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107 (Cent CET)

Normalment, quan fem anys, tenim tendència a mirar enrere i fer balanç. I a reviure les
emocions que els records ens porten. És natural. Els aniversaris són horitzons artificials
i arribar a un d’aquests horitzons és com arribar a un coll. El cim queda més amunt 
i cal seguir la caminada, però qui s’està de mirar cap avall i veure el camí que s’ha
 recorregut? Qui no ha pensat alguna vegada, a mitja pujada esgotadora, “va, de
moment arribem al coll”?

Fer cent anys és assolir una fita important. Una carena molt alta a la que pocs han
 arribat. I el desig de mirar el camí recorregut i sentir-se’n orgullós és tan legítim com
necessari. Des d’aquestes alçades podem observar el terreny i recordar els indrets
bonics pels que hem passat, les parades que hem fet, els passos difícils que hem hagut
de superar i les marrades que hem hagut de fer per arribar fins aquí. 

Però no podem encantar-nos gaire estona mirant avall. El futur ens espera i s’acosta
tan ràpidament com s’allunya el passat. Aquest mirador privilegiat és un bon lloc per
aturar-s’hi i fer-hi un mos, però no hem de perdre de vista que el camí continua i que,
a diferència de l’ascensió a una muntanya, la vida del Centre no té un cim per coronar.
No hi ha una cota màxima on puguem considerar que s’ha assolit l’èxit. Després del
Centenari el Centre trobarà nous reptes que seran tan estimulants com els que fins ara
s’han aconseguit... O més.

Ara és hora de fer parada i recuperar forces. En aquest butlletí especial hi trobareu el
programa d’actes amb els que celebrarem aquest aniversari tan especial. Com podreu
veure, aquesta celebració s’allargarà tot un any i hi ha previstes activitats prou diverses
com per reflectir la dimensió polièdrica de la nostra entitat.

I passarà l’any i el Centre continuarà fent camí. I, així com ens mirem el mapa i  estudiem
el terreny quan, en una ascensió, ens aturem a esmorzar, el Centenari també és un bon
moment per pensar quin Centre volem per als propers cent anys. I el que ara somiem
és un Centre actiu, que ofereix serveis als seus socis i sòcies, però també a la resta de
ciutadans. Un Centre acollidor, amb caliu: un bon punt de trobada. Un Centre com-
promès amb el país, amb la Natura, amb la justícia... Un Centre treballador, que busca
i aporta solucions als problemes de la ciutat i dels seus entorns. Un Centre integrador
que serveixi de porta d’entrada al coneixement del nostre país, la nostra cultura, la
 nostra manera de fer. Un Centre crític, en el qual les persones associades no dubten 
a fer saber les seves opinions i les seves sensibilitats als qui el dirigim. Un Centre, en
definitiva, del que ens puguem sentir orgullosos.

Per fer aquest cim, per arribar a aquest ideal, ens caldrà imaginació, encert i una mica
de sort. Però caldran, sobretot, els milers de grans de sorra que entre tots hi podem
aportar. Perquè el Centre sempre serà justament això: la suma de totes les persones
que en formem part.

Editorial
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AGENDA D’ACTES DEL CENTENARI DEL 
CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA

Divendres, dia 3 de setembre de 2010
A les 19:30 h
SALA D’EXPOSICIONS DEL CENTRE CULTURAL DE CAIXA TERRASSA
Sala 4

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ

“CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA, UNA TRAJECTÒRIA DE 100 ANYS”

Una interessant retrospectiva que mitjançant fotografies, interessants documents històrics i diversos
objectes, ens mostraran les diferents etapes de la nostra entitat, des de la seva fundació fins a l’època
actual.

Divendres, dia 10 de setembre de 2010
A la Sala d’Actes, a les 8 del vespre

TARDOR 2009: UNA VOLTA PER
ALGUNES MUNTANYES DEL MÓN AMB
SORTIDA I ARRIBADA A LA RIBAGORÇA

Presentació i projecció a càrrec d’Oriol Baró i
Ramon, alpinista.

L’Oriol ha pujat cims als Andes, als Alps, a l’Himàlaia,
i a la Patagònia, entre d’altres indrets. Es defineix com
un alpinista tècnic, li agrada la dificultat. També diu
que l’atrauen les grans parets mixtes de roca i gel. 

Actuació de grups de cultura popular
de Terrassa

El Centenari és un esdeveniment de ciutat i per això
els grups de cultura popular de Terrassa, acompanya-
ran la inauguració de la temporada dels cent anys
amb les seves actuacions.

SOPAR INAUGURACIÓ 
DEL CENTENARI

A plaça del Vapor Ventalló, a les 22:00 hores

Menú:

Assortit d’embotits amb pa amb tomàquet

Filets de lluç a la basca

Pastís d’Aniversari

Begudes

Preu del sopar: 15 €

Màxim: 150 places

FI DE FESTA AMB L’ACTUACIÓ DE
MANFLINAIRES

A la mateixa plaça, a les 23:00 hores
Escalant a 
Patagònia 
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Dissabte, dia 18 de setembre de 2010
A l’auditori del Centre Cultural de Caixa Terrassa
A les 19:00 hores

ACTE INSTITUCIONAL D’INICI 
DE LA CELEBRACIÓ DEL CENTENARI

Els cent anys del Centre Excursionista han fet que l’agenda de la temporada sigui especial. Les  activitats
habituals i d’altres d’extraordinàries serviran per commemorar el segle d’història de l’entitat. 

Composició del Comitè d’Honor del Centenari

M. Hble. Sr. José Montilla i Aguilera,
President de la Generalitat de Catalunya

Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras i Gaju,
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

Il·lm. Sr. Pere Navarro i Morera,
Alcalde de l’Ajuntament de Terrassa

Excm. Sr. Antoni Fogué i Moya,
President de la Diputació de Barcelona

Excm. Sr. Manuel Royes i Vila,
Soci d’Honor del CET,

Delegat Especial de l’Estat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Sr. Jaume Ribera i Segura,
President de Caixa Terrassa

Sr. Daniel Planas i Perpiñà,
President de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

Sr. Hilari Moreno i Castelló,
President de la Federació Catalana d’Espeleologia

Sr. Ramon Carreras i Juanico,
President de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern

Sr. Francesc Muntada i Sagrado,
President del Centre Excursionista de Terrassa

Protocol de l’Acte:
– Salutació i presentació dels actes del Centenari per part del President del Centre Excursionista de

Terrassa

– Conferència “Centre Excursionista de Terrassa, una trajectòria de 100 anys”, a càrrec del Sr. Manuel
Planchat, expresident del CET; projecció simultània d’imatges

– Formació de la mesa presidencial integrada pels membres del Comitè d’Honor. Presideix el M. Hble.
Sr. José Montilla i dóna les paraules per als diferents parlaments

Intervindran:

– Sr. Daniel Planas (en representació dels tres presidents de les Federacions)

– Excm. Sr. Manuel Royes

– Il·lm. Sr. Pere Navarro

– Parlament de cloenda a càrrec del M. Hble. Sr. José Montilla
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CENT ANYS DESPRÉS EL CAMÍ ÉS TOTALMENT DIFERENT. EL
PAISATGE, ELS ENTORNS, HAN CANVIAT, TOT I NO SER ELS
MATEIXOS, ENS PODEN ACOSTAR A UNA DESCOBERTA PLENA
DE SENSACIONS.

US HO DEIXAREU PERDRE?

Diumenge, 19 de setembre de 2010 

Rememoració de l’excursió feta a
l’ermita de Santa Maria de Campanyà i
Sant Mamet - Sant Cugat, el dia 25 de
novembre de 1910

D’entre els actes programats per celebrar el Centenari
de la fundació del Centre, no podia faltar-hi quelcom
tan important com és el d’evocar el record de la pri-
mera excursió oficial organitzada per l’entitat.

I què millor, que fer-ho repetint l’anada al mateix
indret? D’aquí que us convidem a fer-nos costat, a
l’objecte que la jornada adquireixi el relleu que mereix.

Per situar-nos en el que passà en el transcurs
 d’aquella excursió, donarem una ullada als mitjans 
de comunicació de l’època, els quals s’ocuparen de
manera especial de l’esdeveniment. Transcriurem el
que s’escrigué en aquell moment i a ben segur que
per aproximació ens farà reviure com es desenvolupà
la jornada.

El periòdic local “La Sembra”, en la seva edició del 
2 de desembre del 1910 amb el pseudònim “Un
excursionista”, publica un reportatge del qual n’ex-
traiem alguns fragments que per fidelitat copiarem tal
com aparegueren a la llum pública.

“Ab els carruatges que teniem preparats, sortirem en
nombre de 32 a un quart de nou del matí cap a Rubí,
dirigint-nos tot seguit a can Castanyer on el propieta-
ri... acompanyant-nos a l’Ermita de la Mare de Deu de
Campanyà i St. Mamet també de sa propietat quina
antiga capella visitarem. Sortint de visitar aquesta
ermita i dirigits pel distingit geòleg i bon company Sr.
Palet i Barba, se buscaren fósils per entre les roques
de lo que fou antigament mar del Vallès, els que
pogueren recollirse en gran nombre. Eren les 11 quant
seguin la carretera ens encaminàvem a peu a Sant
Cugat... anarem a visitar una de les joies de l’arquitec-
tura milenaria més notables de nostra terra: l’antic
Monestir Benedictí.

Eren dos quarts de dugues quan acabarem de visitar
el Monestir... a la tarda donarem un passeig pel poble
i a les 4 emprenguerem la carretera cap a Sardanyola,
desde hon el tren ens retornà a nostra Ciutat”

També el molt recordat i a voltes oblidat Mateu
Fusalba i Bosch hi digué la seva en l’Arxiu juliol-
desembre de 1985 en el qual ens obsequia amb un
ample reportatge, aquesta vegada però referit a les
excursions commemoratives del 25è (15-12-1935),
50è (11-9-1960), i 75è (17-11-1985) aniversaris.

Del darrer (1985) ens descriu amb detall les vicissituds
de la jornada en la qual cinquanta-dos associats revis-
queren la “proesa” d’aquells trenta-dos valents excur-
sionistes primicers.

Per la seva significació i el seu especial interès, trans-
criurem la part final del reportatge esmentat.

“Molt ens complauria que en la vinent tornada, corres-
ponent al Centenari del CET, els assistents sobrevi-
vents d’aquesta última expedició, i els seus nous ele-
ments que els acompanyin, poguessin fruir amb la
renovada caminada simbòlica d’una continuïtat sense
defallença de temps i de circumstàncies. A l’ensems,
durant la mateixa, preguem que ofrenin una petita
recordança als seus predecessors d’una centúria
enrera, així com a aquells altres que no puguin assistir
físicament a repetir-la”

Som, és cert en una època i un món diferents dels que
conegueren els nostres antecessors, però el Centre
Excursionista de Terrassa ha estat fidel als seus
 principis.

Estem segurs que els desitjos d’en Mateu respecte el
Centenari seran una realitat i que la continuïtat de
l’Entitat està garantida.
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PROGRAMA DE L’EXCURSIÓ
Aquesta sortida s’ha organitzat tenint en compte les
diferents possibilitats del socis del Centre que hi vul-
guin assistir, per aquest motiu, s’han previst 3 mane-
res diferents de participar.

– 1a Opció:
Sortida a les 8 hores del matí del Centre Excur -
sionista de Terrassa

L’itinerari serà el següent: carrer Nou, Esglésies de
St. Pere, parc de Vallparadís, parc del Vallès, Santa
Margarita, Can Parellada, mirador del Pujol Blanc 
(317 m), lloc escollit per esmorzar, serra de Galliners,
entrarem a Sant Cugat del Vallès pel col·legi
Japonès, travessarem per la B-30 la A-7 i arribarem
a l’Ermita de Sant Mamet.

Horari: de 4 a 4,30 hores
Desnivell: inapreciable
Distància: 15,5 km 
Dificultat: Sense dificultat

– 2a Opció:
Sortida de l’estació dels Ferrocarrils de la Gene -
ralitat a les 11 hores del matí, es baixarà a l’esta-
ció de l’Hospital General, i d’aquí a peu fins a Sant
Mamet

Horari a peu: de 25 a 30 minuts
Desnivell: inapreciable

– 3a Opció:
Sortida en cotxes particulars fins a les rodalies de
Sant Mamet, uns 10 km

– 4a Opció: 

Si algun soci per la seva dificultat en el desplaça-
ment no pot assistir-hi, pot contactar amb la secre-
taria del Centre i es procurarà buscar una solució.

PROGRAMA D’ACTES A SANT MAMET

Els actes començaran a 2/4 d’1 del migdia.

PARLAMENTS:

El Sr. Narcís Bacardit, que presidia la nostra entitat
l’any 1960, ens farà una recordança de la celebració
del cinquantè aniversari del Centre.

El Sr. Jaume Galofre, que n’era el president quan es
celebrà el setanta cinquè aniversari durant l’any 1985,
ens recordarà anècdotes i vivències sobre la sortida a
St. Mamet.

El Sr. Francesc Muntada, que és l’actual president
ens farà una glossa de què significa per al Centre la
celebració del centenari de l’entitat.

Un cop acabats els parlaments, el cor Sant Martí de
Viladecavalls, ens interpretarà unes cançons adients
per aquesta commemoració.

Tot seguit ens prepararem per dinar plegats un cop els
cuiners tinguin l’arrossada a punt. 

Havent dinat, de nou el cor Sant Martí de Vila de cavalls
ens oferirà una sèrie de cançons conegudes per tots
nosaltres i que voldrien que també hi participem, per
acabar cantant plegats el Cant dels Adéus.

NOTA. Per poder participar a l’arrossada és neces sari
que els interessats s’apuntin a la secretaria del Centre,
per saber el nombre d’assistents al dinar. El preu per
cap serà de 6 €.

13a DUATLÓ D’ALTA MUNTANYA
DE CATALUNYA

Diumenge, dia 26 de setembre de 2010

Celebració d’aquesta cursa que combina la bicicleta de muntanya i el córrer, en un indret tan
 característic com és la zona de la Vall de Núria, amb sortida i arribada a Queralbs i passant pel cim més
alt de la contrada el Puigmal de 2.913 metres d’alçada, un magnífic mirador sobre la Cerdanya i la vall
del Ripoll.
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SETEMBRE 2010 

Dijous, dia 30 de setembre
A la Sala d’Actes, a les 8 del vespre

CAMÍ DELS NYERROS 
(GR del Centenari)

Acte de presentació a càrrec de la Goretti Cajide

La nostra consòcia Goretti ens farà una exposició sobre
els fonaments històrics d’aquest nou Sender de Gran
Recorregut i la seva concepció arrel de la lectura del
 llibre “Rebels a Tramuntana” d’en Joan Soler i Amigó.

L’acte es complementarà amb una projecció de foto-
grafies, comentades pels companys de la Vocalia de
Senders, on ens ressenyaran les vivències viscudes i
també algunes anècdotes succeïdes durant el segui-
ment i el treball de camp portat a terme en la confec-
ció dels “tracks” i de les etapes establertes per aquest
nou GR del nostre Centenari.

OCTUBRE 2010 

Dissabte, dia 2

Dia mundial del ocells
Participació del Centre en aquesta diada interna -
cional. Es faran tallers de construcció de caixes niu,
 d’identificació d’aus urbanes i d’ús de guies de camp
entre altres activitats.

Diumenge, dia 3

1a etapa del Camí els Nyerros (Terrassa
CET - Sant Sebastià de Montmajor)

Dijous, dia 14

Conferència audiovisual, 
“El vell continent amb BTT”
A càrrec de Carles Sans i Ravellat.

En Carles és un apassionat de la bicicleta de mun -
tanya, i de realitzar recorreguts d’una bellesa increïble,
és autor de diverses guies i llibres d’itineraris.

Diumenge, dia 17

Diada del Centre del Centenari
La 79a edició de la Diada del Centre se celebrarà el 
17 d’octubre. Serà una diada encara més especial del
que ja és habitualment perquè servirà per commemo-
rar el centenari de l’entitat. Tindrà lloc a la plaça del
Vapor Ventalló, un espai obert i proper a tothom. Dins
la mateixa seu del Centre també s’hi celebraran algu-
nes activitats. 

Les activitats començaran de bon matí amb la projec-
ció d’audiovisuals de muntanya i també esports de
muntanya a l’aire lliure dirigits per especialistes. Entre
altres activitats, hi tindrà lloc un dinar popular, que
serà amenitzat per un concert de música terrassenca.

Dijous, dia 21

Audiovisual del 25è aniversari de
 l’expedició al Saipal l’any 1985
En un any de commemoracions l’audiovisual
sobre l’expedició al cim del Saipal de 7.031 m,
realitzada durant la tardor de l’any 1985, amb
motiu del 75è aniversari del Centre, servirà per
recordar una altra data important per l’alpinisme
de casa nostra. Els mateixos components de
l’expedició ens oferiran aquest audiovisual.

Audiovisual del 20è aniversari de
l’expedició al Makalu l’any 1990
Projecció de l’audiovisual de l’expedició al cim
del Makalu de 8.481 m, realitzada durant l’estiu-
tardor de l’any 1990. Després de l’intent del
1988, aquest any es va aconseguir l’ascensió a
aquest fantàstic cim, una fita importantíssima per
l’alpinisme terrassenc de la que podem sentir-
nos orgullosos. Els components de l’expedició
presentaran l’audiovisual.

El castell 
de Nyer
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Diumenge, dia 24

2a etapa Camí dels Nyerros (Sant
 Sebastià de Montmajor - Castellcir)

31a edició de la Ronda Vallesana
Organitzada per la Unió Excursionista de Sabadell, i
que aquest any organitzen la Ronda per les nostres
muntanyes, adherint-se als actes de celebració del
Centenari del Centre i en homenatge a tots nosaltres.

Dissabte, dia 30

Celebració de la Castanyada del
 Centenari

NOVEMBRE 2010 

Diumenge, dia 7

Caminada popular del Centenari, celebració de
la 26a edició d’aquesta popular caminada, que
va iniciar-se l’any 1985, per fer-nos conèixer una
mica més els nostres entorns més propers, tot
explicant-nos la seva història, i gaudir de la com-
panyia dels amics i socis de l’entitat.

Dissabte, dia 20

Reconeixement i homenatge a la
 fidelitat i als socis i sòcies que han
col·laborat amb l’entitat
Com cada any, el Centre Excursionista de Terrassa
farà un reconeixement als socis i sòcies que fa 25
anys i 50 anys que ho són. Amb motiu del centenari, a
més, s’homenatjarà, a aquells membres de l’entitat
que hi han col·laborat de manera especial. Per tot
això, el dia 20 de novembre se celebrarà un acte
especial. 

Diumenge, dia 21

3a etapa Camí dels Nyerros 
(Castellcir - Aiguafreda)

Dijous, dia 25
A la Sala d’Actes del Centre

Conferència a càrrec 
d’en Joan Domènec i Ros
Sota el títol “La quadratura del cercle de la sosteni-
bilitat”, el vicepresident de l’Institut d’Estudis Cata -
lans i catedràtic d’Ecologia per la Universitat de
Barcelona, Joan Domènec Ros, exposarà les seves
idees en una conferència a la Sala d’Actes del Centre
Excursionista. El camp principal d’activitat investi -
gadora de Ros és l’ecologia marina, però també ha
treballat en aspectes d’ecologia general, contamina-
ció, conservació de la natura, del paisatge i urbana.

DESEMBRE 2010 

Dijous, dia 2

Conferència "Sistema Mortillano" 
a càrrec del grup espeleològic 
de Ramales 

Diumenge, dia 12

4a etapa Camí dels Nyerros 
(Aiguafreda - Espinelves)

Divendres, dia 17

Data final pel lliurament del “Concurs
de Nadales”
Per als nens i nenes del Centre hi ha preparat un con-
curs de Nadal. Una mica abans de les festes nadalen-
ques, els infants que vulguin podran presentar una
felicitació de Nadal a la seu del Centre i entraran a un
concurs. El dibuix guanyador apareixerà publicat.

GENER 2011

Recull dels Cartells dels Cursos
 d’Excursionisme
La seu del Centre acollirà l’exposició dels 40 cartells
dels cursos d’excursionisme que han servit per anun-
ciar aquesta activitat.
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Dijous, dia 13

Conferència-Debat 
“L’Excursionisme al segle XXI” a 
càrrec d’en Francesc Roma i Casanovas
Autor de la tesi doctoral Excursionisme 2.0, un
intens treball de camp sobre l’estat actual del
món excursionista. Cap on va l’excursionisme a
casa nostra???

Diumenge, dia 16

5a etapa Camí dels Nyerros 
(Espinelves - Sant Andreu de Bancells -
Pont de Malafogasa)

Dijous, dia 20

Conferència “Deserts” 
per en Toni Serra i Sorribes

FEBRER 2011

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES 
DELS SOCIS
Durant tot el mes de febrer, els membres de la Secció
de Fotografia exposaran algunes fotografies de les
seves sortides. 

Del 5 al 20 de febrer

ACTES DE RENOVACIÓ DE LA FLAMA
DE LA LLENGUA CATALANA

Dissabte i diumenge, dies 5 i 6 

Desplaçament a Prada de Conflent, a la tomba d’en
Pompeu Fabra, per encendre la Flama i portar-la a
Terrassa.

Del 7 al 19 de febrer

Membres de la Junta Directiva del Centre, portaran
la Flama a diferents institucions i entitats de la nostra
ciutat, fent ofrena de la mateixa, i que puguin fer acti-
vitats relacionades amb aquesta.

Diumenge, dia 20 

La Flama, portada per membres de la nostra entitat 
es dirigeix a Montserrat, on serà rebuda pel Pare Abat,
i celebrarem l’acte de renovació de la Flama de la
Llengua Catalana.

Diumenge, dia 20

6a etapa del Camí dels Nyerros 
(Pont de Malafogasa - Sant Andreu 
de Bancells - Tavertet)

Dijous, dia 24

Conferència sobre astrofotografia i 
paisatge astronòmic, a càrrec de
 l’astrofísic Jordi Busqué i del físic
 Manel Soria
L’astrofotografia és la captació fotogràfica de les imat-
ges dels cossos del cel. La disciplina del paisatge
astronòmic consisteix a integrar objectes astronòmics
dins del context d’un paisatge que mostri objectes ben
coneguts en la quotidianitat. Parlem, doncs, de les
fotografies que es fan després que es pongui el sol.

Per aconseguir aquest tipus de fotografies nocturnes
cal una tècnica especial. Al Centre, oferiran una con-
ferència l’astrofísic Jordi Busqué i el físic Manel Soria,
experts en l’astrofotografia. Són autors d’algunes foto-
grafies publicades a la revista National Geographic. 

MARÇ 2011

Dijous, dia 3

Projecció de pel·lícules antigues
 d’Agustí Fabra, a càrrec del seu nebot
Manel Fabra
Presentació d’Anna Fernandez Àlvarez, és doctora en
Geografia i Història, professora d’història de l’art i cine
a l’Escola Pia de Terrasa.

Films sobre les activitats del Centre des dels anys 30
als 50, com el campament a Sant Maurici de l’anySant Martí del Canigó
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1932, festa de Sant Bernat a la Mola de l’any 1953, i
d’altres com la davallada de la Castellassa de Can
Torres, amb una escala de corda de l’any 1931.

La Castellassa

Del 7 al 25 de març 

Exposició fotogràfica “100 anys
 d’Espeleologia al Centre Excursionista
de Terrassa”
La Secció d’Investigacions Subterrànies (SIS) va
començar fa uns 40 anys, però ja des del naixement
del Centre, l’espeleologia és una de les modalitats de
l’excursionisme que ha estat en actiu. Amb el cente-
nari, la SIS oferirà una mostra fotogràfica dels cent
anys d’investigacions dins de coves.

Baixada de torxes a la Masella 
(data per concretar)
En l’any del centenari, el Centre també anirà a fer la
 baixada de torxes per la Masella, la manifestació espor-
tiva tradicional que ja va batre un rècord de  baixada de
torxes en una estació d’esquí alpí l’any 2008.

Dijous, dia 17

Escalades als Alps durant els anys 50
Conferència a càrrec del doctor Josep Maria Arias.

El doctor Josep Maria Arias oferirà a la Sala d’Actes
del Centre les seves filmacions sobre les escalades
als Alps que es van dur a terme durant els anys 50. 

Diumenge, dia 20

7a etapa del Camí dels Nyerros 
(Tavertet - Collada de Bracons)

ABRIL 2011

Exposició d’aquarel·les i aiguades de la
consòcia Carme Setó
La seu del Centre acollirà durant el mes de març una
exposició de les aquarel·les i les aiguades de l’artista
Carme Setó, consòcia de l’entitat.

Diumenge, dia 3

Ral·li fotogràfic 
El Ral·li fotogràfic és una competició fotogràfica. Els
participants tindran unes fotografies d’un indret natu-
ral sorpresa. Hauran de fixar-s’hi bé i mirar de repetir-
les exactament iguals. Aquelles que més s’assimilin a
les originals obtindran mes puntuació. La rapidesa
amb què s’aconsegueixi tot el material també sumarà
punts. A més, a part de les còpies, també caldrà fer
fotos d’altres paisatges, plantes, animals, etc., és a
dir, la natura en general, i aquestes entraran al concurs
i seran puntuades per un jurat. Els participants que
sumin més punts, venceran. 

Dijous, dia 7

26 anys d’exploracions a Pics d’Europa
- Zona Llagu de las Moñetas
El 2010 es va realitzar la 26a campanya d’estiu a Pics
d’Europa a la zona del Llagu de las Moñetas. Fins la
data, la Torca del Mogu, amb els seus -594 m, és la
màxima fondària aconseguida. En aquesta conferèn-
cia farem un resum de tots els resultats aconseguits
en aquesta zona, destacant el realitzat darrerament i
l’enfocament previst per als propers anys.

Diumenge, dia 10 

Excursió geològica i espeleològica a
Mura i contorns
Reedició de la sortida feta pel Centre Excursionista 
de Terrassa els dies 16 i 17 d’abril de 1911, dirigida
per Domènec Palet i Barba, on es feren observacions
geològiques de les rodalies del poble de Mura i
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 s’exploraren i estudiaren diverses cavitats, entre elles
la cova de Mura, l’avenc i la cova de l’Era dels Enrics.

Es lliurarà a tots els assistents una edició facsímil de
la sortida feta ara farà cent anys i que es considera
 l’inici de l’espeleologia al Centre

Diumenge, dia 17

8a etapa del Camí dels Nyerros
 (Collada de Bracons - Sant Joan de les
Abadesses)

Dijous, dia 28

Taula Rodona Humorística

MAIG 2011

Dissabte, dia 7

La cursa d’orientació per l’interior de la ciutat es
tracta d’un concurs on el coneixement de Terrassa
serà la clau de l’èxit. Els concursants tindran un mapa
mut de la ciutat, sense els noms dels carrers, i hi haurà
marcats els punts on es troben les diverses proves de
les quals està formada la competició. L’objectiu és
completar les proves satisfactòriament i fer-ho amb el
mínim de temps possible. 

Dijous, dia 12

Projecció de l’audiovisual, 
“Escalada en solitari al Huascaran”, 
a càrrec de Sílvia Vidal
Sílvia Vidal va enfilar-se al món de l’escalada quan ja
portava anys practicant esport, amb l’atletisme. Però
quan estava estudiant INEF va començar a provar això
de pujar parets i, mica en mica, ha anat creixent dins
d’aquest món i, fins i tot, guanyant reconeixements
importants en aquest camp. L’escaladora visitarà el
centre excursionista i oferirà una conferència sobre
l’escalada en solitari del Huascaran.

Diumenge, dia 15

9a etapa del Camí dels Nyerros 
(Sant Joan de les Abadesses - Refugi
Montserrat - Pardines)

Divendres, dia 20

Per als més joves de l’entitat

Concert de Rock
(Possiblement a la plaça del Dr. Ventalló).

Diumenge, dia 22

Rememorar la 1a Marxa Popular 
del CET de l’any 1985
41 km al voltant del Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, amb sortida i arribada de la nostra
 entitat.

L’esperit d’aquesta travessada ens portarà a recordar
vells indrets, com poden ser el camí dels Monjos, La
Mola, el Montcau, la Pola, el Pou de Glaç, l’Obac, la
Pineda, etc., entorns que encara avui han pogut ésser
preservats en bona part de la pressió urbanística.

El Montcau

JUNY 2011

Dijous, dia 2

Dins els actes de la Setmana del Medi
Ambient: Conferència a càrrec del
 doctor Jorge Wagensberg
Com cada any, el Centre Excursionista participa a 
la Setmana del Medi Ambient a Terrassa. Enguany, 
el doctor Jorge Wagensberg serà el convidat espe-
cial que oferirà una conferència sota el títol
“Complexitat versus incertesa: l’ésser viu al seu
ambient”. Wagensberg és doctor en física i professor
universitari a la Facultat de Física de la Universitat de
Barcelona (UB). Ha estat el primer director del
CosmoCaixa.
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Divendres, dia 10

Teatre Infantil “Cent anys del Centre
Excursionista de Terrassa”
Aquells nens i nenes del Centre que vulguin, podran
participar en la representació teatral del Centenari.
Serà una obra que recollirà alguns dels moments
importants per l’entitat. La Secció Infantil s’encarre-
garà de la seva organització. 

Dissabte i diumenge, dies 11 i 12 de juny

Diada de Sant Bernat 
El Centre celebra la diada de Sant Bernat, la festa que
commemora aquest sant patró dels muntanyencs,
alpinistes i esquiadors. L’Entitat, la plaça del Vapor i la
Mola seran l’escenari de la celebració. El dissabte dia
11, celebrarem la diada amb una conferència i amb un
sopar de germanor. A la Mola hi tindrà lloc una missa
commemorativa i una processó. Amb motiu del cente-
nari, enguany també ens acompanyaran el Geganters
de Terrassa, els Castellers de Terrassa, el Minyons de
Terrassa i hi haurà un concert dels Acordionistes
Diatònics La Vallesana.

10a i 11a etapes del Camí dels Nyerros
(Pardines - Collada Verda - refugi Coma
de Vaca) (Refugi Coma de Vaca - Refugi
d’Ulldeter)

Dijous, dia 16

Conferència “L’Antàrtida”
A càrrec d’Eduard Vives i Noguera 

JULIOL 2011

Diumenge, dia 3

El Centre Excursionista de Terrassa,
portarà el Penó de la ciutat
Amb motiu del centenari de l’entitat, el Centre serà
l’encarregat de portar el Penó de la ciutat durant  l’ofici
de la Festa Major de Terrassa de 2011. 

Del 5 al 8 de juliol
A la Sala d’Actes, a les 8 del vespre

JORNADES DE DIVULGACIÓ 
DE L’ESPELEOLOGIA

Dimarts, dia 5

EL SUBILS QUE VAIG CONÈIXER
Audiovisual de Montserrat Ubach i Tarrés sobre Josep
Subils i Valls, forjador de l’espeleologia catalana i
impulsor del treball interclubs.

Dimecres, dia 6

CATÀLEG ESPELEOLÒGIC DE LA
 SERRA DE L’OBAC
Presentació oficial del primer volum del catàleg
Espelològic de Sant Llorenç del Munt i Obac, dedicat
exclusivament a la Serra de l’Obac.

Dijous, dia 7

EXPLORANT L’S-1
Audiovisual de Marc Navarro realitzat durant el
Campament Internacional Arañonera 2009, organitzat
per l’Espeleo Club de Gràcia.

Dijous, dia 8

GROTTENARBEITER, 
EL RIU DE LA NIT
Pel·lícula de Tullio Bernabei, de 52 minuts, realitzada
el 2009 on ens explica la història d’un riu que neix a
Eslovènia i que, després de circular durant 50 km per
sota terra, apareix prop de Trieste (Itàlia).

Diumenge, dia 10

12a etapa del Camí dels Nyerros 
(Vallter - Mantet - Nyer)

100 CIMS PIRINENCS DE CATALUNYA
A l’estiu de 2011 hi ha organitzada l’ascensió a 100
cims Pirinencs de Catalunya. En un mateix dia concret
es durà a terme la pujada a cent muntanyes diferents
dels Pirineus del nostre país, des del Quer Roig,
Mediterrània, fins a Tuc de l’Escaleta, confluència
entre Aragó, França i Catalunya. Així, se celebraran els
100 anys del Centre d’una manera diferent. En un
mateix moment, tots els cent pics escollits seran tes-
timonis dels cent anys d’història. Hi podran participar
tots els excursionistes que ho vulguin de les diferents
contrades del nostre país. 
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ACTE SOCIAL
DE CLOENDA DEL CENTENARI

Presentació del llibre
“El Centre  Excursionista de Terrassa, cent anys d’història”, 
de Manuel Planchat i Villacampa

Amb motiu del centenari de l’entitat, l’autor ha preparat una publicació que explica els cent anys  d’una
de les entitats més importants de la ciutat de Terrassa.

Concert
S’interpretarà la peça musical “Simfonia Pirinenca” del mestre Serrat.

Exhibició de cultura popular
Consistirà en una cercavila que tindrà l’arribada a la seu del Centre. Hi participaran diversos grups de
cultura popular i tradicional catalana de Terrassa.

Descobriment de la placa  commemorativa del Centenari
Pel record quedarà una placa que recordarà els cent anys que el Centre fa que existeix. Es col·locarà
al local social de l’entitat, juntament amb les del 25è, 50è i 75è aniversaris.

13

AGOST 2011

Celebració del 63è Campament de
 Vacances, any del Centenari
Les vacances de l’any del centenari del Centre també
han de ser diferents. El Campament de muntanya arri-
barà ple de sorpreses.

SETEMBRE 2011
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Octubre 2010

42è Curs d’Excursionisme

Es realitzarà entre els mesos d’octubre de 2010 i juny de 2011.

Organització de l’Assemblea General de la Federació d’Entitats  Excursionistes de
Catalunya

Novembre 2010

Concurs fotogràfic 

Serà el 71è concurs fotogràfic del Centre i funcionarà com és habitual. Es tracta d’un dels concursos de fotogra-

fia més antics de Catalunya. 

Desembre 2010

Nadal, Teatre Infantil “Els Pastorets”

La secció infantil del Centre organitzarà la representació teatral dels pastorets. Els nens i nenes que ho vulguin

podran participar a l’obra i convertir-se en actors i actrius, fent de pastors, dimonis i àngels. 

Maig 2011

Exposició de dibuixos d’Eugeni Sierra

El Centre Excursionista de Catalunya cedirà dibuixos d’Eugeni Sierra de plantes i s’exposaran a alguna sala 

de la ciutat.

Altres activitats i propostes

A continuació us enumerem tot un seguit de propostes i activitats previstes per aquest any, algunes d’elles són
activitats normals del curs, altres tenen un caire especial i formaran part de l’agenda especial del Centenari,
moltes encara estan pendents de concretar les dates o bé el desenvolupament de la mateixa, tan aviat com
s’hagin concretat s’anunciaran oportunament.
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CONFERÈNCIES

L’Excursionisme a Terrassa com a  fenomen d’integració, 
a càrrec de Salvador Cardús
El sociòleg, escriptor, periodista i degà de la Facultat de Sociologia i Ciències Polítiques de la UAB oferirà una 
conferència a la seu de l’entitat i repassarà el paper de l’excursionisme com a fenomen d’integració.

ACTIVITATS 

Tastets del CET
Activitats al carrer per donar a conèixer les diferents Seccions del Centre i les seves activitats.

EL SIS DEL CET
Recorregut de sis coves i set avencs.

Trekking del Centenari
A l’Himàlaia indi o al Karakoram durant l’estiu o l’Himàlaia del Nepal a la tardor del proper any 2011, en funció de
la disponibilitat dels interessats. Reunió informativa l’octubre d’aquest any.

ALTRES PROPOSTES

Restauració de la taula d’orientació del Montcau
La taula d’orientació del Montcau va ser instal·lada pel CET fa anys. Ara, aprofitant el centenari, toca renovar-la.

Geocatching del Centenari
La secció de GPS del Centre organitzarà un joc d’utilització del GPS.

Concurs Cultural i Excursionista, per la primavera del 2011
La vocalia de Cultura del CET convoca un concurs de preguntes relacionades amb l’excursionisme i amb la histò-
ria del Centre en commemoració del centenari de la fundació de l’entitat.

Sol·licitud de la Creu de Sant Jordi per la trajectòria de l’entitat
El Centre farà una sol·licitud per a què se li concedeixi el guardó que reconeix els serveis prestats a Catalunya en
la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. El Centre demanarà la Creu de Sant
Jordi per ser una associació centenària, sense afany de lucre, pionera a la ciutat en l’excursionisme, l’alpinisme i
les activitats socials i culturals que se’n deriven. L’entitat ha practicat aquestes activitats amb exemplaritat i
 proïsme envers el país i de manera ininterrompuda al llarg de la seva història. Per això, s’ha convertit en una
 autèntica institució local.

Els socis disposen d’un document amb el qual poden demanar signatures de suport a la sol·licitud. A més, altres
entitats de la ciutat també poden adherir-se en suport a la iniciativa.
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