
PERIÒDIC MENSUAL
PER ALS SOCIS

Núm. 99 - NOVEMBRE 2009
3a època

Auxili, ajuda!

D’uns anys ençà els esports de muntanya s’han fet tan populars que el 

nombre de practicants ha crescut de manera exponencial. Les entitats

excursionistes veiem amb alegria l’interès que tantes persones demostren

per les activitats que ens són pròpies. Aquest fet ens hauria de fer 

reflexionar: els esports de muntanya estan a l’abast de tothom? O cal tenir

uns coneixements i unes aptituds especials?

La muntanya és seductora, però també és perillosa. Hi ha indrets de difícil

accés que haurien d’estar reservats només a persones ben entrenades, 

amb un bon coneixement de la muntanya i que dominen les tècniques de

l’escalada, de l’esquí fora pista o de la progressió sobre la neu i el gel. En

canvi, tenim la impressió que darrerament s’ha anat perdent el respecte que

la muntanya sempre havia inspirat i que molta gent s’hi aventura sense saber

ben bé on va ni com hauria de fer-ho.

Ara arriba una llei que intenta posar les coses al seu lloc atacant-nos allà on

sembla que més mal ens fa: la butxaca. Qui hagi de ser rescatat a causa 

d’una actitud negligent o imprudent haurà de pagar aquest rescat. L’esperit

de la llei ens sembla bé, però no la redacció que se n’ha fet, perquè ens

 sembla excessivament subjectiva.

Qui pot determinar que una actitud és imprudent? Hi haurà un cos de jutges

muntanyencs? No es pot considerar que el sol fet d’escalar o de fer esquí 

de muntanya o raquetes és ja, en si, una imprudència? I, com es consi -

deraran les ascensions hivernals o les nocturnes o en solitari? És igual

 d’imprudent una activitat duta a terme per un equip experimentat que si ho

fa un principiant? Ens agradaria una llei que no obrís tants interrogants i que

estigués, sobretot, al servei de les persones.
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

NOVEMBRE 2009

1, diumenge - Sortida pràctica del 48è Curset d’iniciació a l’espeleogia S.I.S.

del 2 al 20 - Exposició COTIELLA, el mar de pedra Centre

3, dimarts - Projecció de la pel·lícula "La cueva del Cinco de Agosto" Centre
- Curs d’orientació amb receptors GPS Centre
- 48è Curset d’iniciació a l’espeleologia S.I.S.

4, dimecres - Curs d’orientació amb receptors GPS Centre
- Taller de lectura Centre

5, dijous - Tertúlia amb Salvador Cardús, sociòleg Centre
- 48è Curset d’iniciació a l’espeleologia S.I.S.

7, dissabte - 78a Diada del Centre Centre
- Sortida matinal a can Candi. Conèixer els ocells dels 

entorns de Terrassa. Ornitologia S. de Ciències Naturals

8, diumenge - XXV Caminada Popular de Terrassa 2009 Centre
- Sortida pràctica del Curs d’orientació amb receptors GPS Centre
- Sortida pràctica del 48è Curset d’iniciació a l’espeleologia S.I.S.

10, dimarts - Curs d’orientació amb receptors GPS Centre
- 48è Curset d’iniciació a l’espeleologia S.I.S.

11, dimecres - Curs d’orientació amb receptors GPS Centre
- Conferència sobre vies ferrades. 41è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya
- Taller de lectura

12, dijous - Presentació del llibre "Olor de podrit" Centre
- 48è Curset d’iniciació a l’espeleologia S.I.S.

14, dissabte - Fagedes, salts d’aigua, molins i un que hi era de massa. 
Sortida Horitzons S.d’Excursionisme

14 i 15, dis. i diu. - Sortida a una via ferrada. 41è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntnya
- Sortida pràctica del 48è Curset d’iniciació a l’espeleologia S.I.S.
- Sortida del Cim-traça S.d’Alta Muntanya

15, diumenge - Sortida pràctica del Curs d’orientació amb GPS Centre
- Sortida matinal a la vall del Flequer, la típica Tina del Bages S. de Ciències Naturals

17, dimarts - Curs d’orientació amb receptors GPS Centre
- 48è Curset d’iniciació a l’espeleologia S.I.S.

18, dimecres - Curs d’orientació amb receptors GPS Centre
- Taller de lectura Centre

19, dijous - Aspectes de la vida i l’obra de Darwin Centre
- 48è Curset d’iniciació a l’espeleologia S.I.S.

21, dissabte - Dinar de Germanor i Lliurament de distincions Centre
- Projecció de la pel·lícula Marroc Exprés Centre
- Sortida per observar aus marines al Baix Empordà. 

Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

21 i 22, dis. i diu. - Sortida pràctica del 48è Curset d’iniciació a l’espeleologia S.I.S.

22, diumenge - Sortida a l’Alt Bergadà. Grup de Botànica S. de Ciències Naturals
- 3a etapa Casp-Riumar. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme
- Petites Travessades Familiars –CLXXX– 2a època S. d’Excursionisme
- Cicle Coneixermon.  Sortida "Enfila’t i amunt" Secció Infantil

25, dimecres - Conferència sobre material de muntanya
- 41è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya
- Taller de lectura Centre

26, dijous - Conferència final del 48è Curset d’iniciació a l’espeleologia 
i lliurament de diplomes S.I.S.

- Reunió col·lectives d’esqui de muntanya S. d’Alta Muntanya
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78a DIADA DEL CENTRE
Dissabte, 7 de novembre de 2009

Al local del CET, carrer Sant Llorenç, 10 i a la plaça del Vapor Ventalló

11:00 Dia de portes obertes, per conèixer el CET i les seves seccions, 
projecció continuada d’audiovisuals de muntanya. 
Esports de muntanya, a l’aire lliure i dirigits per especialistes.

12:00 Contes amb les Vet aquí.

14:00 Dinar popular, inscripció prèvia a la secretaria del CET abans del dijous, 5 de novembre, 
preu 12 €.

16:30 Concert de jazz, a càrrec del grup Terrassa dixie sextet.

US ESPEREM A LA NOSTRA DIADA

INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

28, dissabte - Sortida Literària a Collserola Centre

28 i 29, dis. i diu. - Sortida a l’Alt Bergadà, 41è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya

29, diumenge - Travessa integral Collbató-Can Massana S. d’Alta Muntanya

DESEMBRE 2009 

2, dimecres - Taller de lectura Centre

9, dimecres - Conferència sobre BTT 41è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya
- Taller de lectura Centre

10, dijous - El repte dels 100 cims. Projecció-col·loqui Centre

12 o 13, dis. o diu. - Sortida amb BTT S. d’Alta Muntanya
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XXV CAMINADA POPULAR 
DE TERRASSA 2009

Les tines del Flequer, masos fortificats i fonts amagades
El Centre Excursionista de Terrassa us convida a fer una passejada per la història, la Vall del Flequer, on
les parets de pedra seca i les tines ens parlaran des del silenci, de l’aspror d’una feina que als voltants
del 1860 era el veritable motor econòmic de Catalunya, quan a França va caure la producció de vi 
atacada per la fil·loxera.

Avui entre boscos i torrents anirem descobrint les tines i les barraques de vinya, però atenció: també 
passarem per camins molt vells que comunicaven masos fortificats, castells i fonts ombrívoles d’aigua
fresca. Camins encara molt bonics, però perduts i menjats per la natura, on no hi passa ningú.

El dia 8 de novembre us esperen per mostrar-vos tota la bellesa de les carenes, les fonts i els racons
menys coneguts del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac.

Per recuperar aquests camins antics i la seva memòria, només cal que hi passem tots, gaudint del 
paisatge que els envolta, com mes siguem millor! Ens ajudareu?

Data: Diumenge 8 de novembre de 2009

Sortida/Arribada: Rocafort (El Bages)

Hora de sortida: De 8:00 a 8:30

Longitud Llarg: 18,130 km

Temps: 5 hores aproximadament, depenent del pas.

Dificultat: Baixa.

Desnivell acumulat: 620 metres.

Itinerari: Rocafort - Castell de Rocafort - L’Arboset - Torrent de Can Riera - Ermita de Sant
Pere d’Oristrell - Mas d’Oristrell - Vall del Flequer - Tines del Bleda, Escudelleta,
Ricardo - Font del Coll Dat - Era de les Bruixes - Font de Casassaies - Mas de
Casassaies - Les Esgrauetes - Rocafort.

Avituallaments: Coca a la sortida, esmorzar al segon control, aigua, sucs i fruita a l’arribada.

Premi: Hi haurà un petit record per a tots els participants.

Inscripcions:
Joves i adults: 8 €
Menors fins a 14 anys: 3 €
A l’hora d’inscriure’s caldrà estar en possessió de la llicència de la FEEC de l’any 2009. En cas contra-
ri, caldrà subscriure l’assegurança temporal per aquell dia (1,5 € per persona, grans i petits).

Podeu fer la inscripció a:
Fins el dia 30 d’octubre, per ingrés o transferència bancària al compte 2074-0000-59-0073246165
especificant el vostre nom i núm. de persones que inscriviu.
Fins el dia 4 de novembre, a la Secretaria del Centre.
Hi ha la possibilitat d’inscriure’s el mateix dia de la Caminada al preu de 10 € (joves i adults) i 4 € (menors
fins a 14 anys), amb l’addició (si és el cas) d’1,5 € per l’assegurança temporal d’aquell dia.

Mes informació:
Centre Excursionista de Terrassa C/ Sant Llorenç 10, Telèfon 93 788 30 30 (de 19:00 a 20:30)
centre @ce-terrassa.org.
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AMB EL SUPORT DE:

CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA
DINAR DE GERMANOR 

I LLIURAMENT DE DISTINCIONS 
ALS SOCIS QUE ASSOLEIXEN ELS 

25 i 50 ANYS D’ANTIGUITAT

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

Aquest any, altre cop, la celebració es dividirà en dos actes:

El dinar tindrà lloc el dissabte dia 21 de novembre de 2009, a les dues de la tarda al “Restaurant
Imperial”, carretera de Matadepera, núm. 60, de Terrassa.

Nota: Preguem feu la reserva amb antelació a la secretaria del Centre, de dilluns a divendres, de 7 a 2/4
de 10 del vespre. Telèfon 93 788 30 30. 

El mateix dia 21 de novembre de 2009, a les set de la tarda, i a la Sala d’Actes del Centre, seran lliu-
rades les medalles commemoratives als associats que enguany assoleixen els vint-i-cinc i cinquanta
anys d’antiguitat i fidelitat envers la nostra entitat. A continuació l’Elies Coll projectarà l’audiovisual
“Marroc Express” (veure’n més informació a “Programa Mensual d’Actes”)  i es finalitzarà amb un petit
piscolabis per a tots els assistents.

25 anys

ANNA CARDÚS ROS
M. DEL MAR SOLER MAMPEL
SANTIAGO RIFÀ SAIS
OLGA COLL BONET
CARME MALLOFRÉ GÓMEZ
M. JOSEP CASAJUANA VICIANA
JORDI GONZALEZ BENAIGES
VICENÇ CABANES SANTANACH
JORDI MASSALLÉ JOSA
ANNA BARDOLET CARDÚS
GIL SABRIÀ PAU
MARIA ROSA GIL JUAN
ANNA COS MORERA
JESUS GIL CANALS
MARIANNA SELLARES CALAF
BLANCA CALDERÓN RUIZ
JOAN TORA CIRERA

SERGI NÚÑEZ TUDELA
CLIMENT PALET PUIG
ANTONI COMELLAS GARCIA
A.MANUEL HERNÁNDEZ CARDONA
MARC BERENGUER FERRER
ANNA GRANERO GALOFRE
GEMMA VIVES CANTON
ROBERT TORRENS MAS
JOAN JOSE SANZ PASTOR
ANTONI VENTURA GAY
ANGELS LLUMA LLUCIA
MANUEL RAMON MUÑOZ
JOSEP ACED MASJOAN
JORDI ARIS BALADA
ALBERT MONTULL ACED

50 anys

JULI PUIGANTELL DANES
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SORTIDA LITERÀRIA: COLLSEROLA

Dissabte, 28 de novembre

Quan anem a la muntanya, quan fem caminades pels entorns naturals, quan travessem boscos i 
descobrim nous espais, sempre fem una interpretació molt personal d’allò que veiem. És per això que
les sortides literàries, que ja vàrem començar a fer en el Centre Excursionista la temporada passada, 
ens donen la possibilitat de tenir una nova perspectiva del paisatge i de passada entendre una mica
millor les obres d’aquells escriptors que han estat capaços de reflectir en un paper unes emocions i uns
pensaments diferents dels nostres.

En aquesta temporada 2009-2010 tenim previst fer tres sortides literàries. La primera, el mes
de novembre, serà una caminada de mig dia per la serra de Collserola. Anirem de Terrassa a Vallvidrera
amb tren, i d’allà anirem baixant en direcció a Valldoreix, passant per espais sorprenents sobretot per la
seva proximitat a la ciutat. Aquesta caminada ens permetrà entrar en contacte amb autors com
Maragall, Verdaguer, Salvet-Papasseit o Vinyoli.

A la segona sortida, al març, farem una caminada per la serra de l’Obac, i resseguirem textos d’autors
vallesans poc coneguts però molt interessants. La darrera excursió de la temporada ens durà molt més
lluny, a la falda del Canigó, la muntanya màgica, la muntanya llegendària, i hi llegirem textos de Josep
Sebastià Pons i, és clar, de Jacint Verdaguer.

Vocals: Montserrat Malgosa i Jaume Closa.

Lloc de trobada: a les 10 del matí a la plaça on us deixarà el funicular.

Temps de caminada: 2 hores efectives.

Dificultat: baixa.

Material: calçat còmode.

Esmorzar: de motxilla.

Hora de tornada: Al migdia (intentarem ser a Terrassa cap a les 14 h). La tornada la farem des del
Baixador de Vallvidrera.

Preu: El que us valgui el bitllet de Terrassa a Vallvidrera (això vol dir que heu de baixar al Peu del
Funicular –vigileu de no pujar al vagó que no obre les portes al Peu– i llavors amb el mateix bitllet aga-
far el funicular que va a Vallvidrera).

Inscripcions: a secretaria del 16 al 23 de novembre.

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

TALLER DE LECTURA
L’objectiu del taller és donar pistes per a la comprensió dels textos literaris.
Seleccionarem una sèrie de textos breus (contes o poemes) i compartirem les observacions de tots els
participants per poder enriquir la nostra lectura.

Professor: Salvador Comelles, professor i escriptor.
Dates: dimecres de 2/4 de 8 a 3/4 de 9 (els dies 4, 11, 18 i 25 de novembre i 2, 9 i 16 de desembre)
Mínim: 7 persones
Màxim: 12 persones
Inscripció: 30 € els socis

45 € els no socis
Lloc : Centre Excursionista de Terrassa
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CURS D’ORIENTACIÓ AMB RECEPTORS GPS

3 de novembre (dimarts)
El GPS i OziExplorer: waypoints i rutes.

4 de novembre (dimecres)
El GPS i OziExplorer: tracks.

8 de novembre (diumenge)
Sortida pràctica.

10 de novembre (dimarts)
Els mapes digitals: Els mapes de l’ICC.

11 de novembre (dimecres)
OziExplorer: importació i exportació de dades GPS.

15 de novembre (diumenge)
Sortida pràctica.

17 de novembre (dimarts)
OziExplorer: gràfics de desnivells i impressió de mapes.

18 de novembre (dimecres)
Els mapes GPS. Cloenda del Curs.

LOTERIA DE NADAL

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

62.645
de la Rifa de Nadal

Adquiriu-ne participacions a la Secretaria.
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CONCURS SOCIAL DE POSTALS DE NADAL

BASES:

1. Hi podran participar tots els nens i nenes, tant socis com no socis.

2. S’establiran 3 categories segons les edats:

CATEGORIA A: Fins els 5 anys

CATEGORIA B: De 6 a 8 anys

CATEGORIA C: De 9 a 12 anys

3. La mida del dibuix serà de 21x 29,7 cm (DIN A4).

4. El tema serà nadalenc i la tècnica lliure.

5. Al davant, sense signatura ni l’any. Darrera el nom complet, l’edat, el telèfon, el correu
electrònic i si són associats de la nostra Entitat.

6. Els dibuixos podran ser lliurats fins el 18 de desembre a la Secretaria de l’Entitat.

7. El Jurat format per membres de la Secció Infantil, farà públic el veredicte durant la visita del
Patge Grimparocs i s’entregaran els premis en el mateix acte.

8. Dels tres guanyadors, el Jurat n’elegirà un d’absolut, que obtindrà com a premi ser la por-
tada del full mensual de desembre de l’any 2010.

9. Tots els dibuixos presentats a concurs formaran part de l’exposició de dibuix infantil de
l’Entitat durant les Festes Nadalenques.

10. Qualsevol problema que sorgeixi i no sigui previst a les Bases, serà fallat segons criteri del
Jurat.

Les dates del veredicte i de l’exposició dels dibuixos presentats seran publicades al full mensual de
desembre.

QUOTES ANY 2010 I BAIXES DE SOCIS

Cada principi d’any ens trobem amb una sèrie de rebuts de quotes que ens són retornats del banc o no
pagats puntualment. Sovint, aquesta situació bé donada per la decisió de donar-se de baixa com a soci
de l’entitat.

Des de l’administració del Centre no podem pressuposar que la situació d’un rebut retornat o pendent
de pagament vingui causat inequívocament per la voluntat d’un soci de donar-se de baixa i, per tant,
ens cal fer un seguiment cas per cas per saber l’origen d’aquesta incidència. 

Això, com és fàcil d’entendre, genera un temps de gestió i unes despeses econòmiques que serien del
tot innecessàries si les comunicacions de baixa fossin explícites i arribessin en el moment adient, abans
d’acabar l’any. 

Ateses aquestes circumstàncies, agrairíem a tots aquells socis que no comptin seguir a l’entitat
el proper any 2010 que comuniquin a Secretaria (ja sigui personalment, per fax o per correu
electrònic) la seva voluntat de causar baixa, abans del 15 de desembre de 2009.

Passada aquesta data, es confegiran les remeses de rebuts de quotes de l’any 2010 que es presenta-
ran a cobrament el mes de gener següent.
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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

BIBLIOTECA

– VILARRÚBIA, Joaquim;  Els Nostres insectes: con-
verses de divulgació entomològica. Barcelona:
Barcino, 1989.

– PANAREDA i CLOPÉS; Josep M.; El Montseny.
Visió Geogràfica. Capellades: Eumo, 1991.

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

Es recorda a tots els socis que els llibres de la biblioteca poden ser agafats en préstec.

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

Biblioteca Virtual del Centre Excursionista de Terrassa. Pàgina web del CET. Apartat biblioteca

http://www.ce-terrassa.org

Catàleg Col·lectiu de Biblioteques Excursionistes

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

Arxiu

S’ha completat l’organització, la classificació i l’in-
ventari de les sèries de documents històrics del CET
següents: Marxa de regularitat (1962-1972), Marxa
popular (1985-2008) i Diades de germanor (1921-
2008). Resten, per tant, a disposició per a la seva
consulta.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

EXPOSICIÓ: 
COTIELLA, el mar de piedra

Del 2 al 20 de novembre
Sala d’actes

Exposició sobre EL MÓN SUBTERRANI DE COTIELLA,
realitzada per la Asociación Científico-Espeleológica
Cotiella, amb el patrocini del Geoparque de Sobrarbe,
estructurada en 8 panells on es resumeixen les explo-
racions i estudis realitzats en les darreres èpoques per
espeleòlegs i científics que treballen en el massís.

Dimarts, dia 3 de novembre
Sala d’actes, a les 8 del vespre

Presentació de l’exposició “Cotiella, el mar de piedra”,
a càrrec de Pau Pérez de Pedro. Projecció de la
pel·lícula “La cueva del Cinco de Agosto”, realitzada
l’any 1975. Cueva del Cinco de Agosto
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OLOR DE PODRIT, 
el despropòsit del Garraf

Dijous, dia 12 de novembre
A la Sala d’Actes, a les 8 del vespre

Presentació del llibre del nostre consoci Pau Pérez de
Pedro sobre l’abocador d’escombraries de Begues-
Gavà (1972-2006).

És important reproduir part del pròleg d’aquest llibre,
signat pel doctor en biologia Ramon Folch i Guillèn:

“En alguns casos el record perdut impedeix la
memòria històrica. Hi ha fets transcendents que pun-
tuen la vida col·lectiva. Si se’n perd el relat, s’evapo-
ra el sentit del present. És la diferència entre l’anèc-
dota i la categoria. La crònica, aleshores, esdevé
imprescindible, perquè cap historiador futur no podrà
treballar si no és a partir de documents. Per això cal
escriure i fixar, negre sobre blanc, com deia aquell,
quan va ser allò que passà abans que allò altra. Pau
Pérez ho ha fet. Va viure els fets. En primera línia,
com ningú altre. Aquest llibre aixeca acta, acta d’un
enfilall de despropòsits”.

La introduccció anirà a càrrec del també consoci
Joan Pallisé Clofent.

TERTÚLIA amb SALVADOR CARDÚS, Sociòleg

Dijous, 5 de novembre 
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Amb aquests col·loquis, plantejats com una tertúlia lliure oberta a tots els interessats, oferim un espai de diàleg
amb escriptors i personalitats del món cultural sobre la seva obra i/o qualsevol aspecte de la literatura i la cultura
general.

Acte obert.
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ASPECTES DE LA VIDA I L’OBRA DE
DARWIN

Dijous, 19 de novembre
A dos quarts de 9 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec del Dr. Àngel M. Hernández Cardona.

Amb aquesta conferència, acompanyada d’una pro-
jecció de diapositives, la Secció de Ciències Naturals,
a la qual pertany el conferenciant, vol sumar-se a la
celebració del bicentenari del naixement de Darwin i al
sesquicentenari de l’aparició del seu llibre “L’origen de
les espècies mitjançant la selecció natural”.

Charles Darwin va néixer a Shrewsbury (Anglaterra)
l’any 1809. Era fill del metge Robert Darwin i nét
d’Erasmus Darwin, el qual ja havia sostingut idees evo-
lucionistes. Després dels estudis secundaris començà
a estudiar medicina a la universitat d’Edimburg, però
no va continuar aquests estudis, sinó que es va matri-
cular a la universitat de Cambridge per seguir la carre-
ra eclesiàstica, que tampoc conclogué perquè es va
enrolar com a naturalista al vaixell Beagle, que féu la
volta al món, viatge que Darwin va aprofitar per fer
importants estudis geològics, paleontològics, botà-
nics i zoològics, especialment a les Pampes argenti-
nes, a les illes Galápagos i a les illes Cocos.

Retornat a Anglaterra es va casar amb la seva cosina
Emma Wedgwood, es va traslladar a Down i va realit-
zar molts treballs científics, entre els quals destaquen
“Diari d’un naturalista durant un viatge al voltant del
món”, que per cert va ser publicat per primera vegada

a Espanya en català; l’important “Origen de les espè-
cies”, on exposa la teoria de l’evolució per la selecció
natural (teoria també formulada per Wallace); i
l’“Origen de l’home”, que li suposà nombroses críti-
ques i animadversions. Ell, però, no va dir mai que
l’home venia de la mona.

Va morir a Down (ara Downe) l’any 1882 i va ser enter -
rat amb tots els honors a l’abadia de Westminster.

MARROC EXPRESS

Dissabte, 21 de novembre
A les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes

A càrrec d’Elies Coll.

L’estret de Gibraltar és un fil d’aigua que separa dues
cultures, dues religions i dos móns que no s’acaben
d’acostar mai.

El sud del Marroc és un paisatge erm, pintat d’oasis, i
on la llum i les dunes ho envaeixen tot. Allà, és on les
muntanyes de l’Atles agafen més força i on cada
hivern la neu ho cobreix tot per fer-les més altives.

Fa uns anys era inimaginable pensar que podíem
aprofitar pocs dies de festa per anar-hi a passar les
nostres aventures, però els vols de "Low cost" han
empetitit el planeta.

No us perdeu aquesta divertida pel·lícula que explica
les aventures de 3 terrassencs que durant un viatge
de 6 dies van realitzar una clàssica escalada de 300 m
a les gorges del Todra i l’ascensió del Toubkal (sostre
de l’Atles) amb esquís.

DVD de 25 minuts de durada, amb la participació
d’Elies Coll, Jordi Massallé i Jordi Roset.

Nota: En el decurs d’aquest acte es lliuraran les
medalles commemoratives a tots els socis que
enguany assoleixen els 25 i 50 anys d’antiguitat a l’en-
titat (vegeu més informació a l’apartat “Informacions
Generals del Centre”).

EL REPTE DELS 100 CIMS

Dijous, 10 de desembre
A les 8 de la tarda, a la Sala d’Actes

Col·loqui amb projecció de fotografies i pel·lícula
sobre la coneguda campanya dels 100 cims.

Amb Lluïsa Pijuan i Benaiges (5a federada i 1a dona
en completar els 100 cims, sòcia del Centre Excur -
sionista de Terrassa), Marcel Puig i Puig (1r federat
en completar els 100 cims) i Joan Ma. Vives i Teixidó
(Coodinador de la campanya dels 100 cims i autor de
llibres de muntanya).
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Dilluns dies 2, 16 i 30 de novembre, 
a les 20 h

PROJECCIONS COL·LECTIVES
Dilluns, dies 9 i 23 de novembre, 
a les 20 h

Diumenge, dia 15 de novembre

SORTIDA MATINAL A LA VALL DEL
FLEQUER, PER CONÈIXER LA TÍPICA
TINA DEL BAGES A PEU DE LA VINYA
Lloc i hora de trobada: A les 8 del matí al Centre
Cultural, a la Rambla.

Transport: Anirem en cotxes particulars fins a Pont de
Vilomara, prendrem la carretera BV-1224 que va a
Rocafort i a uns 4 km trobarem un trencall a mà dreta
que va a ca n’Oristrell on deixarem els cotxes, i
començarem a caminar.

És una excursió de baixa dificultat d’una durada de
dues hores.

Cal portar calçat adequat i esmorzar qui vulgui.

Per aclariments: Joan 600 06 32 95.

Diumenge, 22 de novembre

SORTIDA DE BOTÀNICA A L’ALT
BERGADÀ, SANTUARI I BOSCOS DEL
GRESOLET
Sortida de tot el dia per a la descoberta de la flora dels
boscos muntants i subalpins. Boscos de pi roig, avet
i faig, sovint parasitats pel vesc.

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

Transport: En cotxes particulars, es repartiran les
despeses de gasolina.

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

GRUP D’ORNITOLOGIA

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

Dissabte, dia 7 de novembre

SORTIDA MATINAL A CAN CANDI
Seguint amb el cicle de sortides pels entorns ens
enfilarem damunt d’una de les millors atalaies per
observar la nostra ciutat, el turó de Roques Blanques
o de Can Candi. Després de les tasques de restau-
ració portades a terme en aquesta antiga pedrera ara

SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

SORTIDES:
Dissabte, 21 de novembre

Montseny. Fotografia de tardor.

Diumenge, 13 de desembre

Sortida de Nadal. Tines del Llobregat 
i Collsuspina.
Inscripcions limitades a 50 persones.

Més informació a les reunions dels dies 2, 16 i 30 de
novembre. 

Es prega als possibles interessats en les sortides, es
posin en contacte amb la Secció per correu electrònic,
a fi de poder planificar la corresponent logística.

GRUP DE BOTÀNICA
El CET col·labora amb la Setmana del Bolet organitzada per la regidoria de Comerç i Turisme de l’ajuntament de
Terrassa, amb una exposició de fotos de bolets i amb aquesta sortida:
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és possible accedir-hi pel camí perfectament condi-
cionat que puja pel seu vessant solell. L’itinerari pre-
vist continuarà pel collet de Can Roure, endinsant-
nos al bosc per l’obaga fins a la masia d’aquest nom
ja al terme de Matadepera. Petits moixons i fins i tot
algun rapinyaire ens acompanyaran de ben segur en
la nostra excursió.
Sortida: 7:30 h a la Rambleta del Pare Alegre canto-
nada amb Navas de Tolosa. 
Cal portar: Roba i calçat adequats, prismàtics i
esmorzar.
Reunió preparatòria: el dia 04/11 a les 20 h. 
Telèfons de contacte: Toni Sanllehí 661 406 716,
Enric Sanllehí 656 913 770.

Dia 21 de novembre 

SORTIDA DE TOT EL DIA PER
OBSERVAR AUS MARINES AL
BAIX EMPORDÀ
ELS ENTORNS DEL RIDAURA (I)
En tot el tram final del Ridaura (Baix Empordà) comp-
tem amb una sèrie d’espais de gran interès paisatgís-
tic, com també alhora petits reductes d’ornitofauna
del tot agradables. 

És el cas de la bassa del Dofí i els horts prop de
Castell d’Aro. Més avall però, a la part de la desem-
bocadura del riu a Platja d’Aro, hi ha un interessant
aiguabarreig enmig de la pressió urbanística, allí hi tin-
drem l’oportunitat de fer una mirada a les aus marines
i grups de gavines. 

En la mateixa zona de Platja d’Aro, i també com a
referència el Ridaura, podrem visitar des de fora els

estanys de les escoles, els darrers reductes dels
antics aiguamolls.

També podrem gaudir de diversos trams del camí de
ronda que va de s’Agaró fins a la cala de Sa Conca, i
del camí de ronda entre Sant Feliu de Guíxols i la plat-
ja de Sant Pol.

Finalment, si disposem de prou temps podrem fer de
tornada una visita a Solius i Santa Cristina d’Aro. 

Hem pensat bàsicament aquesta sortida per co nèixer
els diferents espais de la zona i sobretot l’observació
d’aus marines a l’hivern, que en aquesta època de
l’any, les podrem trobar més sovint. És per això que
degut a la diversitat d’espais i a la durada en les apro-
ximacions a l’observació dels ocells, properament
farem una altra sortida, la 2a part dels espais del
Ridaura per cobrir totes les visites que puguin quedar
per fer.

Sortida: 7:00 h a la Rambleta del Pare Alegre canto-
nada amb Navas de Tolosa. Tornada al vespre.

Cal portar: Roba i calçat adequats, roba d’abric,
prismàtics, esmorzar i dinar de campanya.

Reunió preparatòria: el dia 18/11 a les 20 h, a la sec-
ció de ciències del Centre.  

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

Properes sortides previstes 2009 / 2010:
Desembre: Montserrat (12/12/2009)
Gener: Delta del Llobregat 
Febrer: Torrent Gran d’Abrera 

Recordeu-vos que aquest mes de novembre ens
trobarem els dies 4 i 18 a partir de les 20:00 h al
local del Centre per tal de preparar activitats, 
sortides, etc.

SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

48è CURSET D’INICIACIÓ A
L’ESPELEOLOGIA
1 de novembre, diumenge
Sortida als avencs del Club (Sant Llorenç del Munt),
avenc de les Pinasses i avenc del Llest (Serra de
l’Obac).

3 de novembre, dimarts
Classe sobre fotografia subterrània, a càrrec de Carles
Casas i Santi Samper.

5 de novembre, dijous
Classe teòrica de bioespeleologia i protecció del
medi, a càrrec de Carles Dalmases.

8 de novembre, diumenge
Sortida pràctica a l’avenc del Bruc (Garraf), avenc de
l’Averdó (Ordal) i avenc de la Carbonera (Sant Llorenç
del Munt).

10 de novembre, dimarts
Classe teòrica. Cavitats alpines i tècniques utilitzades
per la SIS, a càrrec de Ricard Gatell.

12 de novembre, dijous
Classe teòrica: vida i art a les cavitats, a càrrec
d’Ariadna Simó.

14 i 15 de novembre, dissabte i diumenge
Avenc de l’Espluga (Serra de l’Obac).

17 de novembre, dimarts
Xerrada sobre les diferents activitats de la Secció i del
Centre Excursionista de Terrassa, a càrrec d’Albert
Baucells.

19 de novembre, dijous
Examen teòric.

21 i 22 de novembre, dissabte i diumenge
Travessa Pyrenée-Peneblanche (Arbas, França) i visita
a les coves de Niaux.

26 de novembre, dijous
Conferència de final de curset i lliurament de diplomes.
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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

SORTIDA COL·LECTIVA A
MONTSERRAT

“TRAVESSA INTEGRAL 
COLLBATÓ-CAN MASSANA”

Diumenge, dia 29 de novembre

Un cop més tornarem a fer la travessa completa del
massís de Montserrat, de Sud a Nord, o sia, de
Collbató a Can Massana.

Travessarem aquesta mítica serralada, considerada
“la novena meravella del món”, per uns camins que
sortegen les agulles més altes i emblemàtiques, com
són la Mòmia, el Cavall Bernat, el Lloro, el Bisbe, les
Bessones, etc.

Itinerari: Començarem al poble de Collbató, drecera
de Fra Garí, sant Joan, sant Benet, sant Salvador, el
Cavall Bernat, mirador de sant Jeroni (parada per

esmorzar), seguirem vers el Camell, coll de Migdia, els
Ecos, coll d’Agulles (si tot va bé hi dinarem), continua-
rem després cap a la Torta, les Bessones, la Saca
Gran, la Portella i can Massana, fi de la travessa.

Desnivell de pujada: 2.106 metres.

Desnivell de Baixada: 1.786 metres.

Desnivell total: 3.892 metres.

Excursió força llarga, apoximadament de 9 a 10 hores
en total.

Lloc i hora de sortida: a 1/4 de 7 del matí a la plaça
Baltasar Ragón “La Magdalena”, es prega puntualitat.

Tornada: Al vespre.

Reunió preparatòria: Dijous dia 26 de novembre, a
les 9 del vespre al Centre.

Nota: Es prega inscriure’s amb temps per poder orga-
nitzar els cotxes de tornada.

Vocals: Jaume Galofre i Xavi Pereira. Segons norma-
tiva de la Generalitat és necessari disposar d’una
assegurança de muntanya.

COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA

Dijous, dia 26 de novembre
A 2/4 de 10 del vespre, al Centre

Reunió per preparar el programa de sortides col·lectives de la temporada d’esquí de muntanya. Si teniu ganes
de fer alguna sortida, és interessant que aporteu un mínim d’informació, l’itinerari, lloc on dormir si és el cas, etc.

Seria convenient que les primeres sortides fossin de nivell fàcil per facilitar que alguns joves sortits dels 
cursos d’Excursionisme, o bé jovent que participa del Cim-traça, que tenen ganes d’iniciar-se en aquesta
activitat, trobessin la manera de començar.

Si aquest dia no podeu assistir a la reunió, podeu fer-nos arribar les propostes al correu de l’entitat.

Com sabeu dins d’aquest programa de sortides s’inclou la cursa Núria-Puigmal-Núria, si es copsa un
ambient propici, s’intentarà organitzar l’edició del 2010.

Animeu-vos!

Dissabte i diumenge, 14 i 15 de novembre Sortida a una via ferrada.

Dimecres, 25 de novembre Conferència sobre material de muntanya.

Dissabte i diumenge, 28 i 29 de novembre Sortida a l’Alt Bergadà.

Dimecres, 9 de desembre Xerrada sobre BTT.

Dissabte o diumenge, 12 o 13 de desembre Sortida amb BTT.

Dimecres, 11 de novembre Conferència sobre vies ferrades.

CET_99 Nov 09:CET 97 Octubre09  28/10/09  11:59  Página 14



15

Cim-traça, som un grup de gent jove aficionada a la muntanya.
Realitzem una sortida al mes que s’organitza conjuntament entre
tots els components del grup en una reunió prèvia.

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

Sortida: El dissabte i diumenge, dies 14 i 15 de novembre.

Lloc: Per determinar a la reunió que celebrarem el dijous dia 
5 de novembre.

T’ESPEREM!!!

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

SENDERS DE GRAN RECORREGUT
El camí natural de l’Ebre (GR 99)
Casp – Riumar

3a etapa. Casa Beanta - Mequinensa
(19,050 km)

Diumenge, dia 22 de novembre

Per arribar a Casa Beanta, punt d’inici d’aquesta ter-
cera etapa del GR 99, haurem de fer el mateix recor -
regut, però a la inversa, que vam fer al final de la
segona etapa des de la casa Beanta fins a la N-211,
lloc on ens deixa l’autocar. Es tracta d’uns 3 km
aproximadament.

A partir d’aquí, se segueix pel camí del Plano. Dues
pistes, una per cada banda, s’incorporen al Camí
Natural. Uns metres abans que el camí inicïi el des-
cens pel barranc de Tapioles, s’arriba a un conjunt de
cases i naus que conserven les restes d’un vell aljub
a l’esquerra del camí, es tracta del Mas de Falonet. A
uns 5 minuts passat el mas, es deixa la pista i per

una drecera es fa un gir de 180 graus que permet
internar-se al barranc de Tapioles. En un pronunciat
descens, el camí es dirigeix a la riba de l’embassa-
ment. Després de passar per unes edificacions, s’a-
rriba a una cruïlla de pistes en un collet i el camí
davalla a buscar el fons del rierol de Tamariu.

La pista baixa al marge dret de l’embassament. Es
passa en dues ocasions entre estretes parets per
sortir a una pista asfaltada que condueix a la part
superior de la presa de Mequinensa. Finalment, el
carril desemboca a la N-211, molt a prop de la riba
de l’Ebre. El camí passa pel pont sobre l’Ebre, just en
el punt on comença el traçat de l’etapa 36.1 del GR
99 que es dirigeix a Fayón, una de les variants del
Camí Natural.

Un cop creuat el riu, podrem apreciar, a l’altre ves-
sant, les restes de l’antic casc urbà de Mequinensa
sota la figura dominant del castell medieval. En poc
més d’un quilòmetre, pel voral de la carretera, i apro-
fitant un ramal de descans sobre la riba, s’entra final-
ment a la localitat de Mequinensa, final de l’etapa.
Aquesta nova població es va construir arran de 
la desaparició de l’antiga com a conseqüència de la
construcció del pantà de Riba-roja, a principis de 
la dècada dels setanta; d’estar a la vora de l’Ebre, va
passar a ubicar-se al marge dret del Segre.

Com que l’etapa d’avui és curta, la podrem comple-
tar amb una interessant visita al castell medieval de
Mequinensa, considerat avui dia un dels millors cas-
tells que l’art gòtic va llegar a la Corona d’Aragó.
Constitueix el punt d’interès més important de
Mequinensa. Poques fortaleses tenen un millor
emplaçament que aquesta, contemplant un extens i
impressionant paisatge, gairebé geològic, sobre la
confluència dels rius Ebre, Segre i Cinca.

VOCALIA DE SENDERS

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

Desnivells acumulats aproximats: (+160 m) (-350 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 6 del
matí. La tornada serà cap al vespre.

Observacions: El desplaçament es farà en autocar,
amb plaçes limitades. Cal treure la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 9 al 18 de novembre,
ambdós inclosos, de 7 a 9 del vespre.

Notes: L’organització es reserva el dret de tancar la
inscripció abans de la data prevista en el cas d’ex-
haurir-se les places de l’autocar. Us recordem que el
dimecres, dia 18, és l’últim dia d’inscripció, per tant
preguem que us hi inscrigueu abans d’aquest dia. És
obligatori estar en possessió de la llicència de la
FEEC en curs.

Preu de l’autocar: 20 € per als socis, 30 € per als 
no socis.

Organitza: Vocalia de Senders.

Més informació actualitzada:
www.vocaliadesenders.blogspot.com

Vocals: Enric 687 558 875; Joan 629 074 770; Àngel
699 390 957 i Montse 669 154 950.

PROPERA ETAPA

Dia 20 de desembre de 2009

MEQUINENSA - ALMATRET (21,620 km)

ETAPES QUE RESTEN
17 de gener
5a etapa

Almatret – Flix (22,780 km)

21 de febrer
6a etapa

Flix – Móra d’Ebre (26,420 km)

21 de març
7a etapa

Móra d’Ebre – Benifallet (23,120 km)

18 d’abril
8a etapa

Benifallet – Tortosa (28,310 km)

23 de maig
9a etapa

Tortosa – Deltebre (26,710 km)

20 de juny
10a etapa

Deltebre – Riumar (15,490 km)

PETITES TRAVESSADES
FAMILIARS

CLXXX (2a època)
PER LA VALL DE CAMPRODON 
(el Ripollès)

Diumenge, 22 de novembre de 2009

Aquesta ruta circular ens permet tenir una immillora-
ble panoràmica de la part més baixa del municipi de
Vilallonga de Ter i es caracteritza per la suavitat del
recorregut i per les magnífiques vistes sobre aquest
tram del riu Ter i de la serra Cavallera. Així, doncs,
podem gaudir de la natura sense gaire esforç i envol-
tar-nos d’una vegetació que reflecteix una immensa
varietat cromàtica a la tardor.

Sortim de Vilallonga de Ter en direcció a l’est per una
pista formigonada que ben aviat canviem per una
d’herbada que passa pel darrere de la majestuosa
casa, espaiosa i ricament bastida, de ca n’Huguet
Nou. Travessem el torrent i uns metres més enllà
agafem el camí de les Costes fins a arribar a una
bifurcació. Aquí escollirem el camí que mena a ca
n’Huguet Vell.

El sender s’enfila fins a l’alçada del Mirador, parada
obligada per tal de contemplar les bones vistes sobre
la vall i les muntanyes que envolten el municipi. Per
fer-ho ens apartem del camí i baixem uns metres fins
arribar a la punta d’una roca, la qual es coneix com el
Mirador de ca n’Huguet. Bon lloc per esmorzar.

Retrocedim fins a tornar a retrobar el senderó, que ara
ens conduirà primerament a l’oratori de Sant Isidre,
del qual només es conserva una part de la paret late-
ral de l’edifici, i posteriorment a la casa de pagès de
ca n’Huguet Vell (s. XV-XVI).

Al darrere de la casa, i en els seus terrenys, es troba
reposant al damunt d’un petit tossal una capella dedi-
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cada a la Mare de Déu del Roser. És voltada de tres
grans pins, diuen que com a símbol d’hospitalitat als
peregrins.

El camí segueix pujant en diagonal enmig d’una rou-
reda fins dalt la carena. Desemboquem a la pista
forestal de Feitús, al coll de Roureda, que limita el
municipi de Vilallonga amb el de Llanars. Aquí es pro-
dueix el nostre primer contacte amb el Meridià Verd de
París, que va servir ara fa 200 anys per definir el metre
com a unitat de mesura, i que ja no deixarem després
fins al poble de Llanars. Abandonem per un moment
la pista que continua baixant en un trencall que ens
condueix a un privilegiat mirador natural des d’on es
domina bona part de la vall i el seu entorn més imme-
diat, anomenat Creu de la Rendilla.

Desfem camí fins a la pista per on veníem i seguim
encara camí avall cap a la nostra destinació següent,
que no és altra que el poble de Llanars. Creuem la
carretera asfaltada, amb molt de compte, i abando-
nem aquesta població. Més endavant, trobem un petit
racó amb l’oratori de la Verge del Raïm, amb una font
d’aigua no potable i un parell de taules i bancs. 

Ara ens dirigim, tot trepitjant novament el Meridià
Verd, cap al poblet d’encanteri de La Roca, assentat
sobre una penya, i caminant pel conjunt de carrers
estrets com senders sembla que el temps s’hagi atu-
rat, per les seves antigues formes que conserva. Està
catalogat com a bé cultural d’interès nacional. Dins el
poble només es pot circular a peu, fet que augmenta
el seu encant. L’entrada principal que accedeix al clos
antic del poble es fa a través d’un antic portal, un petit
túnel també característic de La Roca. Just després de
passar aquest túnel trobem unes escales que pugen
fins a la petita capella castral de la Pietat, d’origen
romànic, de la qual la primera referència documenta-
da que es té és del 1061. Des del capdamunt del
poble es poden apreciar unes magnífiques vistes
sobre els vessants més orientals de la serra Cavallera,
que s’ofereixen com un autèntic mirador. 

Continuem per un camí que ens portarà a la casa on
havia viscut el conegut pintor català  Joan Ponç i Bonet,
que morí el 1984, al jardí de la qual reposen les seves
despulles mortals en una tomba que es pot veure des
del caminoi que fa de carrer. “Tan sols dins la mort som
eterns”, així resa la pesada llosa de la seva tomba.

Cal sortir de La Roca per una carretera asfaltada amunt,
durant uns 400 metres, fins al trencall del bonic Camí
de la Molsa, que agafem. L’anomenen així perquè tota
la paret del camí és una cortina de molsa. És un mag-
nífic corriol que baixa lleugerament per un indret atapeït
de vegetació que el fa agraïdament ombrívol i que ens
conduirà, més tard, a Vilallonga de Ter.

Prosseguim la caminada i de seguida arribem a la Font
Negra, un bon moment per aturar-nos, refrescar-nos i
dinar-hi tots plegats. Es tracta d’una zona de lleure
equipada amb bancs i taules. Un xic més enllà, seguint
el mateix sender, farem cap a la Font Blanca. És una
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font apariada amb uns pedrissos i envoltada de grans
beços en un entorn tranquil i bell, habilitada amb
bancs i taules per fer-hi una aturada i gaudir dels últims
esquitxos de la natura, just abans d’acabar la ruta.

S’ha de continuar, creuant el riu pel pont, i ja som a
la carretera i el nucli urbà des d’on hem fet la sorti-
da al matí.

Els caminadors que ho desitgin podran deixar el dinar a
l’autocar per fer la caminada de forma més descansada. 

Pel que fa als no caminadors, podran distribuir el seu
temps visitant les poblacions de Vilallonga de Ter,
Setcases o bé Camprodon. A l’hora convinguda hau-
ran d’estar a la primera d’aquestes viles per reunir-se
amb els caminadors i, tots junts, dinar.

Temps de marxa efectiva: unes 4 hores.

Lloc i hora de sortida: estació d’autobusos de Terrassa
a les 6,45 hores.

Tornada: al capvespre.

Pressupost: 15 € els socis, i els no socis 25 €, que
caldrà fer-los efectius en el moment de la inscripció.

Inscripcions: a Secretaria, del 9 al 19 de novembre.

Dificultat: *.
Desnivells acumulats aproximats: 255 metres.

Dificultat: Normal.

Desnivell acumulat: 255 metres.

Informació: Manuel Salvador i Neus Zamora, tèlefon
93 780 54 78.
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PROGRAMA DEL CICLE 2009-2010
2009 Inscripcions

2010 Inscripcions

gener 24 Tossa de Mar 11 al 21 La Selva

febrer 14 Serra de la Llena 1 al 11 Conca de Barberà

març 14 Castell de Montsoriu 1 al 11 La Selva

abril 25 Salt del Mir - Santa M. de Besora 12 al 22 Ripollès

maig 30 Vall d’Eina 17 al 27 Cerdanya francesa

juny 19-20 CLOENDA DEL CICLE Mirador d’Ordesa 7 al 17 Sobrarbe

novembre 22 Camprodon - Vilallonga de Ter 9 al 19 Ripollès

desembre 13
Tradicional Neules i Pessebres
Sant Salvador de les Espases i Aeri 30-11 al 10-12 Baix Llobregat

HORITZONS

FAGEDES, SALTS 
D’AIGUA, MOLINS 
I UN QUE HI ERA 
DE MASSA

Dissabte, 14 de novembre de 2009

Vidrà és un poble del Bisaura, situat al nord de la
comarca d’Osona, a cavall amb la Garrotxa. El seu
enclavament geogràfic, a la província de Girona, i el
seu microclima li confereixen un tipisme especial i
captivador.

El paisatge és impressionant: fagedes, rouredes,
prats muntants, i especialment les fonts, salts d’ai-
gua i arbres monumentals. Són indrets dignes de
visitar, que contribueixen a donar més encant i
interès a aquest indret.

Sortirem de la plaça de Vidrà en direcció al veïnat de
la Creu de l’Arç , passarem pel davant de la masia del
Cavaller de Vidrà i ens desviarem per admirar un
ancià: el roure la Creu de l’Arç.

Baixem pel camí de la depuradora en direcció al
Pont de Salgueda, seguint el rètol indicatiu. El camí,
que primer planeja, ens endinsa a la fageda per una
forta baixada fins arribar al pont de Salgueda sobre
el riu Ges.

Es tracta d’un pont romànic per a vianants, és d’una
sola arcada i de gran bellesa. El paisatge que l’en-
volta és feréstec; la vegetació envaeix la riera i mig
tapa el pont. 

Per la nostra esquerra s’ha ajuntat el sender PR 
C-47, procedent de Vidrà. Passem el pont i seguim el
sender a la dreta que baixa fins a les ruïnes del molí
i el salt. Amb molta precaució, ja que el terra és molt
relliscós, ens apropem a la cascada del Molí del Salt

de Salgueda, un dels salts més importants del riu
Ges (20 metres d’alçada) i a la vegada un dels trams
més bonics de tot el riu. Un indret solitari i de ferés-
tega bellesa.

Deixem els senyals del PR. Travessem el riu per una
passera i anem a l’altre costat. El camí comença a
enfilar-se enmig de la fageda fins a desembocar en
una pista forestal amb un cartell indicador. Seguim en
direcció a la Tosca de Degollats i la Vall.

A la Tosca de Degollats, arran mateix del camí, l’aigua
es despenja formant nombrosos regalims i oferint,
quan hi baixa aigua, un sorprenent efecte.

En aquest indret, l’aigua que prové d’una fossa situa-
da a la part superior, ha anat regalimant i dipositant,
gràcies al degoteig, petites restes de carbonat càlcic
que han acabat conformant aquesta massa rocosa de
material calcari, d’uns 8 m d’altura per 11 m d’ampla-
da aproximadament.

Sobre nostre i  molt enlairat, el santuari de la Mare de
Déu de Bellmunt (“ermita al cel suspesa”, en paraules
de Mossèn Cinto Verdaguer) situat en el punt més alt
de la Serra de Bellmunt, (1.246 metres). No es pot
descriure millor l’emplaçament d’aquest santuari
marià, enfilat a la serra que li dóna nom.

Arribats al santuari entendrem perquè la seva situació
en fa un mirador privilegiat de la Plana de Vic i d’una
bona part del Ripollès. Aquí tindrem una gran panorà-
mica sobre la Plana amb Montserrat i la Mola al fons,
i per l’altre vessant el Pedraforca, la Serra del Cadí, el
Puigmal i el Canigó: Inoblidable.

La típica silueta del santuari: un edifici de cos únic que
s’adapta a les cingleres rocoses del cim de la mun-
tanya. L’església i l’hostatgeria formen un sol i robust
edifici, amb aparença de fortalesa, que sembla sorgit
de les cingleres rocoses que el suporten. 

Continuem la ruta cap a Santa Maria de Besora tot
baixant per l’espesa fageda del vessant nord del san-
tuari en continues giragonses. Arribarem al Coll de Hi
Era de Massa, just a sota del santuari. Cruïlla de
camins procedents de Vidrà, Besora i Torelló (per les
Gargantes).
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Seguirem direcció Besora per la Carena del
Bosquetell fins arribar al collet del mateix nom. Allí,
una forta baixada ens menarà a l’humida i ombrívola
raconada del Salt del Mir.

El Salt del Mir és un desconegut i impressionant sal-
tant d’aigua de la riera de la Foradada. Al seu voltant
i aprofitant la força de l’aigua trobarem, ruïnosos i molt
malmesos pel pas inexorable del temps, els tres
molins que en Joan Mir va construir als voltants del
1850 per extraure la farina del blat. El seu nom està
inscrit a la mola de pedra.

Seguirem per dins de la fageda fins arribar als conreus
del Mas del Mir, ara restaurant-casa rural, que deixa-
rem per seguir una pista ampla i ben fresada fins a
Santa Maria de Besora, final del nostre itinerari d’avui.

Hora sortida ULL!!!: 7:00 del matí a la Rambla,
davant del Centre Cultural.

Durada: 7 hores.

Desnivell: +750 m aproximadament.

Distància de l’itinerari: 18 km.

Itinerari: Vidrà - Pont de Salgueda - Cascada del Molí
del Salt - Camí de Degollats - Coll de Hi Era de Massa
- Bellmunt - Carena de Bosquetell - Salt del Mir -
Santa Maria de Besora.

Dificultat: Camí ben fresat amb desnivells de pujada i
baixada, sense dificultat per a qui estigui avesat a
caminar. 

Material recomanat: És necessari portar aigua,
esmorzar i dinar, bon calçat i protecció per a la pluja
en cas de temps variable.

Preu: 15 € pels socis, 25 € pels no socis.

Inscripcions: Fent una transferència bancària al compte
2074-0000-59-0073246165 amb la referència Horitzons i
el vostre nom o bé a la secretaria del CET.

Vocals: Imma Pla, Narcís Serrat i Francesc Muntada.

Hora sortida: 9:00 del matí a la Rambla davant del
Centre Cultural. 

Transport: Cotxes particulars fins a Can Maçana.

Desplaçament: Terrassa - Can Maçana: 45 minuts.

Horari: Calculem que la sortida durarà unes 6 hores
(comptant parades, escalada i elaboració del regal).

ULL!!! En principi la sortida estava prevista per mig
dia però creiem que pot ser prou atractiva per fer-
la durar una mica més i tornar en havent dinat.

Dificultat: Fàcil: camins planers i ben fresats. Per a
nens a partir de 7 anys, sempre acompanyats d’un
adult que se’n faci responsable.

Material recomanat: Cal que vingueu equipats amb
roba còmoda, calçat per caminar, córrer, saltar i enfi-
lar-se, aigua, menjar (esmorzar i dinar). Si algú té
material d’escalada el pot dur.
Preu: Gratuït per als socis. No socis, 4 € els adults i
2 € cada nen.
Inscripcions: A la secretaria del Centre, des d’avui 
i fins el dijous abans de la sortida o per telèfon 
93 788 30 30.
Enviant un e-mail a: coneixermon@gmail.com dient-
nos quants adults i quants nens vindreu.
Per a no Socis, fent una transferència bancària al 
compte 2074-0000-59-0073246165 amb la referència
Infantil, el vostre nom i telèfon de contacte.
Vocals: Marta, Arnau, Eva Cervelló i Imma Pla. 

Convidat Especial: Manel Cajide.

HOLA DE NOU CONEIXERMONS!!! TOT UN MÓN
PER CONÈIXER US ESTÀ ESPERANT!!!

SECCIÓ INFANTIL CONEIXERMON

“ENFILA’T I AMUNT”

Diumenge, 22 de novembre de  2009

En la nostra segona sortida volem anar a les Agulles
de Montserrat. Envoltats d’aquest paisatge màgic i
misteriós, no només caminarem: ja ho sabreu els que
vau venir a buscar el “Mapa del tresor”. Explicarem
històries autèntiques que hi van succeir fa molts anys,
com si d’un conte és tractés, i us animarem a partici-
par en els jocs programats i a poder conèixer tot allò
que ens mostra aquesta muntanya tan especial.

Eiiii!!! Però, com que ens agraden els reptes, aquest
cop ens enfilarem per les roques, com un joc més!
Només una mica, eh? I quina millor manera que amb
l’ajut d’un professional que, ben preparat, ens ense -
nyarà els “secrets” de l’escalada...

No patiu, que anirem amb tota la seguretat necessària
i la que hi afegirem per les circumstàncies. Ben
segurs, però ...“l’aventura és l’aventura”. I aquest cop
volem que el punt d’emoció el donin una corda, uns
arnesos i uns quants mosquetons...

Ah! I no ens n’oblidem... per primera vegada compta-
rem amb un “convidat especial” i això voldrà dir ela-
boració d’un “regal a mida”... No us preocupeu, que
de ben segur trobarem el detall adequat. Només cal
que vingueu preparats per participar en la fabricació
de... ufff, que quasi se m’escapa!!! I el convidat pot
estar-ho llegint... Us ho acabarem d’explicar el dia de
la sortida!

Itinerari: Can Maçana - Antic camí del Bruc - Sant
Pau Vell - Castell de Bonifaci - Collet de Guirló - La
Portella d’Agulles - Camí al refugi Vicenç Barbé - L’Era
dels Pallers - Torrent de la Diablera - Collet de Guirló -
Can Maçana.

CET_99 Nov 09:CET 97 Octubre09  28/10/09  11:59  Página 19



20

Publicació periòdica informativa del
CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA
Medalla d’Or de la Ciutat

Carrer de Sant Llorenç, 10
08221 Terrassa (Vallès Occidental)
Telèfon 93 788 30 30 - Fax 93 788 69 06
www.ce-terrassa.org
Adreça electrònica: centre@ce-terrassa.org

Entitat adherida a:
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Federació Catalana d’Espeleologia
Federació Catalana d’Esports d’Hivern
Institució Catalana d’Història Natural
Societat Catalana de Micologia

Coordinació:
Manuel Tomàs i Alastruey

Imprimeix: Gràfiques A. Macià

Dipòsit legal: B-17428-00

connecta’t a la nostra web
www.ce-terrassa.org
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