
FUNDAT L’ANY 1910

PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 77
JULIOL-AGOST-SETEMBRE 2007

3a època

VACANCES D’ESTIU
INFORMEM ALS NOSTRES ASSOCIATS 

QUE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE ESTARAN TANCADES 

DEL 28 DE JULIOL AL 26 D’AGOST

VACANCES D’ESTIU
INFORMEM ALS NOSTRES ASSOCIATS 

QUE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE ESTARAN TANCADES 

DEL 28 DE JULIOL AL 26 D’AGOST

3 de juny: Un grup de la 7a Caminada Infantil de Terrassa. Foto: Enric Prat
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A G E N D A

Data Activitat Més informació

a l’apartat de:

JULIOL 2007

8, diumenge - Dinar cloenda de la Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

9, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

10, dimarts - Reunió Grup Ornitologia S. de Ciències Naturals

14 i 15, dis. i diu. - Sortida de Cim-traça S. d’Alta Muntanya

15, diumenge - Santuari de Lord i coll de Jou S. de Fotografia

23, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

SETEMBRE 2007

1 i 2, dis. i diu. - Travessada Núria-Carançà-Toès. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

3, dilluns - Tertúlies fotofgràfiques S. de Fotografia

4, dimarts - Reunió Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

Del 8 a l’11 - Sortida a la Vall d’Assau S. de Fotografia

16, diumenge - Caminades Pas a Pas - Ruta de les Mines S. d’Excursionisme

17, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

18, dimarts - Reunió d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

23, diumenge - Sortida matinal de botànica a la vall del riu Nespres (Mura) S. de Ciències Naturals

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

AMB EL SUPORT DE:
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

CURS D’INTRODUCCIÓ A LA MICOLOGIA
La SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS tornarà a organitzar, els dies 22, 24 i 27 del proper octubre, un curs
d’INTRODUCCIÓ A LA MICOLOGIA i al coneixement dels principals bolets comestibles i verinosos.

A efectes d’organització, és previst limitar les places a 30 participants. Per aquest motiu i per poder planifi-
car a temps el curs amb la Societat Catalana de Micologia, demanem a tots els interessats en assistir-hi,
que ens ho facin saber comunicant-ho a la secretaria del Centre Excursionista, fent un dipòsit com a paga
i senyal de 10 €.

La programació completa d’aquest curs serà tramesa amb el primer enviament del mes de setembre.

VACANCES D’ESTIU
Informem als nostres associats que les instal·lacions del Centre estaran tancades del 28 de juliol al 26
d’agost.

76a DIADA DE GERMANOR 
i 23a MARXA POPULAR

Aquest any, la Marxa Popular i els actes de la Diada de Germanor es celebraran el diumenge dia 
7 d’octubre. Tot i que el lloc i el programa concret encara s’han d’acabar de concretar, reserveu-vos
aquesta data!

CAMPAMENT DE VACANCES 2007
Recordem a tots els que hagin fet la pre-inscripció d’aquest campament que la inscripció final, i el paga-
ment de l’import restant, es durà a terme en l’horari habitual de Secretaria (de 7 a 2/4 de 10) del 3 al 6 de
juliol, ambdós inclosos.

APLEC EXCURSIONISTA 
DELS PAÏSOS CATALANS

Enguany, el Club de Randonnée “Delit Tenim”, de Prats de Molló (Alt Vallespir) és l’encarregat d’organitzar
el 31è APLEC EXCURSIONISTA DELS PAÏSOS CATALANS, que se celebrarà en aquesta localitat i els seus
entorns del 31 d’octubre al 4 de novembre del 2007. 

Tots aquells interessats en participar-hi podeu consultar-ne el fullet informatiu a la cartellera del Centre o
connectar-vos a la pàgina web http://clubdelittwenim.wordpress.
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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

BIBLIOTECA

Donatiu de l’Associació de Poetes Terrassencs:
– DDAA; Recull de poemes. 51a Festa de la Poesia

2007. Associació de Poetes Terrassencs. Terrassa,
2007.

Donatiu del Consorci de Turisme del Vallès
Occidental:
– Guia de Senderisme. Els 3 monts. Montseny, Sant

Llorenç, Montserrat. En col·laboració amb l’Editorial
Alpina i GeoEstel, 2007.

Donatiu de Materials d’Edició:
– DDAA. Tot recordant Alfonso Carlos Comín. Ca

n’Homs. Cirerada 2007.

Donatiu de la FEEC:
– CASES, Josep Ma; Solsonès, Guia d’escalades.

Solsona: gràfiques Dach, 2006.

Donatiu de l’Agrupació Excursionista Talaia:
– DDAA: L’excursionisme a Vilanova i la Geltrú.

L’agrupació excursionista Talaia. Cinquanta anys de
continuïtat. 1995-2005. Vilanova i la Geltrú: El Cep i
la Nansa edicions, 2007.

Agraïm al Sr. Pere Ros el donatiu dels llibres de lite-
ratura de muntanya i d’excursionisme propietat del 
Sr. Francesc Marcet i Planas que ha fet a la Biblioteca
del CET.

Arxiu:

Un cop s’ha traslladat la documentació històrica del
CET que romania dispersa, s’ha iniciat la tasca de
classificació. Això ha requerit confeccionar, primer, el
Quadre de Classificació del CET, que és un instrument
que permet lligar i organitzar tota la documentació
produïda per l’entitat al llarg de la seva història de for-
ma ordenada i homogeneïtzada. Amb això, doncs, ja
es podrà començar a agrupar la documentació que
estigui classificada dins el Quadre de la mateixa for-
ma, posar-les en capses definitives i començar a con-
feccionar els primers inventaris de la documentació
històrica del Centre.

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

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Juliol: dilluns 9 i 23 a les 20:30 h

Setembre dilluns 3 i 17 a les 20:30 h

PROGRAMA D’ACTES I SORTIDES 

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

Local Secció de Fotografia

Dilluns de Festa Major, a les 10:00 h, 

Arranjament del local: ordinador nou, prestatgeries
per a llibres i revistes, condicionament del arxiu....

Us esperem perquè entre tots ho farem millor i en poc
temps i així ens el sentirem més nostre. 

Santuari de Lord i Coll de Jou

Diumenge, 15 de juliol de 2007

Entre Sant Llorenç de Morunys i Coll de Jou, passant
per l’ermita romànica de Sant Serni del Grau i després
pel túnel de Roca Foradada, arribarem a l’aparca-
ment. Després d’una petita excursió d’uns 20 minuts,

CET77jul-ag-set07  29/6/07  10:20  Página 4



5

s'arriba al fil de l'altiplà, es creua una portella de ferro
i se surt a un petit promontori que permet gaudir d'una
bona vista sobre el peculiar i agradable ras de la Mola
de Lord. A mà dreta es divisa la petita capella de Sant
Pere Màrtir, davant i al fons, el santuari. Les vistes a la
presa de la Llosa del Cavall són magnífiques.

Tots coneixem el Coll de Jou. És a tocar de l’estació
d’esquí del Port del Comte. A pocs metres del coll
comença la curta pista que porta a l'àrea de pícnic del
Codó on hi ha taules i barbacoes. Al nou mirador del
Codó podrem gaudir d'una de les millors vistes de la
vall del Lord i de Sant Llorenç de Morunys.

– Sortida: a les 7:00 hores de “La Sirena”.

– Reunió preparatòria: Tertúlia fotogràfica del dilluns
dia 9 de juliol.

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

Vall d’Assau

Dies 8, 9, 10 i 11 de setembre de 2007

Al nord del coll del Portalet s'obre una vall encisado-
ra, la vall d'Assau, que els francesos, amb aquesta
mania d'afrancesar-ho tot, anomenen vall d'Ossau.
Per a nosaltres, acostumats als colors de la medi-

terrània, és una vall d'un verd esclatant, amb l'aigua
que sua per totes les fissures de la roca i amb un
ambient fresc i agradable. La vall d'Assau també és 
el punt de partida per un munt d'excursions i un niu
d'oportunitats fotogràfiques excel·lent.

Punts d'interès:

• Plateau de Bénou
• Cromlechs de lous Couraus
• Tren d'Artouste i Arremoulit
• Llacs d'Ayous
• Vall d'Aneou
• Pic del Midi d'Assau
• Crestes Blanques i coll d'Aubisque
• Casc antic de Laruns i de Bielle

– Reunió preparatòria: dilluns, 3 de setembre de 2007.

– Sortida: dissabte, 8 de setembre de 2007 a la Sirena,
a les set del matí.

– Desplaçaments: en cotxes particulars.

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

– Resta d’àpats: pícnic. Cal portar esmorzar de dis-
sabte i dinar de dissabte, diumenge, dilluns i dimarts
o comprar-lo allí.

SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

Itinerari de Mura vers la font del rector i els Caus de
Mura.

– Lloc de sortida: davant el Centre Cultural a la
Rambla, en cotxes particulars.

– Hora: A les 8 del matí.

Sortida matinal de botànica

Diumenge, dia 23 de setembre de 2007

La vall del riu de Nespres (Mura)

Sortida per conèixer la vegetació de ribera, arbres,
arbustos, el canyís, i la boga i plantes aquàtiques.
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GRUP D’ORNITOLOGIA

CALENDARI PREVIST
JULIOL-SETEMBRE 2007

REUNIONS*

JULIOL dimarts dia, 10/07 -reunió ordinària.

SETEMBRE dimarts dia, 04/09
dimarts dia, 18/09

SORTIDES*

JULIOL aquest mes en principi no hi haurà sortides,
però en canvi sí que hi haurà un sopar de comiat de 
la primera part de la temporada. En el cas de voler
assistir-hi, cal que ens ho confirmeu un parell de dies
abans del dissabte, dia 7 de juliol.

SETEMBRE, dins el grup s’ha pensat de fer una sor-
tida aprofitant el pont de la diada per anar quatre dies
a La Camargue. Hi haurà una llista penjada des de
finals de juny a la cartellera del Centre per tenir una
previsió de la gent que podria venir.

En el cas de fer-se la sortida la reunió preparatòria
seria el dia 4 de setembre, en què es tancarà la
inscripció.

* Totes les reunions són en dimarts cada quinze dies
aproximadament.

Telèfons de contacte: 
Toni Sanllehí 661 406 716 / Sanllehí 656 913 770

OCTUBRE 2007

Segon Curset d’Introducció a la Micologia

Principals bolets comestibles i verinosos de Sant
Llorenç del Munt.

La secció de Ciències naturals us convida a fer aquest
segon curset de micologia, al costat de Manuel
Tabarés, eminent i destacat membre de la Societat
Catalana de Micologia.

L’àmbit d’aquest curset és la continuació del primer,
on ens va ajudar a distingir entre els bolets, comesti-
bles i els verinosos i que aquesta vegada ens ampliarà
amb noves troballes del massís.

Preus: socis 30 euros
no socis 50 euros

PROGRAMA

PRIMERA SESSIÓ. Dilluns 22 d’octubre
Introducció a la micologia. Caràcters macroscòpics.
Tipus de fongs. Exemples amb imatges.

SEGONA SESSIÓ. Dimecres 24 d’octubre
Principals bolets comestibles i verinosos de Sant
Llorenç del Munt. Afinitats i diferències macroscòpi-
ques. Consells per evitar intoxicacions. Fotografia de
bolets: consells bàsics.

TERCERA SESSIÓ. Dissabte 27 d’octubre
Sortida de jornada completa a Sant Llorenç del
Munt.

Pràctiques de localització i reconeixement dels bolets
comestibles, bolets sense interès culinari i bolets
verinosos.

Consells pràctics. Exemples de fotografia de bolets.

(La resta d’informació la trobareu en el díptic del
primer curset.)
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NOTES I NOTÍCIES

Voluntaris del Grup d’Ornitologia de la SCN
participen en la reintroducció de l’òliba a Terrassa i
al Vallès Occidental

El passat dia 08 de juny foren alliberats 3 polls d’òliba
(Tyto alba) al bosc de Can Boada en el marc de la
campanya de reintroducció de l’òliba a Catalunya pro-
moguda pel Departament de Medi Ambient de la
Generalitat, l’Associació Miloca i la Fundació Mina.
Des del Grup d’Ornitologia de la SCN col·laborem en
aquesta iniciativa fent el seguiment i alimentant els 3
polls alliberats.

Animeu-vos a participar-hi!

Participació del Grup d’Ornitologia de la Secció de
Ciències en el Projecte Orenetes

Des del Grup d’Ornitologia de la SCN ens hem afegit
a la iniciativa promoguda per la Fundació Territori i
Paisatge de la Caixa de Catalunya i l’Institut Català
d’Ornitologia basada en el seguiment dels nius d’ore-
neta cuablanca (Delichum urbicum) presents als
pobles i ciutats de Catalunya.

Animeu-vos a participar-hi!

SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

BIBLIOTECA (SIS)
– SOTTO TERRA 122

REVISTA DI SPELEOGIA DEL GSB-USB
ATTI DEL 26º CORSO DI II LIVELLO, 
SIU PIPISTRELLI

– BERIG Nº 8
MAIG 2007
REVISTA DEL ESPELEO CLUB CASTELLÓ

Nova adquisició:

– SPÉLÉOGUIDE AIRÈGE-PYRÉNÉES TOME I
Flo GUILLOT-Phil BENECE
ED. EXPLOS

Donatiu del Sr Hilari Moreno:

– TOPOGRAFIA ESPELEOLÒGICA
Per Albert Martínez i Rius
Escola Catalana d’Espeleologia

SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

Dissabte i diumenge, dies 14 i 15 de juliol

– Darrera sortida abans de vacances del 
Cim-traça.
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Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

TEMPORADA 2006-2007
SENDERS DE GRAN RECORREGUT

Diumenge 8 de juliol del 2007

DINAR DE CLOENDA DE LA
TEMPORADA
RUPIT-LES PLANES D’HOSTOLES

Per finalitzar la temporada en un ambient de germa-
nor, res millor que fer-ho amb un dinar, (com cada
any). El que proposem és fer una caminada per fer
gana que l’iniciarem a Rupit, passant pel Santurari de
La Salut i el Far, i baixant cap a Les Planes d’Hosto-
les on dinarem.

El preu del dinar, amb cafè inclòs no superarà els 
10 €, els que han vingut periòdicament a les etapes
els hi sortià més barat segons el nombre d’etapes que
han fet.

Podreu triar entre els següents plats.

-------------
Escalivada
Empedrat

Esqueixada
Amanida

-------------
Xai al forn amb patates

Cues de rap a l’all
Peus de porc amb cargols
Pollastre amb escamarlans

-------------

Es prega dir el menú que es prefereix en anar a fer la
inscripció.

Dificultat: *

Desnivells acumulats aproximats: (+150 m) (-480 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Egara,

davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 7 del matí

(no cal marxar d’hora).

Observacions: el desplaçament es farà en autocar,

amb places limitades. Cal treure’s la plaça d’autocar

a la secretaria del Centre, del 26 de juny al 4 de juliol,

ambdós 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’exhaurir-se les places d’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

Diez, tel 646 536 187; Enric Cortés, tel. 687 558 875;

Joan Perich, tel. 629 074 770.
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Un referent cultural
Conferències/debat per professors universitaris i/o experts en una matèria

Cada dijous a 2/4 de 6 de la tarda
Sala d’actes d’ETSEIAT, carrer Colom, 11

Inscripcions: Portal Nou, 13 telèfon 93 783 44 35. Dilluns de 10 a 13 i de 17 a 20 hores

EL CAMÍ DELS BONS HOMES 
(GR-7, GR-107)

Benvolguts companys!

Ja tornem a ser en una nova edició del cicle de
Senders de Gran Recorregut. Aquesta temporada
passada, que junts acabem, l’hem dedicada a recórrer
camins històrics, camins de llegendes, camins d’exili
de la Guerra Civil: el GR-83, El Camí del Nord o del
Canigó.

En aquesta nova temporada que començarem, 2007-
2008, seguirem la nostra singladura per altres camins
també històrics i d’exili: El Camí dels Bons Homes,
GR-107.

El Camí dels Bons Homes ja es va fer l’any 1999, per
l’antic Grup de Senders de la Secció d’Excursionisme,
i el tornem a repetir aquesta temporada, ja que són
molts els senderistes que ens han demanat poder-lo
tornar a fer. El Camí dels Bons Homes està inspirat 
en les rutes de la diàspora dels càtars que fugien 
de la persecució, i transcorre per les comarques de
l’Arièja, la Cerdanya, el Berguedà, l’Alt Urgell i el
Solsonès. Passar-hi ofereix la possiblitat de reviure la
seva peculiar aventura i també d’extasiar-se amb la
bellesa d’un paisatge que es manté encara verge.

Durant molt de temps, la serralada del Pirineu ha estat
una mena de barrera infranquejable, un mur de sepa-
ració entre els catalans d’una banda i l’altra, o entre
els catalans i els occitans. La frontera divisòria entre
els dos estats veïns ha actuat massa sovint com un
obstacle relativament insuperable, com una ratlla
gruixuda que marcava la ignorància mútua entre els
pobles tanmateix germans. Però hi hagué un temps, ja
remot, en què la comunicació entre ambdós costats
de la serralada pirinenca era més fàcil i més franca. En
aquella època medieval, la gent de les valls de l’Arièja
o de l’Aude parlaven simplement dels “colls” quan es
referien a la serralada que els separava de la terra
catalana i que tan fàcilment travessaven...

Però les idees també circulaven d’un costat a l’altre,
amb tota naturalitat, a través d’unes llengües germa-
nes que no presentaven problemes de comprensió. I,
entre aquestes idees, totes aquelles noves doctrines
religioses de l’època medieval que, apartant-se del

camí de corrupció de l’Església catòlica, volien retor-
nar al missatge autèntic de l’Evangeli de Jesús.
Occitània, terra d’intercanvis comercials, va ser el
focus principal d’aquestes idees herètiques que uns
homes barbuts i practicants d’una rígida moral de
conducta, predicaven per les places de les viles i cruï-
lles de camins. Homes i dones que, paradoxalment,
coneixem amb el nom de càtars, una de les diverses
designacions pejoratives amb què van anomenar-los
aquells qui, pensant en la perillosa expansió de la
seva doctrina, van perseguir-los després amb una
ferocitat que encara avui ens esborrona.

El catarisme va ser un fenòmen religiós que promovia
una església basada en l’espiritualitat i la caritat, amb
un retorn als valors més purs i senzills del cristianisme
primitiu. Els orígens del catarisme van ésser a Bulgària
en el s. XI; cavallers i mercaders el van portar a
Llombardia i Occitània durant els s. XII i XIII i es va
estendre per l’Imperi Germànic, Provença, Llengua-
doc, i el Pirineu català. Les comarques del Berguedà,
l’Alt Urgell i Cerdanya van ser punts de penetració i
difusió del catarisme. Els últims reductes càtars a
Catalunya van ésser fins a primers del s. XIV. La derro-
ta de Muret (1213), on va morir el rei Pere I de
Catalunya i Aragó, va significar tant l’inici del declivi
tràgic del catarisme com d’un canvi substancial de la
política catalana.

Parlem de tres segles escassos (XII, XIII, XIV), d’un pas
terriblement fugaç per la terra occitana i per la histò-
ria, d’un instant relativament efímer de glòria i, tot
seguit, d’un mètode d’extermini –la Croada i la
Inquisició– que, després de dècades de persecució i
vida clandestina, acabaria esborrant literalment la
presència i el rastre dels càtars. El Camí dels Bons
Homes ressegueix aquest rastre. A partir de les
empremtes que la història ens ha deixat en una i altra
banda del Pirineu, ens descobreix un paisatge extra-
ordinari, ens mostra una ruta turística realment atrac-
tiva i ens obre una porta de contacte i de coneixença
entre la gent del Berguedà i de l’Arièja, de Catalunya i
d’Occitània. D’aquesta manera, l’evocació d’un pas-
sat compartit i la descoberta d’un territori d’una belle-
sa excepcional confereixen a aquest recorregut turís-
tic un caràcter singular que ens crida poderosament
l’atenció i ens convida, il·lusionats, a fer camí.
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En definitiva, El Camí dels Bons Homes és un itinerari
turístic entre el Santuari de Queralt a Berga (Cata-
lunya, Espanya) i el Castell de Montsegur (Arièja,
França) seguint els camins que, entre els s. XII i XIV,
van esdevenir rutes de migració dels càtars cap al sud
en el seu exili d’Occitània. Aquest és el recorregut
dividit en 8 etapes, però darrerament se n’ha afegit
una variant, que recorre les comarques de l’Alt Urgell
i el Solsonès, i que resegueix bona part del GR-7.
Aquesta variant discorre en el Santuari del Miracle, al

Solsonès i Gósol, dividida en tres etapes. El recorre-
gut total és de 270,3 km i un desnivell aproximat de
9.180 metres de pujada i 8.190 metres de baixada.

Us proposem fer aquesta temporada 2007-2008 tot el
recorregut sencer d’El Camí dels Bons Homes, in-
cloent-hi la variant del GR-7. Tot seguit us oferim el
calendari de les etapes que tenim previstes per a
aquesta nova temporada, llevat de les modificacions
ulteriors que hi puguin haver. Preneu nota i reserveu-
vos aquestes dates:

CALENDARI TEMPORADA 2007-2008
21 d’octubre........... 1a etapa Santuari del Miracle (Solsonès) - Timoneda (25,650 km)
18 de novembre..... 2a etapa Timoneda - Sant LLorenç de Morunys (28,930 km)
16 de desembre..... 3a etapa Sant Llorenç de Morunys (La Coma) - Gósol (25,750 km)
20 de gener............ 4a etapa Santuari de Queralt - Gósol (33,540 km)
17 de febrer ........... 5a etapa Gósol - Bagà (24,020 km)
16 de març............. 6a etapa Crta. Coll de Pal (Gréixer) - Ardèvol (26,060 km)
20 abril ................... 7a etapa Ardèvol - Porta (28,100 km)
11 de maig ............. 8a etapa Porta - Merenç-de-las-Vals (21,520 km)
25 de maig ............. 9a etapa Merenç-de-las-Vals - Orgeis (17,970 km)
15 de juny ..............10a etapa Orgeis - Comus (22,660 km)
29 de juny ..............11a etapa Comus - Montsegur (16,100 km)
13 de juliol..............12a etapa Etapa sorpresa, final de temporada i dinar de germanor.

Vocals: Robert Rué, Hormógenes Díez, Enric Cortés i Joan Perich.

Obtenció del Diploma del Camí dels Bons Homes

El 1999 es va constituir el Consell Regulador del Camí
dels Bons Homes (CR-CBH), liderat pels consells
comarcals del Berguedà i de la Cerdanya i format
majoritàriament per empresaris del sector, amb l’ob-
jectiu de vetllar per la qualitat dels serveis turístics, la
promoció del CBH i pel bon ús de la marca. En
aquests vuit anys d’existència, el Consell Regulador
ha treballat en la millora del projecte, ha ampliat 
el recorregut a les comarques de l’Alt Urgell i el
Solsonès, s’ha incrementat la senyalització i proposat
noves variants per a BTT i cavall. Així mateix, el CR-
CBH ofereix, a qui ho sol·liciti, un carnet de ruta que
una vegada segellat en totes les etapes, al llarg del
camí, dóna dret a rebre un diploma.

La Vocalia de Senders, a través de la Secretaria del
Centre, confeccionarà una llista smb tots aquells que
tinguin la intenció de fer totes les etapes d’El Camí dels
Bons Homes, per a l’obtenció del diploma acreditatiu,
i se’ls lliurarà un carnet de ruta. Aquesta llista estarà
disponible a la secretaria del Centre durant el període
d’inscripció de la primera etapa, en el mes d’octubre.

Un convidem, doncs, a creuar de sud a nord un dels
indrets més bells del Pirineu català seguint les petja-
des dels càtars. El fet de connectar amb la història és
sempre un exercici saludable per sentir vives les nos-
tres arrels. Ho podem fer amb el pas dels càtars, els
quals, en la seva fugida de la repressió, es van refugiar
a Catalunya; hi van arribar per un camí que més tard
van seguir els hugonots, els bandolers, els contraban-
distes i els refugiats de les guerres de França i
Espanya. Tanmateix, el que veurem en realitat no és
solament un camí històric. Avui, el que hi trobarem és
un paisatge grandiós amb una biodiversitat pròpia de
l’altitud del Pirineu, unes viles acollidores, esglésies i
pobles fortificats que ens evoquen la vida dels bons
homes.

“Un jom de sender, una setmana de salut!”.

La Vocalia de Senders
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NORMES DE L’ORGANITZACIÓ

1.- Els desplaçaments es faran en autocar, amb pla-
ces limitades. Les inscripcions per poder obtenir
el tiquet de l’autocar es faran obligatòriament a la
Secretaria del Centre, i es tancaran el dimecres
abans de cada sortida. No s’admeten inscripcions
per telèfon ni sense l’abonament corresponent.
L’organització es reserva el dret de tancar la ins-
cripció abans de la data prevista en el cas d’ex-
haurir-se les places de l’autocar.

2.- Optativament, els qui s’hi inscriguin podran facili-
tar un telèfon de contacte i/o la seva adreça
electrònica.

3.- Un cop completa la llista d’inscripció, amb el nom-
bre de places que s’hagi acordat, es podrà conti-
nuar amb una llista d’espera numerada. Aquesta
llista d’espera podrà significar un segon autocar, o
bé servir per completar la primera llista en el cas
que algunes persones cancel·lin la seva inscripció.
Els qui s’apuntin en aquesta llista d’espera, hauran
de deixar, obligatòriament, un telèfon de contacte.

4.- Un cop finalitzat el període d’inscripció, és a dir, a
partir del dimecres anterior a cada sortida, no es
podrà retornar l’abonament del tiquet de l’autocar
en el cas que algun inscrit comuniqui la seva
absència, amb l’excepció del cas en què hi hagi

una llista d’espera i es puguin reomplir les places
de l’autocar.

5.- Totes les sortides, que són obertes a tothom, tin-
dran lloc des de la Rambla d’Egara, davant els
ferrocarrils de la Generalitat, i seran de tot el dia.

6.- Es recomana portar roba i calçat adequats, i estar
en possessió de la llicència de la FEEC.

7.- L’organització no es farà responsable de qualsevol
accident o dany que es pugui produir, però sem-
pre vetllarà per tal d’evitar-los.

8.- Les etapes de GR que no es puguin fer en el seu
moment, com a conseqüència del mal temps o
altres motius, i hagin de ser ajornades, es tornaran
a programar dins el cicle de sortides “Itineraris per
Catalunya”.

9.- Tanmateix, l’organització podrà alterar, modificar o
improvisar qualsevol aspecte relacionat amb el
programa de sortides. Qualsevol cas imprevist
serà resolt pels vocals de la sortida, la Secció
d’Excursionisme o la Junta Directiva del CET
segons correspongui.

10.-Es prega respectar el medi ambient, així com el
pas de caminada: no és permès avançar els guies.

EL CAMÍ DELS BONS HOMES 
(GR-7, GR-107)

1ª etapa:

Santuari del Miracle (Solsona) -
Timoneda (25,650 km)

Diumenge, dia 21 d’octubre

Dificultat: *

Desnivells acumulats aproximats:
(+350 m) (-275 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Egara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 7 de
matí. La tornada serà cap el vespre.
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ITINERARIS PER CATALUNYA

Dissabte i diumenge, dies 1 i 2 de setembre

TRAVESSADA NÚRIA–CARANÇÀ–TOÈS
LES GORGES DE CARANÇÀ
Magnífica excursió, en dues jornades, des de la vall de
Núria fins al poble francès de Thueès-Entre-Valls.
Aquesta travessada recorre íntegrament la llarga vall
de Carançà, des de l’ampla capçalera de caràcter
netament alpí, al voltant dels estanys de Carançà,
passant pels atapeïts boscos de la seva part mitjana,
fins a la impressionant estretor dels estanys de
Carançà, equipades amb ponts i passarel·les
metàl·liques que en faciliten la travessa.

El dissabte sortirem de Queralbs (1.236 m) i, seguirem
el GR-11, anirem fins a Núria. Dinar, sopar i dormir 
a l’Alberg de Joventut Pic de l’Àliga (2.124 m).
Diumenge, ben d’hora i seguint el GR-11, farem l’as-
censió al Coll de Noufonts (2.665 m), continuarem
carenejant assolint els pics de Noucreus (2.799 m) i el
de la Fossa del Gegant (2.808 m) i baixarem al Coll de
Carançà (2.725 m) des d’on iniciarem la llarga dava-
llada cap a Toès travessant la Coma dels Estanys:
estany Blau, estany Negre, estany Gran de Carançà o
de les Truites (2.264 m). El camí discorre per un sector
d’aiguats i petits estanyols, i passarem prop de les
cabanes dels Enginyers i del Turó, fins arribar al refu-
gi del Ras de Carançà (1.830 m), per on creua el 
GR-10 francès que es dirigeix cap al massís del
Canigó. Seguirem pel fons de la vall, que s’estreny
progressivament i s’atapeeix de vegetació, fins arribar,
ja en el seu últim tram, a les Gorges, molt ben equipa-
des, la travessa de les quals bé es mereix fer tot el
llarg camí fins a Toès (850 m). Aproximadament, unes
12 hores de travessa.
Aquests són els horaris aproximats que tenim
previstos:

Dissabte, dia 1:

07:00 Sortida de Terrassa
09:00 Arribada a Queralbs. Esmorzar
10:00 Sortida cap a Núria
12:30 Arribada a Núria

13:30 Dinar a l’alberg Pic de l’Àliga. Tarda lliure,
amb la possibilitat de fer algun cim opcional.

20:00 Sopar

Diumenge, dia 2:

06:00 Llevar-se
06:30 Esmorzar
07:00 Sortida cap a Carançà i Toès
17:00 Arribada a Toès (aproximadament)

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Egara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 7 del matí
del dissabte, dia 1 de setembre.

Tornada: El diumenge al vespre.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (dissabte, +900
m), (diumenge, +700, -1.950 m).

Observacions: El desplaçament el farem en autocar
(places limitades per a 55 persones). Apunteu-vos a la
secretaria del Centre, a l’horari habitual, del dia 2 al 26
de juliol. L’estada serà a pensió completa i el preu és
de 29 euros per als socis, i de 32 euros per als no
socis. El tiquet dels autocars també es farà efectiu en
el mateix moment.

Nota: Recordeu que el mes d’agost el Centre
romandrà tancat per vacances, per això les inscrip-
cions s’han de fer durant el mes de juliol (fins el dia 26).

Preu de l’autocar: 20 euros per als no socis, 23 euros
per als no socis (preu especial de cap de setmana).

Organitza: Vocalia de Senders.

Vocals: Robert Rué, tel. 937880648, Hermógenes
Díez, tel. 646536187, Enric Cortés, tel. 687558875,
Joan Perich, tel. 629074770.

Més informació:

Vocalia de Senders
http://vocaliadesenders.blogspot.com

Alberg de joventut Pic de l’Àliga
http://www.tujuca.com/frameset  xac  nuria.htm
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PETITES TRAVESSADES FAMILIARS –CLVIII– 2a època

Diumenge, 23 de setembre de 2007

ESTANYS DE MALNIU I DE GUILS

CIRCUIT A L’ENTORN DE PLÀCIDS
LLACS CERDANS

D’entre els inesgotables recursos naturals de gran
bellesa que ens ofereix la Cerdanya, en aquesta
ocasió hem escollit un itinerari assossegat. Enguany
tocava recórrer a un projecte tranquil, sense grans
desnivells i apte per a tot el conjunt de marxadors 
que habitualment assisteixen a les nostres trobades
mensuals.

Situat al fons d’una cubeta d’origen glacial, voltat
totalment de prats i coníferes, en un indret paradisíac
situat a 2.265 metres, s’hi troba el pintoresc estany de
Malniu.

Més enllà, en direcció nordest, un altre estany, el Mal
o de Guils (2254 m), ens sorprèn per les seves carac-
terístiques, mentre el de Malniu atresora un aspecte
amable i acollidor, aquest se’ns presenta esquerp i
menys falaguer.

L’objectiu de la jornada serà, doncs, retre visita a una
àrea lacustre pirinenca, l’origen de la qual es remunta
al moment que desapareix el glaç de la darrera de les

Caminada per la Vall de camprodon (29 d’octubre de 2006)

glaciacions. I ho farem seguint el projecte esbossat, el
qual exposem a la vostra consideració amb la segure-
tat que la seva realització us plaurà.

Franquejat el túnel del Cadí, travessem la plana cer-
dana en direcció a les serres de la Solana. Allà hi tro-
barem Guils de Cerdanya, municipi ubicat al vessant
dret de la vall de Querol. per bona carretera asfaltada,
continuarem fins a l’estació d’esquí nòrdic de Guils-
Fontanera, emplaçada al bell mig del bosc, lloc força
lluït on hi ha previst esmorzar.

Després els caminadors seguiran ruta a través de la
pista forestal que mena al poble de Meranges o al
refugi de la Tartera. Després d’haver deixat el pla de la
Mànega i el refugi forestal de la Feixa, ens acomiada-
rem de l’esmentada pista (ara convertida en un tram
del GR-11), per endinsar-nos a la boscúria que ja no
deixarem fins arribar a l’estany de Malniu.

En aquest magnífic paratge lacustre podrem fer-hi
bona estada, fruint d’aquells moments de plaer que
sols la muntanya sap proporcionar-nos. A la placidesa
de les aigües tranquil·les s’hi uneix, per contrast, el
vessant rocallós del cim del Castell de Lladres (subsi-
diari del Puigpedrós, de 2.914 m), els despreniments
del qual, en forma de grans blocs, constitueixen un
caos impressionant.

Continuant l’itinerari pre-establert, ara tocarà creuar 
la rocosa barrera de Mascarella, seguint direcció
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PROGRAMA PER AL CICLE 2007-2008
2007

Setembre 23 Estanys de Malniu i de Guils (Cerdanya)

Octubre 28 Gisclareny - Saldes (Berguedà)

Novembre 25 Un passeig pel Neolític català. Roses (Alt Empordà)

Desembre 16 Tradicional NEULES - Montserrat (Bages)

2008

Gener 13 Tradicional PESSEBRE (a determinar)

Febrer 10 Passejada marítima de l’Estartit - Cala Montgó (Empordà)

Març 9 Volcans, colades i graderes - Olot (Garrotxa)

Abril 13 Ruta de Salamina - Sant Miquel de Campmajor (Pla de l’Estany)

Maig 18 Serra de Busa (Solsonès)

Juny 28-29 La Vall de Querol (Cerdanya)

CLOENDA DEL CICLE

nordest i a través d’una zona inhòspita i poc atractiva,
aconseguirem, sense esforç, l’estany de Mal o de
Guils, més petit que el visitat anteriorment i de menys
qualitat. Amb freqüència s’hi observa manca d’aigua,
atès que assorteix la sequia que inunda els prats de
conreu de les zones inferiors.

La darrera etapa transcorre entre arbreda i consistirà
en aconseguir novament la pista forestal que hem uti-
litzat al matí, però ara ho farem emprant el sentit con-
trari de la marxa, fins a retrobar el lloc de partença i fi
de l’excursió.

Instal·lats novament en l’esplèndit marc on al matí
hem esmorzat, procedirem a cruspir-nos la minestra
amb l’habitual ambient d’amical fraternitat que impera
en les nostres trobades.

Temps de marxa: 3 hores i mitja.

NO CAMINADORS: Visita a Guils de Cerdanya (1385
m), antigament Egils, mencionada en l’acta de consa-
gració de la catedral d’Urgell. Poble d’aspecte agra-
dable, emplaçat en un replà de la Solana, amb esglé-
sia parroquial dedicada a Sant Esteve, consagrada el
1042. Bell edifici romànic, amb absis força interessant
i campanar d’espadanya de dos ulls i un sobreposat.

També mereix visitar-se Saneja (1242 m) antigament
Excegènia, citat també en l’acta de consagració de la
catedral d’Urgell. Pertany al municipi de Guils. És
situat al sector més baix de la vall de Querol i a la dre-
ta del riu d’Aravó o Querol. L’església parroquial de
Sant Vicenç conserva un absis romànic ornamentat
exteriorment amb arquacions llombardes (segle XI) i
campanar de torre, quadrat. En un i altre nucli urbà
s’observa l’augment de vivendes de caràcter residen-
cial. Ambdues visites i la corresponent passejada,
poden ocupar una jornada matinal ben agradable, que
es clourà amb l’àpat de migdia al bonic lloc ja cone-
gut de Fontanera, on trobarem els caminadors.

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

Pressupost: 16 euros

Inscripcions: del 12 al 19 de setembre.

Vocals: Ramon Pitarch i Mercè Torras, Tel. 93 788 32 83.

Propera sortida: Dia 28 d’octubre, Gisclareny -
Saldes (Berguedà).

Inscripcions: del dia 15 al 23 d’octubre.
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PROGRAMA PER AL CICLE 2007-2008
2007

setembre 16 Rutes de les Mines (núm. 1) (Ripollès)

octubre 20 Dissabte (matinal) Un Tomb per Montserrat (Bages)

novembre 18 Coneguem la Vall d’en Bas (Garrotxa)

desembre 26 Tradicional de Sant Esteve

2008

gener 14 De Balsareny al Parc de l’Agulla, per la sèquia medieval (Bages)

febrer 23 Matinal - Voltant de Sant Llorenç del Munt

març 30 Rutes de les Mines (núm. 2) (Ripollès)

abril 27 Pels entorns de Vilada (Berguedà)

maig 11 Ascensió al Bassegoda (Garrotxa)

juny 8 Les Fonts del Glorieta Alcover (Alt Camp)

CAMINADES PAS A PAS

La nostra filosofia és la d’observar i gaudir al màxim del nostre entorn natural, buscant llocs inèdits, dintre 
d’uns paràmetres no massa dificultosos, fent algunes matinals i petites travesses i cims dins de les nostres
possibilitats.

El nostre eslògan és el següent:

Vols viure de prop la naturalesa al llarg de l’any?
Vine a trepitjar la terra amb nosaltres.

Per estimar el país, cal conèixer-lo!
Caminarem pas a pas amb sortides mensuals, descobrint llocs i espais sorprenents.

Vine, t’esperem!! Decideix-te, va!!

CET77jul-ag-set07  29/6/07  10:20  Página 15



16

SORTIDES PAS A PAS 
RUTA DE LES MINES

Diumenge, 16 de setembre de 2007

Aquesta sortida serà la primera de vàries excursions
per conèixer les mines que hi ha a diferents indrets del
Ripollès. El patrimoni miner forma part de la memòria
històrica de la comarca i és un testimoni del desen-
volupament tècnic i industrial d’èpoques passades,
indispensable per entendre la realitat present del
nostre país. Els anys d’explotació minera van marcar
la vida social i econòmica dels habitants del territori 
i van deixar un patrimoni que us convidem a visitar
amb la RUTA DE LES MINES i que us presentem a
continuació.

Fent una mica d’història direm que a Queralbs s’inicià
una explotació moderna per extreure arsènic per la
necessitat que en tenia la indústria química. Les pri-
meres societats creades l’any 1842 van ser “Guiu
Benet i Cia” i “Josep Herp i Cia”. Per explotar les
mines als voltants de Can Constans (que esdevindrien
les futures “Juana Amalia” i “La Farga”). La “Sociedad
Aurífera de los Pirineos Orientales” va muntar aquí a
Queralbs una fàbrica on es recuperava l’or que acom-
panyava les mineralitzacions extretes. L’any 1892 el
senyor Eduardo Berard va arrencar-les i va construir
un complex miner aquí a Queralbs. Per mitjà de cables
aeris es baixava el mineral fins a La Farga i d’aquí era
transportat a Rialp amb un tren a vapor de via estreta.
El seu destí final era Badalona on hi havia una fàbrica
de recuperació de l’arsènic i s’extreia la plata del plom
i l’or. La vall del Fresser posseeix rics jaciments
miners, herència d’aquesta activitat econòmica avui
extingida i que es creu originària de l’època romana.

La ruta que seguirem comença a Queralbs seguint el
camí a Núria (GR-11).

Quan s’arriba a la pista de Fontalba trobem el lloc on
hi havia l’inici del cable aeri que baixava material i el
mineral extret de les mines fins a La Fraga.

Arribem a la mina Teodora que tenia 1918 metres de
galeries a diferents nivells i amb diverses boques d’en-
trada. Aquí comença la via de les vagonetes que
segueix fins a Can Puig. Recuperant el camí, passarem
per davant de les mines a cel obert Pepita I i Pepita II,
explotacions de ferro començades l’any 1900. La ruta
continua resseguint l’estret del Forn, on s’estreny entre
la paret i la cinglera. El camí acaba al final del cable aeri
que baixava de la mina de Saragossa. Sota una balma
hi ha les restes de barraques dels miners. Creuant el
torrent per un petit pont metàl·lic el camí dels miners
s’enfila fort tot serpentejant. A dalt trobarem la pista de
Vilamanya i seguint uns metres més amunt s’arriba a la
mina Saragossa, explotació de pirita arsenical amb
venes de plom amb plata. Els antics explotadors des-
coneixien la presència d’or dins del jaciment. Les
boques enrunades es situen a una altitud de 1.689
metres. Baixarem per la pista de Vilamanya tot gaudint
de bones i vistes panoràmiques del Balandrau i de
Queralbs i en arribar-hi es continua pel sender GR-11
fins arribar a la carretera de Ribes a Queralbs on ens
esperarà l’autocar.

Temps aproximat de marxa: unes 5 h 20’

Lloc i hora de sortida: estació d’autobusos a les 7
hores del matí.

Tornada: a la vesprada.

Pressupost: 14 euros.

Inscripcions: del 3 al 12 de setembre.

Vocals: Ricard Alegre (tel. 93 788 53 23), Julià Fossas
(tel. 93 788 70 98), Màrius Ferrer (tel. 93 788 92 80).
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LA VEU DEL SOCI

Pista de Matarrodona: una dubtosa
resposta de la Diputació de Barcelona 
Carles-Maria Milà Farnés

En resposta als actes de protesta esdevinguts al nos-
tre parc natural veí, la Diputació de Barcelona publicà
a la premsa, el 17/11/2006, un comunicat “sobre la
construcció d’un camí forestal al Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac”
(https://www.diba.es/prem/prem78.asp?id=4035).

El contingut d’aquest comunicat em planteja qües-
tions i dubtes des del punt de vista científic, i també
des d’una postura democràtica. Els exposaré a con-
tinuació, admetent d’antuvi que puc desconèixer
alguns aspectes tècnics. Donat que, malgrat les pro-
testes de persones i entitats, la realització material 
de dita pista forestal ens va ser imposada per la
Diputació de manera contundent i ràpida, crec que és
correcte publicar aquests dubtes com a instrument de
reflexió sobre els criteris i formes d’actuar d’algunes
institucions.

En el comunicat, la Diputació de Barcelona reitera que
el camí entre la Coma d'en Vila i Matarrodona, al Parc
Natural de Sant Llorenç, és una pista forestal de ser-
veis, de terra, on estarà prohibida la circulació al pas
de vehicles privats, i no una carretera, en contra del
que alguns col.lectius afirmen, i destinada a la millora
del sistema de prevenció d'incendis:

1. Probablement deu ser ecològicament millor que
la pista forestal sigui així, però l’impacte més
greu pot ser degut a l’existència, en si mateixa,
d’aquesta pista forestal, abans que deure’s a
les seves característiques. Ens podem trobar
davant d’un defecte de plantejament que hi pot
haver en els estudis d’impacte ambiental: no
considerar que la minimització més aconsella-
ble de l’impacte pot ser, precisament, abando-
nar el projecte i, aleshores, evitar les seves con-
seqüències en el medi.

2. Si estarà prohibida la circulació de vehicles pri-
vats, caldria saber com es vetlla per l’acompli-
ment d’això (nits?, vehicles motoritzats?, bici-
cletes?,…), i ho pregunto.

3. La prevenció d’incendis forestals no hauria de
ser l’objectiu, sinó “l’únic objectiu”, evitant-se
explícitament qualsevol altre, perquè l’acció
sigui més creïble.

La Diputació recorda que l'execució de la pista respon
a una necessitat compartida i aprovada per unanimi-
tat, per part del Consell Coordinador integrat per tots
els ajuntaments del parc:

4. L’aprovació unànime del Consell Coordinador
del Parc mereix respecte però, amb tot, reconec
que caldria examinar tot el procediment que

s’ha seguit per arribar a dita aprovació. En parti-
cular, com s’han escoltat les veus contràries?

La Diputació qualifica de dades “objectives i contun-
dents” el fet que “l'obertura d'un tram de només 1.896
metres de longitud permetrà posar en funcionament
una pista forestal de més de 20 quilòmetres entre el
Coll d'Estenalles i Matarrodona”:

5. Si aquest camí és tan beneficiós i senzill, i de
només 1896 m, em pregunto per què no el va
realitzar ja la saviesa dels habitants i usuaris 
del massís, durant els segles passats, tal com
va fer arreu del massís amb altres pistes i
senders…

El comunicat diu que la construcció de la pista, con-
juntament amb l'arranjament dels punts d'aigua, faci-
litarà la ràpida detecció de l'inici del foc i reduirà con-
siderablement, al voltant dels 45 minuts, el temps
d'arribada dels mitjans d'extinció terrestres així com el
seu desplegament:

6. No entenc que la detecció de l’inici del foc s’ha-
gi de fer gràcies al camí, quan sembla que més
aviat cal perspectiva (observació des de llocs
elevats, com s’està fent ara, etc.); d’altra banda,
em pregunto si una reducció de 45 min. podria
ser irrellevant, si ho contraposem a l’increment
de probabilitats d’incendi provocat per l’acces-
sibilitat de la nova pista, i si es pugués com-
pensar el retard invertint en mitjans d’extinció
aeris, el qual potser hauria estat una altra opció,
des de l’òptica de la preservació dels boscos
que ara ja s’han malmés.

Se’ns diu que es pal·lia un greu dèficit territorial, al
situar-se la pista al bell mig d'un àmbit continu de
5.000 hectàrees de bosc que actualment no disposa
de cap camí operatiu per la lluita contra el foc:

7. Em sembla malaltís qualificar de dèficit territo-
rial el fet d’existir 5.000 hectàrees contínues de
bosc, ni que sigui per la manca de camins ope-
ratius contra el foc; precisament aquesta conti-
nuitat del bosc, a més del seu valor en la con-
servació dels ecosistemes i de llur biodiversitat,
pot ser també factor de disminució del risc
d’incendis.

Penso que científicament és erroni anomenar
defícit a aquesta continuitat del bosc, sense
precisar de quin tipus de bosc es tracta: per
exemple, no és el mateix una pineda secundà-
ria, potser molt inflamable, que un alzinar climà-
cic, amb dens sotabosc, ric en aigua i per això
més resistent al foc. La densitat i continuitat
d’aquest alzinar, afortunadament present a Sant
Llorenç, podria ser una millor garantia contra
incendis.

Seguint el mateix criteri que han usat, suposo
que els responsables de la Diputació desitjarien
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que tots els boscos del planeta, incloses les
selves tropicals, els boscos subalpins i de mun-
tanya mitjana europeus, la taigà siberiana, etc.,
fossin reticulats amb una xarxa de pistes que
evités continuitats majors a 5000 hectàrees
forestals!

S’afirma que el camí es totalment compatible amb els
objectius de protecció del patrimoni natural del parc,
establerts pel propi pla especial de protecció des de
fa quasi 20 anys:

8. També mereixen respecte aquests objectius del
Pla Especial de Protecció, però, si són generals,
potser és massa fàcil trobar-hi acomodacions a
interessos diversos; d’altra banda, el fet que
siguin de fa 20 anys és important i respectable,
però també pot ser un llast, si és que el context
d’ara, en què hi ha més coneixement dels pro-
blemes ambientals, permetés fer un avanç res-
pecte dels objectius que es fixaren llavors.

En relació a la tala d'arbres, la Diputació manifesta
que el projecte disposa del corresponent estudi d'im-
pacte ambiental informat favorablement pel
Departament de Medi Ambient de la Generalitat, que
ha desestimat les al·legacions en contra que adduïen
un impacte negatiu:

9. Els estudis d’impacte ambiental són interes-
sants, sempre i quan també admetin inicial-
ment, com he dit abans, la possibilitat de que,
el millor, sigui simplement no produir cap
impacte. No sé si ha estat així, i en tot cas cal-
dria consultar l’estudi del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat. En tot
cas, resulta estrany que es qualifiqui les nostres
al·legacions de que “adduïen un impacte nega-
tiu”, doncs d’això es deduiria que l’altra pro-
posta, la construcció del camí forestal, no té
cap impacte negatiu, i això em sembla massa
pretensiós per ser científic.

Com els anteriors punts 4 i 8, la Diputació vol
basar-se en un principi d’autoritat: per això
esmenta els ajuntaments, el Pla Especial de fa
20 anys, el Departament de Medi Ambient. Ara
bé: tot i ser cert que l’autoritat mereix respecte,
hi ha hagut mobilitzacions populars també res-
pectables, més encara en un període en què no
sempre és fàcil que es duguin a terme (pensem

en el grau elevat d’abstenció electoral, etc.), i
admetent que la democràcia real no és l’aban-
dó del poder en uns tècnics experts o en unes
classes polítiques, sinó l’exercici participatiu de
la sobirania per part del poble en la vida quoti-
diana. No em sembla que això hagi estat prou
respectat en aquest cas.

La Diputació lamenta “les inexactituds i les mentides
que estan divulgant alguns opositors al projecte, que
no fan altra cosa que desinformar una opinió pública
que majoritàriament vol, com la Diputació, facilitar i
augmentar la salvaguarda del parc”:

10.Qualificar d’”inexactituds” i “mentides” el que
els ciutadans mobilitzats comparteixen, això sí
que em sembla és desinformar l’opinió pública
per part de la Diputació de Barcelona, doncs, el
que caldria, és mostrar públicament les corres-
ponents argumentacions de la Diputació en res-
posta a les contràries, potser en lloc de fer
comunicats com el que estic comentant.

Espero que no es dubti (el comunicat sembla
negar-ho) que les entitats i persones signants
contra el camí també volem –i és el nostre anhel
principal- facilitar i augmentar la salvaguarda
del Parc. Per això mereixem un tracte totalment
transperent, comunicatiu i respectuós. És així
que s’ha fet fins ara?

En general, tot això s’inscriu en el context d’unes
actuacions públiques que em semblen hipòcrites: es
parla de fomentar la participació ciutadana, i per a
això es destinen recursos per sostenir estructures i
elaborar publicacions que pretesament serveixen a
aquesta participació. Però, en el moment en què la
ciutadania s’organitza pacíficament per ella mateixa
en relació a temes del seu interès, aquesta veu és
negligida o blasmada…

Senyors i senyores governants, si realment volen la
nostra confiança, penso que han d’actuar d’una
manera diferent al que han fet amb la pista de
Matarrodona. Però no hi veig senyals d’esmena: con-
tra les manifestacions populars, ja se’ns va imposar el
golf de Torrebonica, i ara mateix ja s’està començant
la construcció del Quart Cinturó a les rodalies de
Terrassa. Ens podem creure que Vostès són realment
demòcrates?
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connecta’t
a la nostra web

www.ce-terrassa.org
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