
FUNDAT L’ANY 1910

PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 79 - NOVEMBRE 2007
3a època

En Marcel Puig i la Lluïsa Pijuan al cim del Canigó, després d’haver completat 

la col·lecció de “cent - cims”, organitzada per la FEEC 

(Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya).

En Marcel ha estat el primer federat que ha completat la campanya, juntament amb la

Lluïsa, la seva companya, que ha aconseguit ser la primera fèmina i cinquena absoluta.

Vagi des d’aquí la felicitació de l’entitat i la nostra enhorabona.

La Junta Directiva
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

NOVEMBRE 2007

4, diumenge - Caminada per la Serra de Busa. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme
5, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia
6, dimarts - Curs d’Orientació amb GPS Centre

- Classe teòrica 46è Curs d’Iniciació a l’Espeleologia SIS
7, dimecres - Conferència 39è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya
8, dijous - Classe teòrica 46è Curs d’Iniciació a l’Espeleologia SIS

- Saber-se explicar. Taller de comunicació Centre
10, dissabte - Colors de tardor a la Serra de Milany –HORITZONS– Centre

- Sortida a la desembocadura de la Tordera. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals
10 i 11, dis. i diu. - Sortida a Montserrat. 39è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya
11, diumenge - Sortida pràctica del 46è Curs d’Iniciació a l’Espeleologia SIS
12, dilluns - Curs d’Iniciació a la Geologia S. de Ciències Naturals
13, dimarts - Curs d’Orientació amb GPS Centre

- Classe teòrica 46è Curs d’Iniciació a l’Espeleologia SIS
14, dimecres - Curs d’Iniciació a la Geologia S. de Ciències Naturals
15, dijous - Les meves millors escalades arreu del món Centre-Actes

- Classe teòrica 46è Curs d’Iniciació a l’Espeleologia SIS
- Reunió per preparar programa sortides col·lectives S. d’Alta Muntanya

d’esquí de muntanya
- Saber-se explicar. Taller de comunicació Centre

18, diumenge - Sortida pràctica 46è Curs d’Iniciació a l’Espeleologia SIS
- 2a etapa El camí dels Bons Homes. Vocalia de Senders S.d’Excursionisme
- Coneguem la vall d’en Bas. Caminades Pas a Pas S. d’Excursionisme

19, dilluns - Curs d’iniciació a la Geologia S. de Ciències Naturals
- Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

20, dimarts - Curs d’orientació amb GPS Centre
21, dimecres - Conferència sobre fotografia a muntanya. S. d’Alta Muntanya

39è Curs d’Excursionisme
22, dijous - Exploració entre 6.000 i 7.000 metres. Noves vies extremes Centre-Actes

a l’Himàlaia i Andes
- Classe teòrica 46è Curs d’Iniciació a l’Espeleologia SIS
- Saber-se explicar. Taller de comunicació Centre

24, dissabte - Dinar de Germanor i Acte d’Homenatge Centre-Actes
24 i 25, dis. i diu. - Sortida al Pedraforca. 39è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya

- Sortida de cap de setmana a l’Empordà. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals
25, diumenge - Sortida de camp del Curs d’Iniciació a la Geologia S. de Ciències Naturals

- Sortida de pràctica del 46è Curs d’Iniciació a l’Espeleologia SIS
- Travessa integral de Collbató a can Masana S. d’Alta Muntanya
- Petites Travessades Familiars –CLX– 2a època S. d’Excursionisme

27, dimarts - Curs d’orientació amb GPS Centre
- Examen teòric del Curs d’Iniciació a l’Espeleologia SIS

29, dijous - Acte de cloenda del 46è Curs d’Iniciació a l’Espeleologia SIS
- Saber-se explicar. Taller de comunicació Centre

DESEMBRE 2007
1 i 2, dis. i diu. - Sortida final del 46è Curs d’Iniciació a l’Espeleologia SIS
2, diumenge - Itineraris per Catalunya. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme
4, dimarts - Curs d’orientació amb GPS Centre

- Saber-se explicar. Taller de comunicació Centre
11, dimarts - Curs d’orientació amb GPS Centre
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA
DINAR DE GERMANOR

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

El dinar tindrà lloc el dissabte dia 24 de novembre de 2007, a les dues de la tarda al “Restaurant Imperial”,
carretera de Matadepera, núm. 60, de Terrassa.

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

Ens complau comunicar a tots els nostres associats que enguany assoleixen els 25, 50 i 75 anys d’antiguitat
a l’entitat, que en honor seu celebrarem un dinar d’homenatge i germanor, en el qual els lliurarem les medalles
i plaques acreditatives a la seva fidelitat.

El dinar el celebrarem al Restaurant Imperial, a la ctra. de Matadepera, núm. 60, el dissabte dia 24 de
novembre, a les dues de la tarda. Recordem que l’aparcament és gratuït, al carrer Llibertat, núm. 57
(darrera el restaurant).

Preguem confirmeu la vostra assistència a la secretaria del Centre.

25 ANYS

JORDI AGUILERA FARRAN
ALBERT ALMIRALL SANCHO
MIRIAM BAGUÉ VIVER
ORIOL BALTÀ JOSA
JOSEP BORDAS NOGUÉS
VICENÇ CALVO FARRÉ
TERESA CASANOVAS COMA
MARIA CASANOVAS COMA
ROGER CASANOVAS HERNÁNDEZ
MARIA TERESA CASTANY TOMÁS
EVA MARIA CERVELLÓ VALVERDE
RAMON COLL ESCALA
CARME COLOMER BARBA
ALBERT CORNELLAS PITARCH
CARLES DALMASES LLORDÉS
MARIA TERESA DÍAZ CANOSA
JOSEP ANTONI FALCATO HECKENDOR
JAUME FERRER ROSERA
JORDI LATORRE COMA
M.PILAR MAMPEL TUSELL
JOSEP MARCET TARRAGÓ
ALFONS MARQUÉS ARGEMÍ
MONTSERRAT MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
ANNA MARIA MASACHS JORNET
INÉS MOLINA SÁNCHEZ
FRANCESC NAVARRO GARCIA
ÀNGELS NAVARRO GRAUGÉS
M.ROSA NURI BARRULL

FREDI PARERA AVELLANEDA
EDUARD PÉREZ MONTFORT
ALBERT PÉREZ MONTFORT
M.TERESA PLADELLORENS MALLOL
GEMMA PLANES BATALLA
PERE PRAT SANTAULÀRIA
M.ISABEL PUIG BONAY
M.CARMEN RODRÍGUEZ MERINO
JAUME SEGURA TALLÓ
ROSA SERRET SOLÉ
JOSEP SOLER CORBERA
MAIA SOLER MAMPEL
JORDI TURULL CASTELLET
ESTEVE VENTAYOL GODINA
ORIOL VENTURA CAELLAS
MARIA VIVES PRUNÉS
JOSEP VIVÓ BOADA
CESC VIVÓ BOADA

50 ANYS

AGUSTÍ JUNYENT MINDAN
MIQUEL OLLER BAYO
EDUARD PÉREZ FIGUERAS
JOSEP M. SERRANO SIRAÑA
RAMON TUTUSAUS POMÉS
FRANCESC ULLÉS PLANA

75 ANYS

JOSEP CUARTERO CABRÉ
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LOTERIA DE NADAL

El Centre Excursionista de Terrassa us convida a compartir la sort del número

50.378
de la Rifa de Nadal

Adquiriu-ne participacions a la Secretaria.

SABER-SE EXPLICAR

Taller de comunicació oral que vol ajudar els participants a millorar la seva competència a l’hora de fer una
explicació en una situació formal. El curs té en compte els diferents aspectes (lingüístics, de llenguatge no
verbal i psicològics) que conflueixen en aquesta activitat.

Professors:

Salvador COMELLES (professor de la UAB i escriptor)
Marissa JOSA (professora de l’Institut del Teatre i actriu)
Assumpta JUNYENT (psicòloga i psicoterapeuta)

Horari: De 7 a 9 del vespre.

Dies: Del 8 de novembre al 20 de desembre.

Novembre: Dijous 8, 15, 22 i 29
Dimarts 13 i 20

Desembre: Dimarts 4
Dijous 13 i 20

Places limitades a 10 persones.

Preu: 130 euros els socis i 150 euros els no socis.
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LXIX CONCURS DE FOTOGRAFIA 
DESEMBRE 2007

Recordem el calendari del Concurs de Fotografia:

Termini d’admissió: Dilluns, 10 de desembre de 2007.

Veredicte: Dimecres, 12 de desembre de 2007.

Exposició: De dilluns, 17 de desembre de 2007 al divendres, 18 de gener de 2008.

Lliurament de premis i inauguració: Dilluns, 17 de desembre de 2007, a les 8 del vespre.

Les obres presentades s’hauran d’adreçar a:
CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA
Carrer Sant Llorenç, 10. 08221 TERRASSA

Les obres es poden lliurar presencialment a Secretaria, de dilluns a divendres, de 7 a 2/4 de 10 del vespre.

Qualsevol consulta relacionada amb el concurs ens pot ser dirigida pels mitjans següents: 
Telèfon: 93 788 30 30
Fax: 93 788 69 06
Correu electrònic: centre@ce-terrassa.org

El Triglav al fons, des del Cim del Drazky, de 2.243 m (Campament de vacances 2007)
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HORITZONS

Excursions per conèixer els millors paisatges de Catalunya 

segons l’estació de l’any

Horitzons és un programa d’excursions per conèixer indrets interessants del nostre país en el moment
en què la natura ens mostra la seva cara més sorprenent.

• Seran 6 sortides anuals, sempre en dissabte.
• Tenen en comú el descobriment dels llocs més bonics de Catalunya en el millor moment.
• Junts gaudirem d’entorns força desconeguts, d’alt interès natural i paisatgístic.
• Es sortirà d’hora al matí i es tornarà, si el trànsit ho permet, a mitja tarda.
• Ens desplaçarem amb autocar i les places seran limitades.
• Cal portar calçat adequat, protecció solar, aigua, esmorzar i dinar i una capelina per si plou.
• Horitzons no és caminar per caminar, es tracta que descobrim la natura més exquisita i que badem

amb l’espectacle que s’obri als nostres ulls.

Dissabte, 10 de novembre de 2007

COLORS DE TARDOR A LA SERRA DE MILANY
Travessa de Vallfogona de Ripollès a Llaers pel Castell de Milany

Colors de tardor en un bosc mixt de coníferes i caducifolis i una vista amplíssima: els Pirineus des de la serra
del Cadí fins el Canigó, la plana de Vic, la Garrotxa, les cingleres de Sant Aniol, Bassegoda, la serra de
Collsacabra, el Far, el Montseny, Sant Llorenç i Montserrat.

Punt de sortida: Coll de Canes.
Punt d’arribada: Llaers.
Durada: 6 hores.
Referència per a la inscripció: Milany.
Data límit d’inscripció: dimecres, 7 de novembre.

INSCRIPCIONS: 
Per tal que sigui possible organitzar de manera adequada les sortides d’Horitzons, cal que qui estigui
interessat a participar-hi faci una inscripció prèvia.
Podeu fer-la fent un ingrés al compte del Centre Excursionista per l’import de la sortida.
Compte corrent: 2074 0000 59 0073246165.
Preu de sortida i per persona: socis 15 €, no socis 20 €.
Cal que indiqueu: el vostre nom, un telèfon de contacte, la referència de la sortida i el nombre de participants.
Si voleu més informació podeu consultar la nostra pàgina a Internet: www.ce-terrassa.cat o trucar al Centre al
telèfon 93 788 30 30, de les 7 de la tarda a 2/4 de 10 del vespre.
Per participar a aquestes excursions és necessari tenir la tarja de la FEEC. Qui no la tingui pot demanar-la pel
dia concret de la sortida amb anticipació, a la secretaria del CET.
L’organització resoldrà qualsevol situació no prevista en aquest programa.

AGRAÏMENT D’UNA DONACIÓ

El passat dia 2 d’octubre, la Sra. Montserrat Blanxart, resident a Barcelona i filla de l’expresident del Centre
Sr. Daniel Blanxart i Pedrals, ens va fer una interessant donació de 29 fotografies, propietat del seu pare, que
daten entre el 1910 i 1926. Aquestes fotografies ja han passat a formar part de l’arxiu de la nostra entitat.

Daniel Blanxart fou el segon president de la nostra entitat i un dels principals col·laboradors de la Guia
Monogràfica de Sant Llorenç i l’Obac, editada pel Centre Excursionista de Terrassa.
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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

ARXIU

Dins el procés de recuperació del fons documental
històric de l’entitat, ja s’estan inventariant les primeres
sèries documentals. D’aquestes, es donen per enlles-
tides les que fan referència a estatuts i reglaments del
CET, i de les Seccions, les actes de la Junta i d’algu-
nes seccions des de la seva constitució, i pràctica-
ment la de relacions exteriors o correspondència diri-
gida a la presidència de l’entitat.

A més, s’han iniciat els treballs arxivístics de classifi-
cació i ordenació de la sèrie d’activitats –Marxa
Popular– i del seu antecedent immediat, –la Marxa de
Regularitat– que se celebra des de 1962.

D’altra banda, està en marxa la construcció d’una
base de dades informàtiques –amb el nou equipament
que s’ha adquirit– per a la confecció de l’inventari
general de l’arxiu del CET, en aquest sentit, la comis-
sió d’Arxiu agraeix la col·laboració deseinteressada
d’en Carles Florensa i Ponset.

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

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

LES MEVES MILLORS ESCALADES
ARREU DEL MÓN

Dijous, 15 de novembre

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de Silvo Karo.

Malgrat la fama que els han atorgat les “vies iugosla-
ves”, sempre agosarades i de gran dificultat, traçades
en cims i muntanyes d’arreu del món, els alpinistes
balcànics són poc coneguts a casa nostra. De fet, la
major part dels components que realitzaren aquestes
vies eren alpinistes d’Eslovènia, un país que, com hem
pogut comprovar aquest estiu, té una tradició mun-
tanyenca molt arrelada.

Silvo Karo és un dels millors exponents de l’actual
alpinisme eslovè i serà amb nosaltres per presentar-
nos un recull de les seves escalades que, per les
seves característiques i dificultat, entronca amb la tra-
dició alpinística del seu país.

D’entre aquestes ascensions destaquen les realitza-
des a la Patagònia (Cerro Torre, Fitz Roy, Torre
Egger,...), si bé també hi seran presents les de
Yosemite, Bagirathi 3, Groenlàndia, Torres del Trango
(Karakorum) i, per descomptat, les dels Alps Julians,
tractant-se gairebé sempre de vies de compromís en
grans parets, amb graus 6 i 7 d’escalada en lliure i A4-
A5 en artificial.

Silvo Karo a l’Agulla Poincenot (Patagònia). 
Foto cedida per Silvo Karo.
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EXPLORACIÓ ENTRE 6.000 I 7.000 m.
NOVES VIES EXTREMES A L’HIMÀLAIA
I ELS ANDES

Dijous, 22 de novembre

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de Carlos Buhler.

Carlos Buhler és un dels alpinistes nord-americans
més reconeguts i amb major trajectòria. Si fa anys,
quan l’escalada en cascades de glaç ens semblava
una utopia, ja ens va bocabadar amb un audiovisual
presentat a l’antiga seu del Centre on ens explicava
les seves aventures més destacades en gel vertical a
les Muntanyes Rocoses, més ens sorprendrà ara, amb
l’àmplia activitat que al llarg d’aquest temps ha desen-
volupat arreu del món, tant en muntanyes de renom
com en d’altres menys conegudes. 

Baruntse, Everest, Kangchenchunga, Cho Oyu i
Daulaghiri van ser alguns dels cims que va assolir fins
el 1990, sempre per vies difícils. Després d’aquest
darrer, decidí desvincular-se de la “Cursa dels 14 vuit
mils”, per dedicar-se, sobretot, a escalar pics menys
coneguts per itineraris d’alta dificultat: Dorje Lhakpa,
K2, Nanga Parbat, Changabang, Sepu Kangri,...

En aquesta conferència, Carlos Buhler ens descobrirà
un seguit d’escalades molt exigents a diversos pics de
6.000 i 7.000 metres dels Andes i l’Himàlaia, a més de
parlar-nos de la motivació i les característiques especí-
fiques que el porten a tirar endavant aquests projectes.  

Carlos Buhler a Noruega. 
Foto: Crista-Lee Mitchell.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Dilluns, 5 i 19 de novembre, a les 20 h 30’.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

AMB EL SUPORT DE:
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

CURSET D’INICIACIÓ A LA GEOLOGIA

A càrrec de Gemma Pirla Casasayas, geòloga.

PROGRAMA

PRIMERA SESSIÓ. Dilluns, dia 12 de novembre
Introducció a la geologia i disciplines que engloba. El
temps en geologia. 

Introducció als temps geològics.

El cicle geològic. Principals tipus de roques 1 (roques
sedimentàries).

SEGONA SESSIÓ. Dimecres, dia 14 de novembre
Principals tipus de roques 2 (roques magmàtiques o
ígnies i roques metamòrfiques). Exemples amb mos-
tres de mà).

TERCERA SESSIÓ. Dilluns, dia 19 de novembre
Introducció a la història geològica de Catalunya.

Exemples amb imatges.

QUARTA SESSIÓ. Diumenge, dia 25 de novembre
Sortida de camp per a l’observació de les unitats sedi-
mentàries més importants del nostre país i pel reco-
neixement de roques.

INSCRIPCIONS
Cal inscriure’s a la secretaria del Centre Excursionista
de Terrassa.

La inscripció es tancarà en arribar als 30 participants.

Preus: Socis del Centre Excursionista: 30 €
No socis del Centre Excursionista: 60 €

L’import s’abonarà en el moment de formalitzar la
inscripció.

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

GRUP D’ORNITOLOGIA

CALENDARI DE REUNIONS I
SORTIDES PREVISTES NOVEMBRE 2007

REUNIONS

NOVEMBRE, dimarts, dies 6 i 20.

SORTIDES I ACTIVITATS

SORTIDA A LA DESEMBOCADURA DE
LA TORDERA

Dia i hora de la sortida: dissabte, dia 10 de novem-
bre a les 7,30 del matí, a la Rambleta del Pare Alegre,
davant de l’Hotel Don Cándido.

Reunió preparatòria: dimarts, dia 6 de novembre a
partir de les 20.30 h (secció de ciències).

Anirem amb cotxes particulars.

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

Tornada al migdia, sobre les 14.30 h aprox. Hi ha la
possibilitat, però que si la jornada és fructífera es
pugui improvitzar un dinar per la zona.

La sortida serà de mig dia i observarem ocells al delta
de la Tordera, estany de Sils, la pedrera de Palafolls i
el port de Blanes.

Informació: Toni Sanllehí 661 406 716.

SORTIDA DE CAP DE SETMANA A
L’EMPORDÀ

Dia i hora de la sortida: dissabte, dia 24 de novem-
bre a les 6,30 del matí, a la Rambleta del Pare Alegre,
davant de l’Hotel Don Cándido.

Tornada a la tarda del dia 25 sobre les 20.00 h.

FELICITACIÓ

Felicitem al nostre company de la Secció de Ciències Naturals, ANTONI COMELLAS i GARCIA pels seus treballs
titulats: “Notes sobre flora i fauna”, “Apunts sobre roures i rouredes” i “Apunts sobre la vegetació de les rieres”,
que han estat publicats en el llibre de la “VI Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac”. Aquesta
publicació fou presentada el dia 29 d’octubre a la Casa de Cultura de Sant Llorenç Savall.
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Reunió preparatòria: dimarts, dia 20 de novembre a
partir de les 20.30 h (secció de ciències del Centre).
En la trobada es concretarà l’itinerari i l’estada en
règim de mitja pensió amb els preus més convenients.
Anirem amb cotxes particulars. Es repartiran les des-
peses entre els assistents de cada cotxe. 
Caldrà apuntar-se en un llistat abans del dia 19 de
novembre a la cartellera del Centre.
S’ha de dur l’esmorzar i el dinar del dissabte dia 24, alho-
ra s’haurà de portar: roba i calçat adequats, i prismàtics.
Disposem de guies d’ocells i telescopis terrestres. 

Les zones a visitar es concretaran en la reunió prepa-
ratòria, però la zona dels Aiguamolls de l’Empordà i
Cap de Creus, en són els principals alicients entre
d’altres d’interessants.

* Totes les reunions són en 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 656 913 770.

SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

46è CURSET D’INICIACIÓ A L’ESPELEOLOGIA

Del 16 d’octubre al 2 de desembre de 2007

PROGRAMA

Dimarts, 6 de novembre
Classe teòrica sobre topografia espeleològica, a
càrrec de José A. Sánchez.

Dijous, 8 de novembre
Classe teòrica sobre fotografia subterrània, a càrrec
de Carlos Casas i Santi Samper.

Diumenge, 11 de novembre
Sortida pràctica a l’avenc del Llest i avenc de les
Pinasses (Serra de l’Obac) i avenc del Club (Sant
Llorenç del Munt).

Dimarts, 13 de novembre
Classe teòrica sobre bioespeleologia i protecció del
medi subterrani, a càrrec de Carles Dalmases.

Dijous, 15 de novembre
Classe teòrica sobre exploracions a cavitats alpines
i tècniques utilitzades per la SIS, a càrrec de Ricard
Gatell.

Diumenge, 18 de novembre
Sortida pràctica a l’avenc Asensi, avenc del Mall i
avenc de la Ferla (massís del Garraf).

Dijous, 22 de novembre
Xerrada sobre les diferents activitats de la SIS i
del Centre Excursionista de Terrassa, a càrrec de
Francesc Navarro.

Diumenge, 25 de novembre
Sortida pràctica a l’avenc de l’Espluga (Serra de
l’Obac).

Dimarts, 27 de novembre
Examen teòric del curset.

Dijous, 29 de novembre
Acte de clausura. Lliurament de diplomes i con-
ferència espeleològica.

Dissabte i diumenge, 1 i 2 de desembre
Sortida final de curset: cova Cambra i avenc dels
Mamelons (massís dels Ports).

NORMES DE PARTICIPACIÓ

L’edat mínima per realitzar aquest curset és de 14
anys. Als menors d’edat se’ls hi demanarà el corres-
ponent permís patern.
El preu del curset és de 100 € per als socis del CE
de Terrassa i de 120 € per als no socis. Amb aquest
preu s’inclou l’alta de soci del CET en el cas dels no
socis, material i llicència federativa amb l’assegu-
rança a la “Mutualidad General Deportiva”.
En fer la inscripció caldrà abonar l’import íntegre del
curset, complimentar la fitxa d’inscripció i lliurar una
fotografia format carnet.
Les classes teòriques es faran a la Sala d’Actes del
Centre Excursionista de Terrassa, a les 10 de la nit.
Per informació i inscripció caldrà que us adreceu a la
secretaria del CET, carrer de Sant Llorenç, 10 (telè-
fon 93 788 30 30), els dies feiners de les 7 a 2/4 de
10 del vespre.

Amb el suport de la 
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPELEOLOGIA
i el CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT

Amb la col·laboració de 
KORDA’S i de CHARPOUA SPORTS

www.ce-terrassa.cat/sis
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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

SORTIDA COL·LECTIVA A
MONTSERRAT

“TRAVESSA INTEGRAL 
COLLBATÓ-CAN MASSANA”

Diumenge, dia 25 de novembre

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

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

Itinerari: Començarem al poble de Collbató, drecera
de Fra Garí, sant Joan, sant Benet, sant Salvador, el
Cavall Bernat, mirador de sant Jeroni (parada per

esmorzar), seguirem vers el Camell, coll de Migdia, els
Ecos, coll d’Agulles (si tot va bé hi dinarem), continua-
rem després cap a la Torta, les Bessones, la Saca
Gran, la Portella i can Massana, fi de la travessa.

Desnivell de pujada: 2.106 metres

Desnivell de Baixada: 1.786 mestres

Desnivell total: 3.892 metres

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

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

Tornada: Al vespre.

Reunió preparatòria: Dijous dia 22 de novembre, a
les 9 del vespre al Centre.

Nota: Es prega inscriure’s amb temps per poder orga-
nitzar els cotxes de tornada.

Vocal: Jaume Galofre.

COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA

Dijous, 15 de novembre

A les 10 de la nit, al Centre

Reunió per preparar el programa de sortides col·lectives d’esquí de muntanya (confiem que aquest any
poguem esquiar força). Si organitzeu alguna col·lectiva seria bo que aporteu informació, itinerari, pernocta-
ció, etc. Com sabeu dins d’aquest programa s’inclou la cursa Núria-Puigmal-Núria.

39è CURS D’EXCURSIONISME

Dis. i diu., 10 i 11 de novembre Sortida a Montserrat.

Dimecres, 21 de novembre Conferència sobre la fotografia a la muntanya.

Dis. i diu., 24 i 25 de novembre Sortida al Pedraforca i pràctiques de fotografia.

Dimecres, 7 de novembre Conferència sobre l’escalada i les vies ferrades.
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Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

TEMPORADA 2007-2008

CAMINADA PER LA SERRA DE BUSA
(20,200 km)

Diumenge, dia 4 de novembre

La serra de Busa es troba a la serralada del
Prepirineu, al costat de la serra de Bastets, a la
comarca del Solsonès. Sembla inaccessible degut a
les seves agrestes parets de formes montserratines.
El punt més elevat és el Serrat de les Graelles amb el
cim del Cogul (1.526 m). Forma un ampli altiplà, ano-
menat el pla de Busa, tallat per tots costats per altes
cingleres, s’estén des de la Vall d’Ora a llevant fins a
la del Cardener a ponent. Aquest pla és una illa natu-
ral sobre dels penyals de la serra de Busa on destaca
la presència de la casa Rial, única masia encara habi-
tada de forma permanent (a mitjans del segle XVIII la
parròquia tenia 63 habitants) i l’església parroquial de
Sant Cristòfol (amb llindà de 1758).

Aquest bell indret és el que proposem per fer una
caminada i gaudir d’unes incomparables vistes sobre
la Vall d’Ora, la Vall de Lord, la serra d’Ensija i la vall
del Cardener.

El punt de partida és a Sant Lleir de la Vall d’Ora
(750 m), al costat de l’Ecomuseu, passem per la casa
de turisme rural del Pujol (785 m), i per Can Solà (800
m), des d’on agafem un corriol que en fort pendent va
ascendint fins a trobar la pista que ens mena a Ca
n’Orriols (1.105 m) davant mateix de la casa, trenquem
a la dreta pel camí que ens portarà a l’escala del Grau
de La Bartolina (1.200 m), una escla metàl·lica de 7
metres a la qual segueix un tram de graons de fusta
ben encaicats a la roca i un cable per ajudar-nos a sal-
var un tram força vertical (assolible per tothom, gens
difícil), al capdamunt del qual trobem una senyera.

Seguim el camí cap a Casa Bartolina (1.310 m), des
d’on seguim en dirrecció a la Casa Vila, passada la

mateixa arribarem al Serrat de les Gralles on hi ha el
Mirador de la Creu amb una taula d’orientació.
Seguint un corriol arribarem al Capolatell o Presó de
Busa. Es tracta d’una petita formació rocosa a la part
més occidental de la serra envoltada d’altes cingleres
que l’aïllen, fent-la inaccessible si no fos per una
palanca metàl·lica que hi ha instal·lada. Es feu servir
de presó natural durant la Guerra del Francès.
Desfarem el camí fins a passar per l’església de Sant
Cristòfol (1.374 m), on agafarem la pista de Valielles
que primer puja una mica i després en baixada suau
gira travessant la carena (1.285 m), anem baixant fins
a una cruïlla que a l’esquerra va a Valielles, nosaltres
anem a la dreta cap a Sant Pere de Graudescales on
per arribar-hi haurem de deixar la pista i agafar un
corriol a mà esquerra que passant per sota una cin-
glera i després al costat d’un penyasegat (el camí és
bo i no hi ha cap perill evident), amb impressionants
vistes de la vall, i seguint per dins del bosc en franca
baixada arribem a Sant Pere de Graudescales (828 m)
una església romànica solitària enmig d’un paratge de
gran bellesa natural. És l’únic edifici que resta d’un
antic monestir de monjos benedictins.

Creuem la palanca i per la pista que segueix el marge
esquerre del riu Aigua d’Ora, coincident amb un
tram del GR-1, arribem a Sant Lleir de la Vall d’Ora i
a l’aparcament.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+730 m) (-730 m).

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

Observacions: El desplaçament es farà en cotxes
particulars o en autocar segons el nombre d’inscrits,
cal treure la plaça d’autocar a la secretaria del Centre,
del 22 al 31 d’octubre, ambdós inclosos, de 2/4 de 8
a 9 del vespre. En el cas de fer-se en cotxes, es retor-
narà part de l’import.

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, no obstant es farà

CET 79_novembre 07  25/10/07  12:00  Página 12



13

una llista d’espera per si hi ha alguna baixa, o, per si
el nombre de persones aconsella fer un segon auto-
car. Es recomana estar en possessió de le llicència de
la FEEC.

Preu de l’autocar: 14 € per als socis, 17 € per als no
socis.

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.

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

2a etapa. TIMONEDA - SANT LLORENÇ
DE MORUNYS (28,930 km)

Diumenge, dia 18 de novembre

A Timoneda, lloc on vàrem acabar la passada etapa,
hi ha dos camins amb rètols indicadors del Camí dels
Bons Homes, un per a bicicletes i cavalls i l’altre per a
caminants, que és el que agafarem per iniciar la nos-
tra caminada d’avui que transcorre tota ella per terres
del Solsonès, on els pobles són escassos, les masies
molt aïllades i el bosc exuberant. Anirem cap a Odèn,
poble al qual no entrarem, doncs arribats a la bifurca-
ció on hi ha “La Creu d’Odèn” deixarem el camí que
entra al poble per seguir el GR-1 cap a la dreta, sobre
el cingle que tenim davant, hi ha l’església de Santa
Cecília d’Odèn, així com les runes del castell. Al cap
de poca estona, passarem prop del molí de Riulacó on
hi ha una cruïlla de pistes, el camí dels Bons Homes
segueix recte. Abans, però, val la pena arribar fins el
proper estret de Riulacó. Continuem cap el Soler de
Dalt i un cop passada l’ermita, a uns 160 metres es
deixa el GR-1 i es segueix per la pista de la dreta fins
arribar a la casa de la Cabanola del Soler, des d’on

seguim per la mateixa pista que guanya alçada fent
llaçades i anem cap a la Casa de Cavallera Alta
seguint cap a Canalda, llogaret del municipi d’Odèn
format per un conjunt de masos a l’entorn de l’esglé-
sia de Sant Julià, que queda un centenar de metres
més avall. Anem cap a Coll de Jou, però primer pas-
sarem per Les Esplugues, boniques balmes que en
èpoques humides són uns degotalls, un cop arribats al
coll, agafarem un camí a la dreta que en forta baixada
arriba a Sant Llorenç de Morunys.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+750 m) (-740 m).

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

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 novembre,
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’ex-
haurir-se les places de l’autocar, no obstant es farà
una llista d’espera per si hi ha alguna baixa, o per si el
nombre de persones aconsella fer un segon autocar.
Es recomana estar en possessió de la llicència de la
FEEC.

Preu de l’autocar: 14 € per als socis, 17 € per als no
socis.

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.

PROPERA ETAPA
SANT LLORENÇ DE MORUNYS 
(LA COMA) - GÒSOL 
(25,750 km).
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ETAPES QUE RESTEN

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.

ITINERARIS PER CATALUNYA

VALLFOGONA - VALLFOGONA 
pel castell de Milany (24,100 km)

Diumenge, dia 2 de desembre

L’objectiu d’aquest recorregut és visitar les restes del
castell de Milany, situat al límit amb Osona, des d’on
es gaudeix d’una panoràmica molt completa del
Puigmal al Costabona, amb el Taga i la serra Cavallera
davant. Més endavant, el Canigó i les muntanyes de la
Garrotxa. Al sud el Puigsacalm, Bellmunt, Montseny i
la plana de Vic.

Esmentat des del 962, sembla que fou del domini ini-
cial dels vescomtes de Besalú i més tard habitat pel
llinatge dels Milany des del 1070. Aquests es traslla-
daren a una residència de Vallfogona i el castell perdé
importància, fins que els terratrèmols del segle XV
l’ensorraren.

Vallfogona, poble de la comarca del Ripollès docu-
mentat el 896 quan el monestir de Sant Joan posseïa
alous i dominis, és l’inici de la nostra excursió. Sortim
de la plaça de la Vila cap al pont romànic, que traves-
sem i seguint diversos camins ens dirigim cap el coll
de Milany, des d’on per un camí una mica embardis-
sat, ens enfilem fins el castell de Milany, una vegada
feta la visita baixem fins al collet de Milany i un xic
més avall la capella de la Mare de Déu de la Cau del
segle XVII tot i que segons sembla existí un santuari

més antic que fou derruït pels terratrèmols del segle
XV. Tot seguit, baixarem cap a la plana del Camp, la
masia de Piella, el torrent d’Argelaga, la clotada de Cal
Cucut i la masia de Plana Batallera arribant a la riera
de Vallfogona que travessem per unes passeres i
seguim riera amunt i passant pel costat del Pont Vell,
sense creuar-lo, agafarem el camí que s’enfila en
direcció al poble.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+640 m) (-640 m).

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

Observacions: El desplaçament es farà en cotxes
particulars o en autocar segons el nombre d’inscrits,
cal treure la plaça d’autocar a la secretaria del Centre,
del 19 al 28 de novembre, ambdós inclosos, de 2/4 de
8 a 9 del vespre. (Es prega, al fer l’inscripció de deixar
el telèfon i/o l’adreça de correu).

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, no obstant es farà
una llista d’espera per si hi ha alguna baixa, o, per si
el nombre de persones aconsella fer un segon auto-
car. Es recomana estar en possessió de le llicència de
la FEEC.

Preu de l’autocar: 14 € per als socis, 17 € per als no
socis.

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.

PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS –CLX– 2a època

UN PASSEIG PEL NEOLÍTIC CATALÀ
(Alt Empordà)

Diumenge, dia 25 de novembre
En aquesta passejada gaudirem:

Dels dòlmens (“taula de pedra” en bretó) que són
sepulcres prehistòrics que van servir com a lloc d’en-
terrament durant un ampli període que, a grans trets,
es pot situar entre els anys 4500 i 1500 aC.

Dels menhirs, que es tracta d’una gran pedra clavada
verticalment a terra, la finalitat de la qual és més difí-
cil de precisar.

De les cistes: que eren també tombes megalítiques
però a diferència dels dòlmens que eren col·lectives i
reutilitzables, les cistes eren individuals o per a una
parella i s’utilitzaven un sol cop.
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De les coves-dolmen que són balmes naturals, de for-
ma que només calia construir el corredor i l’entrada.

Esmorzarem a la badia de Roses i tots plegats anirem
fins a l’aparcament que hi ha a la carretera que porta
a la Cala Montjoi. Des d’aquí prendrem el camí empe-
drat que puja suaument fins arribar al dolmen de la
Creu d’en Cobertella. Des d’aquí els no caminadors
tornaran fins a l’aparcament per anar al Museu de la
Ciutadella de Roses. Els caminadors seguirem fins al
menhir i la cista de la Casa Cremada I.

És interessant destacar la Cabana circular amb cober-
ta cònica propera al Mas de la Casa Cremada. El re-
corregut ens porta a un monòlit i a les ruïnes d’una
suposada esglesiola medieval amb opus spicatum i a
continuació ens dirigirem cap al segon menhir de la
Casa Cremada II de 3 metres d’alçada i 40 cm tant
d’amplada com de gruix i de pedra tipus gneis que pre-
senta una curiosa beta de quars al cantó sud.
Continuarem fins trobar dos dòlmens més, el Llit de la
Generala just sota un pi solitari i el Cap de l’Home, en
el punt més alt de la Urbanització Els Grecs. El primer
té una característica que el distingueix de tots els altres:
és el únic dolmen que mira cap el nord. En el segon,
veurem que li manca una de les lloses de la paret nord.

Tornem enrere i, un cop passat el dolmen del Llit de la
Generala, prenem el sender de l’esquerra en direcció
al Puig d’en Marés, remuntem cap el Pla de les Gates
fins la cruïlla amb l’antic camí de les Escombraries i
seguirem la pista fins a trobar la cista de la Tomba del

General des d’on contemplarem la meravellosa vista
de Cala Montjoi i el Cap Norfeu.

Baixant pel camí del rec de la Quarentena encara troba-
rem dues tombes megalítiques més, les coves-dolmen.

Juntament amb els no caminadors ens portaran a la
Cala Montjoi a dinar de motxilla, però qui ho vulgui,
pot reservar taula a El Bulli.

Després de dinar, anirem tots junts al Castell de la
Trinitat de Roses, que corona la punta de la Poncella,
per contemplar tota la badia de Roses.

Temps de marxa: 3 hores aproximadament.

No caminadors: Dolmen de la Creu de Cobertella i
visita al Museu de la Ciutadella de Roses.

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

Pressupost: 14 €.

Inscripcions: del 12 al 22 de novembre.

Vocals: Mª Gràcia Celma, tel. 93 788 28 34 i Paquita
Soler, tels. 93 731 77 03.

PROPERA SORTIDA
16 de desembre

TRADICIONAL NEULES DE MONTSERRAT

Inscripcions: del 3 al 13 de desembre

PROGRAMA PER AL CICLE 2007-2008
2007

Novembre 25 Un passeig pel Neolític català. Roses (Alt Empordà)
Desembre 16 Tradicional NEULES - Montserrat (Bages)

2008

Gener 13 Tradicional PESSEBRES (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 (CLOENDA DEL CICLE) (Cerdanya)
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CONEGUEM LA VALL D’EN BAS
(La Garrotxa)

Diumenge, 18 de novembre de 2007

Aquesta excursió de recorregut circular ens porta per
terres de la Garrotxa, i més concretament al poble de
Sant Privat d’en Bas, el qual consta d’un petit nucli de
cases, situades entorn de l’església parroquial amb
balconades i ràfecs de fusta, tradicionals a la comar-
ca, i un pas porticat, que és l’únic que queda del
recinte emmurallat, documentat ja des de l’any 904.

Se surt del poble per la part de dalt de la plaça,
deixant a mà esquerra l’església parroquial, i es
guanyen ràpidament els afores de la població. A l’in-
dret del molí d’en Valentí passem al marge dret del riu
Gum, que constantment dóna color i alegria al paisat-
ge i que és el principal afluent del riu Fluvià, utilitzant
una rústega palanca i el seguim remuntant per una
ampla pista als 20 minuts, s’arriba al Pla d’en Xurri,
àrea de pícnic, molt ombrívola, equipada amb taules,
bancs i una font. Aprofitarem per esmorzar-hi.

Sense abandonar la pista principal, entre prats i bos-
cos, deixant a l’esquerra la pista que va a can Turó i
poc després deixem també el pintoresc camí dels
Matxos. Uns senyals de fusta, ens duen fins a un sen-
der que travessa un bosc exhuberant. Finalment tra-
vessem el riu i ens emfilem pel sender anomenat de
les Escales que remunta la riera de Sallent, de cabal
extremadament variable i que ens ha de dur a la part
superior de la nostra excursió. Poc després ja divisem
en la llunyania l’espectacular salt. Amb una caiguda
d’aigua impressionant, ubicat en una vall tancada,
ombrívola i de frondosa vegetació. És un dels més
sorprenents espectacles que aquestes muntanyes
ofereixen a l’excursionista.

Just abans de travessar la riera surt un corriol per l’es-
querra tot de pujada, tret d’algun tram planer, però és
molt agradable per la vegetació tan exhuberant que
ens acompanya al llarg del camí. Com a mostra
d’aquesta vegetació, quan faci aproximadament quinze
minuts que caminem –des del riu–, estiguem ben
atents perquè a mà dreta hi ha un roure increïblement
gran amb quatre branques ben robustes. Després el
camí continua pujant fins arribar a la base del Salt de
Sallent. En aquest lloc, veurem desplomar-se l’aigua,
que baixa amb força superant un rocam, formant
alguns gorgs. En temps de pluges, quan la riera va
revinguda, l’espectacle és verament commovedor i
constitueix per si sol un dels atractius més notables
del Massís del Puigsacalm. L’aigua furiosa i adelerada
es despenja verticalment des d’una alçària d’uns vui-
tanta metres per a rebotar contra uns llisos de penya,
formant el gorg del Diable, des d’on continua la seva
esbojarrada carrera.

Seguidament s’assoleix el capdamunt de la cinglera.
El paisatge ha canviat radicalment. El rierol, abans
d’estimbar-se pel cingle, transcorre plàcidament. El
creuem a gual i avancem tot de pla, dirigint-nos tot
seguit a un incomparable mirador natural proper, que
ens permet recórrer amb la mirada tots els racons de
la vall a vista d’ocell. Desemboquem a una pista de
terra que puja de Vidrà i del Pla Traver. Ens hi afegim,
i ens menarà en pocs minuts a la font de Santa
Magdalena, i seguidament al santuari homònim.

L’impressionant paisatge que emmarca el santuari de
Santa Magdalena del Mont (s. X), que conserva la
seva primitiva estructura romànica i consta d’una peti-
ta església i la casa dels ermitans, formant un edifici
homogeni i harmònicament integrat al paisatge, denota
la major pobresa i simplicitat. Un modest campanaret
d’espadanya li dóna caràcter i aire muntanyenc. Paga
la pena gaudir d’aquest paratge amb alteroses vistes
cap a la plana olotina.

Des del Santuari, caldrà que retornem a l’inici del grau
de les Olletes, per on davallarem, a poc a poc i amb
certa precaució, penetrant en un bosc de faigs que,
per efecte de la major altura i humitat imperant, creix
exhuberant i ufanós en un esclat de colors en època
tardorenca.

El camí esdevé més plaent en passar per l’interior de
l’espessa fageda, i tot sortint d’aquest emboscat camí
es descobreix sobtadament l’ermitatge de la Mare de
Déu de les Olletes (s. XVI-XVII), un petit santuari excavat

CAMINADES 
PAS A PAS

–VI– 1a època
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a la roca viva i al peu d’alterosos espadats, sent una
de les mansions de la Mare de Déu més singulars de
Catalunya, acabada l’any 1895. Per aquesta singulari-
tat i el seu rar emplaçament causa una agradable i
captivadora sorpresa a l’excursionista.

Al seu davant s’hi forma una regular placeta amb
pedrissos al seu envolt. Dessota la placeta i al peu del
xaragall s’hi troba una font fresca que raja entre
còdols i exuberant vegetació, on a l’estiu la tempera-
tura és agradable i reconfortant. Serà l’hora de dinar.

En acabar de dinar, caldrà continuar el recorregut
davallant per frondosos boscos fins arribar a la Masia-
Restaurant de can Turó (amb una petita fonteta), i poc
després al torrent, des d’on una pista ens retornarà
finalment al punt de partida.

Temps de marxa efectiva: unes 5 hores.

Lloc i hora de sortida: estació d’autobusos a les
6.45 h. del matí. 

Desplaçament: en autocar.

Dificultat: mitjana.

Desnivell: 735 metres.

Tornada: a la vesprada.

Pressupost: 17 € que caldrà fer-los efectius en el
moment de la inscripció.

Inscripcions: a Secretaria del 5 al 15 del novembre.

Vocals: Manuel Salvador i Neus Zamora, 
Tel. 93 780 54 78.

PROPERA SORTIDA
26 de desembre

TRADICIONAL DE SANT ESTEVE

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

PROGRAMA PER AL CICLE 2007-2008

2007

Novembre 18 Coneguem la Vall d’en Bas (Garrotxa)
Desembre 26 Tradicional de Sant Esteve (a determinar)

2008

Gener 20 De Balsareny al Parc de l’Agulla, per la sèquia medieval (Bages)
Febrer 23 Matinal –dissabte– Voltant de Sant Llorenç del Munt (Vallès Occidental)
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)
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EN RECORD DEL FERRAN MERCHAN

Al full mensual d’octubre vàrem publicar la
ressenya “Crònica d’una escalada a Mont-Rebei”,
treball original del nostre consoci Fernando
Merchan Bravo, la qual, malauradament, no ha
pogut veure publicada, doncs el passat 20 de
setembre va morir sobtadament d’un atac
de cor fulminant, mentre estava a casa acom-
panyat de la seva família.

Grup d’amics del Ferran, en el moment de l’úl-
tim comiat, dalt del cingle dels Monjos de Sant
Llorenç del Munt, on tants dies al matí i a la tarda
havia anat a entrenar-se escalant aquesta paret.

Des de l’entitat, un homenatge pòstum per
l’amic Ferran i alhora l’expressió del nostre con-
dol i sentiment per la seva pèrdua, fent-ho
extensiu a la seva esposa Belén, als fills i als
néts, així com a tots els seus amics de cordada.

Ferran Merchan va ser nomenat Millor Esportista Terrassenc de l’any 1987, en la categoria de muntanya.

L’any 2002 va ser nomenat membre d’honor del Grupo de Alta Montaña Español (GAME).

Aquell mateix any 2002 obtingué la distinció anual a la millor Gesta Esportiva de Muntanya.

El 2002 el Centre Excursionista de Terrassa li atorgà la insígnia de plata de l’entitat en mèrit a les activitats
realitzades.
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Precisions per gaudir més del Camí
dels Bons Homes
Carles-Maria Milà Farnés

He gosat tornar a escriure a “La veu del soci” tan
aviat, perquè el nostre Centre Excursionista de
Terrassa, gràcies a l’esforç dels vocals de Senders, ha
iniciat una noble aventura, la del Camí dels Bons
Homes. Tanmateix en la presentació general que en
fan al nostre periòdic mensual (núm. 77, p. 9-10) hi ha
alguns aspectes que voldria aclarir, per tal que les
caminades siguin viscudes amb major comprensió de
la veritat històrica.

Sense veritat, penso, no hi ha llibertat, i els homes i
dones del nostre segle, contra moltes manipulacions,
hem de tenir el valor de bandejar els eslògans fàcils i
de cercar amb esforç el que és realment just quan
considerem el passat, el present o el futur.

Un d’aquests eslògans fàcils és considerar l’Edat mit-
jana com un període essencialment dolent de la histò-
ria. En què es basen els nostres contemporanis per
pensar així? Temo que, la majoria, només han vist
pel·lícules de suposades lluites ferotges i tortures
inquisitorials. Mal hi va haver, sens dubte, però és un
atreviment que nosaltres, fills de dos segles on s’han
comès les majors atrocitats (camps de concentració,
terrorisme, guerres terriblement mortíferes,…) censu-
rem així altres èpoques.

Però és que, a més, el que hem de valorar són els tes-
timonis de l’Edat mitjana que realment podem consta-
tar, no les pel·lícules, novel·les o rumors d’ara, sinó
documents, edificis, obres medievals diverses que
ens han arribat. No m’equivoco si us convido,
amics/gues meus excursionistes, a admirar la justa
serenor del Crist pintat a Sant Climent de Taüll, la inti-
mitat sagrada de les esglésies romàniques (com les
nostres de Sant Pere d’Egara i Sant Llorenç del Munt),
la deliciosa harmonia del claustre de Poblet, la joia
esplendorosa del gòtic a Santa Maria del Mar,… Hi
podríem afegir tantes coses! La saviesa i espiritualitat
del cant gregorià, el naixement i expansió de
Catalunya,… i especialment, el testimoni viu dels
homes i dones d’avui que han compromès la seva
vida en els grans ordres religiosos nascuts, precisa-
ment, a l’Edat mitjana: benedictins, cistercencs, fran-
ciscans,…

Tot això em serveix de preludi per enfocar les meves
precisions a la presentació del Camí dels Bons
Homes, tal com ens la fan els companys. Parlen de
“totes aquelles noves doctrines religioses de l’època
medieval que, apartant-se del camí de corrupció (?) de
l’Església catòlica, volien retornar al missatge autèntic
(!) de l’Evangeli de Jesús”, i que “el catarisme va ser
un fenomen religiós que promovia una església basa-
da en l’espiritualitat i la caritat (!), amb un retorn als
valors més purs i senzills del cristianisme primitiu (?)”.

Penso que, afortunadament, la veritat no és tan senzi-
lla, no és “catòlics-corruptes, càtars-purs”. Sol haver-

hi gent bona i gent dolenta arreu, i els bons han de
patir per causa dels dolents. Probablement, entre el
poble catòlic medieval i àdhuc entre la jerarquia, hi
havia alguns poc fidels o que arribaven a trair el mis-
satge de Jesús. Però això ja passava als temps del
cristianisme primitiu, com ens mostra el Nou
Testament. No és just imaginar una Església primitiva
sense pecadors, ni imaginar una Església medieval
que hagués optat per un “camí de corrupció”, com diu
la presentació esmentada. Em remeto a les obres
reals de l’Església medieval que ens han arribat, com
deia abans, i no a prejudicis escampats ves a saber
amb quina intenció.

Em penso que tampoc la visió que se’ns transmet del
catarisme fa honor a la veritat: per exemple, els càtars
creien que el món estaria fundat sobre dos principis
immortals i iguals: el bé (Déu) i el mal (el dimoni).
L’Església catòlica, fidel al missatge bíblic, creu (i va
sostenir contra els càtars) que Déu, el bé suprem, és
infinitament superior al mal i que, per tant, el món cre-
at és radicalment bo, sorgit de l’amor de Déu. I que, si
algunes criatures s’han pervertit (el dimoni i els homes
que el segueixen) i han originat el mal que sofrim, al
capdavall no podran impedir el triomf definitiu de la
justícia i l’amor divins, iniciat per la mort i resurrecció
de Jesucrist.

Permeteu-me un altre exemple del que creien els
càtars, que no us agradarà: menyspreaven el cos, el
matrimoni i tota relació sexual. És aquest el “missatge
autèntic de l’Evangeli de Jesús”? Als evangelis les
relacions sexuals són valorades com a designi amorós
de Déu que porta a la unió total entre l’home i la dona.
És el puritanisme càtar un dels valors “purs i senzills
del cristianisme primitiu”? Els Fets dels Apòstols ens
mostren famílies aplegades a l’Església. Cert que tant
els evangelis com els escrits apostòlics valoren alta-
ment la virginitat com a opció de vida, però només per
a aquells que són cridats a ella per amor a Déu.

Ja veieu, us he posat exemples positius de l’Església
catòlica, i negatius del catarisme, per alliberar el nos-
tre “Camí dels Bons Homes” d’imatges desenfocades
que ens portessin a no gaudir-lo en la veritat.

Estic d’acord, això sí, que una cosa són les idees i
altra les persones, i que res justifica la tortura o l’ex-
termini de les segones. Si bandejar idees nefastes pot
ser bo, no ho és fer-ho per mitjà de la crueltat contra
els qui les sostenen. Però aquí permeteu-me que,
mantenint aquest principi, deixi oberta la qüestió de
quines són les vostres fonts d’informació sobre la
Inquisició i les Croades. Segurament aquestes reali-
tats històriques foren també complexes, i no s’hi val a
fer judicis globals, menys encara sobre fonts poc
fiables.

En fi, amics i amigues, particularment els vocals que
esmerceu tant esforç en preparar aquestes excursions
encisadores: que tinguem un bon camí! Que, gaudint
del Camí dels Bons Homes, siguem estímul d’un món
en pau, construït sobre la veritat i la justícia.

LA VEU DEL SOCI

CET 79_novembre 07  25/10/07  12:00  Página 19



20

connecta’t a la nostra web
www.ce-terrassa.org
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