
PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 96 - JUNY 2009
3a època

CET_96 juny09:CET 78_octubre 07  28/5/09  10:28  P gina 1



2

A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

JUNY 2009

Del 29 de juny - Inscripció final Campament de Vancances 2009 Centre
al 10 de juliol

1, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

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

- Les Gorges de Carança. Caminades Pas a Pas S. d'Excursionisme

6 i 7 dis. i diu. - Descens d'un barranc Curs d'Excursionisme

7, diumenge - Sortida pràctica 13è Curs d'iniciació a la fotografia de la natura Centre

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

9, dimarts - “El Massís de Sant Llorenç del Munt, 
12 itineraris pels camins perduts” Centre-Actes

- Sessió 13è Curs d'iniciació a la fotografia de la natura Centre

13, dissabte - Sortida Botànica al Pirineu S. de Ciències Naturals

- Festa de Sant Bernat Centre

14, diumenge - Festa de Sant Bernat a la Mola de Sant Llorenç del Munt Centre

15, dilluns - Reunió Campament de Vacances 2009 Centre

- Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

16, dimarts - Sessió 13è Curs d'iniciació a la fotografia de la natura Centre

17, dimecres - Cloenda del LX Curs d'Excursionisme Curs d'Excursionisme

18, dijous - Les "Petites Travessades Familiars" en imatges Centre-Actes

19, divendres - Assemblea General Extraordinària - Eleccions Centre

20 i 21, dis. i diu - Sortida al Ripollès. Grup d'ornitologia S. de Ciències Naturals

- Sortida de barrancs S.I.S.

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

22, dilluns - Sessió 13è Curs d'iniciació la fotografia de la natura Centre

- Projeccions col·lectives S. de Fotografia

27, dissabte - El Camí dels contrabandistes, de la Cerdanya a 
Engolasters per la vall de Madriu. Horitzons S. d'Excursionisme

27 i 28, dis. i diu. - Sortida a la cova Cuberes S.I.S.

- Petites Travessades Familiars –CLXXVII– 2a època
Cloenda de cicle S. d'Excursionisme

30, dimarts - Sessió 13è Curs d'iniciació a la fotografia de la natura Centre

- Dimarts a la fresca S.I.S.
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

Dissabte, 13 de juny

Plaça del Vapor Ventalló

– De les 6 a les 7 de la tarda:
BERENAR. Animació a càrrec de
Carles Cuberas.

– De les 6 de la tarda a les 9 de la nit:
MERCAT D’INTERCANVI de tot tipus
de material i objectes.

Sala d’Actes del CET

– A 1/4 de 8 del vespre:
Projecció de la pel·lícula “L’ALTRA
CARA DE LA FORCA”, commemorati-
va de la primera ascensió-escalada a
la nord del Pedraforca.

Plaça del Vapor Ventalló

– A les 9 de la nit:
SOPAR POPULAR. Preu: 6 €

– A 2/4 d’11 de la nit:
Música a càrrec del grup MUSCAT.

Diumenge, 14 de juny

La Mola de Sant Llorenç del Munt

– A les 10 del matí:
MISSA commemorativa i processó.

Morral del Drac

– A les 11 del matí:
ESCALADA col·lectiva.

Normes del mercat
– Queda estrictament prohibida la venda de productes o qualse-

vol canvi que impliqui l’ús dels diners.

– És important que els objectes a intercanviar estiguin tal i com
ens agradaria rebre’ls, en bon estat.

– Tothom és lliure de valorar el què ofereix com vulgui. Poden ser
més de dues les persones que participin en l’intercanvi i també
l’objecte a intercanviar.

– Tot allò que no heu pogut intercanviar us ho heu d’emportar. Ho
podeu reservar pel proper mercat.

– En cap cas es pot intercanviar productes perillosos o nocius
per a la salut, la població, el medi ambient o la qualitat i neteja
dels espais públics.

FESTA DE SANT BERNAT
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CAMPAMENT DE VACANCES 2009
Recordem a tots els qui hagin fet la pre-inscripció d’aquest campament que la inscripció final, i el paga-
ment de l’import restant, es durà a terme en l’horari habitual de Secretaria (de 7 a 2/4 de 10) del 29 de
juny al 3 de juliol i del 7 al 10 de juliol, aquests dies inclosos.

REUNIÓ PREPARATÒRIA DEL CAMPAMENT DE VACANCES 2009
Es convoca a tots els pre-inscrits al campament de vacances de 2009 a una reunió el dilluns dia 15 
de juny, a les 9 del vespre, a la nostra Sala d’Actes, per tal de repassar diversos detalls i requisits en
relació a l’organització d’aquest campament.

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

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)
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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 procediment i terminis a seguir, amb el següent :

CALENDARI ELECTORAL. MES DE JUNY:

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 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 votació 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 interessats/des i assistents/es puguin exercir el seu dret a vot.

Del 28 de maig al 2 de juny

– Termini per fer reclamacions
contra les candidatures presen-
tades.

Del 3 de juny al 5 de juny

– Resolució per la Junta Electoral
sobre les reclamacions contra
les candidatures presentades.

8 de juny

– Proclamació de les candidatu-
res definitives acceptades 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 GE -
NE RAL EXTRAORDI NÀRIA 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 ofi-
cial per part de la Junta
Electoral dels resultats defi-
nitius 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.
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13è CURS D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA 
DE LA NATURA

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA 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

• 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

FELICITACIÓ
Felicitem al nostre consoci Pau Pérez de Pedro per la concessió el passat mes d’abril de l’Orde Olímpica
del Comité Olímpico Español. En Pau és llicenciat en Geografia i en Ciències Geològiques. A part d’haver
estat becat pel Consell Internacional de l’Ecomuseu de la UNESCO, ha sigut durant 14 anys Director del 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i president de les federacions catalana i espanyola d’espeleologia.
Actualment és Tècnic Assessor d’Estudis per a la Protecció d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
El seu darrer treball publicat és el llibre “Olor de podrit, el despropòsit del Garraf”.
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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

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

BIBLIOTECA

Ingressat per adquisició:

– FEIJÓO SUÑOL; Jorge Carlos (dir.). Principat
d’Andorra. El país dels Pirineus. Foto-ruta interna-
cional, 2001. 

Cessió de documentació:

– La Biblioteca del CET ha cedit material documental
al Servei General d’Informació de Muntanya (Centre
de Documentació Alpina), sobretot butlletins de
centres excursionistes i diverses revistes de mun-
tanya que fins ara eren custodiades per la Biblioteca
del CET. Aquesta cessió garanteix la conservació i

difusió d’aquesta documentació ja que el Servei
General d’Informació de Muntanya té com a princi-
pal funció la preservació de qualsevol material, edi-
tat en qualsevol suport, que estigui especialitzat en
temes de muntanya (alpinisme, escalada, excursio-
nisme, exploració alpina...). En aquest sentit, el
material cedit per la Biblioteca del CET a aquest
Servei serà convenientment tractat i posat a dispo-
sició de tots els ciutadans per a la seva consulta.

Per a més informació:

– Servei General d’Informació de Muntanya (Centre de
Documentació Alpina): http://sgim.drac.com

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

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 resultats
a Catalunya, a càrrec d’Anna Dalmau, coordinadora
del projecte. El Projecte Orenetes és una iniciativa 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’Enric
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)

Presentació del llibre “EL MASSÍS 
DE SANT LLORENÇ DEL MUNT. 
12 itineraris pels camins perduts”

Dimarts, 9 de juny
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec del seu autor, Manel Cajide i Plaza.

El massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac
ha estat sempre considerat com un massís escola en
l’àmbit muntanyenc, però aquest recull d’itineraris farà
que ens adonem que és molt més que aquesta simple
afirmació. 

Es tracta d’una reserva natural d’una gran diversitat
d’elements que l’han portat a ser declarat Parc Natural
i que cal preservar entre tots. Per a l’autor, la mun -
tanya vallesana sempre li resta present i alhora prope-
ra. És la muntanya de casa, aquella que, com per a
tants altres terrassencs i vallesans, li permet d’oxige-
nar-se mentre es perd pels torrents, boscos, camins,
cingleres, agulles i turons d’una muntanya que l’autor
estima com cap altra i que amb aquesta guia ens pro-
posa conèixer-la i respectar-la.

LES “PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS” EN IMATGES

Dijous, 18 de juny del 2009
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

La vocalia de les Petites Travessades Familiars pre-
senta el resum de les deu sortides del cicle 2008-2009
intentant sintetitzar cada sortida amb l’harmonia que
requereix. Totes han estat pensades amb molta cura
per poder gaudir al màxim del nostre entorn. Esperem
que hàgim encertat amb el nostre propòsit. 

Estanys de Malniu i de Guils (Cerdanya) - Gisclareny
Saldes (Berguedà) - Un Passeig pel Neolític català (Alt
Empordà) - Tradicional Neules “De Marganell a Santa
Cecília“, Montserrat (Bages) - Tradicional Pessebres
“Les Gunyoles d’Avinyonet” itinerari pel Garraf
Medieval - Passejada marítima de l’Estartit - Cala
Montgó (Alt Empordà) - Volcans, colades i grederes.
Olot. (Garrotxa) - Ruta de Salamina - Sant Miquel de
Campmajor (Pla de l’Estany) - Serra de Busa
(Solsonès) - Cloenda de Cicle. El Capcir (França). Institut Català d’Ornitologia
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Dilluns, dies 1 i 15 de juny a 2/4 de 9. 

PROJECCIONS COL·LECTIVES
Dilluns, dies 8 i 22 de juny a 2/4 de 9.

SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA
SORTIDA DE BOTÀNICA 
AL PIRINEU

SETCASES I BAGA DELS CARBONERS
AMB EL SALT DEL COSSÍ, al final del
recorregut

Dia 13 de juny de 2009

Sortida de tot el dia per a la descoberta de la flora als
boscos subalpins, de pi negre i bosc de Ribera.

Dins del bosc podrem observar una varietat vegetal
important.

Lloc i hora de trobada: a les 7 del matí, al pàrquing
de l’estació d’autobusos, davant l’Hostal del Fum.

Desplaçament: en cotxes particulars, es repartiran
les despeses de peatge i gasolina.

Cal portar: calçat adequat, capellina, roba  d’abric,
l’esmorzar i el dinar.

GRUP D’ORNITOLOGIA
SORTIDA DE CAP DE SETMANA
AL RIPOLLÈS

Dissabte i diumenge, 20 i 21 de juny

Ens acostem a aquesta emblemàtica comarca del
Pirineu Oriental per tal de poder observar les espècies
pròpies de boscos de mitja i alta muntanya o prats i
roquissars alpins. Des de rapinyaires com l’àguila mar-
cenca, l’àguila daurada o el voltor fins a ocells forestals
com ara picots, pica-soques o pinsans passant per
aquells que habiten els rocams com la merla roquera.

L’itinerari previst es concretarà a la reunió preparatò-
ria així com l’allotjament per la nit de dissabte.

Sortida: 6:30 h a la Rambleta del Pare Alegre canto-
nada amb Navas de Tolosa. 

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

Reunió preparatòria: el dia 17 a les 20 h. Cal apun-
tar-se a la sortida abans de la reunió trucant-nos als
telèfons de contacte per tal de preveure l’allotjament.

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

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 resultats
a Catalunya, a càrrec d’Anna Dalmau, coordinadora
del projecte. El Projecte Orenetes és una iniciativa de
l’Obra Social de Caixa Catalunya desenvolupada amb
l’Institut Català d’Ornitologia. Presentació de l’Informe
sobre l’evolució de la població d’oreneta cuablanca a
Terrassa, a càrrec d’Enric Sanllehí, membre del Grup
d’Ornitologia de la Secció de Ciències del Centre
Excursionista de Terrassa. Es lliurarà una còpia de l’in-
forme als assistents.

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

SORTIDA PER CONÈIXER I
RECONÈIXER ELS OCELLS URBANS
DE TERRASSA

Dissabte, 6 de juny
A les 9 del matí a les esglésies de Sant Pere

Itinerari pel Parc de Vallparadís per veure i identificar
les espècies més comunes que viuen en aquest espai
verd central de la nostra ciutat.

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

PARTICIPACIÓ DEL GRUP
D’ORNITOLOGIA AL PROJECTE
ORENETES 2009

Des del Grup d’Ornitologia de la SCN ens seguim
 afegint a la iniciativa promoguda per la Fundació
Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya i l’Institut
Català d’Ornitologia basada en el seguiment dels nius
d’oreneta cuablanca (Delichum urbicum) presents als
pobles i ciutats de Catalunya.

Es tracta d’una iniciativa oberta a la participació de
tothom i per això us convidem a participar-hi doncs
l’àrea de la ciutat de Terrassa és prou gran. El període
de mostreig va del 15 de juny al 31 de juliol i troba-
reu la metodologia i tota la informació precisa a la
pàgina www.orenetes.cat.

Si us animeu a participar-hi preguem que us poseu en
contacte amb la Secció de Ciències trucant-nos als
telèfons següents: Toni Sanllehí 661 406 716 / Enric
Sanllehí 656 913 770 per poder coordinar les tasques
del mostreig del qual parlarem a la reunió del dia 3 
de juny.

Recordeu-vos que aquest mes ens trobarem els
dies 3 i 17 de juny a partir de les 20:00h al local del
Centre per tal de preparar activitats, sortides, etc. 

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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SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

SORTIDA DE BARRANCS

Dissabte i diumenge, dies 20 i 21

S’organitza aquesta sortida pels

afeccionats al descens de canons i

engorjats. La zona escollida és la

Serra de Guara, a Osca.

Per a més informació cal dirigir-se a

la SIS, dijous de les 22 a les 23 h a

l’estatge de la SIS, o be dirigint-se

a la secretaria del CET.

COVA CUBERES

Dissabte i diumenge, dies 27 i 28

Aquesta cavitat, de 13.386 m,
situada al terme municipal de
Conca de Dalt, al Pallars Jussà, és
la més  llarga de Catalunya.
S’intentarà dormir a la Sala del
Bivac. 

Informació: a la secretaria del
Centre o a l’estatge de la SIS, els
dijous a partir de les 22 h.

DIMARTS A LA FRESCA

Com ja ve sent costum quan arri-
ben els mesos d’estiu, s’organitza
un cicle de sortides espeleològi-
ques nocturnes per la zona de Sant
Llorenç del Munt i la Serra de
l’Obac. Se’n realitzaran cinc, totes
elles de fàcil exploració, ja que la
finalitat és passar-s’ho bé. El calen-
dari definitiu estarà exposat a la
web i a les cartelleres del Centre i
de la SIS. La primera sortida es farà
el dimarts dia 30 de juny i la darre-
ra el 28 de juliol.

SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

XL CURS D’EXCURSIONISME

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

AMB EL SUPORT DE:
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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)

10a etapa. Sant Llorenç Savall - Terrassa
(22,660 km)

DINAR DE CLOENDA DE LA TEMPORADA
Diumenge, dia 21 de juny

Aquesta temporada, que hem dedicat a aquest gran
recorregut tan especial com és el GR 2, tindrà un final
espectacular, no només per les sorpreses que hi
poden haver, sinó també perquè farem una entrada
triomfal a peu a la nostra ciutat, Terrassa, després
d’haver caminat més de dos-cents quilòmetres des de
La Jonquera. Ens hem de sentir cofois i orgullosos de
fer aquesta entrada pels carrers de Terrassa fins al
mateix centre de la ciutat.

Però no us penseu que per tractar-se d’una etapa pro-
pera a Terrassa, no tindrà gaire interès senderístic, tot
al contrari; no té gens a envejar a les altres etapes, és
realment un itinerari molt bonic: sortint de la població
de Sant Llorenç Savall, de seguida ens endinsem en
ple Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, per indrets
encisadors i de gran bellesa, i ben segur desconeguts
per a molts, amb vistes extraordinàries dels cingles 
de Sant Llorenç, de Gallifa, les muntanyes de Cas -
tellar, la vall del Sot del Sabater, la Castellassa de Can
Torres, l’ermita de la Mare de Déu de les Arenes, etc...
el recorregut es farà seguint un tram de la clàssica
Matagalls-Montserrat des de Sant Llorenç Savall fins
el quilòmetre 12,600, punt de confluència amb el PR
C-31, el Camí dels Monjos, el qual seguirem fins a
l’entrada de Terrassa.

Itinerari: Sant Llorenç Savall, torrent de la Vall
d’Horta, les Marines, riera de les Arenes, ermita de la
Mare de Déu de les Arenes, Coll Llarg, Castellassa de
Can Torres, Coll de Grua, Camí dels Monjos, Pla de
Sant Llorenç, collet de Calderols, Matadepera, Santa
Magdalena de Puigbarral, can Montllor, polígon indus-
trial Can Petit, carretera de Castellar, Plaça de la
Dona, Avinguda de Jacquard, Plaça del Dr. Robert,
carrer de la Font Vella, Plaça Vella, carrer Gavatxons,
Raval de Montserrat, Rambla d’Ègara i carrer Watt.

Al polígon industrial Can Petit ens esperarà l’autocar
per canviar-nos de roba i de calçat, si s’escau, i així

poder fer els últims quatre quilòmetres fins al restau-
rant més còmodament.

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 periòdicament 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 bona 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, cala-
mars a la romana, cloïsses i morralla de peix.

– Un segon plat a escollir entre: cabrit arrebossat,
escalopa de llom, sípia a la planxa, salmó a la plan-
xa, xai a la brasa, rodó de vedella amb bolets i boti-
farra a la brasa.

– Postres, pa, vi, cava i cafè.

MOLT IMPORTANT: el període d’inscripció per
aquesta etapa comença el dia 8 de juny i acaba el
dimecres dia 17. El dimecres, 17 de juny serà l’últim
dia d’inscripció i serà necessari confirmar l’assistència
al dinar de germanor. Això és important, doncs s’ha de
donar el nombre de comensals al restaurant amb uns
dies d’antelació.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+560 m) (-750 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 8 al 17 de juny, amb-
dós 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 17, és l’últim dia d’ins -
cripció, per tant preguem que us hi inscrigueu abans
d’aquest dia. Es recomana estar en possessió de la
llicència de la FEEC.

Preu de l’autocar: 10 € per als socis, 20 € 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.
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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 Balle de Barrosa”, amb el circ glacial
dit Cul de Barrosa i el seu pic més alt, la Múnia, 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 g audir
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’Aïnsa, 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

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.

PETITES TRAVESSADES FAMILIARS 
–CLXXVII– 2a època

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

Lliri Albí Flor de neu

CET_96 juny09:CET 78_octubre 07  28/5/09  10:28  P gina 13



14

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. 
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’Aïnsa 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.

Cascada del Cinca.

Llac Oredón.

Ziga-zagues a Cap de Long.
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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.

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 llis-
tat següent:
- 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.

HORITZONS

EL CAMÍ DELS CONTRABANDISTES: 
DE LA CERDANYA A ENGOLASTERS PER LA VALL DE MADRIU

Dissabte, 27 de juny de 2009

d’un bosc de pi negre. Un sender planer ens portarà a
la Bassa de Comabella i des d'aquí el camí, molt agra-
dable en aquest tram, va guanyant alçada molt suau-
ment mentre segueix el riu del Molí. Ens porta al refu-
gi de les Pollineres. (2.129 m) des d'on seguirem la
pista ampla fins arribar als Estanys de la Pera (2.354 m)
i el refugi del mateix nom.

En aquest punt el camí s'enfila sense pietat fins el
Collet de Sant Vicenç (2.580 m), pas natural entre la
Cerdanya i Andorra. El premi per l'esforç és magnífic:
el Pirineu amb tot el seu esplendor amb les munta nyes
andorranes a primer terme, al nord.

La travessa dels contrabandistes és un recorregut a través de les muntanyes que separen la Cerdanya
d’Andorra. Es tracta d’un itinerari d’alta muntanya que travessa prats alpins, tarteres i grans boscos de pi negre
i d'avet. Ens portarà per indrets on habiten algunes de les espècies de vertebrats més amenaçades dels
Pirineus. Tot i que no serà fàcil, hi ha la possibilitat de veure algun trencalòs o alguna perdiu blanca. El gall fer,
el mussol pirinenc, el corriol pit-roig o l'almesquera són animals més recelosos, d'hàbits nocturns i difícilment
els veurem però, qui sap, potser algun ens haurà vist a nosaltres. 

La vall de Madriu va ser inclosa dins la llista d'espais del Patrimoni Cultural de la Unesco l'any 2004 per l'equi-
libri entre l'ocupació per part dels humans i per la conservació d'un patrimoni natural envejable. En el nostre
recorregut d'avui trobarem les cabanes de l'alta vall de Perafita i les Bordes d’Entremesaigües i, també, les
parets seques i les feixes conreades i de pastura de Madriu.

La Cerdanya és un dels paradisos terrenals de
Catalunya: una terra fèrtil regada per un riu cabalós
que s'alimenta dels infinits torrents que baixen de les
muntanyes que envolten aquesta vall privilegiada. El
primer regal el rebrem quan l'autocar s'enfilarà cap a
Arànser i se'ns obri el paisatge magnífic d'aquesta
terra: les parets imponents de la serralada del Cadí i
les valls de la Cerdanya al sud i la Tossa Plana de Lles,
el pic de Perafita i el pic dels Estanyons al nord: una
formidable barrera natural que ens separa d’Andorra.

Comencem el nostre recorregut a l’aparcament de
l’estació d'esquí nòrdic d’Aranser (1.906 m), enmig
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Als nostres peus, pel costat andorrà, hi tenim els
estanys i el refugi de Perafita (2.185 m). Hi arribarem
després de travessar una petita tartera que ens durà a
la cubeta glacial amb estanys reblerts, ara convertits
en prats fèrtils, i petits llacs disposats en rosari: els
Clots de Port. Ens trobem al cor de la vall de Perafita,
de la zona declarada patrimoni Mundial.

Una antic cortal de pastors, ara reconstruït amb força
comoditats, s’alça davant nostre en el bell mig del pla
d’aquesta gran vall glacial. És el refugi de Perafita. En
aquest punt, el camí es bifurca: a l’esquerra la vall de
Perafita amb el cabalós i sorollós riu del mateix nom.
A la dreta la tranquil·litat del bosc espès amb força
vegetació associada a l’aigua (mulleres, boscos de
ribera, molses...) que ens acompanyarà fins arribar al
riu i la Vall de Madriu.

La foscor del bosc esdevé misteriosa en aquest punt.
Els troncs vells i retorçats a còpia de nevades, les
molses que s'arrapen a la fusta vella, els líquens que
pengen de les branques, els crits estridents del picot
negre o del pica-soques blau, la presència inadvertida
del gall fer... creen l'atmosfera idònia per deixar volar
la imaginació i arribar a creure en els éssers fantàstics
d'un bosc de conte de fades... Al cap i a la fi el nom
de Madriu ve del llatí mater, matrix, mare.

El bosc s’acaba de sobte i un pont de troncs sobre el
riu Madriu ens porta directament als conreus i les pas-
tures de les bordes de Ràmio. Aquí, l'acció humana
s'ha aliat amb la natura i ha creat un nou paisatge, el

de les bordes de muntanya que realcen més encara la
bellesa natural.   

Les aigües del riu Madriu i les del riu Perafita con -
flueixen a Entremesaigües (1.470 m), un conjunt de sis
cortals amb sostre de pissarra, testimonis de la
necessitat de l’aprofitament dels prats elevats de
muntanya. Pocs metres més de descens i haurem arri-
bat al Pont de Sassanat, construït amb pedra al
començament dels anys 40 del segle XX per tal de
facilitar els accessos a la vall i per fer captacions d’ai-
gua per al comú d’Escaldes-Engordany, final d’aquest
recorregut d’avui.

“Paisatge cultural a escala humana, la seva
excel·lència resideix dins la matriu de l’essencial, i
la seva solemnitat reposa sobre la màgia de la seva
discreció. És a la vegada síntesi i símbol...”

Marc Forné, president d’Andorra

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

Horari: 7 hores.

Desnivell: (+850 m) (-1.400 m) aproximadament.

Distància de l’itinerari: 18 km.

Característiques: Travessa des de l’aparcament de
l’estació d’esquí de d’Arànser, a la Cerdanya, fins a
Engolasters, Andorra.

Dificultat: Recorregut llarg amb fort desnivell de puja-
da i especialment de baixada. Si feu servir bastons
habitualment, és recomanable portar-los avui.
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LES GORGES DE CARANÇÀ

Dissabte 6 de juny de 2009

Ens situarem a la vila de Thues (entre valls) i ens diri-
girem a l’aparcament del començament de les gorges.
Un cop situats, ens disposarem a començar l’excursió
per un sender molt ben senyalitzat i costerut. Tot
seguit el sender es suavitza i ens situa a certa altura,
entrant de ple a les gorges i al riu, que traspassarem
per passarel·les penjades de ferro que són una “pas-
sada”. Unes altres de semblants ens permetran tra-
vessar la part engorjada sense cap dificultat. A la nos-
tra esquerra podrem observar el roc de Madrieu, i fent
camí ens arribarem fins el Roc de Balmère. Anar i
 tornar, són unes sis hores, i si anem bé de temps
podríem arribar-nos fins al refugi Donapa. Quan hàgim

CAMINADES PAS A PAS

aconseguit el nostre objectiu, desfarem el camí pel
mateix indret o bé per la banda contrària.

Temps de marxa: 6 hores aproximadament.

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

Tornada: A la vesprada.

Pressupost: El desplaçament es farà en cotxes
 particulars.

Inscripcions: Del 25 de maig al 4 de juny. 

Informació: Lao Sala, telèfon  93 712 27 74.

Material recomanat: És necessari portar aigua,
esmorzar i dinar, bon calçat, crema solar 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, Narcís Serrat i Francesc Muntada.
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Des de l’any 1952 (tot i que la idea original data de
l’any 1949) el Centre celebra la festivitat de Sant
Bernat de Menthon (patró dels muntanyencs) amb
diferents actes, destacant per tradicionals la missa
dalt del cim de la Mola i l’escalada col·lectiva a la
Cova o Morral del Drac. Aquesta popular i llegendària
agulla de Sant Llorenç del Munt compta amb nombro-
ses vies d’escalada i rebuscades variants que porten
al seu cim per qualsevol dels seus quatre verticals i
acrobàtics vessants. Des dels pioners terrassencs que
hi pujaren amb cordes fixes l’any 1923, diverses gene-
racions d’escaladors han deixat la seva empremta en
el conglomerat de la Cova del Drac en forma de línies
lògiques, agosarades, espectaculars, poc definides
per manca d’un croquis o d’una bona descripció o
que n’aixafen d’altres per falta d’aquesta informació o
per no haver-la buscat adequadament.

Aquest darrer no és el cas de la via que es presenta a
continuació. Els seus autors, en Jaume Clotet “Paca”
i l’Òscar Masó Garcia, es van informar i documentar
molt bé abans no es van embarcar en l’obertura de la

via més llarga de l’agulla i que, increïblement, no havia
estat oberta fins que ells ho feren amb mestratge i
suportant fred molt vius l’any 2004. La via “Drac
Queen” recorre íntegrament l’altívol i aeri vessant
nord-est de la Cova del Drac començant des de la
mateixa canal de Santa Agnès i acabant al cim en tres
interessants i variades tirades. La primera d’elles
supera una sèrie de trams verticals assegurats i de
roca delicada  que duen a un bon replà on hi ha la pri-
mera reunió. El segon llarg va a buscar un evident díe-
dre-canal amb un flanqueig i remuntada posterior pri-
mer descompostos però finalment més franca en el
bonic tram final que duu a la cornisa on hi ha la sego-
na reunió. La darrera tirada alterna passos en lliure i
d’artificial sobre el fantàstic rocam del tram superior
de l’agulla, duent-nos aèriament al seu cim després
de 80 metres de ple contacte amb el conglomerat per-
sonal i únic de la Cova del Drac, exponent i represen-
tant destacat del nostre estimat massís de Sant
Llorenç del Munt.

Albert Masó Garcia

LA COVA DEL DRAC. VIA “DRAC QUEEN”
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