dia 17 de maig

Cloenda del curs i lliurament de diplomes.

Per normes del curs, material necessari i
nivell esportiu recomanable consulteu pro-
grama apart.

NOVA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA SIS

El passat divendres, dia 20 d’abril, es
celebrà l’Assemblea de la Secció
d’Investigacions Subterrànies on
Gemma Pirla i Casasayas fou nomenada
presidenta, substituint al qui ho ha estat
durant vuit anys, Jaume Casanovas i
Coma.
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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

Dissabte i diumenge, dies 26 i 27 de maig

PIC D’ANETO (3.404 m) (Ribagorça)

L’Aneto és la cota máxima del Pirineu, però a més és
una bellíssima muntanya, qualsevol dels itineraris que
podem escollir per ascendir-hi és de gran interès.
Creua el Portilló per accedir a la gelera, el pas de
Mahoma (malgrat la cua), el descens fins Aigualluts

(tot i que la gelera està retrocedint notablement degut
a l’escalfament global), són motius de pes, per fer
l’Aneto.

Itinerari: Pla d’Estanys, la Renclusa, Portilló, coll de
Corones, Aneto.

Desnivell: 1.650 metres.

Dificultat: ***

Vocal: Jaume Galofre i Xavi Pereira.

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA
MAIG

FESTIVITAT DE SANT BERNAT DE MENTHON

PATRÓ DELS MUNTANYENCS

Dissabte i diumenge, dies 9 i 10 de juny

Per celebrar la festa del patró dels muntanyencs, s’estan preparant uns actes que esperem us convidin a
participar-hi activament.

Es programaran actes pel dissabte a la tarda, a la plaça del Dr. Ventalló, i al mateix local del Centre.

Els actes del diumenge seran els habituals, que es celebren a la Mola i a la Cova del Drac.

Volem agrair als joves del Cim-traça i monitors del Curs d’Excursionisme, la seva col·laboració en l’organit-
zació d’aquesta programació.

Reserveu-vos aquestes dates.

Esperem la vostra activa participació.
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38è CURS 
D’EXCURSIONISME

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, 2 de maig

Conferència sobre fotografia de muntanya, a
càrrec de Francesc Muntada, de la secció
de Fotografia del CET.

Dissabte i diumenge, 2 i 3 de juny

Descens d’un barranc.

Dimecres, 27 de juny

Cloenda del 38è Curs d’Excursionisme.

Dimecres, 30 de maig

Conferència sobre descens de canons i
engorjats, a càrrec d’un monitor de la SIS.
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Dissabte: Quedem a les 8 a la Renfe. Arribem a l’Alberg de Joventut de l’Escala, on també pernoctarem.
Des d’allà deixem els cotxes i les coses que no necessitem i ens dirigim a la Cala (...), on farem un flanqueig
litoral, activitat semblant al barranquisme, fins i tot amb salts i remullades. Un cop acabat el flanqueig hi ha
un trekking que arriba fins a Sant Martí d’Empúries pel Camí de Ronda que acabarà amb un pont de mico,
un rappel i possiblement una tirolina. 

El temps previst des de la sortida de l’Alberg fins al final de la tirolina i/o els rappels és de 5h, o sigui, aca-
bar entre les 15 i les 16h. Per tant, és recomanable portar ganyips i coses per menjar durant l’activitat. Fins
i tot hi ha la possibilitat de dinar abans d’arribar a Sant Martí, després del trekking. Això es pot decidir el
mateix dia. 

Després de dinar la idea és estar fent el pàjaru per l’alberg i la platja durant unes hores. Es pot aprofitar per
fer una volteta pel poble abans de sopar, ja que després... Ens esperen dos dels plats forts del cap de set-
mana: per sopar, I CONCURS INTERNACIONAL DE CUINA AMB FOGONET, on es premiarà l’originalitat de
cada plat i el temps i recursos emprats per cuinar-lo. Després de l’entrega de premis... circuit d’orientació
nocturna! Temps previst entre una i dues hores, promet ser molt divertit. El circuit és molt fàcil, així que hem
preferit fer-lo de nit per no acabar-lo de seguida. 

Un cop acabada la prova d’orientació, es va plantejar la idea de fer una rave a la platja...

Diumenge: Ens llevem (no gaire d’hora però tampoc gaire tard) i ens preparem per fer una fantàstica tra-
vessa en kaiac pel nostre estimat mediterrani, vorejant la Costa Brava. Això ens ocuparia tot el matí tenint
en compte el temps necessari per anar, tornar i les explicacions pertinents a càrrec del Roger Villena. Si aca-
béssim molt d’hora i encara ens quedessin ganes i forces, hi ha vàries opcions: un altre flanqueig més peti-
tó, una sortida amb patins en línia, continuar fent el pàjaru a la platja si el temps acompanya... i tornar a mit-
ja tarda cap a casa. 

COSES A TENIR EN COMPTE:
• El flanqueig és apte per tots els públics, l’única dificultat és l’alçada d’algun dels salts, que pot arribar als

10 metres. No obstant, en tots els casos es pot anar per l’aigua per evitar els salts si algú no ho veu massa
clar. 

• L’alberg inclou dormir i esmorzar. Caldria portar sac prim o llençols, hi haurà mantes.

• El pressupost, en el pitjor dels casos, és d’uns 50 euros per barba (20 d’allotjament, 3 de peatges, 5 de
benzina, 15 pel neopré i 5 pel bidó). Evidentment el cost és menor si teniu el neopré, el bidó, dormiu a la
platja o anem caminant. No obstant el Roger intentarà aconseguir uns quants neoprens d’estranquis per
reduir el cost global de la sortida. Els kaiacs i els patins segur que no els haurem de pagar, així com el
material del pont de mico, els rappels i la tirolina.

• Hauríem de fer la reserva com abans millor, així que us demanem que digueu si vindreu o no el més aviat
possible. Esperem que vingueu molts!

MATERIAL NECESSARI:
• Neopré,
• Bambes que es puguin mullar,
• Motxilla foradada,
• Bidó perquè no es mullin les coses de dins la motxilla,
• Biquini / banyador,
• Arnés, casc, vuit o qualsevol estri per rapelar,
• Tovallola,
• La roba que considereu necessària (considerant que estarem tant dissabte com diumenge en remull).
• Menjar (no cal comptar amb l’esmorzar de diumenge). Tant de travessa com normal.

Esperem que us agradi la proposta tant com a nosaltres! Recordeu que necessitem fer la reserva de
l’Alberg quan abans millor.

A reveure,

Xavi, Roger i Miquel

Dissabte i diumenge, dies 12 i 13 de maig

Reunida la comissió de moment integrada pel Roger Villena, el Xavi Sort i el
Miquel Carmona, hem preparat l’esquema de la propera sortida, que promet
bastant. El propòsit era integrar moltes activitats dins el mateix cap de
setmana aprofitant mar i muntanya, i el resultat és el següent:
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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

8a etapa. PRATS DE MOLLÓ -
MARIALLES - CASTELL
(26,600 km)

Diumenge, 20 de maig

Prats de Molló i la Presta és un municipi català de la
comarca del Vallespir, a la Catalunya Nord. Adminis-
trativament forma una comuna francesa amb el nom de
Prats-de-Mollo-la-Preste que és la capital del cantó
de Prats de Molló, que forma part del departament
dels Pirineus Orientals.

Va ser el lloc en que va ser detingut en Francesc
Macià, per part de la gendarmeria francesa, en el seu
intent a la tardor de 1925, d’alliberar Catalunya.
Macià, Gassol i Bordas de la Cuesta, són mantinguts
en detenció en un hotel de Perpinyà, per ordres del
Prefecte dels Pirineus Orientals.

El judici que es va seguir contra Francesc Macià i els
altres patriotas a París va ser un èxit per la causa cata-
lana, Macià es va convertir d’acusat en acusador, tot
fent valer el deure de Catalunya de lluitar pels seus
drets, el plet de Catalunya es va internacionalitzar i el
que no es va guanyar per les armes es va conquerir
pel gest dur i la mirada clara d’aquell home, Francesc
Macià, Catalunya existia i lluitava per la seva llibertat!

Sortim de Prats de Molló (735 m), per un portaló de la
muralla que cau per damunt de l’església. Travessem
el pont i agafem un corriol a la dreta que ens mena a

El Casot, seguim cap al coll de Miracle, (1.272 m), ens
anem enfilant cap al coll de la Regina (1.762 m), con-
tinuem pujant fins al refugi de Pla Guillem (2.276 m), i
aquí comencem a baixar cap a la collada de la
Roqueta (2.083 m), i el refugi de Marialles (1.718 m),
lloc on acabem l’etapa del GR però com que l’autocar
no ens pot venir a buscar, hem de baixar fins al coll de
Jou i el poblet de Castell (750 m), a trobar l’autocar
per tornar a casa.

Dificultat: ***

Desnivells acumulats: (+1.570 m) (-1.555 m)

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Egara,
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 7 al 16 de maig, amb-
dós inclusos, 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. 937880648, Hermógenes
Díez, tel. 646536187, Enric Cortés, tel. 687558875,
Joan Perich, tel. 629074770.

PROPERA ETAPA
Dia 17 de juny de 2007

MARIALLES – CANIGÓ – TAURINYÀ 
27,300 km

PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS –CLVI– 2a època

VOLTANTS DE TARADELL 

Diumenge, dia 20 de maig

La sortida s’inicia davant del Centre Excursionista de

Taradell. Aviat deixarem el camí ample per agafar-ne

un a l’esquerra. Després de creuar un torrent ens arri-

barem a la Masia de Masgrau i a la font, on hi troba-

rem un rètol que ens indica el començament del PR-42.
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Emprenem el camí cap al Castell tot seguint els
senyals indicadors; i a mesura que avancem es fa més
costerut i enrevessat, però com que no és massa llarg,
aviat som dalt de tot a 803 metres d’altitud. Situat
sobre penyals, des d’aquí atalaiem unes bones vistes
panoràmiques sobre tot l’entorn. Ara seguim cap al
Coll de Taradell (829 m) on hi ha l’enllaç amb el sender
GR-42 que agafem en direcció a Aiguafreda, per
deixar-lo una mica més endavant i continuem per l’ini-
cial PR-42. Així arribarem al Sepulcre de fossa, format
per monumentals blocs de pedra que fou excavat el
1965 i posteriorment restaurat pel Centre Excursionista
de Taradell. Des d’aquest punt és opcional seguir uns
200 metres a la dreta fins arribar a la plaça de
l’Everest, que Taradell va dedicar a la primera expedició
catalana que va assolir el cim.

Retornarem a la cruïlla i ara el camí ens portarà a la
Masia de Gasala que ja està documentada l’any 1076.
Després d’un altre encreuament, agafarem un camí
ample a l’esquerra que seguéix paral·lel al GR-2
durant uns pocs metres, fins passar pel costat del
Pont del Gatus del segle XVI –amb una peculiar histò-
ria de gats– i arribem al Molí dels Sorts per travesear
el riu Gurri. Després, i per un camí ample, arribem a la
Casa Nova de la Costa, en direcció a unes torres elèc-
triques d’alta tensió.

Aquí creuarem la carretera de Balenyà i per un camí
asfaltat fem via cap a Mont-rodon, pel davant de la
capella de Santa Maria; canviem de sentit de marxa
cap a la dreta, tot deixant el camí ample i travessant
altra vegada el riu, fins al collet d’Espanya. El camí de
l’esquerra ens portaria prop del Puig, però abans
d’arribar-hi agafem un altre camí de baixada fins a la

PROGRAMA PER AL CICLE 2006-2007
2007

Maig 20 Voltants de Taradell (Osona)

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

Bassa, i d’aquí pugem cap al bosc i el collet del Puig,
on per un corriol, ara de baixada, arribarem a la carre-
tera de Taradell a Malla, en un indret on ens esperaran
els companys no caminadors per anar a dinar tots
junts de motxilla.

Els no caminadors romandran a Taradell per visitar
els llocs més interessants de la vila. A l’hora convin-
guda l’autocar els portarà al lloc de trobada amb els
caminadors.

Temps de marxa: tres hores i mitja.

Lloc i hora de sortida: a dos quarts de vuit del matí a
l’estació d’autobusos.

Pressupost: 11 euros.

Inscripcions: del 7 al 15 de maig.

Vocals: Manel Campos, tel. 93 783 46 06 i Ramon
Pitarch, 93 788 32 83.

PROPERA SORTIDA
Dia 16 i 17 de juny de 2007
Cloenda del Cicle

ROQUES DE BENET i ESTRETS D’ARNES
(Terra Alta)

Inscripcions: del 4 al 12 de juny

Places limitades

SECCIÓ INFANTIL

Benvolgudes families:

Us fem saber el calendari de les properes sortides.

– Diumenge, dia 6 de maig
IMAX PORT VELL

– Dissabte i diumenge, dies 19 i 20 de maig (cap de
setmana)
Convivències. Possiblement a Coma-ruga (Tarragona).

Properament us informarem dels detalls de les sorti-
des (hora de sortida, què cal portar, etc.)

Pel que fa a la sortida del cap de setmana, us agraï-
riem que ens diguessiu el més aviat possible qui ve
per tal de reservar la casa de colònies. Havíem pensat
amb l’alberg Santa Maria del Mar (Coma-ruga), el
podeu consultar a: http://www.tujuca.com/tujuca
esp/albergs/albergs.htm.

Més endavant ja farem la reunió de colònies.

Fins aviat i moltes gràcies.
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LA COVA DE LES GINESTERES

La cova que avui ens ocupa, és d’aquelles cavitats que
per als espeleòlegs són de sempre conegudes, però
que realment ningú ha explorat mai. Segurament el seu
escàs recorregut és en part responsable d’aquest oblit
voluntari, doncs amb prou feines arriba als 15 m, fent
una mica de trampa, però amb la visita que hi férem
per tal de topografiar la cavitat i escriure aquesta curta
nota, hem descobert un altre motiu del perquè del seu
oblit.

La situació és força senzilla; la cavitat està situada al
vessant de llevant del torrent de la Querosa, al peu del
cingle que trobem per sobre de Can Robert i abans de
la pista que puja a Can Pobla. Hom pot adreçar-s’hi
des de Can Robert, seguint el camí que mena a Can
Pobla; un cop passades les sepultures ens desviarem
a la nostra dreta per cercar el peu del cingle que caldrà
resseguir com es pugui, entre bardisses, aritjols, gato-
ses i altres impediments de caire vegetal, creuar el
torrent de la Querosa i ja amb més facilitat assolir un
revolt del cingle on neix un pi solitari que ens indica el
lloc exacte de la cavitat. Hom pot optar també per un
segon itinerari, potser més còmode, no exempt d’es-
garrinxades i travetes boscanes. Aquest parteix del
camí que s’enfila per la Canal de les Bruixes i en el
moment d’enfilar la canal ens desviarem a la nostra

esquerra tot resseguint per sota la cinglera que ens
porta a la Canal de la Querosa. La roca gira vers el nord
i és en aquest moment que apareix la fita del nostre pi
solitari indicant amb la presència de l’entrada de la
cova.

Amb el seu escàs metre d’alçada i poc més de 50 cm
d’ample, se’ns presenta el corredor d’entrada a la cavi-
tat; de seguit l’alçada supera els 2 m tot i que l’ampla-
da no canvia gaire. Després de 6 m de còmode reco-
rregut, trobem un ressalt vertical que baixarem amb
facilitat: aquí el sostre el trobarem a més de 4 m amunt.
Tot el costat de ponent està recobert per colades esta-
lagmítiques a l’igual que el sostre. La part més ample
de la cova assoleix 1,3 m però dura ben poc: després
de tres metres, el sostre s’acota sobtadament fins a un
metre, l’amplada però, s’estreny fins als 60 cm. El
recorregut que ens queda és acotat i damunt de rocs i
pedres mal amuntegades. Els cinc darrers metres de la
cova només són aptes per a la mainada i el corredor
fineix sense cap possibilitat de continuació.

Anotarem com a fet geològic que, ja des de l’entrada
mateix de la cova, hom pot observar un estrat de roca
sorrent vermellosa que determina el nivell del sostre de
la cavitat. També des de l’inici de la cova, es pot
observar la diàclasi que ha generat la cavitat.

Per Gemma i Xavier Badiella

NOTA: A l’anterior article referent a la Cova de la Canal de Can Pobla, per error es va ometre unes dades que
voldríem que constessin escrites doncs fan referència a la primera exploració de la cavitat per part de socis de
la nostra entitat. En el llibre de sortides de la SAM, consta que pel juny de 1967 exploraren l’esmentada cova, el
nostre consoci Jordi-Joaquim Mangot amb d’altres companys, llavors l’anomenaren la Cova Perduda, nom
curiosament molt encertat puig que així ha estat fins a dates força recents.
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