
PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 89 - NOVEMBRE 2008
3a època

El missatge de la serp

En el món on vivim, mitjançant la propaganda, la informació ràpida i els missatges de tota mena que ens
assalten el nostre dia a dia, s’intenta remoure la nostra consciència amb una determinada finalitat: que
consumim, que assumim uns postulats polítics, que tinguem remordiments, que decantem la nostra
opinió... Entre tots aquests hi ha els que fan referència a la nostra relació amb la naturalesa: que si cal
reciclar, estalviar aigua, el canvi climàtic, la destrucció dels boscos del planeta, les bondats d’una pista
forestal que travessa el nostre massís... Però, hi combreguem o no, sens dubte s’intenta modular la
nostra opinió.

Tanmateix, és poc probable que a la criatura de les fotografies li arribin aquests missatges. Però ella 
sí que ens envia un senyal ben clar, sense males intencions darrera, sense voler saber la nostra opinió.
Ve a dir-nos que la nostra presència, si no és respectuosa amb l’entorn, si no sabem valorar i compartir
l’espai natural que ens envolta acabarà esdevenint allò pitjor. El simple gest de llençar una llauna buida,
aparentment inofensiu, pot convertir-se en un drama per a la serp.

Ella no hi entén de propaganda però ens avisa, lliurement, acceptem o no l’allau d’informació que ens
arriba d’arreu. I encara que la serp finalment pugui escapar, el missatge a retenir i que ens envia sense
voler, ha de fer-nos, almenys, reflexionar.

La serp no posseeix la facultat de reptar enrere i ha d’arrossegar-se sempre endavant. D’antuvi, la llauna abandonada, pot ser
un cau segur, però aquest forat d’aparença acollidora li seria una trampa mortal, si no hagués ensopegat amb ella el Sr. Josep
Fuster, de Malanyeu, autor de les fotografies i soci de l’entitat, que molt oportú, va saber retallar l’envàs a temps, per obrir un
nou camí que alliberés el rèptil de l’atzuac on s’havia ficat.
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

NOVEMBRE 2008

2, diumenge - Sortida pràctica 47è Curset d’introducció a l'Espeleologia SIS

3, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

del 3 al 28 - Exposició MIRABILIA SUNT OPERA TUA DOMINE Centre

4, dimarts - Classe teòrica 47è Curset d’introducció a l'Espeleologia SIS

- Presentació Curs d'orientació amb receptor GPS Centre

5, dimecres - Curs d'orientació amb receptor GPS Centre

- Conferència XL Curs d'Excursionisme S. d'Alta Muntanya

6, dijous - Presentació oficial de l'exposició: MIRABILIA SUNT Centre
OPERA TUA DOMINE

- Classe teòrica 47è Curset d’introducció a l'Espeleologia SIS

8, dissabte - Horitzons, de la Grevolosa a Cantonigròs S. d'Excursionisme

- Excursió al santuari de la Mare de Déu de Cabrera S. de Fotografia

- Sortida a Vista Alegre i can Poal. Grup d'Ornitologia S. de Ciències Naturals

8 i 9, dis. i diu. - Sortida a Montserrat, XL Curs d'Excursionisme S. d'Alta Muntanya

9, diumenge - Classe teòrica 47è Curset d’introducció a l'Espeleologia SIS

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

11, dimarts - Curs d'orientació amb receptor GPS Centre

- Taller de Lectura Centre

- Classe teòrica 47è Curset d’introducció a l'Espeleologia SIS

12, dimecres - Curs d'orientació amb receptor GPS Centre

13, dijous - Classe teòrica 47è Curset d’introducció a l'Espeleologia SIS

15, dissabte - Benvinguda a la Neu, al Centre Secció d'Esquí

15 o 16, dis. o diu. - Sortida pràctica del 47è Curset d’introducció a l'Espeleologia SIS

16, diumenge - 2a etapa La Jonquera-Terrassa, Vocalia de Senders S. d'Excursionisme

- Petites travessades familiars -CLXIX- 2a època S. d'Excursionisme

- Curs d'orientació amb receptor GPS, sortida de pràctiques Centre

17, dilluns - "Un Crist de 200.000 braços" un espectacle de Centre-Actes
Pere Arquillué

- Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

AMB EL SUPORT DE:
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18, dimarts - Curs d'orientació amb receptor GPS Centre

- Taller de Lectura Centre

- Classe teòrica 47è Curset d’introducció a l'Espeleologia SIS

19, dimecres - Conferència sobre la bicicleta de muntanya. S. d'Alta Muntanya
XL Curs d'Excursionisme

- Curs d'orientació amb receptor GPS Centre

20, dijous - El canvi climàtic a les glaceres dels Pirineus Centre-Actes
- Reunió programa col·lectives d'esquí de muntanya S.d'Alta Muntanya

- Classe teòrica 47è Curset d’introducció a l'Espeleologia SIS

22, dissabte - Dinar de Germanor i Acte d'Homenatge Centre
- Sortida al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. S. de Ciències Naturals

Grup d'Ornitologia

22 i 23, dis. i diu. - Sortida amb BTT. XL Curs d'Excursionisme S. d'Alta Muntanya

- Sortida final del 47è Curset d’introducció a l'Espeleologia SIS

23, diumenge - Curs d'orientació amb receptor GPS, sortida de pràctiques Centre

- Sortida matinal al pantà de can Bogunyà. Grup de Botànica S. de Ciències Naturals

24, dilluns - Presentació de l'exposició "EL VALLÈS MÉS NATURAL" Centre-Actes
- Projeccions col·lectives S. de Fotografia

25, dimarts - Curs d'orientació amb receptor GPS Centre

- Taller de Lectura Centre

26, dimecres - Curs d'orientació amb receptor GPS. Cloenda Centre

27, dijous - "El Pozo Azul", Clausura del 47è Curset d'Iniciació Centre-Actes
a l'Espeleologia

29 i 30, dis. i diu. - Sortida de Cim-traça a les Serres de St. Honorat i el Turp S. d'Alta Muntanya

30, diumenge - Travessa Integral Collbató-Can Masana S. d'Alta Muntanya

- Sortida especial del 47è Curset d’introducció a l'Espeleologia SIS

DESEMBRE 2008

2, dimarts - Taller de Lectura Centre

4, dijous - Personatges insòlits de terres més insòlites Centre-Actes

9, dimarts - Taller de Lectura Centre

10, dimecres - Conferència sobre la fotografia a la muntanya. S. d'Alta Muntanya
XL Curs d'Excursionisme

11, dijous - BALADA, imatges i teclat Centre-Actes

13 i 14, dis. i diu. - Sortida a l'Alt Urgell. XL Curs d'Excursionisme S. d'Alta Muntanya
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LOTERIA DE NADAL

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

02.365
de la Rifa de Nadal

Adquiriu-ne participacions a la Secretaria.

INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

DINAR DE GERMANOR I LLIURAMENT DE 
DISTINCIONS ALS SOCIS QUE ASSOLEIXEN

ELS 25 I 50 ANYS D’ANTIGUITAT

El Centre Excursionista de Terrassa es complau a convidar-vos a la celebració del tradicional Dinar de
Germanor i del lliurament de medalles commemoratives a tots aquells associats que enguany asso-
leixen els vint-i-cinc i cinquanta anys d’antiguitat i fidelitat envers la nostra entitat.

Com a novetat, aquest any la celebració es dividirà en dos actes:

El dinar tindrà lloc el dissabte dia 22 de novembre de 2008, 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. (Preu del dinar 30 €).

El mateix dia 22 de novembre de 2008, a les set de la tarda, i a la Sala d’Actes del Centre, seran lliu-
rades les medalles commemoratives als associats que enguany assoleixen els vint-i-cinc i cinquanta
anys d’antiguitat i fidelitat envers la nostra entitat. A continuació l’Elies Coll projectarà un audiovisual de
la seva ascensió l’any passat a l’Aconcagua (molt recomanable per als qui vulguin intentar aquesta
ascensió) i es finalitzarà amb un petit piscolabis per a tots els assistents.

50 ANYS

RICARD BASSOLS PUJOL
JAUME ROURA JOSA
CLIMENT VALLÈS ARGEMÍ
JOSEP VIÑALS QUEROL

25 ANYS

JOSEP ÀLVAREZ JAEN
ROC BARCELÓ CARRERAS
MONTSERRAT BASSINER CASTELLA
MIREIA CADEVALL RIERA
CARLES CAMPINS CAMPOY
JOAN CERDA MENDIELA
FRANCESC COLL AMIGO
ELIES COLL BONET

M. GLÒRIA FARRÉS UBACH
GEMMA FONT ALCAÑIZ
M. LLUÏSA GIL JUAN
MIQUEL LLONCH MASSANES
ENRIC MARTORI ARXE
JOAN MASOLIVER PUIG
MERCÈ MASSIP LÓPEZ
CRISTINA PRAT BOADA
ONOFRE PRIMO RODRÍGUEZ
MARTÍ PUIG CABEZA
MODEST RIBERA LANZO
JORDI RIMOLA GIBERT
JOAN ROMERA TORRENS
M. LLUÏSA SURRALLES CALONGE
JORDI TORRES CALVO
MONTSERRAT VINTRÓ FORTUNY
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TALLER DE LECTURA: 6 contes

Aquest taller de lectura, dedicat a tota mena de lectors, seleccionarà sis contes de la literatura catalana
i universal. Cada setmana s’haurà llegit un dels textos, que es comentarà amb un dels responsables dels
curs. L’objectiu del taller és donar pistes sobre el conte com a gènere literari i poder compartir les obser-
vacions de tots els participants sobre cadascun dels contes seleccionats, de manera que puguem tenir-
ne finalment una visió aprofundida i haguem pogut enriquir la nostra lectura.

Professors: Salvador COMELLES, professor de la UAB i escriptor
Jaume FERRER, filòleg, metge i escriptor
Lluís QUINTANA, professor de la UAB

Horari: de 7 a 8 del vespre.

Dies: els dimarts, de l’11 de novembre al 23 de desembre (7 sessions).

Places limitades a 12 persones .

Preu: 55 € els socis i 65 € els no socis.

Lloc: Centre Excursionista de Terrassa

EXPOSICIÓ

MIRABILIA SUNT OPERA TUA DOMINE
Emili Juncadella, muntanyenc, 1908-1915

DEL 3 AL 28 DE NOVEMBRE,

A LA SALA D’ACTES

Aquesta exposició, promoguda i organitzada per l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona,
mostren alguns dels pocs testimonis que recorden a un notable pirineïsta, un dels menys coneguts de la
història del muntanyisme català. Tot el que es coneixia fins avui de la trajectòria d’aquest personatge, era
el resultat de regirar entre escrits d’altres autors, per cites complementàries, o en textos fragmentats i
sovint erronis. La nova història de l’Emili Juncadella neix però en el vell castell osonenc de Montesquiu,
a la vora esquerra del Ter, lloc força allunyat dels enlairats Pirineus i d’aquella punta de 3.021 metres que
du el seu nom, prop dels cims de la Maladeta, Cregüeña i Haurillon. 

L’edificació, que va ser adquirida per l’avi d’en Juncadella per convertir-la en residència d’estiu, és avui
propietat de la Diputació de Barcelona des de 1972, mercès a la deixa testamentària del nostre prota-
gonista. Fou precisament en un vell armari de fusta de noguera, conservat entre els murs del castell, on
es localitzaren els textos, fotografies i notes, que trenquen aquell llarg silenci. Els documents i objectes
conservats al castell de Montesquiu han permès copsar alguns dels trets personals de l’Emili Juncadella,
com un quadern de cobertes rígides i pàgines ratllades, parcialment escrit amb una refinada cal·ligrafia,
que –sota el títol de “Recuerdos de mis Excursiones en Montaña”– constitueix una crònica detallada de
vint excursions realitzades entre els anys 1908 i 1913. Aquest ha estat el desllorigador per una millor
aproximació al coneixement del singular personatge.

“Mirabilia sunt opera tua Domine”, és l’exclamació en llatí, amb la que l’Emili Juncadella inicia la narra-
ció de les excursions efectuades, fidel a la personalitat d’un representant de la burgesia benestant,
característica de la Catalunya de començaments del segle XX, que va ser caçador a les sabanes africa-
nes, viatger pels països de l’Àsia meridional, afeccionat a la fotografia, i destacat pirineïsta.
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ACTE COMMEMORATIU DEL 
40è ANIVERSARI

DE LA FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA

DISSABTE, 13 DE DESEMBRE DE 2008

AL MONESTIR DE SANTA MARIA DE MONTSERRAT

PROGRAMA D’ACTES 

10.30 h Trobada a l’Atri del Monestir sota la Flama de la Llengua Catalana.

11 h Assistència a la Missa Conventual amb el Cant del Virolai.

12 h A la Sala del Monestir:
- Acte commemoratiu del 40è aniversari de la Flama de la Llengua.
- Homenatge a les entitats organitzadores de les renovacions. 
- Presentació del llibre on es recullen totes les renovacions.
- Lliurament de diplomes de reconeixement a les entitats.
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CURS D’ORIENTACIÓ AMB RECEPTORS GPS
NIVELL D’INICIACIÓ

OBJECTIU DEL CURS

L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer els principis bàsics dels receptors GPS per tal que es
puguin utilitzar com a eina d’orientació a la muntanya.

El caràcter d’iniciació el converteix en un curs pràctic amb el qual es pretén que l’alumne assoleixi, en
acabar-lo, els coneixements bàsics per adquirir un receptor GPS o utilitzar el que tingui, i que comenci
a realitzar excursions fent-ne ús, augmentant d’aquesta manera la seva seguretat a la muntanya, poder
repetir el mateix itinerari sempre que es vulgui, intercanviar les dades dels receptors GPS amb qualsevol
persona, jugar a trobar llocs de difícil localització, etc.

PROGRAMA DEL CURS

Novembre de 2008

MATERIAL DEL CURS

– CD amb programes d’avaluació o gratuïts per al processament de les dades dels receptors GPS, amb
programes d’utilitat diversa per a la planificació de rutes i excursions amb receptors GPS, així com
amb els mapes digitals necessaris per al seguiment del curs.

– Apunts de les xerrades teòriques.

Els desplaçaments necessaris per a les classes pràctiques, aniran a càrrec de l’alumne.

MONITORS

Tots els monitors a les sortides de pràctiques de camp són titulats per l’ECAM en les modalitats de
Monitors Iniciadors o Instructors d’Excursionisme.

Direcció del curs: Manolo Barcia, Tècnic de Senders de l’ECAM de la FEEC.

CLASSES TEÒRIQUES

Es faran al Centre Excursionista de Terrassa, de 2/4 de 9 a les 10 del vespre.

INSCRIPCIONS

A la secretaria del CET, carrer de Sant Llorenç, 10, Terrassa, de dilluns a divendres, de les 7 a 2/4 de 10
del vespre.

Els socis del CET podran inscriure’s a partir del 29 de setembre i els no socis a partir del 6 d’octubre.

Preu: Socis, 60 euros. No socis, 100 euros.

Dimarts, dia 4
Presentació del curs. Què és
un GPS, satèl·lits, recepció i
posició.

Dimecres, dia 5
Dades bàsiques que donen
els GPS (waypoints, rutes,
tracks, etc.). Les pantalles
d’un GPS.

Dimarts, dia 11
Configuració dels GPS. Els
GPS amb mapes.

Dimecres, dia 12
Els GPS i l’ordinador. Els
mapes topogràfics digitals i
les coordenades geogràfiques
UTM.

Diumenge, dia 16
Sortida de pràctiques de
camp (fins les 14 h 
aproximadament).

Dimarts, dia 18
Funcions bàsiques del progra-
ma informàtic OziExplorer.

Dimecres, dia 19
OziExplorer II.

Diumenge, dia 23
Sortida de pràctiques de
camp (fins les 14 h 
aproximadament).

Dimarts, dia 25
OziExplorer III.

Dimecres, dia 26
Cloenda del curs.
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MISSATGE PER ALS ACAMPADORS 
NO ACTIUS

L’Assemblea Local de la Creu Roja, a més de les funcions que li són pròpies, s’implica en accions huma-
nitàries amb la finalitat de millorar el nivell de les poblacions més desfavorides.

En aquest cas la seva acció va dirigida a Bolívia i concretament a la regió de Oruro, implicant-se en les
activitats que realitza el Centre d’Educació Wiñaykusi (Créixer Alegres), una iniciativa impulsada per les
Germanes Vedrunes d’aquella zona.

Les activitats d’aquest centre recullen un ampli ventall de temes de tipus social, d’entre els quals i per
afinitat ens referirem a l’excursionisme.

Un grup de joves voluntaris adscrits a l’organització esmentada s’ocupa d’organitzar excursions per la
regió, destinades al jovent. Iniciativa plena de dificultats per causa d’un clima rigorós, la manca de vege-
tació i l’altitut del lloc que supera els 4.000 m.

La solució ha estat la incorporació de tendes de campanya, com a estri imprescindible per a realitzar els
projectes, amb regularitat. L’experiment ha donat un resultat favorable, però l’escàs nombre de tendes
de què disposen, limita de manera considerable el nombre de joves assistents a les habituals sortides.

Des de Terrassa se’ls ha fet arribar algunes unitats de material d’acampada, però resulten insuficients.

Probablement alguns socis del CENTRE tinguin oblidada en l’arca dels records, la tenda acollidora que
durant dècades ha estat l’estri imprescindible, sense el qual no hauria estat possible fruir de dies ino-
blidables, que transcorregueren entre valls, llacs i muntanyes. En molts dels casos la retenim per pur
sentimentalisme, circumstància perfectament comprensible.

Ben pensat però, no seria millor jubilar dignament les nostres tendes, cedint-les per a una obra tan afí a
les nostres conviccions?

Si decidiu solidaritzar-vos amb la iniciativa, podeu manifestar-ho així, a la Gemma o la Loreto, telèfon 
93 788 30 30 (Centre) i tot seguit es passarà a recollir la tenda en el vostre domicili.

Gràcies per endavant.
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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

BIBLIOTECA

Ja podeu fer les vostres consultes de llibres i documents
al Catàleg Col·lectiu de Biblioteques Excursionistes a
l’adreça següent:

http://biblioteca.cec.cat/cataleg/

ARXIU

S’ha incorporat a l’Arxiu del CET part de la documenta-
ció històrica de la Secció d’Investigacions Subterrànies
(SIS) que s’ha transferit per assegurar la unitat del
fons documental del Centre Excursionista, per garan-

tir la seva custòdia i per permetre’n la seva conserva-
ció a llarg termini.

Ha estat ingressada a l’Arxiu del CET bona part de les
sèries documentals del curs d’espeleologia (1980-
2003), del curset de descens de canons i engorjats
(1992-1995) i els llibres de sortides de la secció (1978-
2005). Es preveuen noves futures incorporacions de
documentació de la secció.

La consulta d’aquesta documentació està restringida
a l’establert per la Llei de Protecció de Dades i als ter-
minis de consulta de documentació que conté dades
personals.

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

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

PRESENTACIÓ OFICIAL DE
L’EXPOSICIÓ “MIRABILIA SUNT
OPERA TUA DOMINE”

Dedicada al muntanyenc Emili
Juncadella

Dijous, dia 6 de novembre

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

En aquest acte es farà la presentació oficial d’aques-
ta exposició, dedicada al poc conegut Emili
Juncadella, muntanyenc que desenvolupà la seva
activitat durant les primeries del segle XX. 

Per tenir-ne una informació més àmplia, us recoma-
nem de llegir la ressenya de l’exposició, en aquest
mateix periòdic mensual. L’exposició estarà oberta a
la Sala d’Actes del Centre, del 3 al 28 de novembre.

“CRIST DE 200.000 BRAÇOS”

Un espectacle de Pere Arquillué
en commemoració dels 100 anys del

naixement d’Agustí Bartra

Actor: Pere Arquillué
Video: Àngels Jordà
Adaptació: Pep Paré
Direcció: Pere Aquillué i Pep Paré

Dilluns, dia 17 de novembre

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

La visió profunda i humanista del món interior de qua-
tre homes sotmesos al destí tràgic de la gran història
que els porta al camp d’Argelers durant l’any 1939. Un
testimoni impactant que fa existir les ànimes sofrents
de cent mil persones en un tall especialment vergonyós
de la nostra història. La veu coral de les quatre figures
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confegeix una sola veu que avui encara resulta escruixi-
dora. La narració germina amb tanta força emotiva i
amb imatges tan intenses que esdevé un cant poètic.
Un Agustí Bartra que, malgrat la presència de la mort,
insisteix en la força lírica de la vida. Una narració que
germina amb la força emotiva i les imatges intenses
pròpies d’un gran cant poètic.

EL CANVI CLIMÀTIC A LES GLACERES
DELS PIRINEUS

Dijous, dia 20 de novembre

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Conferència a càrrec de: Jordi Camins Just

Autor del llibre del mateix nom, publicat per: “Barrabes-
Editorial”

La Glacera de la Vall de Benasc va arribar a tenir 500
metres de gruix en els sectors que actualment ocupen
les poblacions de Benasc i Eriste, i amb 40 quilòmetres
de longitud, fonia els seus gels més enllà de la població
de Run, a l’entrada del Congost del Ventanillo, a uns
900 metres d’alçada. D’ençà de la fi de la darrera gla-
ciació, ara fa 18.000 anys, el nivell de l’aigua del mar
ha pujat 120 metres, i les glaceres pirinenques es refu-
gien avui als circs més alts de la serralada.

Durant 25 anys, en Jordi Camins ha anat seguint amb
paciència l’estat de les congestes de gel i glaceres
dels Pirineus, amb l’objectiu de conèixer per mitjà
d’imatges comparatives el retrocés, evolució i extinció
d’aquestes, molt especialment les del Parc Natural
Posets-Maladeta, l’espai protegit que reuneix la
superfície glaciada més important dels Pirineus. La
conferència vol fer-nos reflexionar, explicant de mane-
ra senzilla, com són i com funciona la dinàmica de les
glaceres, fent un breu repàs del que ha estat històri-
cament l’evolució climàtica del nostre planeta fins a
l’actualitat.

Contemplar les seves conques nues i en retrocés, cer-
tament que no són les millors imatges que pot oferir-nos
l’alta muntanya, però també és ben cert, que aquestes
formen part de la més evident realitat actual. 

ACTE DE PRESENTACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ “EL VALLÈS MÉS
NATURAL”

Dilluns, 24 de novembre

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

En el marc de l’Exposició del IV Concurs Fotogràfic
Vallès Natural que el Consell Comarcal del Vallès
Occidental organitza anualment, s’ha programat una
mostra de fotografies per tal de donar a conèixer la
riquesa de l’entorn natural de la nostra comarca.
Aquesta mostra es podrà veure al Centre d’Informació
Ambiental de Can Bonvilar de Terrassa durant els
caps de setmana de novembre.

El Centre Excursionista de Terrassa acollirà la presenta-
ció de “El Vallès més Natural” i anirà a càrrec del fotò-
graf Francesc Muntada que, des de la seva mirada,
acostarà els assistents a racons insòlits i a paratges tan
propers i alhora desconeguts del nostre territori.

D’aquesta manera, es pretén complementar la difusió
de l’entorn natural que el Consell Comarcal desenvo-
lupa a través de l’Exposició del IV Concurs del Vallès
Fotogràfic de Vallès Natural.

EL POZO AZUL

Dijous, dia 27 de novembre

A les 10 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de Josep Guarro

El Pozo Azul és una surgència càrstica situada a
Covanera (Burgos). Amb els seus 5.020 m de recorre-
gut és una de les cavitats subaquàtiques més impor-
tants d’Europa.

Aquesta surgència es va començar a explorar l’any
1964 pels germans Plana, catalans que des de fa
molts anys viuen a Burgos. Des d’aleshores ha esde-
vingut un referent dins el món de l’espeleologia suba-
quàtica. Cal destacar les exploracions efectuades
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entre els anys 1979 a 1991 pels grups madrilenys STD
i Gaia, que aconsegueixen superar el primer sifó de
700 m de longitud i porten l’exploració del segon sifó
fins als 780 m assolint una profunditat de -39 m. 

Una dècada després, l’any 2001, inicien les seves
exploracions bussejadors britànics del Cave Diving
Group, i el 2005 s’uneixen també a les exploracions
diversos espeleobussejadors de la península ibèrica:
catalans, asturians, càntabres, castellans, bascos i
andalusos. Aquest equip internacional, paral·lelament
a l’exploració del segon sifó, també empren la feixuga
tasca de realitzar un aixecament topogràfic de la cavi-
tat. Actualment es porten topografiats 1.820 m.

És de les exploracions d’aquest grup internacional de
que tractarà la projecció i xerrada, amb unes fotogra-
fies impressionants.

No us ho perdeu.

Aquesta conferència forma part de l’acte de clausura
del 47è curset d’iniciació a l’Espeleologia que organitza
la Secció d’Investigacions Subterrànies.

PERSONATGES INSÒLITS DE TERRES
MÉS INSÒLITES

Dijous, dia 4 de desembre

A les 7 del vespre, a la Sala d’Actes

Conferència a càrrec del Dr. Josep Maria Arias i
Ventalló

El nostre amic i consoci del Centre, el Dr. Arias, ens ha
demanat una data de reserva pel nostre Saló d’Actes,

per presentar-nos una nova conferència a l’estil de les
que va donar en els recordats anys de les sessions del
Centre Excursionista de Terrassa al Cinema Catalunya,
dedicada aquesta vegada als seus incondicionals
amics d’aquella època. 

Serà una conferència acompanyada de diapositives,
on ens parlarà d’insòlits personatges, contemporanis
o històrics, que al llarg dels seus viatges pel continent
Americà i dins dels racons encara més insòlits, va tenir
l’oportunitat de descobrir i conèixer.

BALADA, IMATGES I TECLAT

Dijous, dia 11 de desembre

A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de: Virgili Vera

Sabem prou be com en pocs anys la fotografia digital
ha obert possibilitats mai sospitades al món de l’audio-
visual, mantenint inclús una evolució constant difícil
d’assolir.

Estem doncs enmnig d’unes circumstàncies molt
favorables per explorar les noves tecnologies en l’in-
tent de trobar camins estètics diferents. Els mitjans ho
permetem i podem satisfer la nostra curiosiutat enca-
ra que no sempre aconseguim la fi desitjada. En tot
cas però, cal continuar amb la recerca i seguir els con-
sells d’un dels grans innovadors de la fotografia, en
Man Ray el qual deia: “Jo no sóc un fotògraf de la
naturalesa, sinó de la meva pròpia imaginació”.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES

Dilluns, dies 3 i 17 de novembre.

PROJECCIONS COL·LECTIVES
Dilluns, dies 10 i 24 de novembre.

EXCURSIÓ AL SANTUARI DE LA MARE
DE DÉU DE CABRERA, (OSONA)
Dissabte, dia 8 de novembre

Clàssica sortida per fer fotos de tardor, (si la boira ens
deixa), i menjar el deliciós arròs a la cassola que fan al
Santuari.

Començarem l’excursió pel Coll del Vidrier per pujar al
Pla de la Serra de Cabrera, i arribar al Santuari. 

PROGRAMA D’ACTES I SORTIDES 

Baixarem pel “camí de les escales” que ens durà al

collet de Cabrera i camí enllà fins a retrobar els cotxes. 

Sortida: amb cotxes particulars.

Lloc de trobada: La Sirena a les 7.00 h.

Reunió preparatòria: 3 de novembre en la Tertúlia

fotogràfica dels dilluns.

Vocal de la Sortida: Santi Estrada.

SECCIÓ D’ESQUÍ

La secció d’esquí ja està preparant la propera temporada. Aquest any iniciem una nova modalitat dintre de la nostra
oferta: el Freestyle.

A partir de primers de novembre ja podem tramitar la tarja neu. Tots aquells que necessiteu l’assegurança ja la
podeu demanar.

Aquells que ho desitgin podran comprar els abonaments de temporada de Masella i Alp 2500 a preu de club fins
el dia 20 de novembre.

El proper dia 15 de novembre celebrarem l’acte de BENVINGUDA A LA NEU. Ho farem a les instal·lacions del
Centre. Aquest dia, entre d’altres activitats, hi haurà el mercat d’ocasió on hi podreu trobar material a bon preu.

12

CET 89_novembre_08  28/10/08  12:03  Página 12



13

SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

NOVA ETAPA. CALENDARI DE
SORTIDES 2008-2009
Els nous cicles de sortides matinals els dedicarem a la
recerca i exploració de tota la vegetació de les parts
silíciques del Parc.

SORTIDES
Diumenge, dia 23 de novembre
Sortida matinal als voltants del pantà de can Bogunyà
(Llac petit).

Diumenge, dia 21 de desembre
Sortida matinal al turó del Mont-rodon.

Diumenge, dia 11 de gener
Sortida matinal a la serra del Troncó.

Si hi hagués alguna variació sobre les dates s’avisarà
amb antel·lació.

SORTIDA MATINAL ALS VOLTANTS
DEL VESSANT SUD DE LES
PEDRITXES I EL LLAC DE 
CAN BOGUNYÀ

Dissabte, dia 23 de novembre

Lloc: Voltants del vessant sud de les Pedritxes i el llac
de can Bogunyà. Sortida d’observació i coneixement
de la vegetació silicícola, líquens, plantes, arbustos i
arbres.

Lloc i hora de sortida: A les 8 del matí davant del
Centre Cultural a la rambla d’Egara.

Desplaçament: En cotxes particulars.

Tornada: Al migdia.

GRUP D’ORNITOLOGIA

CICLE DE SORTIDES PER CONÈIXER ELS
OCELLS DELS ENTORNS DE TERRASSA (XI)

VISTA ALEGRE I CAN POAL

Dissabte, dia 8 de novembre

L’itinerari d’aquesta onzena sortida del cicle ens por-
tarà a passejar-nos per l’oest de la ciutat, més enllà de

l’autopista C-58. Anirem pels vessants més propers
de la Serra de les Martines, Vista Alegre i Can Poal,
des d’on es gaudeix d’unes magnífiques vistes de la
ciutat. Es tracta d’una zona que encara conserva
alguns conreus i bosquets tot i haver vist reduïda la
seva extensió per culpa de les explotacions d’àrids i
de la creixent urbanització de l’espai.

Sortida: 8.00 h a la Rambleta del Pare Alegre canto-
nada amb Navas de Tolosa

Tornada: al migdia.

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

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

PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS
DE L’EMPORDÀ

Dissabte, dia 22 de novembre

No podia faltar al nostre calendari de sortides de
2008, la visita a aquest magnífic espai que sempre ens
ofereix una bona quantitat d’observacions ben inte-
ressants. Sense anar més lluny, l’any passat per
aquesta favorable època vam poder identificaer més
de 70 espècies diferents, entre elles: martinets, oques,
ànecs, rapinyaires, llimícoles, gavines, moixons, etc.
Us convidem doncs a una distreta passejada pels
marjals, aiguamolls, llacunes platges i prats que con-
figuren la fesomia d’aquest espai únic al nostre país.

Sortida: 7.00 h a la Rambleta del Pare Alegre canto-
nada amb Navas de Tolosa.

Tornada: al vespre.

Cal portar: Roba i calçat adequats, prismàtics, guia,
esmorzar i dinar.

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

Recordeu-vos que aquest mes ens trobarem
els dies 5 i 19 a partir de les 8:00 h al local del
Centre per tal de preparar activitats, sortides,
etc.
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SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

47è CURSET D’INICIACIÓ A L’ESPELEOLOGIA

OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2008

PROGRAMA

NORMATIVA

– Edat mínima per participar-hi: 14 anys (als menors d’edat se’ls hi demanarà el permís patern).

– Preu del curset: 100 euros els socis del CET i 120 euros els no socis. Amb el preu hi ha inclòs la inscripció
al curset, el material, la llicència federativa (amb l’assegurança corresponent) i el material didàctic. Les
despeses de les sortides i els menjars van a càrrec de cada cursetista. En fer la inscripció caldrà abonar
l’import del curset, complimentar una fitxa d’inscripció i lliurar una fotografia format carnet.

– Les classes teòriques i conferències es faran al CET, a les 9 del vespre.

– La direcció del curs es reserva el dret a modificar el programa previst si així ho aconsella el desenvolupa-
ment dels cursetistes o bé la climatologia.

– La direcció del curs i el cos de monitors es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que
demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.

– Per a més informació i per a inscripcions caldrà que us adreceu a la secretaria del Centre Excursionista de
Terrassa, carrer de Sant Llorenç, 10, telèfon 93 788 30 30, de dilluns a divendres, de les 7 a les 9,30 del vespre.

Responsables del Curset: F. Javier Paz i Maite López.

Amb el suport de la Federació Catalana d’Espeleologia i el Consell Català de l’Esport.

www.ce-terrassa.cat/sis

2 de novembre, diumenge
Sortida pràctica als avencs del Llest i les
Pinasses (Serra de l’Obac) i avenc del Club (Sant
Llorenç del Munt).

4 de novembre, dimarts
Classe teòrica de fotografia subterrània, a càrrec
d’en Carlos Casas i Santi Samper.

6 de novembre, dijous
Classe teòrica sobre bioespeleologia, a càrrec
d’en Carles Dalmases.

9 de novembre, diumenge
Sortida pràctica al massís del Garraf. Avencs
d’Emili Sabaté, J. Cabezas i de Can Sadurní.

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

13 de novembre, dijous
Xerrada sobre les diferents activitats de la SIS i
del Centre Excursionista de Terrassa, a càrrec
d’en Francesc Navarro.

15 o 16 de novembre, dissabte o diumenge
Sortida pràctica a l’avenc de l’Espluga (Serra de
l’Obac).

18 de novembre, dimarts
Classe teòrica sobre arqueologia i art rupestre a
les cavitats. Conferència a càrrec d’Ariadna Simó.

20 de novembre, dijous
Examen teòric del Curset. Projecció d’una
pel·lícula espeleològica.

22 i 23 de novembre, dissabte i diumenge
Sortida final de Curset al Costal de la Llana i al
Barranc del Pla de Perillós.

27 de novembre, dijous
Acte de clausura del curset. 
Lliurament de diplomes.
Conferència espeleològica: 
EL POZO AZUL (Covanera, Burgos), a càrrec de
l’espeleòleg i escafandrista Josep Guarro.

30 de novembre, diumenge
Es farà una sortida fora de curset a la Cova del
Toll (Moià), com a complement de la classe
teòrica d’arqueologia i art rupestre.
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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

SORTIDA COL·LECTIVA A
MONTSERRAT

“TRAVESSA INTEGRAL 
COLLBATÓ-CAN MASSANA”

Diumenge, dia 30 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 metres.

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 27 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 i Xavi Pereira.

COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA

Dijous, dia 20 de novembre

A les 10 del vespre, al Centre

Reunió per preparar el programa de sortides col·lectives d’esquí de muntanya. Si proposeu alguna sortida,
és interessant que aporteu informació, l’itinerari, lloc de dormir si és el cas, etc.

Si aquest dia no podeu venir al Centre, podeu fer arribar la proposta de sortida a l’e-mail de l’entitat.

Com sabeu dins d’aquest programa de sortides s’inclou la cursa Núria-Puigmal-Núria.

XL CURS D’EXCURSIONISME

Dissabte i diumenge, 
8 i 9 de novembre

Sortida a Montserrat.

Dimecres, 19 de novembre Conferència sobre bicicleta de muntanya.

Dissabte i diumenge, 
22 i 23 de novembre

Sortida amb BTT.

Dimecres, 10 de desembre Conferència sobre la fotografia a muntanya.

Dissabte i diumenge,
13 i 14 de desembre

Sortida a l’Alt Urgell.

Dimecres, 5 de novembre Conferència sobre el material a la muntanya.
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Dificultat: FÀCIL *
MITJANA **
DIFÍCIL ***
MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

SENDERS DE GRAN RECORREGUT

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

2a etapa. VILARIG - BEUDA (23,830 km)

Diumenge, dia 16 de novembre

Vilarig és una població del municipi de Cistella, a la
comarca de l’Alt Empordà, dins d’una part d’aquesta
comarca que ha estat anomenada la Garrotxa
d’Empordà. Els llocs de Cistella i Vilarig pertanyien al
comtat de Besalú; l’any 978 el comte-bisbe Miró va
confirmar al monestir de Sant Pere de Besalú un alou
situat a Villa Redi (Vilarig). El nucli de població està
situat al cim d’un tossal a la capçalera de la riera del
mateix nom que, amb la de Cistella, són afluents del
Manol. A prop, el castell de Vilarigh, d’estil gòtic, i l’es-
glésia de Sant Martí, romànica del segle XII.

Sortim de Vilarig (200 m) i de seguida arribem a la riera
de Vilarig, que travessem. Al cap de poc trobarem
també les rieres de Cistella i Codina, aquesta última la
travessem i, tot pujant una pista, arribem al Santuari

de la Mare de Déu de Vida, des d’on es gaudeix d’un
panorama immens. Després de travessar la riera del
Bac de can Sala i el riu Manol arribem a Lladó (197 m),
anomenat també Lladó d’Empordà. A la part alta del
poble es veu l’antiga parròquia de Sant Feliu, i en el
centre l’església canonical de Santa Maria. Després
de travessar diverses cases, com Can Andreuet, que
queda a la dreta del camí, Cal Gras, entrem a Sant
Martí Sesserres (341 m), al peu del vessant oriental de
la serra de la Mare de Déu del Mont.

Sortim de Sant Martí i ens dirigim cap al Noguer de
Segueró (370 m), ja dins la comarca de la Garrotxa.
Situada al peu de la muntanya de la Mare de Déu del
Mont, és una de les pairalies més importants de
Catalunya. L’edifici actual és del segle XVIII, amb
esgrafiats a la façana, té diverses sales decorades
amb pintures i ric mobiliari. La capella, dedicada a
Sant Teòfil, és neoclàssica i conté belles figures. A
cinc minuts es troba Segueró, poblat agregat al muni-
cipi de Beuda. A la font de Can Posades, podrem
omplir la cantimplora. Seguim la carretera de Besalú i,
passat el collet de Can Jou, arribem finalment a Beuda
(338 m).

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+470 m) (-330 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 3 al 12 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 farem un
segon autocar si el nombre d’inscrits ho permet. Us

Disssabte i diumenge, 29 i 30 de novembre

Aquest cap de setmana el grup de Cim-traça del CET, farà la seva sortida men-
sual a la comarca de l’Alt Urgell, just a l’entrada del Prepirineu per la vall
del Segre. L’objectiu de dissabte és la serra de Sant Honorat (1.061 m),
un conjunt de roques conglomerades de caire montserratí, amb vege-
tació continental. El diumenge el dedicarem a la serra del Turp, amb
l’ascensió al “Cogulló” (1.620 m), una piràmide calcària que es veu a

quilòmetres lluny. La pernoctació s’ha previst al càmping d’Oliana. La
reunió preparatòria serà el dijous dia 20.

El Cim-traça, és un grup de gent jove aficionada a la muntanya, amb un funcionament autò-
nom dins del CET, emmarcat a la secció d’Alta Muntanya (SAM). No es tracta d’un curs, on

hi ha uns monitors que formen a la resta, sinó d’un grup obert, on hi pot participar tot soci
del Centre (en aquest cas a partir de 18 anys).

T’hi animes?
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recordem que el dimecres, dia 12, 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: 15 € per als socis, 18 € per als no
socis.

Organitza: Vocalia de Senders.

Més informació actualitzada:
www.vocaliadesenders.blogspot.com

Vocals: Hermógenes Diez, tel. 646 536 187; Enric
Cortés, tel. 687 558 875; Joan Perich, tel. 629 074 770;
Àngel Vela i Montse Marchuet, tel. 669 154 950.

PROPERA ETAPA
Diumenge, 21 de desembre

BEUDA - EL SALLENT DE SANTA PAU

(20,270 km)

PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS 
–CLXIX– 2a època

RECORDANT LA MEMÒRIA
HISTÒRICA DE L’EXILI
INDRETS I CAMINS DE L’EXILI

Maçanet de Cabrenys - Santuari de les

Salines - Castell de Cabrera - Coll de Lli -

Coll de Manrella - La Vajol

Diumenge, dia 16 de novembre

Aquesta sortida ens la va suggerir un bon amic, soci i
col·laborador, Antoni Garriga i Rius al qual li dediquem
amb el desig de complaure’l.

Situats a l’aparcament de Maçanet de Cabrenys cami-
nadors i no caminadors ens dirigirem a la plaça del
poble. Els caminadors, per accedir al GR-10 que can-
viarà d’identificació passant a convertir-se en el GR-11,
tan prompte estigui homologat, els no caminadors per
a situar-se al restaurant La Quadra amb l’objectiu de
cruspir-se l’esmorzar i agafar ànims per a efectuar una
bona passejada a l’entorn de Maçanet de Cabrenys. 

Els caminadors seguirem les senyals del GR-11 que
passa per darrera de l’església i quan ho creguem
oportú, esmorzarem en un lloc idoni. 

El camí a seguir puja direcció nord fins a trobar la
masia de can Muntada. Girem en sentit est per una
pista que als pocs metres en trobarà una altra a l’es-
querra, apta per a vehicles la qual en 12 km ens por-
taria a les Salines. Continuem direcció llevant dirigint-
nos a la riera d’Ardenya. Als quinze minuts trobem can
Gallat, en un replà al costat de la riera, la qual seguim
en sentit ascendent fins a les runes d’un antic mas.
Travessem la riera a tocar de la font del Fil i en una
cruïlla agafem una pista a l’esquerra. Deixarem la pista
esmentada que es dirigeix al mas de la Solana i ara
seguirem sempre direcció nord, apareixent a l’esquerra
el petit puig arrodonit anomenat de Calabuig (580 m) i
vorejant el roc de Boló. Ara, un corriol de pujada sob-
tada, fent ziga-zagues a través del clot de les Cadiretes,
guanya ràpidament alçada fins als (700 m).

Passem per sota el roc de l’Ermità en plena pujada
feixuga i seguidament entrarem a àmplies feixes aban-
donades, que ens indiquen la proximitat d’un antic
mas. El camí passa molt a prop de les runes del mas
Roger (930 m). Encara ens quedarà un darrer tram de
pujada que transcorre enmig d’una vegetació mixta de
pi i alzinar amb molta garriga. Com més anem pujant,
el pi roig es fa més evident.

S’acaba la forta pujada en ple bosc amb uns arbres de
grans dimensions. Cruïlla amb senyal indicativa, tra-
vessem la pista de la Vajol, amb direcció est, a través
d’un corriol molt fressat i planer amb vegetació exhu-
berant de pi roig, avetoses, castanyers i boix grèvol,
que fan de l’entorn un paratge singular, curull de pau i
bellesa. 

El sender continua penetrant al clot de les Salines,
travessem un petit rierol i als pocs moments a la nostra
dreta, trobem una font a tocar del Santuari de les
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Salines, que aconseguim a través d’unes escales de
fusta. El santuari està situat a la capçalera de la fon-
dalada, sota l’abric del massís de las Salines i el Roc
de Frausa. El rierol de les Salines és l’únic curs d’ai-
gua que neix a l’Alt Empordà, s’esmuny per les Illes i
davalla al riu Tec, ja en terres franceses del Vallespir.

El santuari esmentat data del 1271, és d’una sola nau,
amb absis semicircular i la porta lateral conserva el
seu estil romànic.

El seu entorn és un lloc indicat per a fruir d’un bon
descans i al mateix temps apte per a cruspir-nos el
dinar en un ambient tranquil i molt encisador.

Descansats i satisfets emprendrem el retorn desfent el
camí de pujada que ja hem descrit, fins a una cruïlla
amb senyal indicativa de la direcció de La Vajol, que
ens interessa seguir. Durant una hora i mitja trescarem
direcció est en suau i continuat descens, fent un lleu-
ger franqueig per sota de la carena del vessant meri-
dional i amb panoràmiques sobre la vall de Maçanet,
l’embassament de Boadella i el Castell de Cabrera
(925 m), situat al capdamunt d’un contrafort, a prop del
puig del Faig. Per a situar-nos al peu de les runes del
castell, cal deixar la pista i per un espadat
rocallós,sense dificultats, desgrimpar un xic.

El castell de Cabrera fou aterrat al segle XIII. La seva
situació dalt d’un penya-segats, resulta ser una bona
talaia sobre la vall, oferint la millor panoràmica de tota
la comarca. 

Retornarem a la pista de la Vajol que suavitza el des-
nivell i arriba al coll de Lli (680 m), un replà amb una
nova senyal indicativa de la ruta que baixa al llogaret
de les Illes situat al Vallespir, avui departament de l’es-
tat francès.

Pel coll Lli s’exiliaren els mandataris de la 2a República,
el lendakari Aguirre i el president Companys. Encara
avui trobaríem el corriol, ara mig embardissat i brut
que mena a can Barris, lloc de partença dels polítics
esmentats.

Continuem ruta recuperant la pista, que ara va girant
a la dreta. prescindint d’altres menys fressades així
com de corriols que s’esmunyen entre una massa
d’alzines sureres. Finalment aconseguirem la carretera
de la Vajol, just al peu d’un restaurant.

Allí ens esperaran els companys no caminadors. Tots
junts ens dirigirem al punt fronterer del coll de
Manrella on hi ha situat l’anomenat temple de la Pau.
Lloc escollit per Pau Casals i Pau Picasso per a què hi
fos bastit el monument al president Lluís Companys.
En aquest lloc ple de simbolisme donarem per acaba-
da l’excursió. 

ELS NO CAMINADORS

Visitaran Maçanet de Cabrenys i Tapis i les viles de
Costoja (Coustouges) i Sant Llorenç de Cerdans
(Saint-Laurent-de-Cerdans,) lloc on es podrà dinar, de
motxilla, en un picnic acollidor. Continuaran ruta vers
la Vajol i una vegada realitzada la visita de la vila,
seguiran per la carretera que mena a la Marella: des-
prés d’un recorregut d’aproximadament un quilòmetre,
al costat d’un restaurant existeix una senyal indicativa
que informa de la ruta a seguir per aconseguir entre
d’altres objectius, el Santuari de les Salines.

Al peu de l’esmentada senyal, ens concentrarem tots
els assistents i tal com s’indica en l’apartat destinat
als caminadors, ens traslladarem al coll de la Manrella.

Temps de marxa: 4.30 h

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos a les 6.30
del matí.

Tornada: a la vesprada.

Recomanació: Proveïu-vos d’aigua.

Pressupost: 18 €

Inscripcions: del 3 al 13 de novembre.

Vocals: Jaume Setó (tel. 93 788 93 26) i Màrius Ferrer
(tel. 93 788 92 80).

PROGRAMA PER AL CICLE 2008-2009
2008

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

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
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HORITZONS

ARBRES D’OR, DE FOC I D’ARAM: DE LA GREVOLOSA 
A CANTONIGRÒS PELS CINGLES DE CABRERA

Dissabte, 8 de novembre de 2008
L’itinerari comença al Coll de Bracons (1.148 m) i s’endinsa a la fageda de la Grevolosa: un bosc de faig amb sota-
bosc de boix i de grèvol. Els arbres, si bé no són centenaris, sí que tenen unes dimensions molt destacades –el
faig gros amida 45 metres d’alt i el seu tronc té un perímetre de sis metres a la base–. Tot el conjunt és d’una gran
bellesa i més en aquesta època de l’any, quan es tenyeix de tota la gamma de colors de la tardor: ocres, grocs i
vermellosos. Seguirem fins arribar al collet del Cometa on deixem la Serra de Llancers.

Travessarem el torrent i la coma del Cantinell fins arri-
bar al collet del Vidrier on començarem l’ascensió al
cim de la serra de Cabrera: el Cap del Pla del Prat
(1.332 m). Seguirem tot carenejant els Cingles de
Cabrera, amb vistes excepcionals sobre Osona i la
Garrotxa, fins arribar al Santuari de la Mare de Déu,
datat de l’any 1144, que ha estat sempre una notable
hostatgeria.

D’aquí, seguint el camí empedrat, baixarem cap al
collet de Cabrera i vorejarem el puig del Llopis fins al
coll de Bram per enfilar-nos al Pla d’Aiats: un mirador
excepcional. Baixarem els cingles, coneixerem la
masia d’Aiats i acabarem el nostre itinerari al Pont de
la Rotllana, just al costat de la vila turística de
Cantonigròs.

Hora sortida: 6 del matí a la Rambla davant del
Centre Cultural.

Horari: 6 hores.

Desnivell: +750 m aproximadament.

Distància de l’itinerari: 17 km.

Característiques: Travessa des la fageda Grevolosa,
al Coll de Bracons, fins al pont de la Rotllana, a Can-
tonigròs, pels Cingles de Cabrera.

Dificultat: Recorregut llarg, però en general fàcil per a
qui està avesat a caminar per la muntanya. 
Material recomanat: És necessari portar aigua, botes
de tresc, roba d’abric i protecció per la pluja en cas de
temps variable.
Preu: 15 € per als socis, 25 € per als no socis.
Inscripcions: Fent una transferència bancària al compte:
2074-0000-59-0073246165 amb la referència Horitzons,
el vostre nom i telèfon de contacte o bé a la secretaria
del CET.
Vocals: Imma Pla i Francesc Muntada.

CET 89_novembre_08  28/10/08  12:03  Página 19



20

Més sobre el club pirinenc
M. Planchat i Villacampa

Interessant el treball a ARXIU (CET, núm. 111 - 4a èpo-
ca - Anys 2004-2005), intitulat “Del Club Pirinenc de
Terrassa”, firmat pel consoci Francesc Palet i Setó.

No discutiré l’oportunitat de la seva aparició a les
pàgines de la nostra publicació. Enriquir documental-
ment l’historial de l’excursionisme local, mereix la
major de les consideracions.

En l’ampli ventall informatiu que ens ofereix l’autor,
hom considera que els motius de la separació l’any
1923, d’alguns socis del CENTRE, es fonamenta en el
que s’especifica en els apartats a, b i c que figuren a
les pàgines 68-69 de l’ARXIU referenciat.

Encara que no deixa d’ésser un testimoniatge empíric,
hi ha raons fonamentals, per creure que allò que s’in-
dica en els apartats esmentats, va pel bon camí.

Tenim doncs, tres supòsits que volen justificar les
circumstàncies per les quals un estol de socis del
CENTRE se’n separaren i s’afiliaren al Club Pirinenc,
entitat excursionista local de nova creació, alentada
per alguns dels escindits.

L’escissió però, va anar precedida d’una circumstància
d’importància cabdal, ran de la qual s’accelerà l’esclat
d’un cisma latent. En el seu moment vaig fer sabedor
a l’articulista, de la circumstància esmentada. Ignoro
per quins motius s’ha silenciat.

El fet que la meva persona figuri en qualitat d’informa-
dor en l’apartat d’agraïments que s’inserta al final del
treball, m’obliga a fer-ne esment, per fidelitat a la his-
toriografia, i per a deixar les coses ben assentades,
evitant però, de ferir susceptibilitats.

No és recomanable que darrera la boirina de temps
reculats, hi restin aparcats, passatges que poden
afectar el rigor de fets històrics. Les preferències no
poden ni deuen obstaculitzar l’aparició a la llum,
d’aquells esdeveniments l’origen dels quals puguin o
no, ésser mereixedors de la nostra simpatia.

Deixem que sia el testimoniatge escrit que ens llegaren
les persones que en aquell moment dirigien el CENTRE
i que foren protagonistes de l’afer, les que ens posin al
corrent de la qüestió. Heus ací la reproducció de l’acta
corresponent a la reunió de la Junta Directiva data 
20-2-1923, de la qual per motius obvis, m’ha semblat
oportú prescindir del nom dels afectats per la sanció
a que s’al·ludeix en el document esmentat.

LA VEU DEL SOCI
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L’aparició d’aquest escrit, no té altra finalitat que la d’aportar un plus enriquidor, a l’interessant contingut del treball
referenciat. Confio que així ho interpreti el seu autor.
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L’AVENC DE SANT SALVADOR DE LES ESPASES

Corria el primer de maig de l’any 1981, i aprofitant que
era dia festiu, amb la colla de la universitat, férem una
escapada a l’ermita de Sant Salvador de les Espases.
Jo era l’únic membre del grup que coneixia l’excursió
i, perquè no dir-ho, l’únic que coneixia l’existència
d’aquest entranyable racó del nostre país. 

Havia visitat la zona per primer cop l’any 1974 com a
cursetista del no sé quin Curs d’Excursionisme del
Centre Excursionista de Terrassa. Era la segona sortida
i amb 14 anys estava més que entusiasmat amb la
descoberta de Sant Pere Sacama. L’ermita sobresortia
arrapada al cim del petit turonet que existia darrera
d’una masia en runes. Actualment de la masia que hi
havia davant de l’ermita de Sant Pere no en queda ni
un sol vestigi i fou totalment enderrocada a consciència.
El camí cap a la masia de Puig Ventós era feréstec i el
mas era encara dempeus, amb algunes estances on
uns monitors del nostre curs havien fet nit. Avui, del
Mas de Puig Ventós, sols en resten un munt de pedres
testimonials. El camí ens conduïa al pla del Fideuer,
amb una bona panoràmica de Montserrat i d’aquí
enfilàvem cap a les Roques de l’Afrau baixant fins a
Coll Bram on divisàvem l’ermita de Sant Salvador de
les Espases, destí final de l’excursió.

Amb la colla de la universitat havíem previst explorar
l’avenc que es trobava al bell mig del camí que dava-
llava a la Puda. Dúiem una escala “electron” amb la
corresponent corda d’assegurança per tal de fer-ne l’ex-
ploració. Ja per aquelles dates, el paisatge d’aquesta
muntanya havia canviat força doncs uns desgraciats
incendis havien malmès el paisatge que de ben jove
havia gaudit. Així doncs, el més interessant ens sem-
blava que era ficar-se sota terra, malgrat la modèstia
de la cavitat i alhora deixar un bon record, sobretot
per a alguns, doncs era la seva primera experiència
espeleològica.

El bon record ens portà uns anys més tard a fer una
sortida amb els Espelokinders de la SIS. Era el setem-
bre del 1997. Férem camí cap a la Puda, on partia el
camí que s’enfila a l’ermita de Sant Salvador de les
Espases, creuant per damunt d’un túnel de la línea de
tren dels FGC i remuntant pel vesant esquerre del
torrent de Sant Salvador, fins creuar el torrent de
l’Afrau i trobar el petit trencall a l’esquerra que ens
porta a la font de Sant Salvador. Els darrers incendis
han fet desviar l’antic camí que duia a l’ermita; ara
aquest no passa per on trobarem l’avenc sinó que va
a cercar el camí de pujada a l’ermita tot vorejant per
sota el penyal. És seguint aquest camí que es pot tro-
bar la desviació a l’esquerra que ens durà amb pocs
centenars de metres fins la boca de l’avenc al bell mig
de l’antic camí de pujada des de la Puda.

La cavitat en qüestió és poca cosa: una sola vertical
de 7 m ens deixa davant un curt corredor que fineix
als escassos 9 m de recorregut. El que fa d’aquesta
cavitat interessant, no és precisament les seves
dimensions, sinó perquè a la serralada prelitoral cata-
lana, àrea geològica on pertany la zona muntanyosa
que ens ocupa, es coneixen molt poques cavitats ver-
ticals; malauradament les poques que es coneixien
eren a la zona de Can Sallent (Castellar del Vallès),
cavitats que han estat destruïdes per la pedrera del
mateix nom. L’avenc de Sant Salvador de les
Espases, és ara per ara, la màxima vertical de l’es-
mentada serralada.

Xavier Badiella i Noguera

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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