
PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 95 - MAIG 2009
3a època

LLAC D’OREDÓN. Cloenda del cicle d’excursions 2008-2009 de les Petites Travessades Familiars.

Cascada del Cinca La Munia Sierra Morena i Turnus Tres Consellers Néouvielle i Ramuny

Lliri Albí Flor de neu
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

MAIG 2009

4, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

5, dimarts - Veredicte LXX Concurs de Fotografia Centre

6, dimecres - Xerrada sobre la història de l’alpinisme Curs d’Excursionisme

9, dissabte - Les roques rebregades del Cap de Creus. Horitzons S. d’Excursionisme

9 i 10, dis. i dium. - Sortida al Pedraforca Curs d’Excursionisme

10, diumenge - 8a etapa. La Jonquera-Terrassa. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

11, dilluns - Inauguració exposició i lliurament de premis 
LXX Concurs de Fotografia Centre

- Projeccions col·lectives S. de Fotografia

14, dijous - Presentació de la pàgina web dedicada 
a l’escalada a Sant Llorenç Centre-Actes

16, dissabte - 1a Sortida literària al Montseny Centre

16 i 17 dis. i dium. - Sortida a les llacunes d’Estanya i a la vall dels Voltors. 
Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

17, diumenge - Petites Travessades Familiars –CLXXVI– 2a època S. d’Excursionisme

18, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

20, dimecres - Preparació de la sortida Curs d’Excursionisme

21, dijous - Ferro al mig del desert. Una expedició a Mauritània Centre-Actes

22, divendres - Cloenda de la temporada Secció d’Esquí

23, dissabte - Sortida matinal a la creu de Saba. Caminades Pas a Pas S. d’Excursionisme

23 i 24, dis. i dium. - Sortida sorpresa Curs d’Excursionisme
- Sortida a la cova del Serrat del Vent SIS

24, diumenge - Sortida matinal sectors can Font, camí vell de Rellinars. 
Grup de Botànica S. de Ciències Naturals

25, dilluns - Projecció de pel·lícules guanyadores del 26è Festival 
Internacional de cinema de muntanya i aventura de Torelló Centre-Actes

- Projeccions col·lectives S. de Fotografia

26, dimarts - Reunió informativa - Viatge de Veterans tardor 2009 Centre

- Primera sessió 13è Curs d’iniciació a la fotografia de la natura Centre

28, dijous - Al llarg del Danubi en BTT Centre-Actes

30 i 31, dis. i dium. - Sortida a les escletxes, coves i avencs de la Febró 
i al congost del Fraguerau S. de Fotografia

- Sortida d’esquí de muntanya a l’Aneto S. d’Alta Muntanya

JUNY 2009

2, dimarts - Segona sessió 13è Curs d’iniciació a la fotografia de la natura Centre

3, dimecres - Els aliments transgènics: Què cal saber Centre-Actes
- Conferència sobre descens de canons i engorjats Curs d’Excursionisme

4, dijous - Un exemple de convivència amb la natura al medi urbà: 
La situació de l’oreneta cuablanca (Delichon Urbicum) Centre-Actes

6, dissabte - Sortida per conèixer i reconèixer els ocells urbans de Terrassa Centre

6 i 7, dis. i dium. - Descens d’un barranc Curs d’Excursionisme

7, diumenge - Sortida pràctica 13è Curs d’iniciació a la fotografia 
de la natura Centre
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LXX CONCURS DE FOTOGRAFIA
ABRIL-MAIG de 2009

Termini d’admissió: dijous, 30 abril

Veredicte: dimarts, 5 de maig

Inauguració de l’exposició i lliurament de premis: dilluns, 11 de maig

Exposició: oberta de l’11 de maig a l’11 de juny

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

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

Llegiu la resta de bases del concurs al programa específic que s’adjunta dins aquest periòdic.

Qualsevol consulta relacionada amb el concurs ens pot ser dirigida pels mitjans següents:

Telèfon: 93 788 30 30 - Fax: 93 788 69 06 - Correu electrònic: centre@ce-terrassa.org

INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

SORTIDA PER CONÈIXER I RECONÈIXER 
ELS OCELLS URBANS DE TERRASSA

Dissabte, dia 6 de juny

Recorregut pel Parc de Vallparadís per observar i identificar els ocells de la ciutat.

La sortida anirà a càrrec dels responsables d’Ornitologia de la Secció de Ciències Naturals del Centre
Excursionista de Terrassa.

Hora de trobada: 9 h del matí
Punt de trobada: Esglésies de Sant Pere
Durada aproximada: 3 hores

(Aquest acte participa a la programació de la setmana del Medi Ambient de Terrassa)

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 dʼactes dʼETSEIAT, 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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1a SORTIDA LITERÀRIA: MONTSENY
Dissabte, dia 16 de maig de 2009

Des de fa uns anys, es van donant a conèixer altres maneres de plantejar i de planejar les excursions.
De la necessitat d’arribar a un coneixement “diferent” de la geografia i la realitat d’un territori, n’ha  sortit
un ventall de rutes que prioritzen el descobriment de la fauna, la flora, la història, l’arquitectura, la
 gastronomia o la literatura. Les rutes literàries, de llarga tradició als països anglosaxons, són una bona
manera d’observar el paisatge des d’una nova perspectiva: la dels escriptors que han sabut veure en
aquell indret aspectes que a molts d’altres passarien desapercebuts.

Des de la Vocalia de Cultura del CET s’ha valorat l’interès que pot tenir per als afeccionats a la mun-
tanya, al paisatge i a l’excusionisme la possibilitat d’incorporar aquesta altra manera d’organitzar les
 sortides. Amb aquesta proposta de ruta literària al Montseny iniciem, doncs, una nova activitat que
amplia l’oferta del Centre Excursionista i que cada any ens anirà portant a aquells llocs més significatius
de la geografia dels Països Catalans.

El Montseny és un massís que té unes característiques que afavoreixen la presència d’un gran volum de
literatura culta i popular, generada sobretot al voltant de nuclis de població, dels masos aïllats i d’una
geografia i vegetació excepcionals. Evidentment, la millor ruta pel Montseny ens hauria de dur als dos
punts més alts de la muntanya però, per qüestions de temps, hem pensat que seria molt més interes-
sant acostar-se a llocs significatius i de més fàcil accés.

La nostra ruta ens portarà en autocar fins a Viladrau, des d’on farem una excursió que ens durà a Ca
l’Herbolari, la Font de les Paitides i la Font de l’Aremany. En aquest recorregut llegirem textos d’alguns
dels autors més significatius: Guerau de Liost, Josep Carner, Joan Maragall... Complementarem aquest
itinerari amb passejos a d’altres espais significatius: la masia de La Sala, on va néixer el bandoler Joan
de Serrallonga. l’ermita de l’Erola i Can Casademunt, al nucli d’El Brull, un mas amb ermita que durant
uns anys va fer funcions de sanatori.

Per fer el seguiment de la ruta literària, es facilitarà a cada participant un dossier amb els textos que
 llegirem al llarg del dia.

Hora de sortida: 8 del matí.
Lloc: Centre Cultural (Rambla d’Ègara, 340), amb una parada a l’estació d’autobusos (Carretera de
Montcada, 2).
Temps de caminada: 2 hores efectives.
Dificultat: baixa.
Material: calçat còmode.
Esmorzar: de motxilla.
Dinar: restaurant.
Hora de tornada: capvespre.
Preu: 25€ els socis, 35€ els no socis.
Inscripcions: secretaria del CET, del 4 al 14 de maig.

Responsables de la sortida: Montserrat Malgosa i Jaume Closa.
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13è CURS D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA 
DE LA NATURA
INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA DIGITAL
Aquest curs s’estructura en dues parts independents de manera que qui ho desitgi pot fer les dues parts i qui ho
desitgi pot fer-ne només una. La primera part és una aproximació a la tecnologia digital: el nou vocabulari que ara
utilitzem (JPG, RAW, WEB, PDF, màscara d’enfocament, etc), el sistema de menús de les càmeres digitals, com
connectar-les a l’ordinador, com organitzar les fotografies, etc.

La segona part ens acosta al tractament i al retoc de fotografies digitals, no en el sentit de canviar-ne el contingut
sinó amb el desig de treure tot el potencial que tenen les imatges digitals. També veurem com hem de preparar
les imatges per als diferents usos que puguem fer-ne: projeccions, impressió, correu electrònic o web, etc.

1. PRIMERA PART

1. Conèixer la càmera
1. Què és una càmera digital
2. Com ens hi podem entendre?

1. El llenguatge digital
2. El sistema de menús
3. Quines possibilitats són importants

2. Fer fotografies amb una càmera digital
1. Ajustar-la abans de començar
2. Què cal tenir en compte
3. Com podem saber si hem fet bé les fotografies?

3. Descarregar-les a l’ordinador, veure-les i ordenar-les
1. Les connexions amb l’ordinador
2. La descàrrega
3. Visors d’imatges
4. Com organitzar un arxiu digital?

2. SEGONA PART

1. El tractament de les imatges digitals
1. Cal revelar les fotografies digitals?
2. L’equip informàtic adequat per al tractament de les imatges digitals
3. Programari adequat per al tractament de les imatges digitals

1. Programari lliure
2. Programari de pagament

2. Iniciació al revelat de les imatges digitals

3. Programari adequat per al retoc fotogràfic
1. Programari lliure
2. Programari de pagament

4. Iniciació al retoc fotogràfic

5. Preparació de les imatges per als usos més habituals
1. Projecció
2. Impressió domèstica
3. Còpies de laboratori
4. Correu electrònic i Web
5. Impressió professional

És convenient que per a la sortida pràctica cada assistent disposi d’una càmera digital. Si pot ser réflex i amb els
objectius intercanviables, millor. En ser un curs molt general, altres accessoris com filtres, flaix, trípode, tubs d’ex-
tensió, etc. ajudaran a comprendre alguns dels conceptes que s’hauran tractat en les sessions teòriques. Els
menors d’edat hauran de venir acompanyats o portar una autorització signada.
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Veure i comentar fotografies és una de les millors maneres d’aprendre. Per aquest motiu es procurarà reservar una
mica de temps al final de cada sessió per projectar i comentar les imatges dels assistents al curs. Us convidem a
portar una selecció de les vostres fotografies de natura que us vingui de gust ensenyar-nos o que desitgeu que
siguin comentades. No cal que s’hagin fet durant aquest curs.

CALENDARI

Totes les sessions es faran a la seu social del Centre Excursionista de Terrassa (Sant Llorenç, 10), de 2/4 de nou
a les 10. El curs el dirigirà Francesc Muntada.

Sessions:

• PRIMERA PART

◦ Dimarts, 26 de maig de 2009

▪ Conèixer la càmera i el vocabulari digital

◦ Dimarts, 2 de juny de 2009

▪ Fer fotografies amb una càmera digital

▪ Descarregar-les a l’ordinador i classificar-les

◦ Diumenge, 7 de juny de 2009

▪ Sortida pràctica als camps de can Bonvilar

• SEGONA PART

◦ Dimarts, 9 de juny de 2009

▪ El tractament de les imatges digitals

▪ Revelat digital

▪ L’equip necessari per al tractament de les imatges digitals

◦ Dimarts, 16 de juny de 2009

▪ Iniciació al revelat digital: tècniques i programari

◦ Dilluns, 22 de juny de 2009

▪ Iniciació al retoc digital: tècniques i programari

◦ Dimarts, 30 de juny de 2009

▪ Preparació de les imatges digitals per als diferents usos

Inscripcions

A la secretaria del Centre Excursionista de Terrassa, al carrer Sant Llorenç, 10 · 08221 Terrassa · o al telèfon 
93 788 30 30, tots els dies feiners de 7 a 2/4 de 10 del vespre.

Preu de la inscripció..................................130,00 €
Preu especial per als socis del CET........... 50,00 €

El preu inclou l’assistència a les sessions teòriques i a la sortida pràctica, i la documentació del curs.

VIATGE DE VETERANS TARDOR DE 2009

REUNIÓ INFORMATIVA.

Dimarts, 26 de maig de 2009

Estem preparant el viatge que un grup de veterans del Centre farem el mes d’octubre. Per informar
degudament dels detalls d’aquest viatge, convoquem una reunió pel proper dia 26 de maig a les vuit del
vespre.

Preguem l’assistència a tots els que hi estiguin interessats.
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RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS

En compliment amb els Estatuts vigents al Centre Excursionista de Terrassa, la Junta Directiva reunida
en sessió ordinària, el passat dia 18 de març de 2009, acordà convocar ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA, per al proper dia 19 de juny de 2009, per procedir a l’acte d’eleccions generals a fi
de proveir el càrrec de President i la resta de la Junta Directiva.

D’acord amb els apartats establerts en els estatuts, referents a la convocatòria per renovació de la Junta
Directiva, anunciem el pocediment i terminis a seguir, amb el següent:

CALENDARI ELECTORAL

Del 2 al 22 d’abril
- Designació de la Junta Electoral per participació

voluntària o per elecció, integrada per membres titu-
lars i tres de suplents. D’entre els tres titulars, per
votació, s’escollirà i es designarà un President.

- El Secretari de l’actual Junta Directiva de l’Entitat,
actuarà com a Secretari de la mesa, amb dret a veu
però sense dret a vot.

27 d’abril
- Constitució formal de la Junta Electoral.

Del 28 d’abril al 6 de maig
- Exposició del cens electoral amb dret a vot (aquests

seran tots els majors de 18 anys, amb una antiguitat
mínima d’un any com a soci, al corrent del pagament
de les quotes i que no tinguin suspesa la condició de
soci en el dia del tancament del cens electoral).

28 d’abril
- Inici del termini de reclamacions al cens electoral.

6 de maig
- Fi de l’anterior termini de presentació de reclama-

cions.

Del 7 de maig al 12 de maig
- Resolució per la Junta Electoral de les reclamacions

al cens electoral.

13 de maig
- Aprovació i composició del definitiu cens electoral.

Dimissió dels membres de la Junta Directiva actual
que es presenten a la reelecció. Constitució de la
Junta Gestora que haurà de dirigir l’Entitat mentre
duri el procés electoral.

14 de maig
- Inici del termini de presentació de les candidatures.

27 de maig
- Fi del termini de presentació de les candidatures.

Del 28 de maig al 2 de juny
- Termini per fer reclamacions contra les candidatures

presentades.

Del 3 de juny al 5 de juny
- Resolució per la Junta Electoral sobre les reclama-

cions contra les candidatures presentades.

8 de juny
- Proclamació de les candidatures definitives accepta-

des per la Junta Electoral.

Del 9 al 18 de juny
- Campanya de les candidatures.

19 de juny
- A 2/4 de 8 del vespre en primera convocatòria i a les

8 en segona convocatòria, ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA per procedir a les eleccions, amb
l’ordre del dia següent:
- Presentació del programa de cadascuna de les

diferents candidatures.
- Votacions
- Escrutini
- Resolució i proclamació oficial per part de la Junta

Electoral dels resultats definitius de les eleccions.

Del 22 al 26 de juny
- Termini de reclamacions contra el procés electoral i

resolució per la Junta Electoral.

29 de juny
- La candidatura guanyadora pren possessió.
- Comunicació oficial per escrit, per part de la Junta

Electoral, de la candidatura guanyadora, a la
Secretaria General de l’Esport, Registre Municipal
d’Entitats i Federacions a les quals l’Entitat està
adherida.

NOTES ADICIONALS
L’Assemblea General Extraordinària per dur a terme les votacions es convocarà per al proper dilluns dia 19 de juny, a la
Sala d’Actes de l’Entitat, carrer de Sant Llorenç, número 10, a les 8 del vespre.

Les candidatures seran en llistes tancades que inclouran, com a mínim, cinc dels càrrecs a proveir, entre els quals hi
haurà d’haver necessàriament els de President, Vice-president, Secretari i Tresorer, amb els noms, dades personals,
adreça de cada candidat i el càrrec al qual es presenta cadascun. S’exposaran públicament al tauler d’anuncis del C.E.T.
per facilitar, dins del termini establert, les reclamacions que en contra de qualsevol candidatura hi poguessin haver.

Les candidatures considerades vàlides podran exercir el dret de difusió i promoció del projecte i programa de direcció
de l’Entitat, en els dies compresos entre el 9 i el 19 de juny.

Per procedir a l’acte de les votacions en l’Assemblea General Extraordinària es constituirà la mesa electoral, formada i
presidida pels membres de la Junta Electoral, els quals han de disposar dels llistats del cens electoral i una urna.

A la sala on es realitzaran les votacions, els soci/es trobaran, en una taula annexa, les paperetes de totes i cada una de
les candidatures presentades. També hi haurà sobres per introduir les paperetes del vot. Per poder participar a la vota-
ció per l’elecció de la nova Junta Directiva, serà requisit indispensable acreditar la personalitat de cada soci/a amb el
DNI o qualsevol altre document equivalent. Es disposarà d’un termini de temps suficientment ampli perquè interes-
sats/des i assistents/es puguin exercir el seu dret a vot.
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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

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

BIBLIOTECA

Donatiu de l’Editorial:

– LARA, Sergi. Alt Empordà. 17 excusions a peu.
Valls: Cossetània Edicions, 2009.

Ingressat per adquisició:

– UBACH TARRÉS; Montserrat. El jardín de los titís 
y tamarinos. Autoedició, 2008. 

Donatiu de Caixa Terrassa:

– SAURA, Pedro; MÚZQUIZ, Matilde. Arte Paleolítico
de Asturias. Ocho santuarios subterráneos. Ovideo:
Cajastur, 2007.

Ingressat per subscripció:

– FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Ana; CABANES I BADOSA,
Cèsar. Art i pedagogia. Terrassa: Fundació Torre del
Palau, 2009.

Donatiu de l’Associació Pessebre Vivent de Sant
Fost:

– Associació Pessebre Vivent de Sant Fost. Format
CD: “Pessebre Vivent de Sant Fost des de 1967”. El
Pessebre Vivent dels efectes especials de Catalunya
i més antic del Vallès. 2009.

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

A la pàgina web del CET, a l’apartat de
Biblioteca, trobareu l’enllaç a la Biblioteca
Virtual del Centre Excursionista de Terrassa: 

http://www.ce-terrassa.org
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PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

PRESENTACIÓ DE LA PÀGINA WEB
DEDICADA A L’ESCALADA A SANT
LLORENÇ

Dijous, dia 14 de maig
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec d’Amadeu Pagès, Andreu Ortega, Marcel
Millanes i Pere Cuyàs, creadors d’aquesta pàgina.

Presentació oficial de la pàgina web dedicada a l’es-
calada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac. Aquesta iniciativa, que compta amb el suport
del CET, pretén crear una plataforma on recopilar tota
la informació de les vies d’escalada del parc en un
recull actualitzat i actualitzable, i de fàcil accés.
Recopilar tota aquesta informació evitarà que les vies
desapareguin, fins i tot quan no en quedi cap rastre.

Actualment es poden trobar arreu ressenyes de les
zones d’escalada més populars d’aquest massís, però
l’objectiu d’aquesta pàgina és anar més anllà i no
només ser una relació de vies i graus. Vol donar la
informació més bàsica i correcta possible, i també
divulgar sectors menys concorreguts que, per les
seves característiques, mai seran populars i per tant
difícilment es massificaran. Igualment, i per un criteri
de testimoniatge històric, vol documentar aquelles
escalades realitzades en zones on actualment un
acord entre els escaladors i la direcció del parc res-
tringeix l’escalada pel seu alt valor ecològic.

En l’acte de presentació es mostrarà en primícia al
públic assistent el resultat de la feina de dos anys de
treball, i s’explicaran detalls del procés creatiu i plans
per al futur.

FERRO AL MIG DEL DESERT
UNA EXPEDICIÓ A MAURITÀNIA

Dijous, dia 21 de maig
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec del Dr. Joaquim Montoriol, catedràtic de la
Facultat de Geologia de la UB.

Mauritània és un país molt extens (un milió de quilò-
metres quadrats), totalment desèrtic. La densitat de
població és molt baixa (un habitant per quilòmetre
quadrat, però a la zona de Tiris Zemmour és d’un
habitant per cada cent quilòmetres quadrats).

Al mig del desert s’hi troba un dels jaciments de ferro
més importants del món. Quan hi vàrem portar a cap
els nostres estudis baixaven cada dia quatre trens que
portaven el mineral fins al port d’embarcament (650

quilòmetres de recorregut a través del desert). Cada
tren tenia dos quilòmetres de longitud i l’estiraven
quatre màquines de dos mil cinc-cents cavalls de
potència.

Recorrerem el país amb avió, avioneta i vehicles tot
terreny, el que ens permetrà veure molts dels variats
aspectes del Sàhara.

PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULES
GUANYADORES DEL 26è FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINEMA DE
MUNTANYA I AVENTURA DE TORELLÓ

Dilluns, dia 25 de maig 
A les 8 del vespre, al Cinema Catalunya (Sant Pere, 9)

L’entrada serà gratuïta, però caldrà que passeu a
recollir-la uns dies abans a la Secretaria del Centre.

En aquesta sessió organitzada per l’Obra Social Caixa
Sabadell, la Fundació Festival Internacional de Cine -
ma de Muntanya i Aventura de Torelló i el Centre
Excur sionista de Terrassa, dins el cicle de Cinema de
Muntanya i Aventura 2009, es podran veure aquestes
dues pel·lícules premiades en l’esmentat festival:

AMA DABLAM - BEYOND THE VOID
Ingvar Thorisson. Islàndia. 60’.
Premi Caixa Sabadell millor film de muntanya 2008.

El documental explica l’ascensió a l’Ama Dablam, una
de les muntanyes més boniques de la terra, per una
petita expedició, entre els membres de la qual hi ha el
conegut Simon Yates, l’alpinista que va tallar la  corda
que subjectava al seu company durant el descens del
Siula Grande i que va inspirar el llibre i la pel·lícula
“Tocando el vacío”.

PLAY GRAVITY
Samuel Gyger. Suïssa. 52’.
Premi Grand Valira millor film d’esports de muntanya
2008.
Premi FEEC millor fotografia 2008.

Ueli Kestenholz i Mathias Roten es preparen, cadas-
cun en la seva especialitat, per a un nou repte. El pri-
mer s’entrena a Alaska amb la taula de snowboard,
l’altre vora el mar i a Suïssa amb el parapent. Ambdós
 ajuntaran els seus coneixements per realitzar amb
esquís i parapent el descens de tres famoses munta -
nyes alpines: l’Eiger, el Mönch i la Jungfrau.
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AL LLARG DEL DANUBI EN BTT

Dijous, 28 de maig
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de Narcís Serrat.

El Danubi és el curs fluvial més llarg de l’Europa
Central i Occidental. Des del seu naixement a la Selva
Negra, a Alemanya, fins a la seva desembocadura al
Mar Negre, a Rumania, el riu recorre 2.850 km vorejant
o travessant 17 països. Aquest trajecte fa que s’em-
mirallin en les seves aigües, cultures, persones i pai-
satges molt diversos. 

Tal i com mostra l’audiovisual, la bicicleta de munta -
nya permet percebre al ritme adequat l’encant del riu.
En aquest cas, el grup de ciclistes va fer una travessa
de 1.200 km des d’Alemanya fins a Viena, la qual cosa
ens servirà per conèixer una mica més el Danubi.  

ELS ALIMENTS TRANSGÈNICS:
QUÈ CAL SABER

Dimecres, 3 de juny
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de Miquel Vallmitjana, llicenciat en biologia
i doctorat per la UAB en el programa de biotecnologia,
membre del Grup de Natura del Club Muntanyenc
Sant Cugat i del col·lectiu “Som lo que sembrem”.

En aquestes dates de primavera, el Parlament de
Catalunya haurà de votar la proposta de llei promogu-
da per “Som lo que sembrem” per tal de declarar
Catalunya lliure de transgènics.

Per aquest motiu, tindrem entre nosaltres un bio-
tecnòleg membre d’aquest col·lectiu que ens expli-
carà com ha anat la votació i ens respondrà als dub-
tes que podem tenir sobre aquesta nova tecnologia
aplicada al camp.

(Aquest acte participa a la programació de la
Setmana del Medi Ambient de Terrassa)

UN EXEMPLE DE CONVIVÈNCIA AMB
LA NATURA AL MEDI URBÀ:
LA SITUACIÓ DE L’ORENETA
CUABLANCA (DELICHON URBICUM)

Dijous, 4 de juny
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Presentació del Projecte Orenetes i dels seus resul-
tats a Catalunya, a càrrec d’Anna Dalmau, coordina-
dora de pojecte. El Projecte Orenetes és una iniciati-
va de l’Obra Social de Caixa Catalunya desenvolupada
amb l’Institut Català d’Ornitologia.

Presentació de l’Informe sobre l’evolució de la pobla-
ció d’oreneta cuablanca a Terrassa, a càrrec d’Enrric
Sanllehí, membre del Grup d’Ornitologia de la Secció
de Ciències del Centre Excursionista de Terrassa. Es
lliurarà una còpia de l’informe als assistents.

(Aquest acte participa a la programació de la
Setmana del Medi Ambient de Terrassa)

Institut Català d’Ornitologia

CET 95_Maig_09B:CET 78_octubre 07  27/4/09  13:10  Página 10



11

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Dilluns, dies 4 i 18 de maig a 2/4 de 9. 

PROJECCIONS COL·LECTIVES
Dilluns, dies 11 i 25 de maig a 2/4 de 9.

SORTIDA MAIG

SORTIDA A LES ESCLETXES, COVES I
AVENCS DE LA FEBRÓ I AL CONGOST DEL
FRAGUERAU

Dissabte i diumenge, 30 i 31 de maig de 2009

Dissabte 30
- Matí: Esmorzar i visita a les Escletxes de la Febró i

els pobles de la Febró i Mussara.

- Tarda: Dinar, i tot anant cap a Ulldemolins, visita 
i possibilitat de fotografiar les zones per on passa-
rem i arribant al poble, comprar el sopar del dia i
l’esmorzar de demà.

Diumenge 31
- Excursió pel Congost del Fraguerau.

Itinerari: Terrassa, Tarragona, Reus, Maspujols,
Aleixar, Vilaplana, La Mussara.

Punt de trobada: L’antiga Sirena al capdavall de la
Rambleta del Pare Alegre

Hora: 7,30 hores (Cal ser puntual per poder complir
amb els itineraris previstos).

Àpats: Esmorzar i dinar de motxilla del primer dia 
i dinar del segon dia també de motxilla. 

Material específic: Lots o frontals per visitar les
escletxes i coves de la Febró. La resta, l’habitual en
les sortides fotogràfiques.

Pernoctarem a la casa EL PEDRIS a les afores del
Poble d’Ulldemolins. Cal portar sac o llençols (hi han
mantes).

Preu: 9 Euros per persona per dormir i fer ús de les
instal·lacions d’EL PEDRIS.

Vocals de la sortida: 
Antoni Pirla, Mòbil: 664554840 i Fix 93-7836384
piror55@hotmail.com
Jordi Albareda, Mòbil: 672269073 i Fix 93-7357955
jordialbareda54@gmail.com

La darrera reunió preparatòria es farà el dilluns dia 25
de maig durant les habituals tertúlies fotogràfiques.

SECCIÓ D’ESQUÍ

Aquest any la temporada de neu podríem dir que ha
estat una de les millors dels últims anys, vàrem
començar a esquiar el novembre i acabarem aquest
mes d’abril, és doncs el moment de fer balanç de la
temporada, per aquest motiu la secció d’esquí prepa-
ra la cloenda pel proper dia 22 on posarem a valora-

ció totes les activitats que hem fet, donarem premis
als més menuts, farem valoració dels corredors en
totes les categories, prepararem les sortides d’estiu
per entrenaments, i començarem a preparar la prope-
ra temporada.

CLOENDA 2008-2009
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA
SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA

RECORREGUT PER LA PART MÉS
OCCIDENTAL DEL LÍMIT DEL PARC
SECTOR CAN FONT, CAMÍ VELL DE
RELLINARS

24 de maig de 2009

Per a la contemplació de la flora d’aquests contorns,

poc coneguts.

Hora de trobada: a les 8 del matí, davant del Centre
Cultural Caixa.

Tornada: al voltant del migdia.

Desplaçament: en cotxes particulars.

GRUP D’ORNITOLOGIA
SORTIDA A LES LLACUNES
D’ESTANYA (Ribagorza) I A LA
VALL DELS VOLTORS (La Terreta,
Pallars Jussà)

Dissabte i diumenge, 16 i 17 de maig

Iniciarem la sortida visitant les poc conegudes llacu-
nes d’Estanya, d’orígen kàrstic i que es troben enmig
d’un interessant paisatge de secà prop del Montsec
d’Estall. Tot seguit, ens acostarem a les Serres de
Sant Gervàs (Pala del Teller 1.890 m) i del Castellet
(Pui de Lleràs 1.695 m) que emmarquen la subcomar-

ca de La Terreta formant una gran depressió prepiri-
nenca dividida pel riu Noguera Ribagorçana entre
Aragó i Catalunya. 

La vegetació original ha estat substituïda gairebé
totalment per pastures i per coníferes, però encara
queden boscos de planifolis com la Roureda d’Aulàs,
de roure de fulla petita (Quercus faginea) i roure mar-
tinenc (Quercus humilis), i la fageda de Castellet. De
l’avifauna d’aquest espai podem destacar les impor-
tants colònies de voltor comú i aufrany, la presència
del trencalòs i d’altres rapinyaires com l’àliga marcena,
l’àguila daurada, el falcó pelegrí, el milà reial i el negre,
etc. a banda de molts altres ocells com la merla blava,
els picots gros i petit, el pica-soques blau, la gralla de
bec groc, etc.

Aquest espai serà l’objecte de la nostra visita, concre-
tament recorrerem l’anomenada Ruta dels Voltors que
ens portarà als pobles de Torre de Tamúrcia, on visita-
rem el Casal dels Voltors, Espluga de Serra, Sapeira i
Pont d’Orrit. També podrem gaudir de la fauna del
bosc de ribera que ressegueix el riu Noguera
Ribagorçana.

Sortida: 6:30h a la Rambleta del Pare Alegre, canto-
nada amb Navas de Tolosa.
Cal portar: Roba i calçat adequats, prismàtics i
esmorzar.
Reunió preparatòria: dia 13 a les 20 h. Cal apuntar-se
a la sortida abans de la reunió trucant als telèfons de
contacte per tal de preveure l’allotjament.

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

Altres activitats: Xerrada “Coneguem els ocells de
Terrassa” a càrrec de membres del grup al Centre
Cívic President Macià el dia 28 de maig a les 19 hores.

Recordeu-vos que aquest mes ens trobarem el dia
13 de maig a partir de les 20:00 hores al local del
Centre per tal de preparar activitats, sortides, etc.

AMB EL SUPORT DE:
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SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

COVA DEL SERRAT DEL VENT
Dissabte i diumenge, dies 23 i 24 de maig

Exploració d’aquesta importantíssima cavitat excava-
da en gresos i situada al terme de Tavertet (Osona).

Descoberta el 1979, actualment, amb els seus 4.273
m, és la tercera cavitat de més recorregut de
Catalunya, darrera de la cova Cuberes (13.386 m), al
Pallars Jussà i de la cova dels Meandres de Sal de
Cardona (4.300 m).

Per a més informació caldrà que us adreceu a la SIS,
els dijous a partir de les 10 de la nit.

SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

Notes:
Per assistir a les sortides cal tenir la targeta de
federat de la FEEC.

Les reunions preparatòries, seran el dijous
abans de la sortida, a les 10 de la nit al Centre.

És obligatori l’ús de l’ARVA.

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA

MAIG

Dissabte i diumenge, dies 30 i 31

PIC D’ANETO (3.404 m) (Alta Ribagorça)

Dificultat: ***

Vocal: David Aragay.

Dies 20 i 21 de juny

COVA CUBERES
(Conca de Dalt, el Pallars
Jussà)
Informarem en el Periòdic Mensual de juny.
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Cim-traça, som un grup de gent jove aficionada a la mun tanya.
Realitzem una sortida al mes que s’organitza conjuntament
entre tots els components del grup en una reunió prèvia.

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

T’hi esperem!!!

Dificultat: FÀCIL *
MITJANA **
DIFÍCIL ***
MOLT DIFÍCIL ****

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

SENDERS DE GRAN RECORREGUT
DE LA JONQUERA A TERRASSA (GR 2)

8a etapa. Santuari Puig - L’Agulla -
Aiguafreda (24,280 km)
Diumenge, dia 10 de maig

Per arribar fins al santuari de la Mare de Déu de Puig-
L’Agulla, punt d’inici d’aquesta vuitena etapa, s’haurà
de fer una lleugera pujada d’uns 15 minuts des del
poble de Vilalleons, doncs l’autocar no ens hi pot por-
tar. Santuari de pelegrinatge marià, Puig-L’Agulla és
l’indret més famós de Vilalleons i un dels centres pia-

dosos més visitats de la comarca. Des de la part
esquerra del santuari seguirem un sender que ens
portarà al Turó de l’Enclusa, on hi ha un vèrtex geodè-
sic i una antena. A la baixada, passarem per diversos
colls, com la collada del Vilar, per on passa la carretera
de Vic a Viladrau, el coll de Taradell, punt de connexió
amb el PR C-42 el qual seguirem juntament amb el GR
2, i el collet de Guaitallops, per on creua el camí ral de
Taradell a Viladrau.

XL CURS D’EXCURSIONISME

Dimecres, 6 de maig Xerrada sobre la història de l’alpinisme

Dissabte i diumenge,
9 i 10 de maig

Sortida al Pedraforca

Dimecres, 20 de maig Preparació de la sortida

Dissabte i diumenge,
23 i 24 de maig

Sortida sorpresa

Dimecres, 3 de juny Conferència sobre descens de canons i engorjats

Dissabte i diumenge,
6 i 7 de juny

Descens d’un barranc

Dimecres, 17 de juny Cloenda del XL Curs d’Excursionisme
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Després de passar un torrent, arribem al Pont del Molí
dels Horts, per on passa el riu Gurri, i seguidament
entrem a Seva, a la Plana de Vic, on destaca l’esvelt
campanar romànic de l’església de Santa Maria.
Passada la carretera de Seva a Palautordera, troba-
rem algunes masies com la Casanova de Figueroles,
can Prat i la masia del Maset, fins a entrar a la pobla-
ció del Brull, municipi plenament muntanyenc, ja que
arriba fins a la Creu de Matagalls. Al Pla dels Monjos
trobarem can Casademunt, i un xic més endavant el
Mirador, des d’on podrem contemplar una bella vista
sobre el Pla de la Calma i la riera de Picamena.

Un cop passada la pista que porta al Bruguer, que és
la Granja Agrària del Montseny, trobem un dolmen a la
dreta del sender, que cal visitar. Seguidament, passa-
rem per can Serra de l’Arca, casa que queda a l’es-
querra del camí i poc després entrem pels primers
carrers d’Aiguafreda: carrer Maragall, carrer Barcelona
i carrer d’Avencó, fins arribar al Pont de l’Abella, sobre
el riu Congost. Aiguafreda ja és una població gran,
que pertany al Vallès Oriental, i encara que hi ha algu-
nes cases dels segles XVII i XVIII, amb portals de
pedra dovellats, el conjunt de la població té l’aspecte
d’un poble modern a causa del fort creixement de la
indústria i de l’estiueig.

Just abans de creuar el Pont de l’Abella hi ha el final
del sender GR 2. Punt de confluència amb el GR 5, el
qual per l’esquerra va en direcció al Tagamanent, i per
la dreta vers els cingles de Bertí. A partir d’aquest
punt, les dues properes etapes fins arribar a Terrassa
es faran aprofitant trams del recorregut Matagalls-
Montserrat i del GR 173, el Vallès Natural.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+470 m) (-790 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 7 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 27 d’abril al 6 de
maig, ambdós inclosos, de 7 a 9 del vespre.

Notes: L’organització es reserva el dret a tancar la ins-
cripció abans de la data prevista en el cas d’exhaurir-
se les places de l’autocar, no obstant farem un segon
autocar si el nombre d’inscrits ho permet. Us recor-
dem que el dimecres, dia 6, 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: 13 € per als socis, 23 € per als
no socis.

Organitza: Vocalia de Senders.

Més informació actualitzada:
www.vocaliadesenders.blogspot.com

Vocals: Hermo, tel. 646 536 187; Enric, tel. 687 558 875;
Joan, tel. 629 074 770; Àngel, tel. 699 390 957 i Montse,
tel. 669 154 950.

SENDERS DE GRAN RECORREGUT
DE LA JONQUERA A TERRASSA (GR 2)

9a etapa. Aiguafreda - Sant Llorenç
Savall (29,540 km)
Diumenge, dia 31 de maig

A Aiguafreda, sortim des de la plaça on hi ha el
monòlit commemoratiu de la inauguració del GR 2
(La Jonquera-Aiguafreda), al costat del pont de
l’Abella sobre el riu Congost. Fins a Sant Llorenç
Savall seguirem la ruta de la clàssica Matagalls-
Montserrat, amb magnífiques panoràmiques de la
vall del Congost al llarg de la pujada al Grau del
Sunyer. El camí creua el riu Congost juntament amb
la ruta Verdaguer i el GR 5. A la sortida d’Aiguafreda,
el camí se separa de les rutes anteriors per dirigir-se
al Grau del Sunyer i al coll de Taló, per on passa la
carretera de Centelles a Sant Feliu de Codines. Se
segueix pujant per arribar al coll i els Turons del
Fabregar. Al collet del Marsó gaudirem de boniques
vistes sobre la capçalera del riu Rossinyol; al fons
podrem veure la població de Castellterçol. De segui-
da, arribem a la carretera C-1413, que seguirem a la
dreta creuant el riu Tenes pel pont de les Ferreries,
molt a prop de Sant Quirze Safaja.

Després de passar per algunes urbanitzacions, la ruta
torna a pujar cap el coll de Poses, on trobem la carre-
tera de Caldes a Moià. Ens trobem amb el GR 177 que
no deixarem fins al coll de Matafaluga. Abans, però
arribarem al coll de Termes, punt de confluència amb
la ruta Codinenca. A partit d’aquest coll, hi ha un llarg
tram carener amb magnífiques vistes de les munta -
nyes de l’entorn, travessant un munt de collets fins al
coll del Pi d’en Guàrdia, punt de coincidència amb el
PR C-145 que ve de Granera, i el coll de Vinardell,
sota una gran torre de conducció elèctrica.

A partir d’ara, la panoràmica s’eixampla sobre les
rodalies de Sant Llorenç Savall amb el massís de Sant
Llorenç del Munt com a teló de fons. Des del coll del
Vinardell, la ruta davalla lentament per arribar, per fi, a
Sant Llorenç Savall, a la capçalera del riu Ripoll. Una
tercera part del seu territori forma part del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac.
Arribem a la plaça Major, final d’etapa.

Dificultat: *** (s’ha de tenir en  compte la llargada i el
desnivell acumulat).

Desnivells acumulats aprox: (+1.100 m) (-890 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 7 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 18 al 27 de maig,
ambdós inclosos, de 7 a 9 del vespre.

Notes: L’organització es reserva el dret a tancar la ins-
cripció abans de la data prevista en el cas d’exhaurir-
se les places de l’autocar, no obstant farem un segon
autocar si el nombre d’inscrits ho permet. Us recor-
dem que el dimecres, dia 27, és l’últim dia d’ins -
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PETITES TRAVESSADES 
FAMILIARS 
–CLXXVI– 2a època

DESCOBRINT LES MUNTANYES DE
PRADES

Diumenge, dia 17 de maig de 2009 

Volent conèixer un espai de les muntanyes de Prades
hem escollit el poble de Capafonts que gaudeix d’un
entorn privilegiat per la seva abundància d’aigua, pels
seus camps de conreu i els seus boscos d’alzinars i
pinedes a les parts altes, i això acompanyat per uns
torrents feréstecs i unes cingleres impressionants ja
que el terreny d’aquest massís és totalment calcari i es
poden veure coves i balmes constantment. 

L’objectiu és visitar la part alta del riu Brugent, passant
per l’anomenada font de la Llúdriga, una surgència per-
manent que dóna nom al mateix riu. 

Sortim, doncs, del poble, baixem ja cap al riu Ribatell i
el travessarem per un pas, agafant una pista durant
prop d’un quilòmetre i per deixar-la en acostar-nos al riu
Brugent, trobant un bonic sender que ens permetrà
observar de ben a prop una sèrie de gorgs d’aigua
transparent. Seguint el camí trobem ja la font de la
Llúdriga,  lloc on  esmorzarem. Seguirem un petit i cos-
terut sender molt cobert de vegetació, però molt ben
senyalitzat fins a una cruïlla, on surt un caminet que
porta en 10 o 12 minuts a la cova de les Gralles. És una
cova balma d’una alçada d’uns 50 metres i que, quan
baixa aigua després d’un temporal, forma un salt
impressionant, perquè la cova és ben bé al mig del
torrent. Aquesta visita la fem facultativa perquè per arri-
bar-hi s’ha de passar per uns grans blocs de pedra,
malgrat que no hi ha dificultat. Desfarem el camí per
tornar a arribar a la cruïlla i després continuarem pujant
fins a trobar el pont de Goi, pont natural de roca produït
per l’erosió de l’aigua. Primer el passarem per sota i
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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: 13 € per als socis, 23 € per als
no socis.

Organitza: Vocalia de Senders.

Més informació actualitzada:

www.vocaliadesenders.blogspot.com

Vocals: Hermo, tel. 646 536 187; Enric, tel. 687 558 875;

Joan, tel. 629 074 770; Àngel, tel. 699 390 957 i Montse,

tel. 669 154 950.

PROPERA I ÚLTIMA ETAPA DE LA TEMPORADA
Diumenge, dia 21 de juny

SANT LLORENÇ SAVALL - TERRASSA (22,660 km)
DINAR DE GERMANOR

Aquesta serà una etapa atípica, amb trams de la Matagalls-Montserat i del GR 173-1, fins arribar al centre
de Terrassa. Per acabar la jornada en un ambient de germanor, com ja és tradicional, farem el dinar de 
cloenda de temporada al restaurant l’Arcada.

El preu del dinar, amb cafè inclòs, serà de 22 €, però no us espanteu, doncs els qui heu vingut periòdica-
ment a les etapes del GR 2 us sortirà molt més barat, segons el nombre d’etapes que hàgiu fet, ja que la
Vocalia de Senders pagarà una part del dinar. El menú es podrà triar el mateix dia al restaurant.

El menú estarà format per:

· Un pica-pica a base de: formatge, fuet, olives, pa torrat amb anxoves de l’Escala i escalivada, pinxos de
pinya o meló amb pernil, llagostins, torrades amb salmó fumat, bunyols de bacallà, croquetes, calamars a
la romana, cloïsses i morralla de peix.

· Un segon plat a escollir entre: cabrit arrebossat, escalopa de llom, sèpia a la planxa, salmó a la planxa, xai
a la brasa, rodó de vedella amb bolets i butifarra a la brasa.

· Postres, pa, vi, cava i cafè.
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després el creuarem per sobre, on la vista sobre la vall
i les muntanyes del davant és espectacular. Ens anem
acostant a la font Nova, situada als plans dels Motllats,
que traduït al llatí té el nom de Monte Latus (“muntan-
ya ampla”). Dues coses ens criden l’atenció d’aquesta
muntanya  ampla: la petita i modesta font Nova i el gran
altiplà que de sobte ens surt després de passar per
aquesta vall dreta i feréstega. D’aquest pla surt un camí
que porta a la Mussara, un poble enrunat sense habi-
tants, i un altre que mena, després d’un llarg recorregut,
al poble de Mont-ral. Nosaltres seguim el nostre, que
ens porta al barranc de la Pixera; aquest camí, ja de
baixada, passa pel costat d’unes cingleres que ens per-
meten veure i visitar coves i balmes, i entre aquestes la
més important, la cova del Grèvol, anomenada així per
un grèvol que està situat al davant. També trobarem la
font de l’Escudelleta, d’on surt un fil d’aigua de la roca.
Baixant pel barranc de la Pixera trobem també uns sal-
tets d’aigua que, quan bufa la tramuntana, és aixecada
o polvoritzada i forma una broma de fumerol blanc.
Resulta un espectacle insòlit que la gent gran del poble
definia molt bé: és l’únic lloc del món on l’aigua, en lloc
de baixar, puja. Continuarem fent camí, trobant una
altra roca foradada, que passarem per dintre i veurem
el poble de Capafonts emmarcat pel forat de la roca. En
40 minuts més ja hem arribat al lloc on ens espera 
l’autobús. Els no caminadors esmorzaran al poble de

Capafonts, al bar El Grèvol, i després podran visitar el
poble, amb molt bones vistes, i observar el turó de
Picorandan, de 990 m, i a l’altre costat el pic de la
Penya Roja, de 1.029 m. Seguidament es visitarà la
població de Prades i tots els monuments més impor-
tants: vistes de muralles antigues, portals d’entrades,
l’església, el castell, etc. Després, en autobús sortirem
de Prades en direcció a l’ermita de la Mare de Déu de
l’Abellera, anclada sota la protecció d’una balma. Al
mateix lloc, caminadors i no caminadors dinarem en
una zona de pícnic equipada amb aigua, fogons, taules
i bancs de pedra sota una gran pineda.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos de
Terrassa, a les 6 hores del matí.

Temps de marxa efectiva a peu: 4 hores i mitja apro-
ximadament.

Dificultat: *.

Desnivell de pujada: 300 m.

Pressupost: 18 € els socis i el no socis 28 €, que
caldrà fer-los efectius en el moment de la inscripció.

Tornada: A la vesprada.

Inscripcions: del 4 al 14 de maig.

Informació: Jaume Galofre, telèfon 93 785 11 23 i
Mercè Torras, telèfon 93 788 32 83.

PROGRAMA PER AL CICLE 2008-2009
Maig 17 Descobrint les muntanyes de Prades inscrip. 04 al 14 Baix Camp

Juny 27-28 CLOENDA DEL CICLE
CINGLES DEL SOBRARBE (Bielsa) inscrip. 15 al 25 Sobrarbe

PETITES TRAVESSADES 
FAMILIARS 
–CLXXVII– 2a època

CLOENDA DEL CICLE D’EXCURSIONS 2008-09

CINGLES DEL SOBRARBE
Dies 27 i 28 de juny del 2009

En aquesta sortida anirem a dues valls pirinenques per
veure dos circs glacials esculpits durant els últims 60
milions d’anys.

La primera és la Balle Berde o vall de Pineta, amb el
circ glacial dit de Pineta o Bielsa  presidit pel tercer pic
més alt dels Pirineus, el Mont Perdut, de 3.355 m, i la
seva glacera, que cada any va disminuint a causa del
canvi climàtic.

La segona és la vall de Barrosa, amb el circ glacial dit Cul
de Barrosa i el seu pic més alt, la Munia, de 3.134 m.

Nosaltres hauríem volgut portar-vos a fer un cim, però
cap d’ells, tant per l’aproximació com pel desnivell,
queda dins dels nostres límits. Així doncs, arribarem
als refugis de la Larri i de Barrosa per gaudir de les
espectaculars panoràmiques de tots els cingles.

Dissabte:

Sortirem de Terrassa i farem la primera parada per
esmorzar passat Lleida, a la Cerdera. La segona para-
da serà a l’Aínsa, capital del Sobrarbe, situada a l’ai-
guabarreig dels rius Ara i Cinca, per deixar-hi els no
caminadors i des d’aquí ja veurem els primers cingles
del Sobrarbe, els de la Peña Montañesa i els del
Castillo Mayor.

Amb l’autocar, els caminadors seguirem Cinca amunt,
travessarem els cingles del congost de Las Devotas i
un cop a Bielsa, l’autocar ens pujarà per La Balle
Berde o Pineta fins al parador de Bielsa.

Pel costat de l’ermita de Pineta començarem a cami-
nar, però no per un bosc de pins com el seu nom indi-
ca (pineta = pineda), sinó per un bosc d’avellaners i
boixos que canvia més amunt a faigs, fins a arribar a
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una pista oberta on podrem anar contemplant tots els
cingles dels cims d’aquesta vall: el Mallo Gran, Puntas
es Berdes, A Zuqueta, Punta de Monesma, les tres
Maries (Zuca Plana, Zuca Roncha i Zuca Punchuda),
El Zucón i després del coll d’Añisclo: Punta de las
Olas i les Tres Serols (Sum de Ramond, Mont Perdut i
Cilindre de Marboré) i a l’esquerra de la vall, pic de
Pineta, Punta Felqueral i Montaspro.

Seguirem per la pista fins a arribar al refugi dels plans
de la Larri. Per aquests plans també baixava una altra
llengua glacial. En el cas que la temperatura hagi estat
l’escaient, trobarem aquests prats sembrats de lliris
dels Pirineus en plena floració... esplèndid!, són blaus
amb una ratlleta groga, però n’hi pot haver algun d’albí.

Aquí seguirem veient més cingles, els dels pics: pic la
Capilla, Tromacal, Punta de la Meseta, pic de la Pala i
Puntas Blancas.

Dinarem aquí als plans de la Larri de cara al circ de
Pineta veient la cascada del riu Cinca en forma d’Y,
que és el que corre per aquesta vall.

Després de dinar recularem un tros de pista passant
per la cascada del riu la Larri, que baixa dels plans,
i a continuació seguirem pujant per un caminet cada
cop amb menys arbres per arribar a la cascada del
Cinca, que baixa de la glacera del Mont Perdut...
Impressionant! Si des d’aquest punt guaitem tota la
vall als nostres peus veurem perquè en diuen La

Balle Berde. Tots els cingles de l’esquerra també
estaran a la nostra vista: el Chinipro, pic de l’Estiba
i la serra d’Espierba.

Satisfets, ja solament ens quedarà retornar a l’aparca-
ment per la pista que travessa el bosc de pi negre on
ens esperaran els no caminadors per anar tots junts a
l’hotel del Càmping Bielsa.

Abans, però, d’arribar-hi farem una parada per veure
l’obra de l’artista iranià Siah Armajani que té per nom
Mesa Pic-nic para Bielsa.

Des de l’hotel encara podrem veure el Mont Perdut.

Qui vulgui pot visitar Bielsa, just a la confluència entre
el Cinca i el Barrosa, tot caminant (20 minuts a peu)
des de l’hotel abans o després de sopar. Punts d’in-
terès, l’església i l’ajuntament.

Diumenge:

Després d’esmorzar a l’hotel l’autocar ens deixarà a
l’Hospital de Parzán. Començarem a pujar per una
pista on anirem trobant uns plafons indicatius que
expliquen que en aquest vessant hi ha unes mines on
treien minerals de plata, de plom i de ferro. També hi
trobarem vestigis de les instal·lacions de rentar-los 
i triturar-los, i part del mecanisme i el cable que 
feien servir per baixar-los de la muntanya que era 
molt modern pel seu temps, ja que les vagonetes 
eren desembragables com ara ho són els teleselles. 

Zigues-zagues a Cap de Llong

CET 95_Maig_09B:CET 78_octubre 07  27/4/09  13:10  Página 18



19

El curiós és que aquests minerals no venien a
Espanya, sinó que un altre cable que pujava per la
vessant contrària els portava directament a França.

Tot pujant ja veurem el pic Rubiñera, de 3.005 m, amb
els seus grans plecs i diferents colors.

Arribarem al refugi de Barrosa, a 1.745 m. Des d’a-
quest punt podrem contemplar tot el gran circ glacial
amb els cingles caient en vertical dels pics Rubiñera i
la Múnia, de 3.134 m, amb la característica franja
blanca; depenent del temps hi podrem veure més o
menys neu. Retornarem pel mateix camí i seguint el
curs del riu Barrosa.

L’autocar amb els no caminadors ens vindrà a buscar
a l’Hospital de Parzán per anar a dinar tots junts a
l’hotel Càmping Bielsa.

Programa per als no caminadors:

Dissabte:

Un cop a l’Aïnsa entraran al nucli antic pel castell, del
qual sols queden les muralles, que envolten el gran
pati d’armes i una torre. Paga la pena pujar a la mura-
lla de la dreta per veure el riu Ara i tornar a pujar a la
muralla de llevant, on hi ha el mirador sobre l’Aínsa i
l’embassament de Mediano.

A continuació travessaran uns jardins per anar a parar
a la plaça Major porxada (s. XII-XIII), on hi ha l’esglé-
sia de Santa Maria, amb la cripta, a la qual es pot 
baixar pel costat de l’altar, i la torre del campanar, a la
qual es pot accedir des del carrer.

Podran passejar pel carrer de Santa Cruz que surt del
costat de l’església i arribar a la placeta del Salvador,
i des d’aquí tornar pel carrer Major, on hi ha el restau-
rant Fes al número 22 i on, si no han agafat el dinar, es
pot menjar per uns 15 €. Si ho fan als restaurants de
la plaça Major, el menú els sortirà per uns 25 €. Els
que portin el dinar podran fer-ho als jardins entre la
plaça Major i el castell. L’autocar els passarà a buscar
a les 4 de la tarda al mateix aparcament on els haurà
deixat al matí i aniran a buscar els caminadors al cap-
damunt de La Balle Berde o Pineta per veure els cin-
gles amb la cascada i l’ermita, i, si volen, també entrar
al Parador.

Diumenge:

Serà un passeig en autocar. Després de deixar els
caminadors a l’Hospital de Parzán, passaran a França
pel túnel de Bielsa per anar al llac d’Oredón i al de Cap
de Long, i veure el circ glacial format pels cingles des
del pic Long, Tres Consellers, Néouvielle i fins al
Ramoun.

Cascada del Cinca
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HORITZONS

LES ROQUES REBREGADES DEL CAP
DE CREUS

Dissabte, 9 de maig de 2009

El Cap de Creus, allà on els Pirineus s’enfonsen al mar.
Un indret encara salvatge on les aigües de la pluja sal-
ten de toll en toll fins a la mar brava, els gavians re-
posen a les roques i els cabirols s’amaguen entre la
vegetació reptant i de formes arrodonides per la força
de la tramuntana. L’acció del mar i del vent carregat
de salobre ha escolpit roques de formes capricioses,
textures tallants i dibuixos increïbles, dissenys dignes
del més visionari dels genis de l’estètica.

Començarem al Prat del Pagès, a la carretera que
comunica Cadaqués amb el Cap de Creus, just en el
punt on el GR-11 deixa els camins de l’interior del Cap
per seguir la carretera fins al far. Seguirem els senyals
blanc i vermell en direcció a l’oest mentre ens endin-
sem en el paisatge interior de la península del Cap de
Creus format per clapes de la vegetació baixa i eixuta
del Cap i per les roques malmeses per la salabror del
mar i les tramuntanades. El camí és ample i còmode.
Passarem pel Mas de Rabassers de Baix, ben conser-
vat, i pel Mas de Rabassers de Dalt, en runes.

En un pla elevat, deixarem el GR per desviar-nos a la
dreta per un camí que, mica en mica, es va estrenyent
i es converteix en un viarany que s’endinsa en les
màquies que cobreixen aquesta part de parc natural.
Una barreja d’arbusts –brucs, càdecs, murtres i este-
pes– pinten aquesta terra eixuta i feréstega amb tots
els colors del verd i, si hi ha sort amb l’estació, amb
una profusió increïble de flors de tots els tons. Al
començament, el camí segueix fidelment la direcció
nord-oest. Va buscant comes i petites valls vorejades
per suaus esquenes de roca fins que trobem un tren-
call. Prenem el camí de la dreta, marcat amb ratlles de
pintura de diversos colors. 

Hem entrat en un laberint i el traçat del camí així ho
demostra. Ara, fa voltes i revoltes en aquest paisatge
de somni surrealista: roques de tots colors trencades
i rebregades, una vegetació espessa aixafada contra
el terra pel vent dels boixos, que sovint bufa en aques-
tes terres i al fons, sempre, el mar. Sovint sembla que
ens faci seguir un itinerari capriciós, creat dins del cap
d’un boig que ens vol fer perdre el nord, però el camí

CAMINADES 
PAS A PAS

SORTIDA MATINAL 
A LA CREU DE SABA
(Mirador del Baix Llobregat)

Dissabte, dia 23 de maig de 2009

ITINERARI

Can Mimó - Pla del Fideuer - Font de la Pastora - Font
del Mateu - Ruïnes del Mas del Puig Ventós - La Creu
de Saba - Restes i ermita de Sant Pere Sacama - Antiga
estació d’Olesa - (RENFE).

- Lloc i hora de sortida: a les 7,30 hores del matí
davant del Centre Cultural, en cotxes particulars.

- Inscripció: de l’11 al 21 de maig, a la cartellera del
Centre.

- Informació: telèfon 93 783 85 20.

Temps de marxa per als caminadors:
Dissabte, 4 hores.
Diumenge, 3 hores.

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

Tornada: diumenge al vespre.

Pressupost: 90 € els socis i 100 € els no socis (viat-
ge, sopar i dormir dissabte dia 27, esmorzar i dinar
diumenge dia 28 a l’hotel Càmping Bielsa).

Inscripcions: del 15 al 25 de juny, limitades a 54 
places. A causa d’aquesta limitació, els socis tindran
preferència.

Cal que prèviament us organitzeu en possibles
grups per ocupar les habitacions d’acord amb el
següent llistat:

• 3 habitacions de 4 places (1 llit de matrimoni i
dos llits individuals, en dues sales).

• 4 habitacions de 3 places (1 llit  de matrimoni
i 1 llit individual).

• 4 habitacions de 2 places (2 llits individuals).

• 7 habitacions de 2 places (1 llit de matrimoni).

• 2 apartaments de 4 places (1 llit de matrimoni
i 2 llits individuals, en dues sales). 

Informacions:

Els caminadors portaran el dinar i la beguda del dis-
sabte a la motxilla, i separat de la resta de l’equipatge
que quedarà a l’autocar.

Els no caminadors podran portar el dinar del dissabte
a la mà, i separat de la resta de l’equipatge que tam-
bé restarà a l’autocar però, si volen, podran anar a
dinar pel seu compte al restaurant.

Vocals: Maria Gràcia Celma, telèfon 93 788 28 34.
Paquita Soler, telèfon 93 731 77 03.
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segueix fidelment l’únic pas possible en aquest
terreny ple d’esquerdes, forats i sorpreses.

Finalment, es decideix a perdre alçada i baixar a la
cala Galledera. La vista de la cala, just abans de
començar a perdre alçada, és excepcional. Un cop hi
arribem, ens sorprendrà el petit bosquet de pins que
ha sobreviscut a recer de les roques que tanquen la
cala i la cabana amagada que hi van construir pesca-
dors fa una colla d’anys. S’acaben els senyals que ens
han dut fins aquí, però una mirada atenta descobrirà
petites línees de color groc, que sovint es confonen
amb els líquens que cobreixen la roca. Cal procurar no
perdre-les perquè són les que ens duran fins a la cala
Portaló seguint un itinerari sense camins que travessa
a mitja alçada els vessants de roca nua que s’enfon-
sen a la Galledera. Després del vessant rocallós enfi-
larem amunt per una valleta seca coberta de vegeta-
ció fins al coll que separa la Galledera de la cala
Portaló. Només ens caldrà seguir el caminoi que 
baixa del coll a la cala, travessar la platja sorrenca i
enfilar-nos a l’altre vessant per trobar les restes d’una
antiga pista que ens durà un altre cop a la carretera.

Seguirem l’asfalt en direcció al far durant uns set
minuts i deixarem la carretera principal per prendre la

que baixa al pla de Tudela, on s’assenten les runes del
Club Mediterranée i on les roques ens presenten les
formes més capricioses. Estem a la zona de les bès-
ties de pedra i els noms que la cultura popular ha
donat a aquestes roques –l’àguila, el gos, el camell, el
conill...– ho deixen ben clar. També és interessant veu-
re les runes del poble de vacances que una empresa
francesa va construir aquí el 1962 amb el vist-i-plau
del general Franco. El Ministerio de Medio Ambiente
es va comprometre a ensorrar-les l’any 2007, però
aquí estan, dempeus i plantant cara a les tramuntana-
des i les llevantades.

El camí ens porta fins a la cala Culip, ja a l’ombra del
far. Pel camí trobarem algunes de les bèsties més
conegudes i, també, la roca que va inspirar Salvador
Dalí per a un dels seus quadres: el Gran Masturbador.
Un cop a la cala Culip, el camí torna a la carretera, que
seguirem fins el far del Cap de Creus, punt final del
nostre itinerari d’avui.

Hora sortida: a les 6 del matí a la Rambla, davant del
Centre Cultural.
Durada: 4 hores.
Desnivell: +550 m aproximadament.
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Distància de l’itinerari: 11 km.
Característiques: Travessa des del Prat del Pagès, a
la carretera de Cadaqués a Cap de Creus, al far del
Cap de Creus.
Dificultat: Recorregut que combina trams de bon
camí amb itineraris per damunt la roca, sense fressar
i amb un sòl desigual. Cal estar avesat a caminar per
la muntanya. 
Material recomanat: És necessari portar aigua, botes
de tresc, crema solar, roba d’abric i protecció per a 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 Horit zons,
el vostre nom i telèfon de contacte o bé a la secretaria
del CET.
Vocals: Imma Pla, Narcís Serrat i Francesc Muntada.
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LES PETITES TRAVESSADES,
EL “CENTRE” 
I QUELCOM MÉS... (III)

Per fi avui toca ocupar-nos del “i quelcom més...”, tal
com figura en l’anunciat.

A la vista de les activitats realitzades pel Centre en el
2008, les quals es detallen en el programa del mes
d’abril, hom pot comprovar que els moviments que
s’hi anoten no són gens menyspreables.

Darrera la tranquil·litat silenciosa del dia a dia, que es
respira en el saló de tertúlies del nostre casal, gene-
ralment ocupat per veterans, s’hi amaga l’esplendoro-
sa vitalitat que es manifesta en les xifres que resulten
de l’estudi realitzat.

Imaginem-nos la remor o guirigall que s’originaria en
el cas d’un hipotètic encontre de tots els elements que
componen les diverses seccions existents a l’entitat.
No cal dir que contrastaria fortament amb els tranquils
silencis d’aquells tertulians. Aquell bruit, però, no serà
la conseqüència d’aquells silencis, amplificats?

Si bé a la vista de les activitats desenvolupades,
podem sentir-nos satisfets, sempre hi ha un però. I em
referiré a la manca del nexe d’unió o compromís que
hauria d’existir entre els associats i l’entitat.

Cal que tinguem en compte que el dinamisme impe-
rant, és fruit de moltes dècades, en el transcurs de les
quals, gent compromesa ha aportat idees i esforç a
l’objecte que la vida social del Centre sia quelcom
més que una corporació estàtica.

Si no ens impliquem en una major integració i en
possibles nous projectes, el risc de decadència serà
enorme.

En totes les entitats excursionistes s’acusa una impor-
tant devallada de socis. La nostra no és excepció. La
tasca de recuperació és obra de tots. En aquest
aspecte permeteu-me que faci esment d’un record
dels difícils anys quaranta. Els que per a nosaltres era
la gent gran, portaven a la butxaca unes propostes de
socis per a endossar-les a amics o amistats. Els
temps han canviat, però la idea continua sent vàlida...

Superem els 2.000 socis, però en calen més. El Centre,
entitat quasi centenària, pot oferir a la societat del segle
XXI, un espai enriquidor i de convivència per a tothom
qui estima el país, l’esport, la natura i la cultura.

Pensem que la competència vergonyosa d’organis-
mes públics i no tan vergonyosa dels privats, no ens
fa cap favor. Tinguem present però, que els valors
immaterials que es poden oferir a casa nostra, mai els
podran brindar aquelles institucions o establiments
comercials.

Ens trobem en un moment difícil on la pèrdua de
valors s’accelera. Tal vegada seria interessant recor-
dar els que han conformat la vida de l’entitat des del
principi, a l’objecte de preservar-los. Els sintetitzaria
en els tres apartats següents:

En primer lloc hi situaria l’esperit de catalanitat i la raó
profunda d’estimar Catalunya, amb tot el que això
representa.

Després destacaria l’element clau de la nostra activi-
tat; els esports de muntanya.

I finalment l’amor i respecte per la natura. L’admiració
que tots els excursionistes tenim pel paisatge i la
natura, són part de la nostra essència.

Com afegitó caldria considerar que el Centre sempre
ha estat un referent, pel servei que ha donat a la nos-
tra societat a l’hora de fomentar la recerca, la defensa
del patrimoni cultural, la descoberta de nous horit-
zons, els valors de l’amistat i l’afany de donar a co -
nèixer tot aquest patrimoni del saber.

Modestament, crec que si continuem tenint en comp-
te els eixos bàsics d’actuació que hem esmentat,
superarem els obstacles que puguin presentar-se en
el futur curull d’incògnites que ens espera, però espe-
rançador si les coses es fan bé.

En aquests moments, s’apropen canvis en la direcció
del Centre Excursionista de Terrassa. El balanç que
poden aportar els que fins ara han estat al front de
l’entitat, es reflexa als inicis d’aquest escrit. Els que
recullin el relleu, cal que considerin que tot no està
inventat. Hi ha encara coses noves que mereixen
atenció i en citarem algunes que caço a l’atzar.

Seccions de nova creació:
- BTT (bicicleta de muntanya)
- Cinema i vídeo
- Història i art

Seccions a recuperar:
- Infants (amb prioritat)
- Esquí nòrdic
- Coral (nostàlgia per l’època Oltra)

Més enllà ens esperen nous reptes que de moment
semblen inaccessibles. Potser en un futur llunyà, hau-
rem o hauran de palar de:

- L’esport adaptat

- Casals d’estiu per a la mainada

- Atenció als immigrants (tasques d’informació i inte-
gració)

Manuel Planchat i Villacampa

Errades a tenir en compte, que s’originaren en el programa
d’abril:

- Diu Diada de Germanor 70a; hauria de dir 77a.
- Saló de Fotografia. El 70è concurs correspon a l’any

2009.
- “Ruta dels tres Monestirs”. La participació es limità a

tasques d’organització. El 2008 no hi hagué convocatòria.
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