
PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 87
JULIOL-AGOST-SETEMBRE 2008

3a època

VACANCES D’ESTIU
Informem als nostres associats que les instal·lacions del Centre 

estaran tancades del 4 al 30 d’agost.

Escalada a Frankenjura. Quim Roumens i Lali Bofill.

Vacares i la Alcazaba (Sierra Nevada).
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

JULIOL 2008

1, dimarts - Dimarts a la fresca SIS

5, diumenge - Horitzons. Sortida matinal sorpresa S. d’Excursionisme

8, dimarts - Dimarts a la fresca SIS

Del 8 a l’11 - Inscripció definitiva Campament de Vacances 2008 Centre

12, dissabte - Matinal “Conèixer els ocells dels entorns de Terrassa” S. de Ciències Naturals
Edició X, Grup d’Ornitologia

- Selecció imatges calendari 2009 del CET S. de Fotografia

13, diumenge - 12a etapa. Camí dels Bons Homes. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

14, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

15, dimarts - Dimarts a la fresca SIS

17, dijous - Entre blocs i parets. Quim Roumens i Lali Bofill Centre-Actes

21, dilluns - Projeccions col·lectives S. de Fotografia

22, dimarts - Dimarts a la fresca SIS

26, dissabte - Sortida d’estiu. “Enganyapastors 2008”. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

29, dimarts - Dimarts a la fresca SIS

AGOST 2008

Del 4 al 30 - Les instal·lacions del CET estaran tancades Centre

25, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

SETEMBRE 2008

1, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

7, diumenge - 7a etapa. Camí dels Bons Homes. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

8, dilluns - Projeccions col·lectives S. de Fotografia

15, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

20, dissabte - Observació de la migració dels ocells a la Cerdanya. S. de Ciències Naturals
Grup d’Ornitologia

21, diumenge - 8a etapa. Camí dels Bons Homes. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

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

22, dilluns - Projeccions col·lectives S. de Fotografia

27, dissabte - Sortida geològica al Cap de Creus S. de Ciències Naturals

OCTUBRE 2008

5, diumenge - 77a Diada de Gemanor i 24a Marxa Popular Centre
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VACANCES D’ESTIU

Informem als nostres associats que les instal·lacions del Centre estaran tancades del 4 al 30 d’agost.

77a DIADA DE GERMANOR 
i 24a MARXA POPULAR

Aquest any, la Marxa Popular i els actes de la Diada de Germanor es celebraran el diumenge dia 5
d’octubre. Tot i que el lloc i el programa concret encara s’han d’acabar de concretar, reserveu-vos
aquesta data!

ELECCIONS A LES ASSEMBLEES 
DE LES FEDERACIONS ESPANYOLES 

D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA
I D’ESPELEOLOGIA

El passat mes de maig es van celebrar les Eleccions de les Federacions Espanyoles d’Esport de
Muntanya i Escalada i també l’Espanyola d’Espeleologia. Tant el Centre Excursionista de Terrassa com
la Secció d’Investigacions Subterrànies han estat elegits com a membres de l’Assemblea per l’estament
de clubs de les respectives federacions.

Desitgem que la nostra aportació sigui el màxim de profitosa.

INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

CAMPAMENT DE VACANCES 2008

Recordem a tots els qui hagin fet la preinscripció d’aquest campament que la inscripció final, i el
pagament de l’import restant, es durà a terme en l’horari habitual de Secretaria (de 7 a 2/4 de 10 del
vespre) del 8 a l’11 de juliol, ambdós inclosos.

AMB EL SUPORT DE:
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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

BIBLIOTECA

Donatiu de la FEEC:
- TIMONEDA, Montserrat; LLANES, Jaume. Muntanyes

de Canejan. Val de Toran. Valls: Cossetània Edi-
cions, 2007.

- Descenso de Barrancos en el Pallars Jussà. FEEC i
Federació Catalana d’Espeleologia, 2007.

- 50 anys d’Esport, Cultura i Natura. 1954-2004. Centre
Excursionista de Sant Vicenç de Castellet. Sant Vicenç
de Castellet: Centre Excursionista de Sant Vicenç de
Castellet, 2005.

Donatiu de Narcís Serrat (El Cau Ple de Lletres):
- Guia i mapa de Côte d’Azur. Riviera dei Fiori, Pine-

rolo: Tipografia Alzani, 2002.

- Guia i mapa de Haute Tinée. Alta Val Stura. Pinerolo:
Tipografia Alzani, 2002.

- Guia i mapa de Moyenne Roya. Val Nervia e Argen-
tina. Firenze, 2002.

- Guia i mapa de Chambeyron Val Maira. Pinerolo:
Tipografia Alzani, 2002.

Donatiu de Francesc Palet i Setó:
- 52a Festa de la Poesia. Associació de Poetes

Terrassencs. Recull de poemes. Terrassa, 20 abril de
2008.

Donatiu de Materials d’Edició:
- VVAA. Humanisme i Política. Cirerada 2008. Ca n’Homs:

Materials d’Edició, 2008.

Per susbscripció:
- CALAF i ANTER, Andreu; El Raval, escenari principal.

Impressions d’un espectador preferent (1926-1946).
Capellades: Fundació Torre del Palau, 2008.

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

Podeu fer les vostres consultes a la Biblioteca i l’Arxiu
del Centre a través de l’adreça electrònica següent:

biblioteca.arxiu.cet@gmail.com

MENCIÓ ESPECIAL ESPORTIVA 
DE L’ANY 2007 A FREDI PARERA

Felicitem al nostre consoci Fredi Parera en haver estat guardonat 
per la FEEC amb la menció especial esportiva de l’any 2007, en 
reconeixement a la seva àmplia trajectòria com a escalador i 
alpinista. 

Aquest guardó li va ser lliurat durant la 14a Festa de la FEEC, 
celebrada el passat 5 de març al Palau Robert de Barcelona.

Enhorabona Fredi!! 
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ENTRE BLOCS I PARETS

Dijous, dia 17 de juliol

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de Quim Roumens i Lali Bofill.

La tardor del 2007 la vam passar enfilats en les impressionants
parets de Taghia (Marroc) i La Jonte (França). També, i com cana-
lla, vam perdre la noció del temps recorrent, escalant i jugant pels
estètics blocs de Fontainebleau (França) i Albarracín (Espanya).

Aquesta és una projecció de les nostres vivències entre els blocs i
les parets. Però no tot acaba entre les pedres, ens agradaria trans-
metre què suposen per a nosaltres l’escalada i els viatges: una
manera de conèixer i entendre el món.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES

JULIOL:

Dilluns, dia 14 a 2/4 de 9 del vespre

AGOST:

Dilluns, dia 25 a 2/4 de 9 del vespre

SETEMBRE:

Dilluns, dies 1 i 15 a 2/4 de 9 del vespre

PROJECCIONS COL·LECTIVES

JULIOL:

Dilluns, dia 21 a 2/4 de 9 del vespre

SETEMBRE:

Dilluns, dies 8 i 22 a 2/4 de 9 del vespre

CALENDARI 2009
Per a la selecció de les imatges que formaran part del
Calendari del Centre Excursionista de Terrassa per al
2009, aquest any hem reservat la data del dissabte 12
de juliol a les 18:00 h a la Sala d’Actes.

A aquesta hora es tancarà la presentació d’imatges.
La participació està oberta a tots els socis de l’entitat.

Tema: Seria interessant que fos variat per poder tenir
diferents opcions i la representativitat de tots els mes-
sos de l’any i de les diferents seccions de l’entitat:
Natura, muntanya, escalada, espeleologia, esquí,
barranquisme...

Fotos: Presentació de diapositives o arxius digitals (en
un CD, DVD, llapis...) en alta definició i format JPG o
TIF, fins el divendres 11 de juliol a la Secretaria del
Centre, o a la mateixa hora de la selecció del dissabte,
12 de juliol.

Quantitat a presentar: un màxim de 8 imatges per
participant.

Selecció: Es farà entre tots els assistents, amb deli-
beració oberta.

Al final, com acostumem a fer, hi haurà un petit
piscolabis.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

SORTIDA GEOLÒGICA 
AL CAP DE CREUS

Dissabte, dia 27 de setembre

El Cap de Creus constitueix el final dels Pirineus, allà
on les roques més antigues es mostren amb tot el seu
esplendor i ens desvetllen la seva complexa història
de formació. Poc a poc, anirem desxifrant els secrets
que ens amaguen. A més, podrem observar la flora
d’aquest encisador indret.

El desplaçament es farà en autocar. S’informarà del
pressupost segons el número d’inscrits.

Cal portar esmorzar, dinar, calçat i roba adequada.

Lloc de trobada: A les 7 del matí a l’estació d’auto-
busos.

Inscripcions: A partir del dia 8 de setembre.

Per a més informació i inscripcions adreceu-vos a la
secretaria.

GRUP D’ORNITOLOGIA

SORTIDA MATINAL DEL CICLE 

“CONÈIXER ELS OCELLS DELS ENTORNS

DE TERRASSA”. Edició X

CAN BOADA I CAN FONT DE GAIÀ

Dissabte, dia 12 de juliol
Celebrem doncs amb aquesta sortida la desena edició
del cicle i repetim el recorregut per la zona de Can
Boada, la qual pateix una forta transformació en el

paisatge, que ens farà de ben segur variar el recorre-
gut de l’anterior edició. No obstant totes les obser-
vacions “que poguem veure” serviran per a la base 
de dades que inclou totes les darreres edicions.
Posteriorment es podrà consultar aquest recull d’ob-
servacions durant les deu edicions.

Esperem passar una bona matinal sortint des de l’er-
mita de Can Boada i posteriorment remuntar fins Can
Cardús. Allí començarem a baixar cap a la riera de
Gaià, per després fer-ne un tram fins a Can Font 
de Gaià i retornar per la zona de Montrepós-Can
Colomer fins a trobar el camí de Can Goteres. Un cop
trobem un desviament cap als dipòsits de la Mina
d’aigües anirem baixant de nou cap al barri de Can
Boada. Tornada sobre la 1 del migdia.

Lloc i hora de sortida: 7.30 h del matí als peus de
l’Ermita de Can Boada.

Cal portar: Prismàtics, guies bàsiques d’ocells,
esmorzar, i sobretot aigua i barret!

Responsables: Toni Sanllehí i Enric Sanllehí.

Més informació: al telèfon 661 406 716.

SORTIDA D’ESTIU 
“ENGANYAPASTORS 2008”

SORTIDA AL CAPVESPRE + SOPAR DE FI

DE PRIMERA PART DE TEMPORADA

Dissabte, dia 26 de juliol
Com cada any, per aquestes dates fem una trobada al
capvespre per veure ocells a un lloc “indeterminat” i
disfrutar posteriorment d’un sopar tots junts. En
aquesta ocasió mirarem de veure si podem observar o
escoltar l’Enganyapastors, sinó més tard cap a sopar.

Hora i lloc de sortida: 17.30 h de la tarda de la plaça
de la Magdalena, davant de Foment de Terrassa.

3r CURS D’INTRODUCCIÓ A LA MICOLOGIA

Octubre 2008

La Secció de Ciències Naturals ha programat per al proper mes d’octubre, el tercer curset d’introducció
a la Micologia, que com els anteriors estarà dirigit per Manuel Tabarés, expert i destacat membre de la
Societat Catalana de Micologia.

Els interessats poden informar-se i inscriure’s a la secretaria del Centre.

GRUP DE BOTÀNICA
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SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

Cal portar: Prismàtics, guies bàsiques d’ocells i
aigua.

Responsables: Toni Sanllehí i Enric Sanllehí.

Més informació: al telèfon 661 406 716.

Cal que confirmeu la vostra assistència abans del
dia 16 de juliol.

SORTIDA “OBSERVEM LA MIGRACIÓ
DELS OCELLS A LA CERDANYA”

SORTIDA DE TOT EL DIA AL COLL D’EINA

I LA CERDANYA

Dissabte, dia 20 de setembre

Encetarem la tardor i la segona part de la temporada
fent una sortida que ja vam fer fa 3 anys, llavors vam
poder disfrutar del fluxe de la migració. En el període
que va de mitjans d’agost fins a finals de setembre, és
quan es pot observar el desplaçament dels grans pla-
nadors i rapinyaires que retornen a les seves latituds
més càlides. L’itinerari es centrarà en l’observació des
del coll d’Eina, que s’hi pot accedir des de la localitat
de Lló. Més tard ens aproparem a Guils de Cerdanya i
al nucli de Cortàs.

Hora i lloc de sortida: 6.30 h del matí a la Rambleta
del Pare Alegre (Hotel Don Cándido).

Cal portar: Primàtics, esmorzar i dinar de campanya.
Disposem de guies d’identificació d’ocells.

Desplaçament en cotxes particulars: es reparteix
entre els assistents les despeses de benzina.

Reunió preparatòria: dimecres dia 16 de setembre a
les 20 h al local de Ciències Naturals.

Responsables i informació: Toni Sanllehí, 661 406 716.
Enric Sanllehí, 656 913 770.

CALENDARI JULIOL - SETEMBRE 2008

REUNIONS

JULIOL: Dimecres, dia 16 de juliol, a les 20 h
Dimecres, dia 30 de juliol, a les 20 h
(reunió opcional Projecte Orenetes)

SETEMBRE: Dimecres, dia 3 de setembre, a les 20 h
Dimecres, dia 17 de setembre, a les 20 h

* Totes les reunions són en dimecres, 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 cal-
gui. Així mateix passa amb la data i lloc de les dife-
rents sortides. Igualment s’avança l’hora de les reu-
nions, ara seran a les 20 h. (Informació: Toni Sanllehí,
661 406 716; Enric Sanllehí, 656 913 770).

SORTIDES I ACTIVITATS

JULIOL:
– Dissabte, dia 12. Matinal dins el cicle “CONÈIXER ELS

OCELLS DELS ENTORNS DE TERRASSA”, Edició X.
Can Boada i Can Font de Gaià.

– Dissabte, dia 26. Sortida al capvespre i sopar de
comiat de la 1a part de la temporada, “A la recerca
de l’Enganyapastors 2008”.

– Durant tot el mes de juliol es fan els mostratges del
Projecte Orenetes 2008.

SETEMBRE:
– Dissabte, dia 20. Sortida de tot el dia a la Cerdanya

per a observar la migració dels ocells des del Coll
d’Eina.

DIMARTS A LA FRESCA

Juliol 2008

Com cada any, la SIS organitza una sèrie de 5 sortides espeleològiques nocturnes aprofitant les nits d’estiu.
Aquesta vegada estarem ja a la desena edició.

La primera sortida programada es farà el dimarts dia 1 de juliol a la surgència i avenc de la Barbotera, a la Serra
de l’Obac. Les altres sortides es faran els dimarts dies 8, 15, 22 i 29, també de juliol.

Per a més informació adreceu-vos a la SIS.
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Dificultat: FÀCIL *
MITJANA **
DIFÍCIL ***
MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

SENDERS DE GRAN RECORREGUT

DINAR DE CLOENDA DE LA TEMPORADA

12a etapa. BAGÀ - PALLER DE DALT

La Ruta dels Contrabandistes

Diumenge, dia 13 de juliol

Per finalitzar aquesta temporada que hem dedicat
íntegrament al Camí dels Bons Homes, res millor que
completar-la amb una visita guiada al Centre Medieval
i dels Càtars, a Bagà. En aquest museu, situat al Palau
dels Barons de Pinós, hi ha una exposició permanent
sobre el catarisme a l’època medieval a la vila de
Bagà, a través de diferents sales. Ens mostraran tam-
bé un audiovisual digital que permet seguir la història
dels Càtars i trobadors i la llegenda del rescat de les
cent donzelles. Tenim reservada aquesta visita al museu
a les dotze del migdia, i s’haurà de fer en dos torns: el
primer, de dotze a una, i el segon, d’una a dues de la
tarda. Això és degut a que les sales no són exces-
sivament grans, i no hi cabríem tots a la vegada.
Aquesta visita és un obsequi de la Vocalia de Senders
a tots els participants de l’etapa.

A més de la visita al Centre Medieval i dels Càtars,
també podrem esplaiar-nos amb un altre àudiovisual,

de vint minuts de durada, al Centre d’Interpretació del
Parc Natural Cadí-Moixeró, que es troba molt a prop.

Abans, però, farem una bonica excursió per les roda-
lies de Bagà, concretament l’anomenada Ruta dels
Contrabandistes, des de Bagà fins al Paller de Dalt,
seguint l’itinerari del GR 150 i del GR 4-2, que van
junts tota l’estona. Es tracta d’una antiga ruta de con-
trabandistes que utilitzaven la dita “canal mala” per
travessar de la Cerdanya cap al Berguedà. 

Descripció de l’itinerari: Sortim de Bagà, des de la
Plaça Catalunya i pugem pel carrer de la Font del
Sofre, tot seguint el GR 150 i el GR 4-2, que van junts,
i passant pel costat de l’aparcament públic, anem
seguint la carretera que passa per davant de Cal Més
Xic. A les vores de la carretera trobem pollancres i
algunes pinedes. Al cap d’un quilòmetre, deixem els
GR i agafem una pista que baixa a la font del Sofre.
Aquí comença el camí de Sant Pelegrí que, enfilant-se
per la muntanya, ens durà fins a les restes de l’ermita
de Sant Pelegrí i al Santuari de Paller. El Santuari de
Paller queda molt amagat, entre frondosos plàtans i
pollancres. Només arribar hi ha una gran esplanada a
tres nivells, i també un aparcament a l’esquerra. A la
dreta, trobem la Font dels Banyadors, abundosa i,
segons els gojos de la Verge del Paller, curadora del
mal de pedra. És un bon lloc per esmorzar. Seguint les
marques del GR-150, continuarem l’excursió pel camí
de la Foranca fins al Paller de Dalt, un pla herbrat molt
bonic amb unes vistes extraordinàries, on hi ha les
restes de la primitiva església de Paller i una font. A la
tornada, seguirem el mateix itinerari a l’inrevés fins a
Bagà. Aproximadament, el recorregut té uns 12 kms.

Per acabar la jornada en un ambient de germanor,
com ja és tradicional, farem el dinar de cloenda de
temporada al restaurant-fonda Camprubí, de la Nou
de Berguedà (a 15 km de Bagà).

El preu del dinar, amb cafè inclòs, no superarà els 18 €.
Els qui heu vingut periòdicament a les etapes del
Camí dels Bons Homes us sortirà més barat, segons
el nombre d’etapes que hàgiu fet.
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Podreu triar entre els plats següents. Quatre primers i
quatre segons:

Primers

Amanida catalana 
Meló amb pernil

Paella d’arròs
Canelons

Segons: 

Vedella amb bolets
Graellada de Muntanya

Lluç i calamars a la romana
Peus de porc

Postres, pa, vi, cava i cafè.

Important: En el moment de fer la inscripció a la secre-
taria del Centre, s’ha d’escollir un primer i un segon plats.

Dificultat: *

Desnivells acumulats aproximats: (+500 m) (-500 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 de l’autocar
a la secretaria del Centre, del dia 30 de juny al 9 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’ex-
haurir-se les places de l’autocar, no obstant farem un
segon autocar si el nombre d’inscrits ho permet. Us
recordem que el dimecres, dia 9 de juliol, és l’últim
dia d’inscripció, per tant preguem que us hi inscrigueu
abans d’aquest dia; és necessari que ja hàgiu escollit
el menú el dia 9. Es recomana estar en possessió de
la llicència de la FEEC.

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

Més informació actualitzada:
www.vocaliadesenders.blogspot.com

Vocals: Hermo (646 536 187), Enric (687 558 875),
Joan (629 074 770), Àngel i Montse (699 390 957).

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

7a etapa. ARDÒVOL - PORTA (28,100 km)

Diumenge, dia 7 de setembre

Aquesta etapa, prevista per al mes d’abril i ajornada al
setembre per qüestions metereològiques és una de
les que té més desnivell de tot el Camí dels Bons
Homes ja que passarem per La Portella Blanca
d’Andorra amb una alçada de 2.519 metres, punt cul-
minant de tota la ruta.

Iniciem la caminada al poble d’Ardòvol (1.300 m) des
d’on passant pel costat del riu de la Llosa, en direcció
ascendent, passem per El Vilar (1.440 m), la borda del
Gasconet (1.460 m), Cal Jan de la Llosa (1.640 m), i
pel Prat Xiuxirà (2.000 m) s’arriba a la cabana dels
Esparvers (2.060 m), on es creua el GR-11, nosaltres
anem en direcció nord per la vall del riu d’Engaït per
tal d’arribar a la Portella Blanca (2.519 m), límit fronterer
entre Andorra, França i Espanya (una gran fita indica el
punt de convergència).

La vista és esplèndida, la cara nord del Puigpedrós i
tota la vall de Porta, al costat nostre els pics d’Envalira
i cap al sud la vall de la Llosa que hem remuntat.
Baixem tot passant per la Coma de Campcardós fins
a la cabana del mateix nom (1.950 m); travessem els
estanys de Campcardós i seguim avall fins al poble de
Porta (1.511 m).

La vall de Campcardós, tancada al nord per la Serra
de l’Orri de la Vinyola, amb pics com els de Fontnegra,
de les Valletes i Fontfreda, i a migdia pel circ d’Engorgs
i el massís del Puigpedrós, amb el Peiraforca o el Roc
Colom, és una vall de configuració típicament glacial.
A ponent, la Portella Blanca d’Andorra la separa de la
Coma d’Engaït, a la capçalera de la Vall de la Llosa, i
el Port de Fontnegra, dels Pics d’Envalira. Orientada
de ponent a llevant, és recorreguda per la Ribera de
Campcardós, tributaria del marge dret del Querol, a
l’alçada de Porta. Solitària i despoblada, els pics que
l’envolten cauen sobre ella per parets i canals verti-
cals, especialment a migdia, amb l’agresta cresta
entre el Peiraforca i el Roc Colom, conferint-li un
aspecte sever, quasi feréstec.

Un referent cultural
Conferències/debat per professors universitaris i/o experts en una matèria

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

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

Desnivells acumulats aproximats:
(+1.250 m) (-1.008 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 25 d’agost al 3 de

setembre, 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. Us
recordem que el dimecres, dia 3 de setembre, és l’úl-
tim dia d’inscripció, per tant preguem que us hi inscri-
gueu abans d’aquest dia. Es recomana estar en pos-
sessió de la llicència de la FEEC.

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

Organitza: Vocalia de Senders.

Més informació actualitzada:
www.vocaliadesenders.blogspot.com

Vocals: Hermo (646 536 187), Enric (687 558 875),
Joan (629 074 770), Àngel i Montse (699 390 957).

8a etapa. PORTA - MERENÇ-DE-LES-VALS 
(21,520 km)

Diumenge, dia 21 de setembre

Ja en territori de França, proseguim el nostre itinerari
des del poble de Porta (1.511 m) des d’on ens dirigim
cap a la propera estació d’esquí de Porté-Puymorens,
passem prop d’una de les pilones d’un remuntador i
seguim una pista de l’estació fins al pàrquing del
Planell des d’on seguim pujant fins al coll de Puymo-
rens (1.915 m). Seguim de baixada cap a l’Hospitalet-
près-l’Andorre (1.420 m) i baixem fins el riu Ariège, el
qual seguirem fins a Merenç-de-les-Vals (1.052 m).

Els viatgers que transitaven entre les valls de l’Arièja
i de Querol havien de creuar el coll de Pimorent
(Puymorens), a 1.915 m d’altitud, on les condicions
climatològiques, a l’hivern, feien difícil el pas.

És per aquest motiu que durant la segona meitat del
segle XV el rei francès Lluís XI va manar construir una
hospitalitat, on els viatgers es poguessin refugiar
abans de seguir el seu camí.

A l’entorn de l’Ospitalet prop d’Andorra (l’Hospitalet-
près-l’Andorre), es van anar agrupant diverses cases,
que amb el pas dels temps van donar lloc a la petita
població actual, que encara conserva aquella tradició
d’indret de pas i lloc de repòs per als viatgers que
vénen de la Cerdanya o d’Andorra pel Pas de la Casa.

En aquests llocs de gran bellesa i tradició, transcorrerà
la nostra caminada.

Nota: hi ha una variant d’aquesta etapa, el GR 107-2,
entre Porta i Merenç les Vals, que transcorre per la
Portella i refugi de les Bessines, a 2.333 metres d’alça-
da, considerada ja com un itinerari d’alta muntanya.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+560 m) (-1.010 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 8 al 17 de setembre,

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. Us
recordem que el dimecres, dia 17, és l’últim dia d’ins-
cripció, per tant preguem que us hi inscrigueu abans
d’aquest dia. Es recomana estar en possessió de la
llicència de la FEEC.

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

Organitza: Vocalia de Senders.

Més informació actualitzada:
www.vocaliadesenders.blogspot.com

Vocals: Hermo (646 536 187), Enric (687 558 875),
Joan (629 074 770), Àngel i Montse (699 390 957).
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TEMPORADA 2008-2009

DE LA JONQUERA A TERRASSA
(GR 2, GR 2-2, GR 5)

A Catalunya, el caràcter principalment muntanyenc de
la seva geografia, unit a la important riquesa arqueo-
lògica i monumental escampada arreu del territori i la
variada bellesa paisatgística, situa els senders de gran
recorregut al nivell dels millors d’Europa, alhora que el
clima suau del país els fa transitables la major part de
l’any.

Catalunya, capdavantera de l’excursionisme ibèric, ho
és també del senderisme. Té un interès evident pro-
mocionar i estimular aquesta modalitat de fer turisme,
que mostra als visitants una imatge del país diferent,
gairebé secreta, lluny de les aglomeracions costane-
res i de les grans concentracions urbanes. Una moda-
litat que ofereix a les persones que tenen ganes de
caminar i esperit d’aventura una autèntica “descober-
ta” de la naturalesa del país, i alhora la possibilitat de
contemplar, al costat dels grans monuments ja consa-
grats del seu art i de la seva cultura, mostres gairebé
desconegudes d’aquest art i d’aquesta cultura inte-
grades en un paisatge d’una bellesa única.

En la temporada que iniciem ara, 2008-2009, podrem
gaudir plenament d’aquesta bellesa paisatgística i 
cultural amb el sender GR 2, de La Jonquera a Aigua-

freda, incloent-hi la variant GR 2-2 Rupit, i acabant
amb dues etapes del GR 5, el sender dels Miradors

d’Aiguafreda a Terrassa. El recorregut total és de
227,550 quilòmetres.

Aquest sender de Gran Recorregut –el GR 2– entra a
Catalunya per la part més llevantina del país i per la
porta pirinenca i fronterera més important. A La
Jonquera, la petita capital d’aquest sector, l’itinerari
comença el camí per la comarca de l’Alt Empordà, a
la divisòria entre les terres horitzontals i fèrtils i les que
ja insinuen la seva vocació muntanyenca. Abunden els
característics boscos d’alzines sureres i es pot con-
templar, des del replà enlairat del Santuari de la Salut
de Terrades, la taca blava del pantà de Boadella que
recull les aigües de la Muga i de
l’Arnera.

A Lladó, encara en terra empordane-
sa, l’excel·lent obra romànica de la
Col·legiata de Sanrta Maria prepara
l’esperit per a la contemplació dels
monuments de la veïna comarca de
La Garrotxa. A Segueró, el romànic
es fortifica i s’acompanya d’una de
les més notables cases pairals de
Catalunya, el Noguer de Segueró,
però la vàlua d’aquest art medieval
esdevé esplèndida a les esglésies
romàniques de Beuda i Palera, i
sobretot a Besalú, la històrica capital
del vell comtat que constitueix un
dels conjunts monumentals més
considerables del país. Creuada la
vall del Fluvià, el sender GR 2, primer
entre solituds i després pels caserius
dels Torn i Sallent, enfila la vall del
Ser a la recerca d’un altre conjunt
medieval d’autèntica excepció com

és la vila de Santa Pau, al voltant de la bella plaça por-
xada. Ara, l’itinerari entra en terres de passat volcànic,
de colors sovint fantàstics i sovint cobertes de verds
esponjosos i brillants, on val la pena tenir en compte
les opcions laterals que permeten la visita a l’antic
volcà de Santa Margarida o el passeig per sota el sos-
tre arbrat de la Fageda d’en Jordà.

Ja passades Les Preses, a la Vall d’en Bas, el poblet
de Joanets és la fita inicial d’una pujada que no cessa
fins ran de Sant Miquel de Castelló, ja als altiplans de
Collsacabra, les progressives panoràmiques sobre la
ubèrrima Vall d’en Bas són de tal qualitat que fan obli-
dar aviat que el camí puja i no es tenen prou ulls per
abastar-lo tot. Després, de Falgars d’en Bas cap a
Pruit, sonen arreu les esquelles del bestiar i, a l’ombra
dels veïns cingles d’Aiats, el paisatge alterna els bells
prats amb rouredes i fagedes, alguna taca de bedolls
i alguna solitària masia.

A Rupit, sens subte un dels pobles més pintorescos
de Catalunya, envoltat per la cinta de seu petit riu,
comença, camí de Tavertet, un espectacular trajecte
que voreja el cim de la llarga i imposant cinglera sobre
la vall de Ter. Les aigües del pantà de Susqueda i la
boscosa orografia de les Guilleries, presidida pel cim
de Sant Miquel de Solterra, es contemplen a vista
d’ocell en un itinerari sempre atractiu que continua pel
sobtat descens, ple de giravolts, i pel tradicional grau
de Tavertet i el pas per damunt la presa de Sau, camí
de Vilanova de Sau.

Entre Rupit, als altiplans de Collsacabra, i l’hostal de la
Riba, al pantà de Sau, la variant GR 2-2, derivació del
sender principal que passa per Tavertet, es dirigeix al
sud pel bon camí carreter de Sant Joan de Fàbregues,
el bell i restaurat monument romànic que ocupa el pla
de Fàbregues sobre la vall de Susqueda i en un replà
de les altes cingleres. El camí continua pel fondal fins
a guanyar el coll i la masia del Pendís, però una mica
abans compensa fer una petita marrada i enfilar-se per
un suau camí vers el pla de Montdois, on s’alça l’ampli
Santuari de Montdois, amb aparença de masia, des
d’on es contempla una magnífica panoràmica. Des del
coll de Pendís, el camí del GR 2-2 tomba cap a la dre-
ta, cap a ponent, i va perdent progressivament altura

Besalú.
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recerca dels rogencs conglomerats del massís de
Sant Llorenç del Munt, ja a tocar de casa nostra,
Terrassa.

Si voleu gaudir plenament d’un camí amb una gran
riquesa cultural, com el GR 2, pel seu art romànic i la
seva bellesa paisatgística, amb magnífiques panoràmi-
ques, no us el perdeu, us esperem a partir de l’octubre!

Tot seguit us oferim el calendari de les etapes que
tenim previstes per aquesta nova temporada, llevat de
les modificaciuons ulteriors que hi puguin haver.
Preneu nota i reserveu-vos aquestes dates:

CALENDARI TEMPORADA 2008-2009
19 octubre 1a etapa La Jonquera - Vilarigt (23,610 km)

16 novembre 2a etapa Vilarigt - Beuda (23,830 km)

21 desembre 3a etapa Beuda - El Sallent de Santa Pau (20,270 km)

18 gener 4a etapa El Sallent de Santa Pau - Les Preses (18,970 km)

15 febrer 5a etapa Les Preses - Rupit (21,610 km)

15 març 6a etapa Rupit - La Riba - Rupit (24,630 km)

19 abril 7a etapa La Riba - Santuari Puig-l’Agulla (25,150 km)

17 maig 8a etapa Santuari Puig-l’Agulla - Aiguafreda (24,280 km)

14 juny 9a etapa Aiguafreda - Sant Feliu de Codines (22,540 km)

28 juny 10a etapa Sant Feliu de Codines - La Mata (22,660 km) i dinar de germanor.

Vocals: Hermógenes Díez, Enric Cortés, Joan Perich, Àngel Vela i Montse Marchuet.

per entre bells paisatges amb abundants taques de
bosc fins que a la Riba, després del llarg trajecte,
entronca novament amb el GR 2, l’itinerari principal.
El sender puja ara cap al carener de conglomerats
rogencs on s’alça el monestir de Sant Llorenç del
Munt des d’on les noves panoràmiques sobre les
Guilleries, a Llevant, es complementen, a ponent, amb
el país més planer, fèrtil, conreat i amable de la Plana
de Vic. L’immediat pas per Sant Julià de Vilatorta dóna
a l’itinerari una nota quasi urbana, de població benes-
tant i d’estitueig, d’aigües salutíferes, però el camí
torna aviat cap a la muntanya i, pel santuari de la Mare
de Déu de Puig-l’Agulla, s’atansa a la vila de Seva 
i, tot seguit, al petit poble del Brull on l’església 
parroquial romànica presideix un bell paisatge estès 
als vessants del mític massís del Montseny, quasi als
peus de l’altiu cim de Matagalls. Un llarg serrat d’es-
quenall planer, paral·lel al fondal de la riera de
Picamena, marca el camí cap a la població d’Aigua-
freda sobre la qual, i sobre el teló de fons dels cingles
de Bertí, es contempla una bella vista en iniciar la
baixada final. A Aiguafreda, el GR 2 entronca amb el
GR 5, el sender dels Miradors.

Ja seguint l’itinerari del GR 5, pel grau de les
Avellanedes el sender puja a l’altiplà dels cingles de
Bertí i es dirigeix a un altre dels paratges més singu-
lars i atractius de la comarca vallesana: l’arrecerat
indret de Sant Miquel del Fai, on la vegetació i els sal-
tants d’aigua acompanyen el clos arqueològic i monu-
mental. Més endavant, el sender passa per la bella vila
de Sant Feliu de Codines i voreja els relleus de Gallifa
per dirigir-se al poble de Sant Llorenç Savall i anar a la

Santa Pau.

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’admetran inscrip-
cions per telèfon ni sense l’abonament correspo-
nent. 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.

2.- Optativament, els qui s’hi inscriguin podran facilitar
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.
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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 absèn-
cia, 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’Ègara, 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.- 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.

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

DE LA JONQUERA A TERRASSA
(GR 2, GR 2-2, GR 5)

1a etapa. LA JONQUERA - VILARIGT
(23,610 km)

Diumenge, dia 19 d’octubre

Dificultat: *

Desnivells acumulats aproximats: (+320 m) (-255 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.

Més informació actualitzada: al butlletí del més d’oc-
tubre, i a la pàgina web de la Vocalia de Senders.

PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS 
–CLXVIII– 2a època

INICI DEL CICLE D’EXCURSIONS 2008-2009

INCURSIÓ A LA VALL OCCITANA DE
LES VÉSINES

Diumenge, dia 21 de setembre

L’Arièja ha estat la regió escollida enguany per a ence-
tar les ja habituals sortides mensuals. Les seves mun-
tanyes són abruptes i altives, les valls pregones i amb
forts desnivells, cobertes d’una verdor que vol gratar
els cims i que atorga al paisatge aquella característica
especial que tant captiva als mediterranis.

El sector que us proposem visitar correspon a la part
alta de l’Arièja, la que està integrada, específicament
dins de la denominada Vall d’Acs, els límits de la qual
s’encaixonen, a grans trets, entre el País d’Olms, la
Cerdanya, el Donasà i Andorra.
El primer projecte contemplava l’inici de la caminada
el coll de Pimorent i seguir el camí dels Bons Homes
fins a contactar amb el GR 107-2 que mena al peu de
l’objectiu escollit, el refugi guardat de les Vésines.
Haurem de ser més modestos. L’inexorable esclavatge
de l’horari, no ens ho permet. No obstant, gaudirem
d’uns indrets que a ben segur us plauran.
Comprobareu que haurem de matinar, car el trajecte
de la ruta, és llarg. Penetrarem a la Cerdanya a través
del conegut túnel del Cadí, travessarem el control
duaner de la Guingueta d’Ix (Bourg-Madame) i enfila-
rem per RN 20 direcció a la Tor de Querol assolint el
coll de Pimorent (1.920 m) on hi ha molt per veure i tot
interessant, tant des del punt de vista paisatgístic com
geogràfic. Hi farem parada de temps a determinar
segons exigències de l’horari.
Aquesta collada determina el límit fronterer catalano-
occità, així com la partió d’aigües entre la vessant
mediterrània pel sud vers el Segre i l’Ebre i l’atlàntica
pel nord que segueix el curs de l’Arièja i el Garona per
a desguassar a l’Atlàntic, prop de Burdeus.
Magnífica la perspectiva del rosari de muntanyes que
ens envolten, capitanejades (sud) per l’alterós pic de
Font Freda (2.738 m) que es despenja en caiguda
vertical vers la cerdana vall de Querol. A la vessant
oposada (nord) els pics andorrans i de País de Fois
clouen un marc imponent.
Seguirem ruta fins a tocar el poblet de l’Ospitalet, ja
en territori franco-occità i emprendrem la marxa a tra-
vés del petit sender que segueix el curs del GR 107, el
qual ens introduirà a la vall de les Vésines.
En una bifurcació propera un pal indicador ens asse-
nyala la direcció de la variant GR 107-2 que ja no
deixarem. En principi, l’itinerari transcorre per l’interior
de frondosa fageda enriquida per l’aparició de diversos
cursos d’aigua en forma de petites cascades. De sob-
te, en un contrafort a camp obert, apareix una bona
part de la vall d’Acs; seguim l’itinerari que ara s’interna
en un bosc de pi negre amb matollar de neret.
Les restes d’una minúscula via fèrria que s’havia utilit-
zat per a la construcció de la presa de les Vésines, així
com d’algunes desferres mineres que apareixen, no
afavoreixen massa la qualitat de l’entorn. La tònica
prompte canvia en ensopegar amb el pintoresc indret
que ocupa l’estany de les Vésines i la seva cabana-
refugi lliure, en ocasions ben equipada.
Vorejant el llac, entre claps de bosc, hom ateny la jaca
del Pla, més enllà un pont metàl·lic ens permetrà
creuar el riu de coma d’Anyell; ara sols ens restarà la
darrera pujada per aconseguir l’objectiu proposat, el
refugi guardat de les Vésines (2.104 m), situat en un
emplaçament de privilegi.
Per al retorn es farà ús del mateix itinerari. Cas quye
algú decideixi acabar l’excursió a l’estany de les
Vésines, podrà fer-ho tranquil·lament. El lloc, val l’es-
tada, tot esperant la resta de companys.
Des de l’Ospitalet iniciarem la tornada a casa per la
RN 20 ruta del túnel del Pimorent, per a retrobar nova-
ment la vall de Querol i procedir a la darrera etapa que
ens reincorporarà a la llar.
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No caminadors: Visita a la vila d’Acs (Ax-les-
Thermes), centre comercial i turístic de primer ordre,
població amb trets senyorials de tipus antic, equipada
d’una bona xarxa d’estacions termals. Passejar pels
seus carrerons i per la vora del riu, és una autèntica
delícia. Segur que us ho passareu molt bé, descobrint
racons força interessants.
Temps de marxa: 4.30 h.

Lloc i hora de sortida: estació d’autobusos a les 6

del matí.

Tornada: al capvespre.

Pressupost: 20 €.

Inscripcions: Del 8 al 18 de setembre.

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

PROGRAMA PER AL CICLE 2008-2009
2008

Setembre 21 Vall de Vésines L’Arièja

Octubre 19 Els Cingles de Tavertet pel camí de l’escaleta Osona

Novembre 16 Maçanet de Cabrenys - Santuari de les Salines - Alt Empordà
Castell de Cabrera - Coll de Lli - La Vajol - Coll de Morella

Desembre 14 Tradicional Neules Bages

2009

Gener 11 Tradicional Pessebres

Febrer 8 Caminant per les muntanyes de Montblanc i Poblet Conca de Barberà

Març 15 Castelladral i Sant Cugat del Racó (El mirador del Nord del Bages) Bages

Abril 19 Trescant pel Parc Natural de l’Albera Alt Empordà

Maig 17 Descobrim les muntanyes de Prades Baix Camp

Juny 27-28 Cingles del Sobrarbe (Bielsa). Cloenda del cicle Sobrarbe

HORITZONS

2a TEMPORADA

Horitzons és un conjunt d’excursions pensades per
conèixer alguns dels indrets més interessants del nos-
tre país en el moment en que la natura ens mostra la
seva cara més sorprenent.

A Horitzonts el temps no compta. L’important és fer
camí, no l’arribada.

Les rutes del programa Horitzons no són difícils i 
seguirem, sempre que sigui possible, camins ben
marcats. Si que cal, però estar avesat a fer caminades
llargues, algunes amb forts desnivells.

Horitzons no és caminar per caminar, es tracta 
que coneguem, badem i gaudim amb la natura més
exquisida.

PROGRAMA

Dissabte, 8 de novembre de 2008

DE LA GREVOLOSA A CABRERA
Travessa que ens portarà dels colors de tardor de la
Grevolosa a les vistes de l’Osona de Cabrera.
• Espai privilegiat amb vistes úniques sobre la plana

de Vic.
• Els tres cims més carismàtics de la zona.
• Colors de tardor sobre boscos mixtos.

Dissabte, 10 de gener de 2009

L’ESPECTACULAR SERRA DE LLABERIA
Itinerari circular per descobrir la desconeguda serra
de Llaberia.
• Massís calcari amb barrancs i cingleres inoblidables.
• Impressionants panoràmiques sobre el camp de

Tarragona i la costa Daurada.
• Paratges molt desconeguts i carregats d’història.
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Dissabte, 9 de maig de 2009

LES ROQUES REBREGADES DEL CAP DE CREUS
Les forces de la terra, del mar i de l’aire s’han trobat al
cap de Creus per crear les escultures naturals més
sorprenents. Travessa del Port de la Selva a la punta
dels Farallons per Sant Baldiri.
• Paisatge de roques i boscos de pins sobre la mar

Mediterrània.
• Floració i fruits de primavera en un bosc mixt.

Dissabte, 27 de juny de 2009

LA VALL DE MADRIU, LA VALL ANDORRANA DELS
CONTRABANDISTES
Itinerari de muntanya per les valls de Perafita i de Madriu
per descobrir la flora i la fauna de l’alta muntanya.
• Fauna i flora d’alta muntanya a la millor època.
• Prats, llacs i paisatges declarats Patrimoni de la

Humanitat.

Organitza: Francesc Muntada, Imma Pla i Narcís Serrat.

SOM LO QUE SEMBREM

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 
PER UNA CATALUNYA LLIURE DE TRANSGÈNICS

Des del mes de març s’ha dut a terme a Catalunya la
recollida de signatures per poder dur al Parlament una
proposició de llei que consta bàsicament dels punts
següents:

• Declarar Catalunya Territori Lliure de Conreus
Transgènics.

• Prohibir el cultiu d’organismes modificats genèticament
(OMG).

• Etiquetatge clar dels productes que continguin o no OMG.
• Investigació dels efectes dels transgènics en la salut,

ecosistemes, biodiversitat i àmbit socioeconòmic.

EFECTES SOBRE L’ECONOMIA
Els OMG són productes descoberts i patentats per multi-
nacionals que en detenten la seva propietat. Economies
basades en l’agricultura i que viuen o sobreviuen gràcies a
la utilització de les seves pròpies llavors, es veuen aboca-
des a haver d’adquirir les llavors cada temporada, junta-
ment amb els plaguicides adequats a cada llavor. El pagès
deixa de ser autònom i passa a dependre d’una multina-
cional. S’està caminant cap a un monopoli on poques
empreses controlaran l’alimentació de tot el planeta.

EFECTES SOBRE LA SALUT
La introducció de gens nous en el genoma de l’organisme
manipulat pot provocar alteracions imprevisibles del seu
funcionament genètic i del seu metabolisme cel·lular.

EFECTES EN EL MEDI AMBIENT
• Pèrdua d’espècies de flora i fauna silvestre degut als

transgènics que tenen propietats herbicides o de resistèn-
cia als herbicides.

• L’única varietat tradicional de blat de moro fèrtil a Catalu-
nya (el del Queixal) ha desaparegut degut a la contami-
nació genètica del blat de moro transgènic.

• Acumulació de tòxics en el sol i aqüífers.
• Desequilibris en els ecosistemes amb possibilitats de crea-

ció de plantes invasores.

EFECTES SOBRE LA PAGESIA
A Catalunya han desaparegut els productes de panís
ecològic a causa de les repetides contaminacions per part
dels cultius transgènics.

• Contaminació dels pinsos (s’utilitza la mateixa maquinària,
llocs per emmagatzemar...).

UNA REFLEXIÓ
Finalment unes paraules de Pierre Rabhi, autor de “Parole
de terre”:

“Produir i consumir localment i respectant la terra és un acte
polític, ecològic i ètic, un acte de legítima resistència pacífi-
ca a tots els sistemes que obtenen el seu poder de la con-
fiscació del dret dels pobles a alimentar-se a si mateixos”.

MÉS INFORMACIÓ
www.somloquesembrem.org

Dissabte, 7 de febrer de 2009

LA SAUVA NEGRA I EL CASTELL DE POPA
Recorregut per conèixer la peculiar fageda de la
Sauva Negra i l’espectacular castell de Popa, situats
al sector oriental de l’altiplà del Moianès.
• Fageda Sauva Negra.
• Runes del Castell de Popa.
• Magnífiques vistes del Congost.

Dissabte, 7 de març de 2009

EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL 
DE LA SERRA DE BUSA
Travessa panoràmica per les cingleres i els plans ele-
vats de la serra de Busa: la natura ho és tot.
• Observacions de fauna i flora típiques d’aquest espai

natural meravellós.
• Mirador privilegiat sobre el Solsonès.
• Una de les obres mestres del romànic català.

NOTA: El Centre Excursionista de Terrassa s’ha adherit a la plataforma “SOM LO QUE SEMBREM”.

A la Secretaria del CET trobareu els fulls per poder signar en favor d’aquesta iniciativa popular i adherir-vos.
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