
PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 80 - DESEMBRE 2007
3a època

CALENDARI DEL CET 2008

Informem a tots els interessats en adquirir el calendari del Centre Excursionista de
Terrassa 2008 que ja poden fer-ho a la Secretaria de l’entitat, al preu de 12 €.
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

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

3, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

4, dimarts - Curs d'Orientació amb GPS Centre
- Saber-se explicar. Taller de comunicació Centre

10, dilluns - Termini d'admissió de les obres pel LXIX Concurs de Fotografia Centre

11, dimarts - Engrunes d'Actualitat, a càrrec de Joan Oliver i Fontanet Centre-Actes
- Curs d'Orientació amb GPS Centre

12, dimecres - Conferència sobre el material a la muntanya Curs d'Excursionisme

13, dijous - Saber-se explicar. Taller de comunicació Centre

15, dissabte - Projecció col·lectiva d'imatges S. de Fotografia
- Sortida a Sant Salvador de les Espases. Grup d'Ornitologia S. de Ciències Naturals

15 i 16, dis. i diu. - Sortida al Montseny. 39è Curs d'Excursionisme Curs d'Excursionisme

16, diumenge - Dinar de germanor a Collsuspina S. de Fotografia
- Petites travessades familiars -CLXI- 2a època S. d'Excursionisme
- Sortida matinal a la riera de Guanta. Grup de Botànica S. de Ciències Naturals
- 3a etapa Camí dels Bons Homes. Vocalia de Senders S. d'Excursionisme

17, dilluns - Lliurament de premis i inauguració del Centre
LXIX Concurs de Fotografia

- Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

20, dijous - Saber-se explicar. Taller de comunicació Centre

24, dilluns - Celebració de la Missa del Gall a La Mola de Centre-Actes
Sant Llorenç del Munt

26, dimecres - Tradicional Concert de Nadal i vetllada de Poesia Centre-Actes
- Tradicional de Sant Esteve. Caminades Pas a Pas S. d'Excursionisme

GENER 2008

10, dijous - Reunió Cim-traça S. d'Alta Muntanya

12, dissabte - Sortida d'Horitzons. Pinedes verdes vora el Mar Centre

16, dimecres - Conferència sobre l'esquí. 39è Curs d'Excursionisme Curs d'Excursionisme

AMB EL SUPORT DE:
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

CELEBRACIÓ DE LA MISSA DEL GALL 
A LA MOLA DE SANT LLORENÇ DEL MUNT

De nou enguany, la nit del 24 de desembre celebrarem al cenobi benedictí de La Mola, la Missa del Gall,
oficiada per Mossèn Joaquim Garrit i Rigol.

Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

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
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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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HORITZONS

PINEDES VERDES VORA EL MAR

Data: dissabte, 12 de gener de 2008
Itinerari: de Tamariu a la cala de la Fosca de Palamós.
Temps: 6 hores aproximadament.
Distància recorreguda: 15 km, aproximadament.
Desnivell: màxim 250 metres.
Hora sortida: 6 del matí a la Rambla davant del Centre Cultural.

Comença a la petita meravella del poble de Tamariu i acaba en la intimitat de la cala de s’Alguer de
Palamós. L’interès d’aquest itinerari, que segueix trams del camí de ronda i parts de camins més interiors,
no baixarà ni un moment. Un seguit de noms mítics de la història de la nostra Costa Brava s’aniran fent
realitat davant dels nostres ulls: la cala Pedrosa, el far de Sant Sebastià, Llafranc, Calella de Palafrugell,
la cala del Crit, les illes Formigues, la cala Estreta, la platja Castell i s’Alguer de Palamós. I alguna sor-
presa agradable que no expliquem perquè sigui l’excursionista qui en faci la descoberta.

Sortirem de la petita platja de Tamariu i, mentre contemplem com el sol es lleva per damunt del mar, pren-
drem el camí de Ronda vers el sud. Després de travessar la curiosa zona rocallosa de Sa Perica, entra-
rem al bosquet de pi blanc que ens acompanyarà fins a la cala Pedrosa, una minúscula platja formada
per còdols grossos. Quan les onades
són prou fortes, aquests palets repi-
quen els uns amb els altres i omplen
aquest racó de sons tan misteriosos
com el cant de les sirenes.

Deixarem la cala seguint el torrent que
baixa dels penya-segats. La humitat hi
és alta i la vegetació s’enganxa a les
parets. Del camí estant podrem admi-
rar el bosc mediterrani primigeni: una
selva formada per arbres, lianes i
arbustos completament impenetrable.
Nosaltres, però, avançarem per un
camí ben fressat, saturat de l’olor dels
pins i encoixinat de pinassa que ens
portarà fins al mirador del salt de la
Romaboia: uns penya-segats de 160
m d’alçària que cauen sobre el mar en
absoluta verticalitat. Uns metres més
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enllà, trobarem la discreta ermita de Sant Baldiri i, immediatament, el far de Sant Sebastià, un mirador
extraordinari damunt d’alguns dels pobles més bonics de la Costa Brava: Llafranc i Calella de Palafrugell.

Aquí comencem la part més urbana i més turística del recorregut. Del far de Sant Sebastià, baixarem fins
al Passeig Cípsela de Llafranc. El seguirem fins a les escales de Garbí, que ens portaran al camí de
Calella de Palafrugell, on els pins besen el mar i les cases conserven el regust mariner de segles enrere.
Travessarem Calella per sota de les conegudes arcades i en sortirem per les escales de Garbí que ens
deixaran altre cop al camí de ronda. En aquest tram ens oferirà unes magnífiques vistes sobre aquest
poblet tan admirat.

Aquí, el camí de Ronda, segueix escrupolosament la costa. Mentre esquiva les cases i els carrers de la
urbanització del Golfet, travessa petits boscos, cales minúscules i esperons rocallosos que s’enfonsen en
el mar. Després de passar un parell de túnels desembocarem a la meravellosa platja del Golfet, presidida per
un serrat rocallós imponent. Tot i que ens caldrà recular uns 200 m, no podem estar-nos d’arribar-nos-hi
i deixar-nos seduir per la bellesa d’aquest racó tan amagat. 

Ens caldrà, doncs, tornar enrere aquests 200 m i, tot seguint el GR92, enfilar-nos per les escales que ens
permetran salvar els penya-segats de cap Roig, que deixarem a la nostra dreta. El mar s’allunya i aquesta
terra fèrtil es converteix en conreus i en boscos. Durant uns minuts ens sentirem a la Catalunya rural del
Baix Empordà, fins que trobarem el camí que baixa fent ziga-zagues i ens proporcionarà magnífiques vis-
tes aèries de la costa rocallosa del cap Roig.

Arribarem fins la mateixa sorra de la cala del Crit. Per què ha rebut aquest nom? Només els que la tra-
vessin ho podran saber. El camí, a partir d’ara, ja no s’allunya del mar. Un rosari de caps i cales amb noms
prou descriptius (cala del Crit, cala Estreta, cap de Planes...) ens permetrà seguir una costa acciden-
tada per un camí ben còmode. A 800 metres del cap de Planes, mar endins, s’alcen les illes Formigues,
escenari de la batalla naval que donà la victòria a Roger de Llúria sobre la flota francesa en la Croada
contra la Corona d’Aragó de l’any 1285.

En arribar a la cala Corbs, ens caldrà guanyar alçada i enfilar-nos a la punta dels Canyers. Des d’aquí i
sempre prop del mar i sota els boscos de pi blanc, el camí travessa una nova pineda fins que desemboca
damunt la Foradada i el poblat íber de la platja de Castell. La vista de la platja des del propi poblat ens
farà comprendre el valor incalculable d’aquest indret. És l’única plana que no s’ha urbanitzat en tota la
Costa Brava i ha conservat la bellesa de la costa rural que va formar el caràcter del nostre poble. Podem
dinar on, ja fa 2.600 anys, ho feien els íbers que van triar aquest cap enfilat damunt del mar per viure-hi.

Havent dinat, ens caldrà tra-
vessar la platja de Castell i
arribar-nos a la preciosa cala
s’Alguer on els cotxes no hi
arriben i on el temps es va
aturar a les parets i a les por-
tes de les cabanes de pesca-
dors que persones sensibles
a aquesta bellesa han rehabi-
litat conservant-ne la fesomia.
Amb recança, deixarem aquest
racó de pau i ens encamina-
rem a la cala de la Fosca.
Abans, però, passarem pel
castell de Sant Esteve des
d’on veurem la immensa roca
negra que ha donat nom a
aquesta cala de Palamós, fi
del nostre viatge d’avui.
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PLA DE LLICÈNCIES 2008

LA FEEC ens ha fet arribar el pla de llicències per a l’any 2008. Les llicències podran tramitar-se a partir de
l’1 de desembre a la Secretaria del Centre, si bé el període de validesa de les mateixes començarà el pri-
mer dia de gener de 2008.

Enguany continua la promoció de bastons a 17 € fins a exhaurir-se les existències.

Us avancem la informació més remarcable i el quadre de preus. Està en marxa la publicació del llibret de llicències,
amb tota la informació detallada de les cobertures i prestacions de les llicències. Aquest llibret es farà arribar
a tots els federats de l’any 2007 amb l’últim Vèrtex de l’any i el podreu demanar també a Secretaria. 

ANNEX CIRCULAR NÚM. 25/2007
ASSEGURANÇA SUB-14 I SUB-17
Les llicències federatives de la FEEC de les categories Sub-14 i Sub-17 serveixen per participar en les com-
peticions pròpies de la FEEC i, en l’àmbit del lleure, tindran cobertura per a qualsevol altre esport que el
menor practiqui de forma no competitiva.

Les Llicències Sub-14 i Sub-17 tenen cobertura mundial i permetran que el federat pugui competir a com-
peticions catalanes, estatals (amb l’habilitació de la FEDME) o internacionals (amb l’habilitació de la FEDME
si s’escau).

Procediment en cas d’accident
Assistència a Catalunya i a la resta de l’Estat Espanyol

• AVISAR IMMEDIATAMENT al Centre d’Atenció 24 hores de Mapfre Asseguradora 902 157 504, amb el
00 34 davant si es telefona des de l’estranger.

• Notificar el número de pòlissa 055-0680000022.

• Donar les referències de l’accident i l’accidentat (cal tenir a mà la llicència amb les dades de l’accidentat).

• Una vegada recollides aquestes dades, el Centre d’Atenció facilitarà el número d’expedient.

• Cal contactar en primer terme amb l’entitat excursionista de l’accidentat o, en cas de no ser possible amb
la FEEC per tal de complimentar la Declaració d’Accidents, on hi constarà el número d’expedient.

• El comunicant remetrà posteriorment la Declaració d’Accidents per fax a Mapfre al número 917 003 073.

• El federat lesionat ha d’acudir exclusivament als Centres Mèdics Concertats aportant la Declaració
d’Accidents degudament complimentada i segellada. És imprescindible que hi consti el número d’expe-
dient. L’accidentat no haurà d’abonar res (sempre que les cures no excedeixin el límit de cobertura establert).

ASSEGURANÇA SUB-18, MAJORS I SUPRA-75
Les llicències de les categories Sub-18, Majors i Supra-75 continuen estan contractades directament des
de la FEEC amb Sabadell Grup Assegurador. Enguany es canvien bona part de les cobertures sanitàries,
que en línies generals augmenten. Observeu-les al quadre de preus.

Cal considerar que respecte al Pla de l’any 2007:

• S’amplia el termini de notificació d’accidents. En cas d’acident els titulars de la llicència han de comuni-
car l’accident al telèfon d’assistència que apareix a la tarja federativa en un termini d’una setmana (7 dies
naturals), encara que es pugui pensar que la lesió no és greu i no requerirà assistència mèdica. Si no es
compleix aquest requisit la companyia asseguradora no es fa càrrec de les despeses assistencials
derivades d’aquell accident.

• Les llicències de modalitats A i B, amplien l’àmbit geogràfic de cobertura passant a ser: Espanya,
Pirineus Francesos, Andorra i Portugal.

• Les llicències de modalitat C, amplien l’àmbit geogràfic de cobertura passant a ser: Espanya, Pirineus
Francesos, Andorra i Portugal.

• La Bicicleta de Muntanya (BTT) s’inclou a la modalitat C.

• La modalitat C inclou una nova modalitat: el Canicross.

• Els majors de 75 anys han d’acollir-se a la categoria Supra-75. S’augmenten les cobertures respecte a
anys anteriors i s’amplia l’àmbit geogràfic de cobertura passant a ser: Espanya, Pirineus Francesos,
Andorra i Portugal.
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PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES DE LA FEEC
SUB-14 i SUB-17 2208

COBERTURES
SUB-14

Fins als 13 anys
(Modalitat única)

SUB-17
Dels 14 als 16 anys

(Modalitat única)

Responsabilitat Civil 150.000,00 € (màxim anual 300.000,00 €)

Despeses mèdiques
- Centres concertats il·limitades

- Centres no concertats a Espanya Nomès assistència d’urgència les primeres 24 hores

- Centres a l’estranger Fins a 6.015,00 €

Mort accidental 3.005,006 € 9.000,00 €

Mort accidental per causa no directa 1.875,00 €

Invalidesa 18.750,00 €

Despeses rescat 6.000,00 €

Competicions pròpies de la FEEC Catalanes, Estatals Catalanes, Estatals
(segons Llei de l’Esport i Decret 849/1993) i Internacionals i Internacionals

ACTIVITATS COBERTES PER L’ASSEGURANÇA

(3) Per augmentar les cobertures caldrà fer el
canvi a una modalitat superior o tramitar
la corresponent ampliació temporal de
l’assegurança a través de l’entitat

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE L’ASSEGURANÇA

Publicacions: VÉRTEX

No No Sí

PREUS ANUALS FEEC FEEC FEEC

3,00 € 5,10 € 17,50 €

PREUS ANUALS FEEC + FEDME FEEC + FEDME FEEC + FEDME

4,20 € 10,40 € 22,80 €

Tots els esport

Tot el món

(1) En cas de mort d’un menor l’asseguradora només cobreix 3.005,06 euros
Veure altres limitacions al llibret de llicències
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(3) Per augmentar
les cobertures
caldrà fer el canvi a
una modalitat
superior o tramitar
la corresponent
ampliació temporal
de l’assegurança a
través de l’entitat

Espanya
Pirineus Francesos
Andorra i Portugal

Espanya
Pirineus Francesos
Andorra i Portugal

Espanya
Pirineus Francesos
Andorra i Portugal

Tot el Món excepte zones polars 
i muntanyes 
+ 7.000 m

Tot el Món

MODALITAT A B C D E F

COBERTURES Majors de 75 anys

Responsabilitat Civil 60.101,21 € 60.101,21 € 60.101,21 € 60.101,21 € 60.101,21 €

Despeses mèdiques

- Centres concertats 3.005,06 € 6.010,12 € il·limitades il·limitades 1.502,53 €
- Centres no concertats 

Espanya 601,01 € 1.502,53 € 6.010,12 € 6.010,12 € 300,51 

- Centres estranger 1.502,53 € 6.010,12 € 12.020,24 € 18.030,36 € 1.502,53 €

Mort 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 € 6.010,12 €

Mort acc. causa no dir. 1.803,04 € 1.803,04 € 1.803,04 € 1.803,04 € 1.803,04 €

Invalidesa 6.010,12 € 12.020,24 € 12.020,24 € 12.020,24 € 0 

Despeses rescat 4.507,59 € 6.010,12€ 9.015,18 € 9.015,18 € 0 

Competicions pròpies Catalanes Catalanes
FEEC (segons Llei de Catalanes Catalanes Estatals Estatals Catalanes
de l’Esport 849/1993) Internacionals Internacionals

ACTIVITATS COBERTES PER L’ASSEGURANÇA

EO

GRÀFIC 

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE L’ASSEGURANÇA 

PUBLICACIONS: Vèrtex

Preus anuals FEEC 24,00 € 36,00 € 67,80 € 103,20 € 429,50 €

SUB-18 (17 anys) 14,70 € 27,10 € 52,30 € 87,40 € – 
33,90 €

MAJORS (de 18 a 74 anys) 25,70 € 38,10 € 68,50 € 103,90 € 450,40 €

Pr. anuals FEEC+FEDME

SUB-18 (17 anys) 20,00 € 32,40 € 57,60 € 92,70 € – 
43,90 €

MAJORS (de 18 a 74 anys) 35,70 € 48,10 € 78,50 € 113,90 € 460,40 €

PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES DE LA FEEC
SUB-18, MAJORS i SUPRA-75 2008

SUB-18 (17 anys )
MAJORS (de 18 a 74 anys)

SUPRA-75
Majors 75 anys

(Modalitat única) F

Excursionisme (2)
Senderisme (2)

Marxes (2)
(2) excepte en alta muntanya

Campaments (2)
(2) excepte campament d’iglú

les de la D 
+ Expedicions a:
• zones polars

• muntanyes + 7.000 m.

les de la C 
+ Esquí de muntanya

+ Esquí alpí (pista)
+ Esquí de fons
+ Snow-board

+ Telemark
+ Trineu de gossos

(3)

les de la B 
+ Alpinisme 

+ Alta muntanya 
+ Bicicleta de muntanya

+ Canicross
+ Campaments d’iglú
+ Curses de muntanya 
+ Descens d’engorjats 

+ Escalada 
+ Espeleologia 

+ Raquetes de Neu

(3)

Excursionisme (2)
Senderisme (2)

Marxes (2)
(2) excepte en alta 

muntanya
Campaments (2)

(2) excepte campament
d’iglú

(3)

NO
FEEC

SÍ
FEEC

SÍ
FEEC

SÍ
FEEC

SÍ
FEEC

SÍ
FEEC

NO
FEEC + FEDME

SÍ
FEEC + FEDME

SÍ
FEEC + FEDME

SÍ
FEEC + FEDME

SÍ
FEEC + FEDME

SÍ
FEEC + FEDME

BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

BIBLIOTECA

Adquisició:

– BUSQUET RUSIÑOL, Joan; La Guerra d’un Tebi.
Terrassa. Fundació Torre del Palau, 2007.

– VVAA. 75 Anys de la Història de l’Excursionisme
Català. Unió Excursionista de Catalunya. Barcelona.
Unió Excursionista de Catalunya, 2007. 

Donatius:

Donatiu del “Comitè de Senderisme” de la 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. 

– AGUADÉ SANS, Enric (Dr.); Memòries d’un metge
caminador. Reus, 2006.
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Horari d’atenció al públic: divendres, de 19 a 21 hores.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

ENGRUNES D’ACTUALITAT

Dimarts, dia 11 de desembre, a les 8 del vespre

A la sala d’Actes del Centre

Conferència a càrrec de Joan Oliver

Joan Oliver i Fontanet (Barcelona, 1955). Vinculat professionalment al món de les finances i al de la comunicació.
Després de treballar amb el Grup Financial Times i amb Televisió de Catalunya, de la qual va ser director fins el
2004, actualment col·labora al diari Avui, les revistes Actual i Dossier Econòmic i la radio RAC-1. A més treballa
com a consultor independent en temes audiovisuals.

Donatiu de la Diputació de Barcelona

– VI Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac. Comunicacions presentades el dia 10 de
novembre de 2005 al Centre de Cultura de Sant
Llorenç Savall. Barcelona. Diputació de BCN. 2007.

Donatiu del Consorci de Turisme del Vallès
Occidental.

– Guia de Rutes Turístiques al Vallès Occidental.
Terrassa, Consell Comarcal del Vallès Occidental. 2007.

Donatiu de Francesc Marcel Planas, a través 
de Valentí Fabrés. 

– VVAA. Sant Llorenç. Terrassa, Diari de Terrassa i
Lunwerg Editores. 1996.

Donatiu de l’alcalde de Bled (Eslovènia)

– France STELE, Slovenija z dlani on view auf einen
Blick. Liubliana, 2007. Guia d’Eslovènia.

ARXIU:

Donatiu de Jacint Cuyàs:

– Varis números del Butlletí “Grup Excursionista
Egara” 1928-1929.

– Varis números de la “Gaseta de l’Orfeó de Terrassa
i del seu Grup Excursionista” 1928-1929.

– Varis Arxius del CET, 1929.

39è CONCERT DE NADAL I TRADICIONAL VETLLADA DE POESIA

Dimecres, dia 26 de desembre

A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Concert de Sant Esteve, a càrrec de la COBLA LA PRINCIPAL DE TERRASSA 

Director: Àngel Pujol

2ª part. Sardanes de caire popular i tradicional:

Nadalenca
Pessebres i Sardanes
Cançó de Muntanya
Saltant les roques
La Puntaire

1ª part. Dedicada als clàsics i a grans obres:

Allemande
Els Gegants de Castellterçol
Als peus de la Verge
Essència d’Aplec
La Santa Espina

Lectura de poemes a càrrec del nostre consoci Francesc Palet i Setó.

Record i presència del poeta terrassenc Enric Gall (1907-1971) en escaure’s el seu centenari, amb un escollit recull
de la seva poesia.
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TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Dilluns, 3 i 17 de desembre, a les 20.30 h.

SORTIDES:

PROJECCIÓ COL·LECTIVA D’IMATGES

Dissabte, dia 15 de desembre de 2007 a les 18.30 h.

Tots els socis del Centre podeu portar una selecció de
les vostres imatges que més us agradin. Per agilitzar la
passada, com l’any passat, el temps estarà limitat en
uns cinc minuts per cada participant, tant sigui mun-
tatge digital com passada de diapositives analògiques.

Al final, un petit refrigeri acabarà la vetllada.

DINAR DE GERMANOR A
COLLSUSPINA

Diumenge, dia 16 de desembre de 2007 a les 14.00 h.

Tradicional dinar de germanor al Restaurant Cal Forner
de Collsuspina.

En la Tertúlia del dilluns, dia 3, es concretarà la mati-
nal fotogràfica prèvia al dinar.

Recordem que aquest restaurant, i en especial per
aquestes dates, té molta demanda i hem de fer les
reserves quan abans millor. La data límit serà, com a
màxim, el dimarts, dia 11. 
Podeu apuntar-vos tant a les Tertúlies Fotogràfiques,
com a la Secretaria del CET, i al telèfon de contacte:
Pere Solà 93 788 94 47.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA 
A LA RIERA DE GUANTA

Diumenge, dia 16 de desembre

Sortida per conèixer la vegetació de ribera d’aquesta
zona.

Anirem cap a Castellar del Vallès i abans d’arribar a
Sentmenat prendrem una pista de 3 km. fins el castell
de Guanta, on deixarem els cotxes.

Després, caminarem per la vorera de la riera de
Guanta en direcció a Sant Sebastià.

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

Desplaçament: En cotxes particulars.

GRUP D’ORNITOLOGIA

CALENDARI DE REUNIONS I
SORTIDES PREVISTES DESEMBRE 2007

REUNIONS

DESEMBRE, dimecres, dies 5 i 19 a les 20 h.

Cloenda del curs 2007. Esteu tots convidats al passi
de fotografies i al pica-pica.

ATENCIÓ: Totes les reunions es faran en dimecres
cada quinze dies aproximadament. Les dates poden
ser modificades a causa de la proximitat amb les sor-
tides, o bé per altres causes, però s’aniran actualitzant
segons calgui. Així mateix passa amb la data i el lloc
de les diferents sortides. Igualment s’avança l’hora de
les reunions, ara seran a les 20 h.
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SORTIDES I ACTIVITATS

SORTIDA A SANT SALVADOR DE LES
ESPASES (BAIX LLOBREGAT)

Dissabte, dia 15 de desembre

Us proposem una passejada pel proper Serrat de Sant
Salvador de les Espases que acull l’ermita que li dóna
nom i que forma part del PEIN de Montserrat. Durant
l’hivern molts ocells aprofiten els vessants assolellats
per fer-hi vida entre rocams i prats doncs parlem d’un
paisatge obert producte dels incendis de la passada

dècada. Així, ocells rupícoles, rapinyaires o fringíl·lids
diversos hi troben un hàbitat ideal per desenvolupar-s’hi.
Dia i hora de la sortida: dissabte, dia 15 de desem-
bre a les 8 del matí, a la Rambleta del Pare Alegre,
davant de l’Hotel Don Cándido.
Reunió preparatòria: dimecres, dia 5 de desembre a
partir de les 20 h. (secció de ciències).
Anirem amb cotxes particulars.
Cal portar: roba i calçat adequats, prismàtics, guia i
esmorzar.
Tornada al migdia, sobre les 14 h. aprox. 
Informació: Toni Sanllehí 661 406 716 / Enric Sanllehí
656 913 770.

SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

39è CURS D’EXCURSIONISME

Dis. i diu., 15 i 16 de desembre Sortida al Montseny

Dimecres, 16 de gener Conferència sobre l’esquí

Dis. i diu., 19 ó 20 de gener Sortida practicant l’esquí

Dimecres, 12 de desembre Conferència sobre el material de muntanya.

SECCIÓ D’ESQUÍ

El dia 24 de novembre de 2007 celebrarem la 36ena

BENVINGUDA A LA NEU al Raval de Montserrat.

36è CURSET D’APRENENTATGE I 
PERFECCIONAMENT D’ESQUÍ ALPÍ

Els cursets es faran a les Pistes de Masella.

CALENDARI DEL CURS:
A) Dissabtes dies: 12, 19 i 26 de gener i 2, 9 i 16 de

febrer.

B) Diumenges dies: 13, 20 i 27 de gener i 3,10 i 17 de
febrer.

Els cursets de dissabtes i diumenges són de 18 hores. 

ESCOLA DE PRE-COMPETICIÓ

L’Escola de pre-competició continua en la tasca de pre-
parar els esquiadors que desitgin perfeccionar el seu
nivell d’esquí o bé iniciar-se en l’esquí de competició.

- Iniciació a la competició.

- Estació: Masella.

- Grups reduïts.

- Material didàctic.

- És obligatori l’ús del casc.

- Obligatori TARGENEU.

Els programes d’entrenament es portaràn a terme a
l’estació de la Masella durant tots els dies festius i
vacances escolars, i s’iniciaran el dia 1 de desembre.

CET 80_desembre 07  26/11/07  10:42  Página 12



13

Cim-traça som un grup de gent jove aficionada a la muntanya. 
Realitzem una sortida al mes que s’organitza conjuntament entre tots

els components del grup en una reunió prèvia. 

Algunes de les activitats que fem són: excursionisme,
ferrades, descens d’engorjats, crestes, orientació, esquí,
alpinisme, escalada... Sempre assequibles per tots els
nivells.

Ja estem començant a preparar el Cim-Traça ‘08. Si en vols formar part
apunta’t aquestes dates i no t’ho deixis perdre!

Primera reunió: dijous 10 de gener de 2008 a les 21 hores al CET.

Primera sortida: dies 19 i 20 de gener de 2008.

T’hi esperem!

Dificultat: FÀCIL *

MITJANA **

DIFÍCIL ***

MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

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 autocar,
amb places limitades. Cal treure la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 19 al 28 de novembre,
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ambdós inclosos, de 2/4 de 8 a 9 del vespre. (Es prega,
en 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. 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.

SENDERS DE GRAN RECORREGUT

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

3a etapa. SANT LLORENÇ DE
MORUNYS (LA COMA) - GÓSOL
(25,750 km)

Diumenge, dia 16 de desembre

El municipi de la Coma i la Pedra està situat a la vall
del Lord, al nord de la comarca del Solsonès. Uns
centenars de metres més amunt hi ha el naixement del
riu Cardener - les fonts del Cardener, lloc on iniciarem
l’etapa.

Des de l’aparcament de les fonts, seguim rectes per
una pista pedregosa que s’inicia en aquest punt i
anem pujant, prop de camps de conreu i de pastura,
cap a Coll de Port, punt de confluència entre les
comarques del Solsonès i l’Alt Urgell. A baix a la vall,
veiem Tuixén, on podem parar per fer una visita al
poble i veure el famós Museu de les Trementinaires.
Les trementinaires sortien per parelles de Tuixén i
emprenien a peu unes rutes de venda de remeis caso-
lans, generalment a la tardor i a l’hivern, abarcant tot
Catalunya i fins i tot la part francesa. L’últim viatge
d’una trementinaire va ser el de Sofía d’Ossera el
1982.

De Tuixén, anem cap a Josa de Cadí, malgrat la belle-
sa del paisatge, en aquest últim tram hi ha 3 km. de
carretera asfaltada, fins que baixem fins al llit del riu
per un camí i a l’arribar a Josa ens enfilem cap al
poble.

La presència de comunitats càtares a Josa, està
documentada i estudiada. L’església, situada sobre el
turó que controla la carretera de Gósol a Tuixén, fou
construïda sobre les runes del castell. Hi ha un docu-
ment del 1320, de les actes de l’inquisició de l’Alt

Arièja, que testimonia el lligam entre la transhumància
i la difusió del catarisme cap al sud, fins a Josa i
Gósol, “on pocs albergs avie que no ni tinguessen”.

De Josa, baixem altra vegada cap al riu i seguim fins
a trobar un caminet que s’enfila a la dreta i travessa la
carretera en una pronunciada corba i anem pujant fins
al Coll de Josa des d’on ja podem veure Gósol a baix
del tot. Acabem d’entrar a la comarca del Berguedà i
ja tan sols ens resta per acabar l’etapa baixar fins arri-
bar al poble pel qual tornarem a passar quan fem el
camí principal que iniciarem a Queralt.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+1.210 m) 
(-895 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 3 al 12 de desembre,
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 farem un
segon autocar si el nombre d’inscrits ho permet. 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.

ETAPES QUE RESTEN

20 de gener, 4a etapa
Santuari de Queralt - Gósol (26,100 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 d’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.
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PETITES TRAVESSADES 
FAMILIARS –CLXI– 2a època

TRADICIONAL NEULES

DE MARGANELL A SANTA CECÍLIA
(Montserrat)

Diumenge, dia 16 de desembre

Una vegada més, la gran família que formen els assis-
tents habituals a les Petites Travessades Familiars,
ens disposem a celebrar les festes nadalenques amb
l’excursió que hem anomenat “de les Neules”, en
recordança a les que fèiem amb el nostre inoblidable
Mateu Fusalba quan anàvem a comprar les neules a
Collbató i gaudíem d’una celebració anticipada del
Nadal, en una jornada que ara se’ns mostra plena de
records. Aquests darrers anys hem anat igualment a
Collbató, repetint la mateixa excursió des del Monestir
de Montserrat pel “Camí Vell de Collbató” o per
camins alternatius, fent per tant l’itinerari en davallada.
Enguany us proposem l’excursió fent-la de pujada per
un lloc segurament inèdit per a molts i que esperem us
plaurà.

Es tracta de pujar la muntanya des de Marganell a
Santa Cecília, que ens permetrà gaudir d’una de les
vistes més impressionants de Montserrat per la seva
cara Nord i que és molt diferent de la que estem acos-
tumats a veure. En realitat farem un tram del GR4,
sender de gran recorregut, que porta de Montserrat a
Puigcerdà.

Començarem l’excursió a la Fassina, abans d’entrar al
poble de Marganell i lloc on els caminadors deixarem
l’autocar. Podrem esmorzar tots plegats en un bar que
hi ha ran de carretera.

Tot just ens posem a caminar, a l’esquerra trobarem
l’Ermita de Sant Jaume de Castellbell i agafarem una
pista. Més endavant hi ha la urbanització de Mas Prat,
i entre xalets, per un carrer asfaltat, seguirem la ruta.

Al final del carrer, reprenem el camí i més endavant,
deixem a la dreta la pista d’entrada a la masia de Can
Martorell.

A partir d’aquí i per un corriol ben fressat, comença-
rem a pujar la muntanya i tindrem davant la impres-
sionant cara nord del massís de Montserrat. La visió
és extraordinària. A llevant ens treu el cap el Cavall
Bernant, a ponent veurem el final del massís amb la
Roca Foradada i la Cadireta i entremig tot un espec-
tacle que comença amb les parets de Sant Jeroni, les
Talaies, els Ecos, l’Agulla dels Aurons, l’Agulla del
Miracle, el Frare, el Lloro i el Bisbe, entre altres.

Retrobarem la pista que ve de Can Martorell, que hem
deixat abans i tindrem a la vista el Monestir de Santa
Cecília. Poc després d’una curta pujada, ja hi serem,
donant per acabada l’excursió a peu.

L’església de Santa Cecília i el seu renovat casal que
li fa costat, s’aclofen en un sortint de la Serralada de
Montserrat, sota les impressionants penyes de la cin-
glera de Sant Jeroni. El temple és de bon estil romà-
nic llombard i està format per una petita basílica de
naus laterals truncades i tres bònics absis.

Els no caminadors, després d’esmorzar, agafaran
l’autocar i aniran a fer una visita a la Moreneta, restant
al Monestir fins a l’hora d’anar a trobar els caminadors
a Santa Cecília. Si ho desitgen es poden apropar al
final de la cinglera, des d’on gaudiran d’una esplèndida
vista dels voltants de Montserrat.

Tots plegats, caminadors i no caminadors, anirem a
Monistrol, on com cada any, serem acollits pel
Restaurant Bartomeu, per celebrar el dinar de germa-
nor i amb l’ambient de companyonia que ens caracte-
ritza, acabarem la festa desitjant-nos un Bon Nadal
abans de tornar a casa.

Temps de marxa: 2 hores 30 minuts.

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

Pressupost: Viatge i dinar 26 €.

Inscripcions: del 3 al 12 de desembre.

Vocals: Antònia Llamas i Josep Ma Soler.

PROPERA SORTIDA
Diumenge, 13 de gener de 2008

TRADICIONAL PESSEBRES
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SECCIÓ INFANTIL I JUVENIL

Benvolguts pares i mares,

Un any més la Secció Infantil del Centre Excursionista de Terrassa, es posa en marxa per compartir i conviure amb
els vostres fills mentre gaudim de l’entorn privilegiat que ens envolta.

Per poder iniciar aquest curs el nombre mínim de nens/es ha de ser de 10, amb un máxim de 25.

Per posar-vos en contacte amb nosaltres ho podeu fer a través del Centre, o bé enviar-nos un correu a:

seccioinfantil.cet@hotmail.com.

Animeu-vos i apunteu els vostres fills.

Monitors Secció Infantil

CAMINADES PAS A PAS

–VII– 1a època

TRADICIONAL 
DE SANT ESTEVE 2007

Com cada any, programem per al dia de Sant Esteve
al matí, un nou “Concert de Guitarra Ibèrica” a càrrec
dels prestigiosos artistes i acompanyants del Centre,
en un lloc sorpresa.

Sortirem a les 8 del matí des de l’estació d’autobusos
amb cotxes particulars, per fer una petita caminada
cap al lloc del “Concert”.

Preu aproximat de les entrades: uns 5 €.

Hi esteu tots convidats!

Inscripcions: del 17 al 21 de desembre.

Vocal: Rossend Sanllehí, Tel. 93 783 85 20.

PROPERA SORTIDA
Diumenge, 27 de gener de 2008

DE BALSARENY AL PARC DE L’AGULLA
per la sèquia medieval Manresa (Bages)
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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

RESPOSTA A:

Precisions per gaudir més del Camí dels Bons Homes

Evidentment, per entendre les arrels i el significat del
Camí dels Bons Homes hem hagut de fer un repàs del
fenomen càtar i treure’n informació de fonts fidedignes,
òbviament nosaltres no ens podem inventar res, car no
som els més indicats per fer-ho. I quina seria la font més
adequada, en aquest cas, per extreure’n la informació?,
doncs la del propi Consell Regulador del Camí dels
Bons Homes, a través del seu fantàstic llibre “El Camí
dels Bons Homes - Topoguia de la ruta dels càtars de
Berga a Montsegur”, editat per l’editorial Altaïr. Pensem
que aquestes reflexions del nostre consoci Carles-Maria
Milà més aviat haurien d’estar adreçades al Consell
Regulador del Camí dels Bons Homes, que és qui real-
ment n’ha aportat la documentació.

Malgrat les diferents apreciacions que poguem tenir
uns i altres sobre la història dels càtars, bons o
dolents, creiem que el més important, dins la nostra
tasca, és poder gaudir absolutament d’un Camí
fantàstic, seguint les petjades dels Bons Homes, a tra-
vés d’un paisatge grandiós en el qual ens hi trobarem
pobles medievals, esglésies romàniques, castells i
nuclis de muntanya, llocs que conserven encara un
encant especial, amb llegendes i tradicions literàries.
Esperem que ens acompanyeu en aquesta aventura i
que sigui del vostre grat.

La Vocalia de Senders

LA VEU DEL SOCI

El nostre consoci, el Sr. Carles-Maria Milà, ha fet molt
bé d’adreçar-nos les seves reflexions sobre el feno-
men del catarisme i de la repercussió que aquest hau-
ria de tenir per gaudir més del Camí dels Bons Homes.
Nosaltres, com a Vocalia de Senders de la Secció
d’Excursionisme, no som, precisament, els més indi-
cats per extreure conclusions del significat d’aquest
fenomen religiós, i si la seva doctrina va ser més bona
o més dolenta que els principis religiosos de l’Església
catòlica de l’Edat Mitjana, aquesta és una tasca que li
deixem a la Història, que és l’única que ens pot trans-
criure’n la veritat. Evidentment, com a totes les coses,
no tot és bo ni tot és dolent, però el que sí és cert és
que el fenomen càtar s’oposava als principis religio-
sos de l’autoritat eclesiàstica de l’època, i que aquesta
“corrupció” de l’Església, en principi, s’hauria d’enten-
dre des del punt de vista càtar.

Pensem que l’esperit del Camí dels Bons Homes no
és jutjar el cristianisme càtar com a heretgia, com un
fenomen religiós bo o dolent, no tracta de fer cap dua-
lisme, si no que, posant-se a la pell d’aquells bons
homes i bones dones, ressegueix les empremtes que
la història ens ha deixat de la seva fugida, per causa
de la repressió inquisitòria, des d’una perspectiva
totalment imparcial. Senzillament, ens mostra un
camí, res més.
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ALGUNES FOTOGRAFIES ANTIGUES

Des del passat mes de maig, han estat exposades a la Sala d’Actes de la nostra entitat, una sèrie de fotografies
antigues on se’ns mostren una sèrie d’activitats i excursions dutes a terme per gent de la casa ara fa bastants anys.
Després de més de sis mesos exposades i amb motiu de la seva retirada per tal d’exposar-s’hi les del Concurs de
Fotografia, volem que quedi constància d’elles reproduint-ne unes quantes.

El Montcau (1921)

L’Obac (1920)
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Font del Llor (1921)

Finestrelles (1922)
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