
PERIÒDIC MENSUAL PER ALS SOCIS Núm. 110 · novembre 2010 · 3a època

ELS ALPS SECRETS TIBETANS

Divendres, dia 26 de novembre
A les 7 del vespre, a la Sala d’Actes del CET

Conferència a càrrec de

Tomatsu Nakamura
(alpinista i explorador)
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A G E N D A

Data Activitat Més informació
a l’apartat de:

NOVEMBRE 2010

2, dimarts - Classe teòrica del 49è Curset d’Espeleologia S.I.S.

3, dimecres - Presentació del diari en català “ARA” Centre-Actes

4, dijous - Tertúlia amb Lluís Foix, periodista Centre-Actes

- Classe teòrica del 49è Curset d’Espeleologia S.I.S.

6, dissabte - Participació del Centre a la 5a Fira del Bolet Centre

7, diumenge - XXVI Caminada Popular de Terrassa Centre

- Sortida a l’avenc del Bruc i avenc del Mall (Garraf)
49è Curset d’Espeleologia S.I.S.

8, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

9, dimarts - Classe teòrica del 49è Curset d’Espeleologia S.I.S.

10, dimecres - Conferència sobre material de muntanya.
42è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya

11, dijous - Classe teòrica del 49è Curset d’Espeleologia S.I.S.

- Conferència: Els Inuit, Els grans caçadors del nord Centre-Actes

12, divendres - Presentació de les activitats d’esquí per a la temporada 2010/11 Secció d’Esquí

13, dissabte - 79a DIADA DEL CENTRE Centre

- En terres del compte Arnau. Sortida d’Horitzons S. d’Excursionisme

13 i 14, diss. i dium. - Sortida a Núria. 42è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya

- Sortida a l’avenc de l’Espluga (Serra de l’Obac) 
49è Curset d’Espeleologia S.I.S.

- Sortida del Cim-traça S. d’Alta Muntanya

14, diumenge - Petites travessades familiars –CXC– 2a època
Camins i fonts de la Vall d’Hostoles S. d’Excursionisme

16, dimarts - Classe teòrica del 49è Curset d’Espeleologia S.I.S.

18, dijous - Classe teòrica del 49è Curset d’Espeleologia S.I.S.

20, dissabte - Dinar de Germanor i lliurament de distincions als socis 
que assoleixen 25, 50 i 75 anys d’antiguitat. 
Conferència i projecció: Tirant mà de la memòria Centre-Actes

- Sortida pels “Patamolls“ de Granollers de Segarra i les serres 
de Bellmunt i Almenara. Grup d’Ornitologia. S. de Ciències Naturals

- Travessa Pyrenée-Peneblanque (Arbbas, Alt Garona, França)
49è Curset d’Espeleologia S.I.S.

21, diumenge - Sortida matinal al Turó de l’Espluga. Grup de Botànica S. de Ciències Naturals

- 3a etapa del GR del Centenari. Camí dels Nyerros. 
Castellcir-Aiguafreda. Vocalia de Senders. S. d’Excursionisme

- Les cabretes del Montserrat. Coneixermon Secció Infantil

- Sortida de Fotografia a Solsona - Basella S. de Fotografia

- Visita a les coves de Niaux, 49è Curset d’Espeleologia S.I.S.

- Travessa integral: Collbató - can Masana - Montserrat S. d’Alta Muntanya

22, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia
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23, dimarts - Reunió oberta per la possible construcció d’un rocòdrom Centre

- Examen teòric del 49è Curset d’Espeleologia S.I.S.

24, dimecres - Conferència sobre Espeleologia. 42è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya

25, dijous - Conferència: La Quadratura del cercle de la sostenibilitat Centre-Actes
- Clausura del 49è Curset d’Espeleologia, repartiment de 

Diplomes, conferència de Brauli Torres i Josep Guarro - 
ESCUAÍN: ENLLAÇ BUFONA C-9 S.I.S.

26, divendres - Conferència: Els Alps secrets tibetans, conferència de 
Tomatsu Nakamura Centre-Actes

27 i 28, diss. i dium. - Sortida d’Espeleologia. 42è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya

28, diumenge - Sortida del cicle Rodem. El Moixer i el serrat de les Salines
Les carenes de l’exili republicà S. d’Alta Muntanya

DESEMBRE 2010

11, dissabte - Sortida a Montserrat a la recerca d’un escalador singular: 
El Pela-roques. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

12, diumenge - 4a etapa del GR del Centenari. Camí dels Nyerros
Aiguafreda-Espinelves S. d’Excursionisme

15, dimecres - Conferència sobre l’orientació a muntanya
42è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya

18 i 19, diss. i dium. - Sortida a la Garrotxa. 42è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya
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Una altra manera de fer muntanya

Aquest passat agost va fer 25 anys que tres catalans assolien el cim del Qomolangma, la
muntanya més alta del món que els occidentals coneixem amb el nom d’Everest. Va ser una
fita històrica que va ultrapassar el món de la muntanya. Tots el catalans ens vam fer nostre
aquell èxit i, com no podia ser d’una altra manera, també va ser motiu d’afirmació nacional.
Aconseguir el cim del món era una gesta remarcable. A finals de 2009, gairebé 3.000 perso-
nes havien aconseguit aquesta gesta i actualment hi ha agències de viatges especialitzades
en la preparació d’ascensions a les muntanyes més altes de la Terra.

Les coses han canviat en 25 anys i pujar els cims més alts ha anat perdent atractiu per part
dels qui estimem la muntanya. L’aura d’aventura que envoltava una d’aquestes ascensions
s’ha anat perdent a mesura que s’han anat comercialitzant i avui dia només tenen l’atracció
del rècord, però han perdut allò d’espiritual que, en certa manera, sempre ha tingut la
 muntanya.

Però aquest esperit no s’ha pas perdut. El passat 10 de setembre, per celebrar el centenari
de la nostra entitat, vam poder gaudir d’una conferència de l’Oriol Baró, un jove mun tanyenc
de l’Alta Ribagorça que prefereix fer una via nova a una muntanya desconeguda que assolir
un cim reconegut voltat de turistes. L’Oriol ens va parlar de la seva passió per la descoberta,
del que sent quan s’enfila per una gelera o una paret que ha estat poc trepitjada.

De vegades ho veiem tot perdut. La muntanya convertida en una pista de competició o en
una botiga on es compren i es venen els preparatius per pujar un cim o per fer una via. Però
també hi ha una altra manera de fer muntanya, la que defuig les aglomeracions que s’arra-
pen als cims de més anomenada i busca la solitud, la pau, l’aventura o la descoberta. 

L’Oriol Baró és un d’aquests muntanyencs. El Tamotsu Nakamura n’és un altre. Ja fa anys
que recorre les zones més desconegudes de l’Himàlaia del Tibet o del nord de l’Índia foto-
grafiant aquells paisatges, la seva gent i el seu patrimoni, tant natural com cultural. Tom
 Nakamura vindrà a Europa aquest novembre i passarà pel CET a compartir amb nosaltres les
seves vivències a les geleres de l’est de l’Himàlaia i als Alps del Tibet, on hi ha més de 250
cims de més de 6.000 m que mai han estat escalats. Us hi esperem a tots! 

La Junta del Centre Excursionista de Terrassa

Editorial
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INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

XXVI CAMINADA POPULAR DE TERRASSA
CAMINADA DEL CENTENARI 1910-2010

El Centre Excursionista de Terrassa, conjuntament amb el C.D.
Terrassa Hockey, us conviden a  participar en un viatge a través 
de la història i les llegendes, de l’Opus Spicatum i la Pedra
Seca, dels avencs i els pous de glaç, dels guerrers d’Odín i els
últims  carlins,…

Una passejada per llocs molt coneguts, però no per això menys
emblemàtics; per oficis i formes de vida avui dia desapareguts,
però no oblidats.

Caminarem per senders concorreguts, però també en retroba-
rem de vells per on fa temps que no hi  passa ningú i visitarem
alguna petita meravella que la natura ens ha regalat molt a prop
de casa nostra.

PEL CEnTenari VOLEM SER 1.000

Us hi esperem! 

Sortida i arribada: C.D. Terrassa Hockey (Les
Pedritxes-Matadepera) Ctra. de Talamanca, km 5,6.

Hora de sortida: de 8:00 h a 9:00 h.

Longitud: 15,250 km.

Temps: 5 hores aproximadament, depenent del pas.

Dificultat: baixa.

Desnivell acumulat: 609 metres.

Itinerari: Les Pedritxes - Font de la Riba - Serra del
Gall - Mas de la Serra Llarga - Turó del Queixal -
Torrota de l’Obac - Pou de Glaç de l’Estepera - Turó
de la Carlina - Caus Cremats - Serra de les Pedritxes
- Ermita de Sant Joan – “Grand Canyon” - Les
Pedritxes.

Avituallaments: coca i xocolata a la sortida, esmor-
zar calent, begudes i “pica-pica“ a l’arribada.

Premi: record sorpresa 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 del FEEC de l’any 2010. En cas contrari,
caldrà subscriure l’assegurança temporal per aquell
dia (2 € per persona, grans i petits).

Podeu fer la inscripció:

Fins el dia 3 de novembre: per ingrés o transferèn-
cia bancària al compte 2107-1000-43-3305804844
especificant el vostre nom i número de persones
que inscriviu.

Fins al 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)
de 2 € per l’assegurança temporal d’aquell dia.

Més informació:

Centre Excursionista de Terrassa. C/ de Sant Llorenç
10, telèfon 93 788 30 30 (de 19:00 h a 20:30 h) 

centre@ce-terrassa.org

Caminada temàtica amb motiu del CEnTenari de les dues Entitats
Diumenge 7 de novembre de 2010
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DIADA DEL CENTRE

Com ja comunicàvem al periòdic mensual del mes passat, la 79a edició de la Diada del Centre es
 celebrarà el dissabte, dia 13 de novembre, a la Plaça Vella, des de les 11 del matí fins les 8 de la  tarda. 

Enguany ens hem decidit a apropar encara més a la ciutat les nostres activitats per tal de, per 
una  banda, poder-ne gaudir tant els socis del Centre com els conciutadans que les vulguin venir a
 compartir i, per l’altra, difondre-les entre un públic ben ampli.

Durant tota la jornada tindrem un rocòdrom muntat al bell mig de la plaça per a tothom qui s’hi vulgui
enfilar i es realitzaran un seguit d’activitats lúdiques i divulgatives relacionades amb el Centre
Excursionista, que han estat preparades per les diferents seccions i per un grup de socis entusiastes.

És una Diada que hem preparat perquè resulti divertida per a tots, grans i petits, i us convidem a
 participar-hi.

CET_110 nov2010:CET 97_Jul-Agost-Sept 09  2/11/10  09:49  P gina 6



7

CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA

DINAR DE GERMANOR 
i LLIURAMENT DE DISTINCIONS 

ALS SOCIS QUE ASSOLEIXEN ELS 25, 50 i 75 
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, cinquanta i setanta-cinc 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 20 de novembre de 2010, 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 20 de novembre de 2010, a les set de la tarda, i a la Sala d’Actes del Centre, seran
 lliurades les medalles commemoratives als associats que enguany assoleixen els vint-i-cinc,
 cinquanta i setanta-cinc anys d’antiguitat i fidelitat envers la nostra entitat. A continuació, el veterà
 alpinista Jordi Pons i Sanjinés ens oferirà la conferència “Tirant mà de la memòria” (veure’n més
 informació a “Programa Mensual d’Actes”) i es finalitzarà amb un berenar per a tots els assistents.

75 anys
JOAN GIRONA BOADA
JAUME ASTALS BUSQUETS
CARLES BALLBÈ ARTIGAS

50 anys
JOAN GALÍ BARCELÓ
ANTONI GRAU GALLOFRÉ
JAUME ORRIT SABATÉ
JOSEP JUNYENT MINDAN
ANTÒNIA CARBONELL OLIVA
RAMON PITARCH RIBAS

M. ANTÒNIA RAVENTÓS PUIG
VALENTÍ FABRÉS CARDONA
SANTIAGO ESTRADA PENALVA
MARTÍ BOADA MONTULL
JAUME GALOFRÉ GABARRÓ
AMADEU PAGÈS TOMASA

25 anys

XAVIER ALAGARDA TORRELLA
JOAN GUIMERA BALLUS
VICENÇ MIGUEL PELEJERO
M. DOLORS BALSELLS i SORT
JOAN LÓPEZ SÁNCHEZ
JORDI ARGELICH SANS
ARTUR CASANOVAS ANTONELL
NATI PORCAR CODERCH
GLÒRIA GARRABOU TORNOS
PEDRO PEÑA DURAN
AGUSTÍ MARIMON FARRÉS
ÀNGELS BATALLÉ TAPIOLES
SADURNÍ MONTSERRAT CARRERAS
EULÀLIA CASANOVAS MORA
JOAQUIM PRUNÉS SANTAMARIA

NÚRIA LLONCH MASSANES
PERE PUNTÍ COLILLES
IGNASI BARBA VERT
TERESA BARDOLET CARDÚS
JORDI JUANICO SABATÉ
JAUME JUANICO SABATÉ
FRANCESC BORJA VILLALVILLA
JORDI VICENTE TORRES
SANTI TRULLÀS PARDO
JORDI ALCARAZ BUSQUETA
ROGER TUTUSAUS MONROIG
DOMÈNEC NART SÁNCHEZ
MARIA LLUCH PUIG
RICARD ANTOLÍ BARBANY
EDITH MONTSERRAT CASANOVES
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PARTICIPACIÓ DEL CENTRE
A LA 5a FIRA DEL BOLET

Com cada any, el Centre participarà a la Fira del Bolet de Terrassa. Enguany aquesta tindrà lloc el
 dissabte, dia 6 de novembre, a l’emplaçament habitual de la Plaça del Triomf i carrer Ample. La secció
de Ciències Naturals ha preparat una nova exposició fotogràfica de fruits de tardor (bolets i fruits
 boscans), que estarà instal·lada als entorns de la Fira. 

En coincidència amb aquesta Fira i amb els actes de “Tardor de Caça i Bolet a Terrassa”, la Secció de
Ciències Naturals organitza, també, una sortida el diumenge dia 21 de novembre. Trobareu els detalls
de la sortida a l’apartat “Secció de Ciències Naturals / Botànica”.

PRESENTACIÓ DEL DIARI EN CATALÀ “ARA”

Dimecres, dia 3 de novembre
A les 8 de la tarda, a la Sala d’Actes

A càrrec de Toni Soler, periodista, escriptor, historiador i director del programa “Polònia” de TV3.

“Ara” és la proposta d’un nou diari en català nascuda de la implicació de reconeguts professionals on
s’hi troben, entre d’altres, Toni Soler, Albert Om, Carles Capdevila, Xavier Bosch i Antoni Basses, ben
coneguts per la seva tasca en diversos mitjans periodístics i audiovisuals.

En aquest acte, Toni Soler farà la presentació oficial a Terrassa d’aquest nou diari i ens posarà al corrent
del qui, què, quan, perquè, on i com d’aquesta iniciativa.

Podreu trobar més informació d’Ara a la pàgina web següent:
www.arafaremundiari.cat

VOLEM FER UN ROCÒDROM

Dimarts, dia 23 de novembre,
a dos quarts de nou del vespre i a la sala d’Actes,
parlarem d’aquest tema.

Reunió oberta a tots els escaladors i interessats en ser usuaris d’aquesta instal·lació. Necessitem les
vostres idees i les vostres aportacions per tal de tirar-ho endavant.

Moltes gràcies.

ADHESIÓ DEL CET AL CORRELLENGUA
DE TERRASSA 2010

El Centre Excursionista de Terrassa s’ha adherit i recolza el Correllengua de Terrassa 2010.

El programa d’actes serà el següent:

1. Presentació a Terrassa, a la sala d’actes del CET, del diari ARA, amb Toni Soler i David Miró, a les 8
del vespre del dimecres, 3 de novembre (vegeu-ne els detalls en el requadre específic).

2. Tertúlia, a la sala d’actes del CET, amb Lluís Foix, a les 8 del vespre del dijous, 4 de novembre vegeu-
ne els detalls en el requadre específic).

3. Lectura del Manifest del Correllengua, a la plaça Vella, a les 7 de la tarda del divendres, 5 de  novembre.

4. Ball amb Manflinaires a la plaça Vella, a 2/4 de vuit del vespre del divendres, 5 de novembre.
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ACTIVITATS CURS 2010-2011

RUTES LITERÀRIES

23 d’octubre de 2010 Les arrels de la llegenda del Comte Arnau al Montgrony

26 de febrer de 2011 Caminada pels voltants d’Arenys de Mar (Salvador Espriu)

21 de maig de 2011 Entorns del Montgrí (Víctor Català “Solitud“)

TERTÚLIES

4 de novembre de 2010 “La Llibertat en el temps d’Internet“
Lluís FOIX, periodista

31 de març de 2011 “Quina educació, per a quin país“
Imma TUBELLA, rectora i catedràtica de comunicació de la UOC i  doctora
en Ciències Socials

5 de maig de 2011 “Notes sobre l’economia d’avui”
Josep Mª BRICALL, professor emèrit d’Economia Política de la UB

CURSOS BREUS (dues sessions)

27 de gener i 3 de febrer “Poesia i paisatge”
de 2011 Salvador COMELLES, professor i escriptor

9 i 10 de març de 2011 “Nosaltres i la natura”
David JOU, catedràtic de Física a la UAB i poeta

CONFERÈNCIES

7 d’octubre de 2010 “La importància de la connexió emocional en els humans”
Ramon RIERA, psiquiatre i psicoanalista, autor del llibre 
“La connexió emocional”

25 de novembre de 2010 “La quadratura del cercle de la sostenibilitat”
Joandomènec ROS, catedràtic d’Ecologia de la UB i vicepresident de
l’Institut d’Estudis Catalans

2 de juny de 2011 “Complexitat versus incertesa: l’ésser viu en el seu ambient”
Jorge WAGENSBERG, director científic de la Fundació “La Caixa”.

TAULA RODONA HUMORÍSTICA DE SANT JORDI

“Com el Vallès no hi ha res”

Ponents:  Jaume AULET, professor de literatura
Ada CASTELLS, escriptora
Salvador CARDÚS, sociòleg
Raimon ESCUDÉ, advocat

Moderador: Salvador COMELLES, professor i escriptor
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CONCURS INFANTIL 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 21x29,7 cms (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 17 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 portada del full
mensual de desembre de l’any 2011.

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.

CANVI DE CLAUS I DE PANY 
A LA PORTA DEL CENTRE

El proper dia 23 de novembre es canviarà el pany i les claus de la porta del nostre local, per la qual cosa
les claus velles no serviran a partir d’aquell moment. L’antic pany serà canviat per un de nou amb un
 sistema de claus incopiables.

Amb aquest sistema no s’ha pretès restringir l’accés a la nostra seu (que ha de ser la casa de tots) sinó
que s’ha buscat poder fer un ús racionalizat de les claus i tenir-ne un registre acurat.

Des de l’inici d’aquest mes de novembre hi haurà disponible a Secretaria les còpies noves, que els
 diversos responsables haureu de passar a recollir per tal que a partir del dia 23 pugueu seguir accedint
amb normalitat al Centre. 

LOTERIA DE NADAL

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

07.230
de la Rifa de Nadal

Adquiriu-ne participacions a la Secretaria.
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QUOTES ANY 2011 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’orígen 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 seu 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 2011 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 2010.

Passada aquesta data, es confegiran les remeses de rebuts de quotes de l’any 2011 que es presenta-
ran a cobrament el següent mes de gener. 

BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

S’ha posat en marxa l’Hemeroteca Digital del CET.
S’hi pot accedir des del Catàleg Virtual de la
Biblioteca del CET (apartat Hemeroteca) o a través del
Catàleg Col·lectiu de Biblioteques Excursionistes de
Catalunya (entitat: CET, apartat: Hemeroteca).

S’hi poden trobar tots els periòdics mensuals editats
pel CET des de l’any 2005 i fins a l’actualitat en format
PDF. També hi ha la possibilitat de fer cerques lliures
per paraules per poder trobar, dins del contingut de
tots els butlletins digitals que hi ha penjats, aquella
informació que interessi buscar.

Hi ha la previsió d’anar-hi penjant els butlletins digitals
que vagin apareixent, així com, en un futur, poder digi-
talitzar i penjar els bulletins més antics perquè estiguin
a disposició de tothom.

Es pot accedir a l’hemeroteca digital mitjançant les
adreces següents:

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

Accés a la Biblioteca Virtual del Centre Excur -
sionista de Terrassa. Pàgina web del CET: apartat
biblioteca

http://www.ce-terrassa.org

Catàleg Col·lectiu de Biblioteques Excursionistas
de Catalunya

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

Les consultes a la Biblioteca i a l’Arxiu del CET es
poden fer a través de l’adreça electrònica següent:

biblioteca.arxiu.cet@gmail.com

Es recorda a tots els socis que els llibres de la biblio-
teca es poden agafar en préstec.
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LA LLIBERTAT EN ELS TEMPS D’INTERNET

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

Tertúlia, amb Lluís Foix, periodista.

Presentador i moderador: Jordi Llonch, periodista.

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

ELS INUIT:
CAÇADORS DEL GRAN NORD

Dijous, dia 11 de novembre
A les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes

A càrrec d’en Francesc Bailón,
antropòleg especialitzat en la cultu-
ra inuit i guia de viatges culturals a
l’Àrtic.

El terme inuit (en referència al que
popularment s’ha anomenat esqui-
mal) significa “éssers humans”. Els
inuit són un dels pobles indígenes
que encara conserven moltes de les
seves antigues tradicions. A més,
han aconseguit assimilar la presèn-
cia de l’home blanc en les seves
terres i s’han adaptat al món
modern mantenint molts dels seus
costums ancestrals. Vivint en per-
fecta simbiosi amb la naturalesa,
han sabut aprofitar els escassos
recursos que l’Àrtic els ofereix i
s’han convertit en l’actualitat en la societat caçadora més avançada del món. Després de passar per una
època difícil en la qual es va produir una important pèrdua d’identitat cultural, han entrat en un període
en el qual no només han recuperat vells costums sinó que a més han anat delimitant els seus territoris
fins a convertir-los, en alguns casos, en autonomies gairebé independents dels països als quals pertan-
yen. Conèixer el passat dels inuit ens permetrà entendre millor el  present i futur d’aquest poble. 

A més de projectar les seves fotografies, en Francesc il·lustrarà la conferència amb una petita mostra
representativa de les obres artístiques dels inuit de Kalaallit Nunaat (Grenlàndia) i de Nunavut (Canadà).
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LA QUADRATURA DEL CERCLE DE LA SOSTENIBILITAT

Dijous, 25 de novembre
A la Sala d’Actes, a les 8 del vespre

Conferència a càrrec de Joandomènec Ros, catedràtic d’Ecologia de la UB i vicepresident de l’Institut
d’Estudis Catalans.

TIRANT MÀ DE LA MEMÒRIA

Dissabte, dia 20 de novembre
A les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes

Conferència amb projecció de fotogra-
fies a càrrec de Jordi Pons Sanjinés,
que recull d’una manera anecdòtica la
trajectòria d’aquest reconegut alpinista.
Una trajectòria que, a més de destacar
la seva gran activitat alpinística, palesa
les dificultats de la postguerra per poder
anar a escalar als Pirineus o als Alps.

Nascut en un entorn familiar excursio-
nista, Jordi Pons inicià discretament la
seva activitat com escolta per seguir,
poc després, el camí cap a l’alta mun-
tanya. Després de recórrer els Pirineus,
aconsegueix escalar les 6 parets nord
més famoses dels Alps, la darrera
 d’elles al Dru amb 70 anys complerts.

Dins l’alpinisme d’altitud aconsegueix
realitzar per al muntanyisme espanyol el
primer “6.000” als Andes, el primer “7.000” a l’Hindu Kush i, ja a l’Himàlaia, el primer “8.000”, quan les
ascensions en aquesta serralada tenien autèntic sabor d’aventura i exploració.

La seva trajectòria alpinística ha rebut diversos reconeixements pels estaments oficials, essent els dos
darrers la concessió de la medalla al mèrit esportiu de la Generalitat de Catalunya i de la medalla de  plata
del Consejo Superior de Deportes.

És membre d’honor de la Unió Internacional d’Associacions d’alpinisme (UIAA), honor que ha compar-
tit amb Edmund Hillary o Walter Bonatti, entre d’altres alpinistes de gran prestigi.

Nota: En el decurs d’aquest acte es lliuraran les medalles commemoratives a tots els socis que enguany
assoleixen els 25, 50 i 75 anys d’antiguitat a l’entitat (veure més informació a l’apartat “Informacions
Generals del Centre”). En acabar, s’oferirà un berenar a tots els assistents.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Dilluns, dies 8 i 22 de novembre, a les 20 h.

TROBADES PER PREPARAR L’EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA DE FOTOGRAFIA DE FEBRER 
DE 2011

Dilluns, dies 15 i 29 de novembre, a les 20 h.

SORTIDES

Solsona a Bassella

Diumenge, 21 de novembre

Sortida a la zona compresa dintre de l’itinerari de
Solsona a Bassella, amb visita a les Ermites de Sant
Serni, Bassella, Guardiola i Tiurana, al pantà de Rialb
i als indrets d’Ogern i la Salsa.

ELS ALPS SECRETS TIBETANS

Divendres, dia 26 de novembre
A les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes

Conferència a càrrec de Tomatsu Nakamura, alpi-
nista i explorador.

A redós de les grans muntanyes de l’Himàlaia, amb
set mils i vuit mils ben famosos i sovint massificats,
hi ha una infinitat de cims més modestos, de 5.000
i 6.000 metres, que s’emmarquen en regions total-
ment desconegudes i de difícil accés, tant a nivell
geogràfic com burocràtic.

Al llarg d’aquests darrers 20 anys, Tomatsu
Nakamura ha recorregut en diverses expedicions els
anomenats Alps del Tibet, una vasta àrea munta -
nyosa plena de cims encara verges i de regions 
on tot està per descobrir. Han estat expedicions on
l’exploració ha estat l’objectiu principal, si bé és
lògic pensar que la divulgació dels treballs d’en
Nakamura donarà peu a projectes d’ascensions inèdites per part de les presents i futures generacions
d’alpinistes.

Tom Nakamura, nascut a Tokio l’any 1934, va començar a escalar l’any 1953 i el 1961 va realitzar la
 primera ascensió del Pucahirca Nord, a la Cordillera Blanca del Perú, a més d’altres ascensions a les
serralades Apolobamba i Pupuya a Bolívia. La seva vida professional l’ha portat a residir a llocs tan
 diversos com Paquistà, Mèxic, Nova Zelanda i Hong Kong. El 1990 va començar a explorar l’Est de
l’Himàlaia –als anomenats Alps del Tibet–, on ha fet més de 30 expedicions (i les que encara puguin
venir), activitat que li ha fet merèixer el reconeixement en l’àmbit alpinístic internacional amb diversos
guardons. Publica la revista “Japanese Alpine News”, on apareixen els resultats de cadascuna de les
seves campanyes.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

SORTIDA MATINAL AL TURÓ I CASA
(EN RUNES) DE L’ESPLUGA 
A LA SERRA DE L’OBAC

Diumenge, dia 21 de novembre

Itinerari: Anirem fins l’Alzina del Sal·lari on deixarem
els cotxes, coll de Tres Creus, Quarto de Reixa i turó
de l’Espluga, on esmorzarem, de tornada visitarem les
interessants runes de l’esmentada casa, font de La
Pola, i l’Alzina del Sal·lari.

Lloc i hora de sortida: Al Centre Cultural de la
Rambla, a les 8 del matí.

Transport: Amb cotxes particulars.

Durada: 2-3 hores.

Dificultat: Baixa.

Cal portar: Esmorzar, calçat adequat i portar capelina
o paraigua per si plou.

Nota: Aquesta sortida la farem amb col·laboració 
amb l’àrea de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de
Terrassa, que organitza la Fira del Bolet.

Per a més informació: Joan (600 063 295).

GRUP D’ORNITOLOGIA

ITINERARI PELS ‘PATAMOLLS’ DE
GRANOLLERS DE SEGARRA I PER LES
SERRES DE BELLMUNT I ALMENARA

Dissabte, dia 20 de novembre

Per aquest mes de tardor us proposem una sortida
per terres lleidatanes en la qual combinarem la visita a
un aiguamoll inèdit per molts de nosaltres i una ruta
per les serres de Bellmunt i Almenara que formen part
de la Xarxa d’espais naturals protegits (PEIN).

Començarem la ruta a la comarca de la Segarra, dins
la Vall del Llobregós on hi ha un indret poc conegut,
‘Els patamolls de Granollers’, situat en mig dels con-
reus de secà típics d’aquesta zona. Es tracta d’una
petita zona humida de poc més de 9 Ha envoltada 
de canyissars, jonqueres i herbassars i en la que hi
 trobarem una representació dels ocells típics de zones
humides.

Tot seguit enfilarem cap a les properes serres de
Bellmunt i Almenara que formen una estreta i allarga-
da elevació d’est a oest separant la plana de l’Urgell
de la conca del riu Sió. Les seves característiques les
fan molt aptes per acollir ocells propis d’hàbitats
 esteparis com el sisó, la calàndria, l’alosa, l’esparver
cendrós, l’arpella pàlida, etc. així com una notable

SECCIÓ D’ESQUÍ

PRESENTACIO DE LA TEMPORADA D’ESQUÍ

El proper dia 12 de novembre, divendres, a les vuit del vespre es porterà a terme la presentació de les activitats
d’esquí per la temporada 2010/2011.

Com cada any s’informarà dels cursos de totes les modalitats: 

Esquí alpí, freestyle, esquí de competició, snow 

Aquest any tindrem noves incorporacions a l’equip de tècnics per als equips de competició d’alpí, freestyle i  també
per als d’iniciació i perfeccionament; creiem que les dues coordinadores de base dels més menuts porten un pro-
grama d’organització que està donant els resultats esperats.

Els equips de competició de totes les categories participaran en les diferents competicions programades per
aquesta propera temporada.

Ja estan a la venda els abonaments de temporada de MASELLA i ALP 2500 a preu de club. Aquesta oferta
 s’acabarà el proper dia 21 de novembre, dia a partir del qual el preu s’incrementarà considerablement.

La secció mantindrà l’horari d’obertura de dilluns a dijous, de 19 h. a 21 h. a partir del dia 2 de novembre.
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49è

Curset d’iniciació a l’espeleologia

49è

Curset d’iniciació a l’espeleologia

2 de novembre, dimarts

Classe teòrica sobre topografia espe le-
ològica, a càrrec de José A. Sánchez
(Sala d’Actes del CET).

4 de novembre, dijous

Classe teòrica sobre fotografia subterrà-
nia, a càrrec de Carlos Casas i Santi
Samper (Sala de la SAM).

7 de novembre, diumenge

Avenc del Bruc i avenc del Mall (Garraf).

9 de novembre, dimarts

Classe teòrica sobre bioespeleologia i
protecció del medi subterrani, a càrrec
de Carles Dalmases (Sala d’Actes CET).

11 de novembre, dijous

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

13 i 14 de novembre, dissabte i
diumenge

Avenc de l’Espluga (Serra de l’Obac).

16 de novembre, dimarts

Vida i art a les cavitats, a càrrec
d’Ariadna Simó.

18 de novembre, dijous

Xerrada sobre les activitats de la Secció
d’Investigacions Subterrà nies, a càrrec
de José Amaya.

20 de novembre, dissabte

Travessa Pyrenée-Peneblanque (Ar bas,
Alta Garona, França).

21 de novembre, diumenge

Visita a les coves de Niaux (l’Ariège).

23 de novembre, dimarts

Examen teòric del curset.

25 de novembre, dijous

Clausura del curset. Repartiment de
diplomes.

CONFERÈNCIA a càrrec de Brauli Torres
(GE Badalona) i Josep Guarro (SIE Àliga):
ESCUAÍN: ENLLAÇ BUFONA-C9.

PROGRAMA

PROPERA SORTIDA:

Dissabte, 11 de desembre de 2010

SORTIDA A MONTSERRAT A LA RECERCA
D’UN ESCALADOR SINGULAR: 
EL PELA-ROQUES (Tichodroma muraria)

varietat de rapinyaires. 

Reunió preparatòria: dimecres dia 17 de novembre a
partir de les 20:00h al local de ciències naturals.

Hora de sortida: 7:30h. Rambleta del Pare Alegre
 cantonada amb Navas de Tolosa. Anirem en cotxes
particulars. 

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

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

Recordeu-vos que aquest mes de novembre
ens trobarem a les reunions habituals els
dimecres dies 3 i 17 a partir de les 20:00h

SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES

· Revisió gratuïta
· Adaptació de lents de contacte
· Les millors marques als millors preus
· Màxima qualitat en vidres

C/ Cremat, 28 - 08221 Terrassa - Tel. 93 733 32 74

3 ULLERES GRADUADES:
150 € (MONOFOCALS: lluny o a prop)

ULLERES PROGRESSIVES ANTIREFLECTANTS:
275 € (muntura + vidres)
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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

SORTIDA COL·LECTIVA A
MONTSERRAT

TRAVESSA INTEGRAL 
COLLBATÓ - CAN MASANA

Diumenge, dia 21 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 Masana.

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 Masana, fi de la travessa.

Desnivell de pujada: 2.106 metres
Desnivell de baixada: 1.786 metres
Desnivell total: 3.892 metres

Excursió força llarga, aproximadament 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 18 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 Galofré i Xavi Pereira.

EXCURSIONS AMB BICICLETA DE MUNTANYA

EL MOIXER I EL SERRAT DE LES SALINES:
LES CARENES DE L’EXILI REPUBLICÀ

Diumenge, 28 de novembre

La darrera sortida del cicle RODEM d’enguany la
farem a les terres de l’Alt Empordà i viatjarem a
Maçanet de Cabrenys, punt on començarem a peda-
lejar per la pista que remunta cap el Santuari de la
Mare de Déu de les Salines. Al santuari, una aturada
per fer un mos i recuperar forces ens permetrà supe-
rar el tram final d’ascensió al cim del Moixer, on les
vistes sobre la plana del Vallespir dominada pel mas-
sís del Canigó fins a la costa Mediterrània al nord, 
la plana empordanenca, la serra de Verdera i el cap 
de Creus vers el sud i llevant, i l’entramat a ponent 
de muntanyes i cims de la Garrotxa i el Ripollès con-
formen una panoràmica de primer ordre. Un cop
assolit el cim, emprendrem un perllongat descens per

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

les carenes que van ser testimoni silenciós de l’èxo-

de republicà al final de la Guerra Civil, cap a un exili

que per a molts significà no retornar a la terra que els

havia vist néixer. Camí avall visitarem les restes de

l’antic Castell de Cabrera, que domina tota la plana

empordanenca, i l’embassament de Boadella.

Seguirem cap el coll de Manrella on trobarem el

monument recor datori de l’exili republicà, punt des

d’on davallarem fins al poble de La Vajol, per retornar

cap a Maçanet de Cabrenys sota els boscos d’alzines

sureres  d’aquest sector i acabar de completar un bell

recorregut circular.

Vocal: Manel Cajide.

Recorregut aproximat: 35 km.

Desnivell: 1.000 metres.

Horari aproximat: 5 hores.

Dificultat: Difícil pel desnivell a superar, però sense

dificultat tècnica.

Reunió preparatòria: Dijous 25 de novembre a les

20:30h. al CET.
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42è Curs d’Excursionisme42è Curs d’Excursionisme

Si t’enganxes al curset...
– Caldrà que siguis soci del Centre Excursionista de Terrassa

i tinguis entre 14 i 17 anys.

– T’has de presentar a la secretaria del CET (feiners, de les 7
a 2/4 de 10 del vespre).

– S’ha d’omplir un full d’inscripció, que ha d’estar signat pels
pares o tutors, juntament amb una fotocòpia del DNI i
 també de la tarja sanitària i portar-ho a la secretaria del CET
(feiners, de 7 a 2/4 de 10 del vespre).

– Preu: 95 euros, en concepte de matriculació al curs i de la
tarja federativa, que inclou l’assegurança d’accidents de
muntanya.

– Límit de participants: 25 persones.

Altres coses que has de saber un cop hagis
portat els papers al Centre:
– Les conferències i reunions es faran al Centre Excursionista

de Terrassa, a les 9 del vespre.
– L’equip de monitors es reserva el dret de canviar el progra-

ma d’activitats.
– I si ja estàs apuntat, tatxa tot el que surti en aquesta llista i

que ja ho tinguis a casa teva (si no ho tens, seria bo que ho
busquessis, doncs et farà falta): botes de muntanya, jersei

 gruixut, impermeable, anorac o similar, motxilla gran, sac de
dormir, taifa i un lot o frontal. I també fora bo que portessis
un fugonet, paraneus, tenda de campanya, material d’esca-
lada, espeleologia, barranquisme...

Informació i inscripcions:
– A partir del 13 de setembre fins el 13 d’octubre, a la secre-

taria del Centre Excursionista de Terrassa, carrer de Sant
Llorenç, 10, Terrassa, telèfon 93 788 30 30, els dies feiners
de les 7 a 2/4 de 10 del vespre.

PROGRAMA 2010-2011
10 de novembre-2010 Conferència sobre material de muntanya

13 i 14 de novembre-2010 Sortida a Núria

24 de novembre-2010 Conferència sobre l’espeleologia

27 i 28 de novembre-2010 Sortida practicant l’espeleologia

15 de desembre-2010 Conferència sobre l’orientació a la muntanya

18 i 19 de desembre-2010 Sortida a la Garrotxa

19 de gener-2011 Conferència sobre l’esquí

22 i 23 de gener-2011 Sortida practicant l’esqu

9 de febrer-2011 Conferència sobre BTT

12 i 13 de febrer-2011 Sortida en BTT i pràctiques d’orientació

9 de març-2011 Conferència sobre vies ferrades

12 i 13 de març-2011 Sortida a Montserrat

6 d’abril-2011 Conferència sobre primers auxilis

9 i 10 d’abril-2011 Sortida al Pirineu

27 d’abril-2011 Conferència sobre escalada

30 d’abril i 1 de maig-2011 Sortida practicant l’escalada

18 de maig-2011 Preparació de la sortida

21 i 22 de maig-2011 Sortida sorpresa

15 de juny-2011 Conferència sobre descens de barrancs

18 i 19 de juny-2011 Descens d’un barranc i pràctiques d’una via ferrada

29 de juny-2011 Cloenda del 42è Curs d’Excursionisme

Direcció tècnica: Roger Villena, tècnic de Mitja Muntanya.
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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, des-
cens d’engorjats, crestes, orientació, esquí, alpinisme, escalada...
Sempre assequibles per tots els nivells. Si ens vols conèixer una
mica més, dóna un cop d’ull al nostre grup virtual:
http://es.groups.yahoo.com/group/cimtraca/

Propera sortida: dies 13 i 14 de novembre.

Reunió preparatòria: dijous, dia 4 novembre.

T’ESPEREM!!!

SECCIÓ D’EXCURSIONISME

VOCALIA DE SENDERS

SENDERS DE GRAN RECORREGUT

Terrassa - Nyer

“Les muntanyes uneixen,

els homes divideixen”

3a etapa. CASTELLCIR - AIGUAFREDA
(19,710 km)

Diumenge, dia 21 de novembre

Sortim des de l’avinguda de Santa Coloma de
Castellcir, a la part més alta de la població (789 m),
punt de confluència amb el GR 177, que es dirigeix a
Collsuspina, i seguirem el mateix itinerari que es va fer

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

a la segona etapa per pujar fins al poble, però a la
inversa, de tal manera que baixem pel camí de Sant
Andreu, fins a trobar una sendera que va davallant
paral·lela al torrent del Rossinyol i que ens menerà a la
pista principal, on hi ha l’embassament de Castellcir,
que deixarem a la nostra dreta. Ara seguim aquesta
pista en direcció al mas de Ca l’Antoja. Deixem la casa
a la dreta per continuar resseguint tota la vall que
 forma la riera de Castellcir, on al fons d’aquesta i
damunt una carena ja podem albirar les restes del
Castell de Castellcir.

Deixem diverses desviacions de la pista cap a la dre-
ta, i continuem sempre pel ramal de l’esquerra. A uns
100 metres a la dreta de la pista, s’alça altiva la
Torrassa dels Moros, restes d’una antiga torre de
defensa; l’edificació resta coberta per la boscúria dalt
un turonet. Una suau ascensió per la pista ens portarà
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a l’anomenat Pas de la Tuna, on creuem la riera de
Sauva Negra, i abandonem la pista principal per res-
seguir un fressat camí sempre al costat del tancat
metàl·lic que resta a la nostra dreta. Passem una
tanca per al bestiar, on un bonic corriol pel mig del
bosc ens durà, després d’una suau ascensió, fins a 
la casa de la Casanova del Castell (834 m), parada
obligatòria per descansar i gaudir de les vistes que
ens ofereix el paisatge i del castell que resta davant
nostre.

Seguim la pista, que va revoltant en direcció al castell
de Castellcir. En un dels revolts, ja a la part més alta,
es deixa la pista i es continua per un preciós sender
que ressegueix tota la carena, amb unes vistes espec-
taculars a banda i banda, fins que arribem pròpiament
al castell, anomenat també castell de la Popa (866 m),
on ens sorprèn l’enorme roca en forma de vaixell,
sobre la qual s’assentava la fortificació i que per
aquesta similitud, el castell rep el nom de “La Popa”.
No resta en massa bon estat, degut a l’espoliació que
va patir a començament de segle. Documentat des de
l’any 1014, la seva principal funció era la defensa de la
vall de la riera de Castellcir-Tenes. Dalt el castell que-
den també les restes de l’ermita de Sant Martí de la
Roca. Davallem per un camí que aviat es converteix
en una pista que ens mena al Pla Trencat i al Coll de
Prims (906 m), punt més alt de l’excursió, on trobem
un bon estany a mà esquerra; l’indret és força bonic i
d’àmplia vista. Seguim baixant cap el mas de La
Rovira dels Cerdans (889 m), que deixem a l’esquerra
de la pista, fins arribar al Pla Llestenc, cruïlla de pis-
tes. Seguim cap al Pla del Castell.

Arribem al Pla del Castell. Travessem un terreny
d’esplèndid boscam i el camí ens apropa cap els
 penya-segats, punt des d’on gaudirem d’unes extra-
ordinàries vistes sobre la Plana de Vic i el Montseny.
Davant nostre, ja podem albirar les restes del Castell
de Sant Martí. Un corriol ens mena al castell (834 m),
enclavat dalt un turó que ens obsequia amb una privi-
legiada visió de la capçalera de la vall del Congost. Val
la pena fer-hi la visita gairebé obligada. Entre les seves
imponents ruïnes, hi trobem la capella romànica de
Sant Esteve. Feta la visita, seguim per la pista que
davalla per la Baga de la Font i, un xic més avall, pas-
sem pel costat del mas del Pujol, que resta a l’es que-
rra a tocar del camí, fins arribar a la carretera 
C-1413 de Centelles. Després de passar pels masos
de La Serra de Santa Anna i de La Teuleria, arribem a
la cruïlla del Mas El Sunyer: som al bell mig de l’extens
Pla de la Garga i deixem a l’esquerra el camí que  porta
cap el mas. Ara, la pista comença a descendir lleu ge-
rament cap els contraforts dels cingles del Cerdà.
Deixem la pista i girem a l’esquerra per prendre un
camí que passa arran de la cinglera tot revoltant 
un camp de conreu fins trobar l’inici del Grau del
Sunyer (673 m).

Unes roques ens permeten localitzar l’entrada del
grau, punt on gaudim d’una bona visió de la vall 
del Congost, encaixonada sota les parets dels cingles
de la Garga i per damunt la vall s’alça el cim del
Tagamanent. El corriol descendeix acusadament en
contínues llaçades per l’interior de la canal que forma
el grau fins al seu capdavall i després de passar per
unes curioses formacions en forma de dunes de terra

Castell de la “Popa” Mas El Pujol
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PROPERA ETAPA
Dia 12 de desembre de 2010

AIGUAFREDA - ESPINELVES (25,550 km)

rogenca, i conegudes com els “Terrissos Vermells”,
arribem al Pla de l’Adorar (483 m), punt de confluència
amb el traçat de la Matagalls-Montserrat que segui-
rem uns 200 metres. Passat el torrent dels Avellaners,
trobem un dolmen, dalt d’un turonet. Fem la visita al
dolmen i deixem la pista que seguíem 
per travessar el Serrat d’en Vila per un corriol per dins
el bosc. Aquest corriol davalla fins a Sant Martí 
de Centelles (396 m). Ara descendim pel carrer de
l’Estació fins al seu capdavall per passar per davant
l’Ajuntament i arribar al carrer Major. Passem pel pont
de l’Abella, que és l’entrada a la població d’Aigua -
freda, sobre el riu Congost i prenem a l’esquerra la
Carretera de Ribes, just a la plaça on hi ha el monòlit
d’inauguració del GR 2, La Jonquera - Aiguafreda.
Finalment, prenem el carrer del Pont, que seguim un
bon tram en direcció a l’Ajuntament d’Aiguafreda 
(404 m), final d’aquesta tercera etapa, Camí dels
Nyerros.

Dificultat: *

Desnivells acumulats aproximats: (+ 480 m) (- 905 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 a la tarda.

Observacions: El desplaçament es farà en autocar,
amb plaçes limitades. Cal treure la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 8 al 17 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 17, és l’últim dia d’inscripció, per tant
preguem que us hi inscrigueu abans d’aquest dia. Es
recomana estar en possessió de la llicència de la
FEEC. 

Preu de la inscripció: 17 € per als socis, 27 € per als
no socis. 

Organitza: Vocalia de Senders.

Més informació actualitzada:
www.vocaliadesenders.blogspot.com 

Vocals: Enric Cortés, Joan Perich, Àngel Vela i Montse
Marchuet. 

CAMINS I FONTS DE LA VALL
D’HOSTOLES (Garrotxa)

Diumenge, 14 de novembre del 2010

L’autocar ens durà primerament a la població de
Santa Coloma de Farners, on despatxarem l’esmorzar
(portat de casa) en el bell parc de Sant Salvador.
Disposa d’una font d’aigua que gaudeix de gran
popularitat a la comarca.

La ruta a peu comença i acaba a Sant Feliu de
Pallerols, municipi al sud de la Garrotxa situat a la vall
d’Hostoles. Es tracta d’un itinerari de circumval·lació
molt complet on el riu Brugent, afluent del Ter, divideix
el terme i fa que emanin una cinquantena de deus
naturals, algunes de les quals visitarem. Part de l’iti-
nerari permet gaudir d’una natura solitària i en alguns
punts salvatge.

L’itinerari que encetarem és senzill i no presenta cap
dificultat. Té establerta la partida i l’arribada a l’apar-
cament de l’antiga estació de tren del Carrilet que unia
les poblacions de Girona i Olot. Primer contornegem
la població i, baixant a la llera del riu Brugent, gua n-
yem ràpidament els afores per una carretereta asfalta-
da, sense trànsit, tot passant entre xalets i alguns
camps de conreu. Quan s’acaba l’asfalt de la carrete-
ra ens trobem ja a la casa de la Fàbrega i, davant seu,
adossada a la paret, la font del mateix nom que brolla

en un bell racó. Ben arranjada i amb un llarg pedrís.

A continuació ens toca descendir al llit de la riera tota
propera que traspassem per sobre d’un robust pontet
de fusta i remuntem uns metres per l’altre vessant en
busca del molí de la Fàbrega, que és a tocar. Ben aviat
ens barra el pas la carretera asfaltada, que seguim
amunt. Ignorem una pista que surt per la dreta i la qual
poc després haurem de prendre un cop visitada la font
del molí Nou. S’hi accedeix a través d’un caminet que
ens baixa a frec del molí Nou i al llit de la riera, la qual
traspassem a gual per sobre d’unes grosses i segures
pedres col·locades per a aquest fi i que ens permeten
creuar-la còmodament. La font, del mateix nom, es
troba just a l’altra banda de la riera, en un indret bonic
i un entorn realment suggeridor. Es deixa la font pel
mateix camí que ens hi ha conduït i ens situem de nou
a la pista que en la pujada havíem ignorat, que prime-
rament tot planejant ens acosta a una granja de
vaques en explotació i més tard s’enfila a través d’un
bosc mixt amb predomini del roure, muntanya amunt.
Si la continuéssim ens duria tirant amunt al coll d’Úria,
cosa que no volem. Per tant, ens desviem abans per
un senderó que baixa a la llera de la riera tot passant
pel davant del molí de can Mates. Traspassem a gual
la riera sobre unes grosses i sòlides pedres i desco-
brirem un corriolet mig abandonat on ha crescut la
vegetació i que poc després es converteix en un camí
de carro que va ascendint paral·lel al torrent i ens
 porta directament a la font Grossa, de doll abundant,
situada en un entorn d’agradable bellesa natural per la

PETITES TRAVESSADES FAMILIARS 
–CXC– 2a època
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vegetació tan exuberant que hi creix, ufanosament
afavorida per la humitat de l’indret. El paratge és molt
bonic i es fa contemplar.

Després d’un breu descans sortim de la font pel
mateix camí fins a trobar la pista que havíem ignorat a
la pujada. 

Tot baixant, per entre el brancatge podem veure al
fons retallades a l’horitzó les restes del castell
d’Hortoles, bressol del cabdill remença Francesc de
Verntallat (1463). La vista vers altres direccions queda
limitada per l’abundant vegetació.

Agafem, ara sí, aquesta pista, que ens condueix a
 través d’unes instal·lacions ramaderes abandonades i
on, poc més endavant, neix una sendera que pocs
metres enllà, i quasi a tocar del camí per on anem,
arriba a un antic i curiós pou de glaç clàssic i ben
obrat, constituït per un gran clot cilíndric excavat al
subsòl, revestit interiorment de pedra seca, on des ta-
ca una cúpula semiesfèrica que el cobreix, feta igual-
ment a base de pedra seca, encara que aquesta es
troba mig esfondrada. Una magnífica mostra de l’ar-
quitectura rural. L’indret és prou interessant per dedi-
car-li una bona estona.

Quan ja n’haguem gaudit prou, tornarem un xic enre-
re pel mateix corriolet i agafarem novament el camí de
terra pel qual transitàvem. Al cap d’uns minuts, per
mitjà d’un senderó ens acostarem a una nova font
anomenada font del Mosquer, bellament agençada i
amagada en una clotada frondosa al peu del torrent.

Retrocedim uns passos i ja abandonem el bosc, i la
vista s’eixampla desembocant a un gran camp  conreat
que s’estén als nostres peus, el qual vorejarem per
baix fins a arribar a la via verda. Des d’aquest punt ens
cal prendre-la, mitjançant un camí naixent que s’enfila
suaument fins a l’església de planta rectangular de
Santa Cecília, de devoció molt popular, situada en un
pujolet tot proper, des d’on tenim una bona panoràmi-
ca de l’entorn. Una de les primeres referències docu-
mentals d’aquesta església data de l’any 1688. Té un
modest campanaret d’espadanya d’un sol arc que li
dóna caràcter i aire muntanyenc. Està il·luminada per
un rellotge de sol a la seva façana, que ens avisa que
el temps fuig. Un pedrís allargassat ens permetrà pren-
dre’ns un petit i merescut descans.

Després d’aquest breu parèntesi retornem a la via
 verda, però ara l’agafarem en direcció contrària per
anar tancant l’itinerari. No obstant això, poc després,
ens desviarem primer per un camí carreter i una mica
més tard per un sender, que ens atansaran a la font de
la Fontana, a peu de riu, que ben apariada i ombreja-
da per plàtans de gran corpulència que hi habiten,
emergeix constantment per tres boixes alineades. És
potser una de les més preuades de les rodalies.
Aquest és un lloc summament agradable, que convi-
da a interrompre la marxa i refrescar-se amb l’aigua
que hi raja constantment fresca i abundant. A més,
disposa de taula i bancs.

Retornem a la via verda i continuem el nostre recorre-
gut. Un pal indicador ens informa del corriol que hem
d’agafar per visitar l’última font que forma l’excursió
programada. No tardem més de tres minuts a trobar-
la al fondal del riu. És la font de la Teula, petita i sen-
zilla, que raja per una teula com el seu nom indica, tot
just sota el sender, dins un sotet incipient, contribuint
a la bellesa del paisatge.

Feta aquesta parada, ara sí, i retrocedint pel mateix
corriol que ens hi ha portat, avancem tot de pla per la
via verda que de forma plaent duu al punt inicial i
 arribem al final de l’excursió d’avui. El dinar serà de
restaurant en aquesta població i, en acabar, l’autocar
ens retornarà cap a casa, on també s’està molt bé.

Els no caminadors es traslladaran amb l’autocar a pas-
sar el matí a la població d’Olot i, a l’hora convinguda,
retornaran a Sant Feliu de Pallerols per reunir-se amb
els caminadors i dinar en un restaurant tots  plegats.

Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos de
Terrassa, a les 7.00 hores.
Desplaçament: en autocar.
Temps de marxa efectiva: unes 4 hores.
Dificultat: *
Desnivell acumulat: 130 metres.
Pressupost: 27 € per als socis i 37 per als no socis,
que caldrà fer efectius en el moment de la inscripció.
Inscripcions: a Secretaria, del 2 novembre a l’11.
Informació: Neus Zamora i Manuel Salvador, telèfon
93 780 54 78.

PETITES TRAVESSADES FAMILIARS
PROGRAMA PER AL CICLE 2010-2011

2010 Dia Lloc Inscripcions

Desembre 19 Tradicional neules a Montserrat del 9 al 16 Baix Llobregat

2011

Gener 23 De Llançà al Port de la Selva del 10 al 20 Alt Empordà
Febrer 13 Itinerari de Natura dels Gorgs - Torrent del 31/1 al 10/2 Ripollès

de la Cabana
Març 13 Camí de Sirga del 28/2 al 10/3 Baix Ebre
Abril 10 Sant Pere de Bertí del 28/3 al 7/4 Vallès Oriental
Maig 15 Vall de Camprodon del 2 al 12 Ripollès
Juny 18-19 CLOENDA DEL CICLE del 6 al 16 Alta Ribagorça
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HORITZONS

EN TERRES DEL COMTE ARNAU

Dissabte, 13 de novembre

La Serra de Montgrony és una serralada situada a la
comarca del Ripollès entre els municipis de Cam -
pelles, Gombrèn, Planoles i Toses, l’elevació màxima
de la qual la constitueix el Costa Pubilla, el cim més alt
de la zona, amb 2.056 metres. La presència de les
dues vessants de la muntanya fa augmentar el grau 
de diversitat d’aquest espai. Al vessant assolellat hi
 predominen els paisatges submediterranis del país, la
roureda de roure martinenc, sovint substituïda per
pinedes de pi roig. En alguns indrets de la serra hi fa
aparició l’estatge subalpí on hi trobem pastures. A les
obagues més altes s’hi localitzen les pinedes de pi roig
i avetoses, les més orientals dels Pirineus. 

Comencem a caminar a partir d’un trencall de la pista
forestal asfaltada que va de Campelles a El Baell
(1.312 m). Anem seguint una bona estona per aques-
ta pista perquè les dreceres –que potser ens estalvia-
rien alguns revolts– estan malmeses per la desforesta-
ció. Al cap d’1,5 km aproximadament, deixarem la
pista principal per agafar-ne una altra que surt a la
dreta, al bell mig d’un bosc de pi negre i avets. Anem
seguint aquesta segona pista fins a arribar a un torrent
–que no travessem– on hem de trobar el corriol que va
pujant ben dret per l’esquerra del torrent. Quan som a
dalt, hem arribat al Pla de Prats, a 1.562 metres, un
refugi amb una àrea de picnic, taules, bancs de pedra
i graelles. Des del refugi prenem el camí ample, empe-
drat i de forta pendent que surt a l’esquerra, al costat
mateix de la pista i assenyalat amb un rètol. Tot
pujant, creuem un prat enmig de l’avetosa i seguim
pujant pel camí principal. A menys de 100 metres
 trobem un altre camí forestal a l’esquerra però nosal-
tres hem de continuar de dret cap amunt. Al davant
mateix ja veurem el torrent que brolla de la Font Roja.
Travessem les seves terres roges i humides (esperem
que no estiguin gelades) i continuem pujant. Quan ens
sembli que ja estem arribant a la carena –on el camí 
ja se’ns fa més planer– cal girar sobtadament cap a
l’esquerra. Seguim caminant i a menys de 10 minuts
de Font Roja ja som a Coll Pan. Haurem trigat una
hora i mitja aproximadament. En aquest coll, situat a
1.749 metres, ens aturarem a esmorzar. Aquí podrem
gaudir d’unes vistes esplèndides dels dos vessants 
de la muntanya. Al darrera totes les muntanyes de la
Vall de Ribes: des del Puigmal al Taga i Sant Amand o
els pobles de Campelles i Bruguera. A l’altre cantó
podem veure des de Sant Llorenç fins a Montserrat, el
Pedraforca, el Montseny i el Collsacabra.

El Coll Pan

Després d’esmorzar ens dirigim per la carena fins al
final del coll. Abans d’arribar-hi però, a uns 1.770
metres, agafem un camí a la dreta que baixa ben dret
per dins del bosc. Es tracta d’un camí perdedor i mar-
cat únicament amb alguns pedrons i restes de pintura
taronja. Anem baixant per una fageda fins a sortir a un
pla ampli i assolellat (esperem que faci sol) on cal
 tornar a agafar un camí cap a la dreta. Seguim fins
arribar a un altre camí que segueix paral·lel per sota
Coll Pan. Travessem el Pla de Feners (esplèndid quan
hi ha els cavalls en llibertat), el pla de Monegals i la
font i caminem fins arribar a Coll Roig (1.519 m.), apro-
ximadament a dues hores del Coll Pan. El camí que
anem fent es fa cada cop més estret i té alguns des-
nivells suaus. L’anem seguint fins a sortir del bosc i
arribar a una cruïlla de pistes, on agafem la que indica
el camí cap al Santuari de Montgrony. 

Al cap de poca estona deixem aquest camí per aga-
far-ne un altre que baixa a la dreta i que anem seguint
fins a trobar el cartell informatiu del forat de Sant Hou,
un dels amagatalls del Compte Arnau segons expli-
quen algunes llegendes. En poc més de cinc minuts
arribem fins a l’entrada mateixa del forat que sembla
perillós però que està ben protegit. Durant molt de
temps, aquest forat de 74 metres de fondària va ser
considerat l’avenc més profund de Catalunya. 

Tornem a desfer el camí fins tornar a la pista principal
i continuem camí avall. Passem a pocs metres del
refugi de les Planelles, a mà dreta, on hi ha uns
 plafons d’informació de la Serra de Montgrony.
Continuem pel camí que s’enfila fins arribar al Mal
Pas, un corriol força aeri enganxat a la cinglera (i
exposat si hi ha gel!) però amb una barana de protec-
ció feta amb troncs que ens ajuda a passar-lo sense
cap perill. Quan s’acaba el Mal Pas, sortim al pla de
Sant Pere amb l’església de Sant Pere de Montgrony
d’arquitectura romànica, on dinem amb unes vistes
esplèndides. Des d’aquí i després de baixar 140
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esglaons de pedra dividits en diversos trams, arribem
a l’hostatgeria de Montgrony (1.353 metres). Som a
una hora del poble de Gombrèn.

Sortim del Santuari i agafem el camí que surt cap a
l’esquerra i baixa amb forta pendent. L’anem seguint i
travessem un bosc de roures. Tot baixant, es veu una
vista fantàstica del Santuari de Montgrony i de l’es-
glésia. Seguim fins arribar al dipòsit de l’aigua del
poble i la capella de Sant Francesc. Caminem al cos-
tat del riu fins a les primeres cases del poble. Som a
Gombrèn, a 928 metres d’alçada. Aquí és on ens
espera l’autocar. 

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

Horari: entre 6 i 7 hores de caminada.

Desnivell: +610 m -995 m aproximadament. 

Distància de l’itinerari: uns 17 km.

Característiques: Travessa de Campelles fins a
Gombrèn passant pel Coll Pan, Coll Roig i el Monestir
de Montgrony. 

Dificultat: Recorregut sense dificultats llevat d’alguns
trams un pèl emboscats

Material recomanat: És necessari portar esmorzar i
dinar. Aigua, roba adequada i protecció per a la pluja,
en cas de temps variable. Els pals també seran de
gran utilitat ja que hi ha llocs per on baixem on hi ha
herba i fang i es fàcil relliscar. També és recomanable
anar amb botes de trekking per si trobem fang.

Vocals: Rosa Gil, Sergi Núñez i Gil Sabrià.

L’església de Sant Pere de
Montgrony i el Santuari
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SECCIÓ INFANTIL CONEIXERMON

“Les cabretes de Montserrat”

Diumenge, 21 de novembre de 2010

Montserrat és per tots coneguda com una muntanya
màgica, les seves agulles altives i parets indòmites
han inspirat tot tipus d’activitats: escriptors merave-
llats amb els paisatges, escaladors incasables assolint
totes i cadascuna de les seves agulles i parets, bus-
cadors d’ovnis que es troben cada mes a la llum de
les estrelles, ermitans que busquen la pau espiritual,
boletaires, fotògrafs i caminadors. Tots s’han acostat
al massís per diferents raons. 

Són humans que hi van, un o més dies, i finalment tor-
nen a marxar perquè Montserrat és una muntanya on
difícilment hi poden viure les persones. És un entorn
salvatge i indòmit, on hi habiten molts animals, ocells,
conills, guineus... però sobretot, a Montserrat, hi ha
cabres, moltes cabres salvatges.

Per veure-les, cal aixecar la vista cap a les raconades
rocalloses assolellades i de difícil accés, només ens
hem de fixar una mica i no fer massa soroll. I allà les
trobarem: tres o quatre cabres prenent el solet mig
endormiscades, és casa seva.

La sortida d’aquest mes, versarà sobre aquestes
temàtiques: 

D’una banda, les roques de Can Jorba, un dels llocs
més emblemàtics i coneguts pels escaladors. Allà
escalarem l’agulla de la Palomera, tot un repte per als
Coneixermons!! Però ja sabeu: amb la seguretat habi-
tual que ens caracteritza als del CET. Amb paciència i
sense presses.

I d’altra banda, buscarem les cabretes, que també ens
volen explicar uns quants contes que hem preparat, i
que pensem que us poden agradar molt.

Apa Coneixermons, us esperem a Montserrat!!

Lloc de l’aparcament: Ctra. N-II de Barcelona- Lleida
sortirem per la sortida 572, El Bruc, girarem a 180º per
la carretera paralel·la a la N-II direcció a la urbanitza-
ció “El Bruc Residencial”.

Itinerari: Can Jorba, Castell, Camí del clot del pastor,
Pas de la Llastra, Agulla del Faraó, Camí del Cabrit,
Coll del Muset, esca lada a l’Agulla de Palomera,
Camí del Serrat de la Palomera, Aparcament.

Hora sortida: 8:00 HOTEL DON CÁNDIDO.

Transport: Cotxes particulars fins a El Bruc.

Desplaçament: 1:20 h de cotxe, aproximadament.

Horari: L’activitat començarà entre dos quarts de deu
i les deu del matí. Acabarà després de dinar en el
mateix aparcament.

Dificultat: Fàcil. Temps aproximat de caminada 3:00 h. 

Per a nens acostumats a caminar, sempre acom -
pa nyats d’un adult que se’n faci responsable.

Material recomanat: Roba còmoda, botes de mun-
tanya i protecció per si plou. Esmorzar i dinar. 

Preu: La transferència serà, com cada sortida, de 6 €
adult i 4 € nens, per als NO-socis. Socis gratuït.

Inscripcions: A la secretaria del Centre, des d’avui i fins
al dijous abans de la sortida o per tel. al 93 788 30 30.

Fent una transferència bancària al compte: 
2107.1000.43.3305804844 (Unnim) amb la referència
Infantil i el vostre nom.

Expert convidat: Manel Cajide.

Vocals: Marta, Cèlia, Jana, Montse Llobet, Elena Valls,
Gemma Franco i Imma Pla.  

IMPORTANT: Atesa la dificultat que suposa 
la coordinació d’aquesta sortida, agrairem la
col·laboració de tots aquells pares escaladors 
que ens vulgueu ajudar. Així mateix, qui disposi de
material d’escalada: arnés, cordes, etc. si us plau,
porteu-ho tot. Gràcies.
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connecta’t a la nostra web
www.ce-terrassa.org
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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

AMB EL SUPORT DE:

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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