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27a Caminada Popular de Terrassa

Diumenge, dia 6 de novembre

Sortida i arribada: Can Solà del Racó (Matadepera)

Longitud de la caminada: 17 km

Durada: 5 hores aproximadament. Es pot optar per un itinerari més reduït

Projecció de la pel·lícula 
“92 dies pel Pirineu”

Dissabte, dia 19 de novembre 
A les 7 de la tarda, 
a la Sala d’Actes

Durant el lliurament de distincions
als socis que assoleixen els 25 i 50
anys d’antiguitat

Calendari 2012 del CET

La junta del Centre fa una crida a tots els socis, les seccions i les vocalies per recopilar 
les  fotografies que serviran per elaborar el calendari del CET de l’any 2012. Han de ser
fotografies de les activitats de commemoració del centenari que s’han dut a terme durant 
tot aquest any. Porteu-ne força a secretaria per poder escollir les més boniques! La data límit
és el 18 de novembre.



NOVEMBRE 2011

5, dissabte - Rutes Literàries (Montserrat) (Vocalia de Cultura) Centre

- Sortida fotogràfica a la Roureda de la canal de les Teixoneres S. de Fotografia

6, diumenge - 27a Caminada Popular de Terrassa Centre

- Sortida matinal de botànica al Parc Natural del Montseny 
Grup de Botànica S. de Ciències Naturals

7, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

9, dimecres - Conferència sobre vies ferrades, 43è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya

10, dijous - Fotomuntatge “Sant Llorenç del Munt, cada dia llums diferents” Centre-Actes

12, dissabte - Saltor, una vall desconeguda. Sortida d’Horitzons S. d’Excursionisme

- Sortida a la pineda de cal Ferrer del Coll (Piera) 
Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

12 i 13 dis. i dium. - Sortida a Montserrat, 43è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya

13, diumenge - 4a etapa GR 171, Sant Jeroni - La Figuera. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

14, dilluns - Primera sessió Curs d’introducció a la Geologia Centre

- Projeccions col·lectives S. de Fotografia

16, dimecres - Segona sessió Curs d’introducció a la Geologia Centre

17, dijous - Taller de cuina saludable: EL MENAR DE TAIFA Centre-Actes

19, dissabte - Dinar de Germanor i Lliurament de distincions als socis 
de 25 i 50 anys d’antiguitat Centre-Actes

- Projecció de la pel·lícula “92 dies pel Pirineu” Centre-Actes

20, diumenge - Les tines de Rocafort. Sortida Coneixermon Secció Infantil

- Tercera sessió Curs d’introducció a la Geologia Centre

21, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

22, dimarts - L’Empordà de Josep Pla: Paisatge i Mite (curs breu) 
Vocalia de Cultura Centre

23, dimecres - Quarta sessió Curs d’introducció a la Geologia Centre

- Conferència sobre la bicicleta de muntanya 
43è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya

24, dijous - L’Empordà de Josep Pla: Paisatge i Mite (curs breu) 
Vocalia de Cultura Centre

26, dissabte - Benvingua a la Neu (a la Masella) Secció d’Esquí

26 i 27, diss. i dium. - Sortida en bicicleta i pràctiques d’una via ferrada 
43è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya

27, diumenge - Sortida: Els Cims del Bisaura, Cicle CETCIMS S. d’Alta Muntanya

- Petites travessades familiars - CC - 2a època S. d’Excursionisme

- Travessa Integral de Montserrat - Collbató - can Masana - S. d’Alta Muntanya

- Cinquena sessió Curs d’introducció a la Geologia Centre

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

30, dimecres - Presentació del nou diari terrassenc “La Torre” Centre-Actes
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Voluntaris 

Hi ha la creença que cada dia costa més trobar persones que col·laborin a fer funcionar les
entitats. La impressió que el món està canviant i que ara anem tots més a la nostra batega
al carrer i en el si de les associacions sense afany de lucre. Però són així realment les coses?
Des de la Junta del Centre creiem que no. En dos sentits diferents. Per una banda, ens  sembla
que aquesta queixa s’ha sentit des de sempre i que, per tant, no és una situació nova. Per
l’altra, sempre que hem necessitat col·laboradors els hem trobat. Alguns de vosaltres sempre
esteu a punt per arremangar-vos i posar-vos a la feina. El desplegament del Duatló de
 Muntanya o de la Caminada Popular en són bons exemples. 

Des del nostre punt de vista, el que realment falla és la comunicació. Tenim la impressió que
hi ha moltes més persones que estarien contentes de trobar la manera d’aportar el seu temps,
els seus coneixements i la seva experiència a l’entitat que estimen i que els ha aportat
 amistats i vivències. I sabem que aquestes aportacions són necessàries i podrien ser molt
útils. Tanmateix, es fa difícil la trobada. Qui té ganes d’ajudar no sap què podria fer. Ni com.
Ni quan. I des de la junta, moltes vegades no sabem a qui demanar ajuda i, sovint, ens és
més fàcil acabar fent la feina que buscar qui la podria fer. 

És per això que se’ns ha acudit provar de crear una mena de cos de voluntaris del Centre. 
A les pàgines d’aquest butlletí hem decidit llençar una convocatòria: intentem sistematitzar 
les tasques habituals que es fan al Centre i posar-les en una llista i demanem que, qui tingui
ganes de col·laborar, s’hi apunti. Quan sigui necessari, sabrem a qui ho podem demanar. 

No sabem si és un bon sistema ni si funcionarà, però és el que se’ns ha acudit. Tan de bo
tots hi trobem el nostre espai. Gràcies per endavant. 

La Junta del Centre Excursionista de Terrassa

Editorial

DESEMBRE 2011

8, dijous - Sortida: De la plana del Bruc als cims de Montserrat 
Cicle CETCIMS S. d’Alta Muntanya

11, diumenge - 5a etapa GR 171. La Figuera - La Morera de Montsant 
Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

14, dimecres - Conferència sobre material de muntanya 
43è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya

17 i 18, dis. i dium. - Sortida a l’Alt Berguedà, 43è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya



INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

4



5

DINAR DE GERMANOR 
i LLIURAMENT DE DISTINCIONS

ALS SOCIS QUE ASSOLEIXEN ELS 25 i 50 ANYS D’ANTIGUITAT

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

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

El dinar tindrà lloc el dissabte 19 de novembre de 2011, a les 14h al Restaurant Imperial, carretera de
Matadepera, número 60, de Terrassa.

Nota: preguem que 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 19 de novembre de 2011 a les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes del Centre, seran lliurades
les medalles commemoratives als associats que enguany assoleixen els vint-i-cinc i cinquanta anys
d’antiguitat i fidelitat a l’entitat. A continuació, Jordi Vilà i Isaac Ferrés presentaran la pel·lícula “92 dies
al Pirineu”, que explica la història de la travessa que van fer a tot el Pirineu durant 3 mesos (veure’n més
informació a les pàgines del “Programa d’Actes Mensual”).

FINA ALCARAZ BUSQUETA
ANNA ALCARAZ BUSQUETA
M. MONTSERRAT BOADA GALLEGO
MONTSERRAT BORDAS MASSALLÉ
ANGELINA BURRULL CODINA
JOAN CARLES CABEZA TROYA
JOAN CASAS CADEVALL
ANNA CODINAS FORT
RAFEL COMES EZEQUIEL
JOSEP EGEA COMA
FERRAN ESCALADA RECTO
ROSA GRAU SANTAMARIA
XAVIER GUTIERREZ ESTRADA
MONTSERRAT LLOBET MARIMON
M. ANTÒNIA LLONCH FABRÉS
XAVIER LLONGUERAS ORRIOLS
M. ANTÒNIA MASJOAN BORFO
JOSEP MONSONET VILLAS

YOLANDA MORALES GALLARDO
GABRIEL OBIOLS ALFONSO
MIQUEL PALET ORTIZ
ROSA PATAO LLUMA
FRANCISCO PATAO LLUMA
VALENTÍ PRAT BLANCH
JORDI PUIG VILAGELIU
PERE ROCA FABREGAT
ANNA ROS BLASCO
QUIM SOLBAS RABAL
MONTSERRAT SOLÉ PÀMIES
RAMON TALAMAS JOFRESA
SERAFINA TORRAS CORTÉS
IGNASI TRULLÀS PARDO
GEMMA TRULLÀS PARDO
ALFONS UBACH COMAS
JOAN VILA BOSCH
ITXASO ZUÑIGA RUIZ

50 anys

FRANCESC AURELL CADAFALCH
JACINT CUYÀS TUSELL

FRANCESC DALMASES CAPELLA
MERCÈ GARCÍA SANCHO
JOAN LLOBET FRUITÓS

JOAQUIM PÉREZ RAVENTÓS

25 anys
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8a Sortida literària: Montserrat
Dissabte, 5 de novembre 

Com deia Josep Pla, “en realitat, no anem a Montserrat. Montserrat ve a nosaltres. I això sense que ens
hàgim de casar, sense que se’ns casi cap admirat nostre.” Pocs escriptors que l’hagin conegut s’han
pogut escapar de l’atracció d’aquest espai mític, que ofereix atractius molt diversos: natura, paisatge,
tradicions, llegendes, història, devoció... En la nostra sortida, proposem un itinerari al voltant de  l’ermita
de Sant Joan, que ens permetrà gaudir d’una esplèndida visió dels espais més emblemàtics de la
 muntanya, i hi podrem llegir textos d’autors tan diversos com Carner, Maragall, Verdaguer, Espriu i molts
d’altres.

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

Organitzadors: Montserrat Malgosa i Jaume Closa.

Dia: 5 de novembre.

Hora de sortida: 8 del matí.

Lloc: Estació d’autobusos (Rambla / Carretera de Montcada).

Temps de caminada: 3 h fàcil i planer.

Dificultat: baixa.

Material: calçat còmode, tot i que hi ha zones amb pedres.

Esmorzar: de motxilla, quan arribem a Montserrat.

Dinar: de motxilla.

Hora de tornada: a mitja tarda.

Preu: 28! els socis i 35! els no socis.

Inscripcions a secretaria, fins el 31 d’octubre.

Telèfon del Centre Excursionista: 93 788 30 30.

Per avisos de darrera hora: 619 475 324 / 639 324 576.

La via d’escalada Àngel Casanovas

El Centre Excursionista de Terrassa dedica una nova via d’escalada a Sant Llorenç a la memòria 
de l’Àngel Casanovas. La via, oberta pels germans Òscar i Albert Masó, es posarà en coneixement 
de la comunitat d’escaladors el proper dissabte 17 de desembre de 2011 a les 10 del matí amb una
escalada col·lectiva on tothom hi és convidat. 

La convocatòria és a les 9 del matí a Can Robert, per poder inaugurar la nova via a les 10 h. 
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CURS NATURA I CULTURA POPULAR

Introducció a la Geologia
Gemma Pirla i Casasayas

Llicenciada en Geologia per la UAB
Màster en Recursos Geològics i Geotècnia per la Universitat d’Oviedo

Sabem reconèixer les roques que constitueixen el nostre país? Com s’han format les muntanyes que ens
envolten i per què són tal com les coneixem?

Us agradaria ampliar els vostres coneixements sobre aquest fascinant món, identificar les roques
correctament i saber llegir la història que ens amaguen?

PROGRAMA

PRIMERA SESSIÓ

Dilluns, dia 14 de novembre
Introducció a la geologia i disciplines que englo-
ba. El temps en geologia. Introducció als temps
geològics. El cicle geològic. Principals tipus de
roques I (roques sedimentàries).

SEGONA SESSIÓ

Dimecres, dia 16 de novembre
Principals tipus de roques II (roques magmàti-
ques o ígnies i roques metamòrfiques). Exemples
amb mostres de mà.

TERCERA SESSIÓ

Diumenge, dia 20 de novembre
Sortida de camp per a l’observació de les unitats
sedimentàries més importants del nostre país i
pel reconeixement de roques.

QUARTA SESSIÓ

Dimecres, dia 23 de novembre
Introducció a la història geològica de Catalunya.
Exemples amb imatges.

CINQUENA SESSIÓ

Diumenge, dia 27 de novembre
Sortida de camp en una zona de Catalunya d’in-
terès geològic a escollir entre els participants.

Nota: Les sessions teòriques es realitzaran a 
2/4 de 9 del vespre al local social del Centre.

Aquest curs es va programar per realitzar-lo
durant el mes d’octubre, degut al retard en el full
mensual de l’octubre és possible que els socis
que podien estar interessats no hagin pogut reac-
cionar a temps, és per això que s’ha tornat a orga-
nitzar per aquest mes de novembre.

Voluntaris CET
A partir d’ara, cada butlletí del Centre portarà entre les seves pàgines aquesta secció que encetem.
Serà un punt de demanda de voluntaris per col·laborar amb les tasques que cal dur a terme per a fer
 funcionar l’entitat.

De moment, convidem a tothom qui vulgui i pugui a participar en l’organització de les efemèrides més
importants que el Centre celebra durant l’any, com per exemple la Caminada Popular, la Diada de
Germanor, el Duatló o la Diada de Sant Bernat.

En properes edicions del butlletí es demanaran voluntaris per a tasques més concretes relacionades
amb l’arranjament del local o altres.

Tots aquells que hi estigueu interessats només caldrà que us poseu en contacte amb secretaria 
(centre@ce-terrassa.cat, 93 788 30 30 o en persona).
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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

FELICITACIÓ
Felicitem al nostre consoci Pau Pérez de Pedro per la concessió de la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu que
li atorgà el Consejo Superior de Deportes el passat dia 5 d’octubre a Madrid. La seva gran trajectòria
esportiva el fa mereixedor d’aquesta important distinció i ens congratulem de tenir-lo com a soci, amic
i col·laborador.

Calendari 2012 del CET
La junta del Centre fa una crida a tots els socis, les seccions i les vocalies per recopilar les fotografies
que serviran per elaborar el calendari del CET de l’any 2012. Han de ser fotografies de les activitats
de commemoració del centenari que s’han dut a terme durant tot aquest any. Porteu-ne força a secre-
taria per poder escollir les més boniques! La data límit és el 18 de novembre.

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

95.949
de la Rifa de Nadal

Adquiriu-ne participacions a la Secretaria.
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DÍDAC AYALA PÉREZ
MARIONA CALVET BOIX
EFREN GAITAN LINARES
EULALIA PORTULAS AMBRÒS
JOSEP MASSEGU PORTA
ERIKA CRUZ ABAD
VÍCTOR ROMERO BLASCO
JOAN MUNDET PUIGMAL
JOSEP CASAS
MÀRIUS CLAPÉS GÓMEZ
JOSEP PARERA TRASERRA
MIQUEL NOGUÉS CASAN
CARLES CASALS TIRADO
ORIOL MATA SURRALLES
POL COS CAMANES
Mª TERESA MARIANO I RAVENTÓS
RAMON CARRERAS MARGALEF
ELIA SOLA BENET
CARLES A. CLUA I MARTIN
ORIOL GRACIA CORESA
MARIA SALA MORA
CRISTINA LÓPEZ MARRERO
MONTSERRAT GUTIÉRREZ I MORERA
VICENTA URBANO VENTURA
M. TERESA SOLER FRANQUESA
XAVI TRULLÀS I ESCODA
ELENA MORENO I SALAS
ARNAU TRULLÀS I BUEGA
BERNAT GALLEGO I MORENO
FELIX DAVI ROVIRA
JESÚS J. CANET TORTOSA
MARIA CARNÉ LLONCH

MARGARITA GALLEGO ROIG
MANOLI FUENTES SÁNCHEZ
ORIOL SERRATE CUADRA
ORIOL ESCOFET ESCUDER
MANEL NAÑEZ PÉREZ
M. TERESA CABANES I SANTANACH
ENRIC MONTORO MONRÓS
TONI MASSAGUÉ CASALS
CARLOS BAYONA PONTE
ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ
ALBERT BLASI I MUSSONS
MIREIA NAVAS RABASCO
ANNA BRUGUERAS
JUAN ESCOFET TAPIA
FRANC SEIRA CURTO
MIQUEL VICENS LAPORTA
FRANCESC SEGUR I SOLÀ
JAN GRAU MARTÍ
Mª CARME MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Mª GEMMA MIRANDA DIAZ
MONTSERRAT TORRES MARTÍNEZ
MERITXELL ALSINA MASÓ
JOSEP PRAT VILET
RICARDO NAVARRO MULET
ESTER MEDINA RUEDA
AXEL AVINYA GALAN
GUILLEM JULIÀ CLAVER
ALBERT PUIG CASTELLO
ALBA ROMERO SIXTO
ARNAU FERRER ANGLADA
SÍLVIA PIÑOL FULLOLA

Altes de socis del gener al setembre de 2011



10

BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

BIBLIOTECA

Donatiu del Gabinet de Relacions Externes i
Protocol de la Generalitat de Catalunya:

– Reportatge en DVD de la cerimònia de lliurament
de la Creu de Sant Jordi 2011, en la qual el CET
també va ser condecorat a través del seu President.
Palau de la Generalitat.

ARXIU

Adquisició del CET:

– Edició facsímil de l’Auca de «Festa Major de
Terrassa 1929, itinerari d’un forester», que havia
estat publicada a l’Abella d’Or aquell mateix any
1929. El text va anar a càrrec de Joan Santamaria i

Munné (soci d’honor del CET) i els dibuixos a càrrec
de Joan Duch i Agulló (soci del CET). Facsímil edi-
tat en números limitats a 250 pel Grup Filatèlic i
Numismàtic i de col·leccionisme amb motiu de la
Festa Major de Terrassa 2011.

Donatiu de Francesc Palet i Setó:

– Documentació de l’organització de la V Renovació
de la Flama de la Llengua Catalana del 24 de
febrer al 3 de març de 1974 (programes, premsa,
correspondència, cartes i signtaures d’adhesió,
ofrena...).

– Memòries del curs d’espeleologia de la SIS (1970-
1973) i del 6è Simposium d’Espeleologia del 1977.

– Memòries del 2n, 3r i 4t Curs d’Excursionisme de
la SAM.

Biblioteca Virtual i Hemeroteca Digital del Centre Excursionista de  Terrassa
Pàgina web del CET: apartat biblioteca

http://www.ce-terrassa.org

Catàleg Col·lectiu de Biblioteques  Excursionistes 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

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

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

AMB EL SUPORT DE:
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ARXIU del CET: Vols col·laborar
en el número especial del Centenari?

El passat dissabte 17 de setembre, amb l’acte social de cloenda donàrem per acabat el programa
 d’actes de celebració del Centenari de la nostra entitat. 

Lluny queda el seu inici, el 3 de setembre de l’any passat, amb la inauguració de l’exposició dels 100
anys de trajectòria del CET al Centre Cultural de la Caixa de Terrassa, a la que han seguit un reguitzell
d’actes, com ara l’excursió a Sant Mamet, la diada del Centre a la Plaça Vella (amb globus aerostàtic
inclòs), el disseny i estrena del magnífic Camí dels Nyerros, els actes commemoratius de les diferents
seccions, la rememoració de la 1a Marxa Popular del CET efectuada l’any 1985, les conferències, la creu
de Sant Jordi a l’Entitat, el campament i la festivitat de Sant Bernat, i el gran final de festa que ha estat
l’esplèndid acte dels 100 anys, 100 cims.

Tots plegats podem estar molt contents de com s’ha esdevingut el que en principi han estat idees, que
després de madurar s’han concretat en programa, i que finalment s’han dut a terme. Ha estat un èxit
col·lectiu, gràcies a l’esforç col·lectiu, sí, però també individual, i pel que cal felicitar a les Juntes que hi
han treballat, però també a les diferents comissions que s’han organitzat per tirar endavant els diferents
actes, la secretaria, les vocalies de les Seccions i a totes les persones que de manera individual s’han
encarregat de molts detalls a base d’hores i treball, així com de patrocinadors, que amb la seva aporta-
ció, han contribuït a fer-los possibles.

Ha estat realment un any intens, ple de vivències, emocions i esforços que de ben segur tots i totes enca-
ra estem paint. Malgrat ser conscients d’això, des de l’Arxiu us volem demanar un esforç més. Un cop fina-
litzats els actes del Centenari, ara que encara ho tenim fresc, queda la tasca de recopilar la crònica dels
diferents actes per a la posteritat, perquè d’ací uns anys qui llegeixi el número monogràfic del Centenari del
CET, que ja des d’ara comencem a preparar, pugui copsar el pols de l’entitat en aquest moment.

Més que una relació d’actes, sempre freda, ens agradaria animar-vos a participar en la confecció
 d’aquest número especial del Centenari, amb la crònica d’algun dels actes en el qual hagueu participat,
ja sigui com a organitzador de l’acte, integrant d’una comissió, representant d’alguna de les vocalies de
l’entitat, encarregat d’una determinada tasca, o com a simple assistent d’un acte, efectuant una des-
cripció de l’acte en si, però enriquit amb les vostres vivències i impressions personals i, si en disposeu,
il·lustrat amb les vostres fotografies. 

Les persones que hi estigueu interessades, si-us-plau adreceu un missatge a la secretaria del Centre al
correu-e centre@ce-terrassa.cat indicant a l’Assumpte “Arxiu monogràfic del Centenari”, i al cos el
 missatge el vostre nom, dades de contacte i l’acte del qual us agradaria fer la crònica.

Moltes gràcies en nom de l’equip de l’Arxiu

Francesc Palet, Martí Puig, Eduard Vives, Salvador Vives.
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PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

FOTOMUNTATGE
SANT LLORENÇ DEL MUNT,

CADA DIA LLUMS DIFERENTS

Dijous, dia 10 de novembre
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

Un fotomuntatge que intenta transmetre el plaer de gaudir de la nostra muntanya, per la seva orientació
Sant Llorenç del Munt ens mostra cada dia llums diferents i apassionants, instants propers, senzills i
 irrepetibles. 

La música de Patrick Watson, Unknown, Era, Lluís Llach, Mark Knofert i Radical Face, intenta acom-
panyar la teva imaginació.

Fotografies realitzades durant el darrer any.

Autor: Toti Garcia.

Taller de cuina saludable:
EL MENJAR DE TAIFA

Dijous, dia 17 de novembre
A les 7, a la Sala d’Actes

Una variada selecció de propostes culinàries basades en una dieta sana i equilibrada, especials per 
a excursions, per endur-se a la feina o a l’escola... en qualsevol ocasió sempre és millor optar per 
portar-se el menjar fet de casa i amb ingredients de qualitat. Tècniques, consells i trucs per cuinar 
ràpidament aliments freds i calents. Els estris més adequats per transportar el pícnic.

Impartit per Tessa Marsal i Mireia Olivé, professionals del món gastronòmic, el taller inclou una
 presentació visual amb receptes i consells, diverses demostracions pràctiques i degustacions dels 
plats cuinats.

Preu per persona: 25!
Apunteu-vos trucant al Centre.

L’EMPORDÀ DE JOSEP PLA:
PAISATGE I MITE

Curs breu de dues sessions

Dimarts 22 i dijous 24 de novembre 
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

A càrrec de Salvador Comelles, professor i escriptor.
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Projecció de la pel·lícula
“92 DIES PEL PIRINEU”

Dissabte, dia 19 de novembre
A les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes

Presentació i projecció de la pel·lícula 92 dies pel Pirineu, a càrrec de Jordi Vilà i Isaac Ferrés.

El 10 de setembre de 2010 apareixien a la platja d’Hendaia, entre banyistes i surfistes, tres nois amb
motxilla i botes de muntanya, Isaac Ferrés, Jordi Vilà i Lluc Valldosera havien arribat al mar després de
92 dies al Pirineu, caminant, escalant i compartint l’experiència amb familiars i amics.

“Tres mesos? I què heu fet tant de temps pel Pirineu?”, preguntaven els amics del país Basc. “Doncs
hem travessat el Pirineu, de Banyuls a Hendaia, escalant les vies més emblemàtiques del pirineisme
clàssic”, contestaven els tres amics. I seguien “dit així, i ara que ja està fet, sembla fàcil. Han estat tres
mesos vivint al Pirineu, tres mesos plens de records. Molts dies, moltes experiències, bivacs i refugis,
fogonet i restaurants, roca bona i dolenta, gana i bons aliments, i sobretot, molts amics que han
compartit amb nosaltres, a petites dosis, el que per a nosaltres ha estat una gran aventura. Mes enllà
dels quilos que hem carre-
gat, de les 25 vies que hem
escalat i dels quilòmetres
que hem recorregut, per a
nosaltres aquest ha estat un
viatge de descoberta pel
Pirineu, en el sentit més
ampli, on el més important
no ha estat el camí recorre-
gut entre dos punts, sinó tots
els moments i experiències
que hem viscut i compartit, la
gent que hem conegut i el
Pirineu salvatge que ens hem
trobat.”

Llac de Certescan.

Presentació del periòdic La Torre

Dimecres, dia 30 de novembre
A les 8 del vespre, a la Sala d’Actes

La Torre, el nou diari terrassenc i en català, farà la seva presentació al públic. El mitjà de comunicació
apareixerà el pròxim mes de gener, tant a la xarxa, amb actualització permanent, com als quioscos, cada
dilluns en format paper.
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PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Dilluns, dies 7 i 21 de novembre, a les 20 h.

PROJECCIONS COL·LECTIVES
Dilluns, dies 14 i 28 de novembre, a les 20 h.

SORTIDES
SORTIDA A LA ROUREDA DE LA CANAL 
DE LES TEIXONERES
Matinal Fotogràfica de Tardor

Dissabte, 5 de novembre

L’excursió s’inicia al petit pàrquing del km 13.6 de la
carretera de Terrassa al coll d’Estenalles.

Agafarem un caminet en direcció sud-est fins a la
 riera, travessarem la riera i pujarem pel mig de la rou-
reda fins a l’Esquena d’Ases.

És molt fàcil amb un recorregut de menys de 2 km i un
desnivell de 60 metres.

Lloc i hora de sortida: A les 8 del matí a la benzinera
Q8.

Desplaçament: amb cotxes particulars.

Material: Cal portar esmorzar i el trípode.

Vocal: Enric Prat, telèfon 618 27 00 49.

DESEMBRE

Dissabte, dia 17 de desembre
Projeccions fotogràfiques i pernilada.

Diumenge, dia 18 de desembre
Tradicional dinar a Collsuspina.

SECCIÓ D’ESQUÍ

Arrenca la temporada d’esquí
La temporada d’esquí és a punt de començar i els del
Club d’Esquí ja escalfen motors. El proper dissabte 26
de novembre hi haurà la “Benvinguda a la neu”, és a
dir, la presentació de la campanya 2011-12. Serà a la
Masella i s’explicarà el funcionament del curs, les
dates d’entrenament, les sortides programades, el pla
de treball i, a més, es podran conèixer els entrenadors
que acompanyaran i ensenyaran als esquiadors
durant la temporada de neu.

El Club d’Esquí del Centre compta amb diverses sec-
cions. La secció de perfeccionament té l’objectiu de
servir de formació per als nois i noies que s’hi apuntin.
Es tracta d’entrenar sense competir. 

La secció de competició agrupa els esquiadors
segons diverses categories:

- Mini-alevins, de 3 a 6 anys
- Alevins, de 7 a 10 anys
- Infantils 1, d’11 a 12 anys
- Infantils 2, de 12 a 15 anys
- Juvenils, de 15 a 18 anys
- Sèniors
- Màsters

En total, el Club d’Esquí mou uns 100 competidors. A
més, darrerament també compta amb un equip de
Freestyle i un altre d’Snowboard.

Els entrenaments es duen a terme durant tota la 
temporada a les pistes d’esquí de la Masella i el Club
d’Esquí organitza dues competicions anuals. D’una
banda, el Premi Ciutat de Terrassa, que està protago-
nitzada per la categoria d’Infantils 1. D’altra banda, El
Picarol de Neu, on hi competeixen els nens i nenes de
la categoria Aleví.

Recordem que el Club d’Esquí del Centre també ofereix un curset d’esquí per a tothom.
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE BOTÀNICA

SORTIDA MATINAL DE BOTÀNICA 
AL PARC NATURAL DEL MONTSENY, 
A LA RIERA DE VALLCÀRQUERA

Diumenge, dia 6 de novembre

Itinerari: Prendrem l’AP-7, després la C-17 fins al
Figaró (400 m), anirem en direcció a l’Escola de Natura
i deixarem els cotxes a Sant Pere de Vallcàrquera.
Començarem a caminar per la Riera de Vallcàrquera,
fins la Creu de can Plans (606 m). Esmorzarem sota la
magnífica alzina de can Valls (770 m), amb possibles
vistes al mar. De tornada passarem per can Valls i
 l’ermita romànica de Sant Cristòfol de Monteugues.

Podrem gaudir de la vegetació de ribera, que compta
amb una gran varietat d’arbres: alzina, til·ler, casta -
nyer, server, avellaner, pi pinyer, pinassa, grèvol,
noguera, roure, etc.

Dificultat: baixa. Caminarem dues hores aproximada-
ment (com pujar a La Mola).

Lloc i hora de sortida: Davant del Centre Cultural a la
Rambla a les 8 h.

Cal portar: Esmorzar, aigua, i calçat de muntanya.

Desplaçament: amb cotxes particulars.

Vocals de sortida:
Pere Morera i Joan Crispi (600 063 295).

Dissabte, dia 12 de novembre

A punt de deixar la comarca que li dóna nom per
entrar al Penedès, el riu Anoia ens ofereix un bonic
racó al llogarret d’el Badorc al municipi de Piera: la
Pineda de Cal Ferrer del Coll. Ens passejarem entre
alguns exemplars monumentals de pins pinyers i
pins blancs mentre observem els ocells propis
 d’aquestes contrades a l’hivern. La diversitat d’am-
bients d’aquest bonic indret (bosc de ribera, pineda,
hortes, conreus de secà, penya-segats del riu Anoia)
ens garanteix l’observació d’una variada avifauna.

Reunió preparatòria: dimecres dia 9, a partir de les
20:00 h.

Hora de sortida: 7:30 h del matí.

Punt de trobada: Rambleta del Pare Alegre amb
Navas de Tolosa (entre el Don Cándido i la benzinera).
Anirem amb 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 ens trobarem els dies
9 i 23 de novembre a partir de les 20:00 h al local del
Centre per tal de preparar activitats, sortides, etc. 

Avanç de desembre: tradicional sortida ‘A la recerca
del Pela-roques’ en aquesta ocasió a la Muntanya de
Montserrat.

GRUP D’ORNITOLOGIA

ITINERARI PER LA PINEDA DE CAL FERRER DEL COLL 
(PIERA, COMARCA DE L’ANOIA)

US AVANCEM: el dia 18 de desembre farem la sortida nadalenca a la Bestorre de Monistrol de Montserrat
i a continuació ens entaularem per fer l’esmorzar nadalenc. Després anirem fins El Cairat tot veient la vege-
tació de ribera, les restes del pont del Cairat i la masia de Can Tovella.
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SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

CETCIMS

EL CIMS DEL BISAURA: 
EL PUIG DE LES ÀLIGUES 
I LA FAGEDA DE LA BAGA DE CURULL

Diumenge, dia 27 de novembre

En els mesos de tardor acostumem a recórrer les boni-
ques fagedes del Bisaura i el Collsacabra que amb la
catifa de fulles caigudes i les ocres tonalitats d’aques-
tes sobre el terreny, ens ofereixen uns contrastos de
colors realment únics en aquesta època de l’any.

La guia de l’editorial Alpina d’aquesta zona defineix
aquest recorregut com “Elegant itinerari que discorre
per l’espectacular fageda de la baga de Curull, per la
poc concorreguda vall de Salgueda”; encara que
esquemàtica, la descripció és del tot encertada.
L’ascensió al Puig de les Àligues, la màxima elevació
de la serra de Curull i que resta surant damunt l’es-
pectacular fageda de la baga de Curull, és una ascen-
sió efectivament elegant i la visió des del seu aeri cim,
sobre les cingleres del Collsacabra i Cabrera, la plana
de Vic i el Montseny al sud, tota la contrada del
Bisaura amb el petit poble de Vidrà sota nostre, acom-
panyats del veí cim del Puigsacalm que treu el cap per
damunt les carenes, i de ponent a llevant, mirant al
nord, des del Pedraforca fins al Bastiments, és del tot
superba. El posterior descens per la solitària vall de
Salgueda és una autèntica joia natural. Tanmateix,
trescar pels agradables camins del Bisaura amb la
frescor de la tardor és una delícia per als sentits pas-
sada la calorosa estació estiuenca.

Encetarem l’itinerari des del poble de Vidrà per des-
cendir cap a l’estreta vall que forma la riera de Sant
Bartomeu i que resseguirem durant un breu tram en
direcció a llevant, fins que a l’alçada de Can Puig ens
desviarem a la dreta per encetar la remuntada, vers el
sud, seguint el bonic camí que travessa tota la baga
del Curull i que ens portarà al coll de la Coma del Coll,
punt des d’on amb un breu ascens assolirem el cim

del Puig de les Àligues. Retornarem al coll de la Coma
del Coll i amb una diagonal vers ponent creuarem el
coll del Puig de Curull, per encetar el descens cap a
les runes de l’antic mas de Salgueda i recórrer la poc
concorreguda vall de Salgueda que va prenent marca-
da direcció nord fins anar a trobar l’antic pont romànic
de Salgueda, ja sobre la llera del riu Ges i des d’on si
encara no en tenim prou, ens aproparem fins el salt
del Molí de Salt, molt proper riera avall i de recoma-
nada visita. Amb una darrera remuntada des del pont
de Salgueda, retornarem al poble de Vidrà. 

Terres i camins de Nyerros en temps passats, aquest
recorregut pels boscos i cims del Bisaura de ben
segur us sorprendrà.

Desnivell en ascens: 700 metres.

Horari efectiu: 5 hores.

Km aproximats: 15.

Vocal: Manel Cajide.

Nota: Reunió informativa i preparatòria sobre el
mitjà de desplaçament el dilluns 21 de novembre a
les 8 del vespre al local de la SAM.

Caldrà estar en possessió de la corresponent llicèn-
cia federativa.

La collada de Bracons i la serra de Llancers, des del cim del Puig de les Àligues.

Propera sortida: 8 de desembre de 2011 
“De la plana del Bruc als cims del Montserrat:
L’Esfinx dels Ecos”.
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CETCIMS

DE LA PLANA DEL BRUC 
ALS CIMS DEL MONTSERRAT: 
L’ESFINX DELS ECOS

Dijous, 8 de desembre

En aquestes dates de ponts, aqüeductes i festes
nadalenques us proposem una sortida a un massís
proper que és una de les dues meravelles catalanes
(l’altra és l’actual Barça). El massís de Montserrat,
bressol de l’escalada a Catalunya, mai ens deixa de
sorprendre pel molt proper que ens sigui i per molt
que el visitem. Jo particularment, quan fa temps que
no m’hi apropo, sento la imperiosa necessitat de 
tornar-hi i trescar pels camins de la seva trencada
 orografia o enfilar-me per la seva característica roca
conglomerada. Per a mi, com suposo que per a molts
catalans, Montserrat és la nostra muntanya, la mun-
tanya màgica que deixa encisats a tots aquells que la
contemplen per primera vegada.

L’itinerari que us proposem transcorre per les regions
occidentals i central del massís, tals com la regió de
les Agulles, dels Frares Encantats i Ecos, on mentre
anem ascendint des de la plana del Bruc anem gau-
dint de les fantasioses figures de les seves roques i
que podrem contemplar més detingudament des de la
Miranda de les Agulles, des de la Miranda del Pas de
Príncep, des del cim de l’Esfinx dels Ecos, on la seva
aèria visió sobre les Agulles i Frares Encantats és del
tot superba i finalment des del cim de la gran roca del
Montgròs, punt des d’on, la visió sobre una de les
roques més harmonioses de tot el massís com és la
Talaia, altiva i desafiant a la capçalera del torrent del
Migdia, completarà la seqüència de vistes de tota
aquesta part de la màgica muntanya. Així doncs, des
del poble del Bruc, prendrem el camí que porta al refu-
gi Vicenç Barbé tot passant per les curioses roques
dels Pallers i seguint el camí pel torrent dels Cirerers
arribarem al refugi, punt des d’on ens aproparem a la

Miranda de les Agulles. Continuarem pel camí de coll
de Porc tot resseguint la base de la regió dels Frares
Encantats fins arribar al característic Pas del Príncep,
punt des d’on ascendirem a la seva Miranda. Feta
l’ascensió, retornarem al camí per acabar d’arribar al
coll de Porc i seguirem cap el proper coll del Miracle.
Ara, deixarem el fressat camí del coll de les Comes
per desviar-nos a l’esquerra i enfilar el camí dels Ecos
fins a les roques dels Aurons, on fàcilment assolirem
el panoràmic cim de l’Esfinx dels Ecos. Continuarem
camí tot resseguint les roques del Salt de la Nina i
descendirem cap el Bassal dels Avellaners, on
enllaçarem amb el camí que davalla del coll de les
Comes per ponent i marxa vers llevant cap el coll del
Montgròs. Ascendirem doncs al Montgròs i descen -
direm cap a la font de la Cadireta per anar a trobar la
llera del torrent del Migdia, per on davallarem cap a la
font de la Cajoleta. Creuarem el coll de Mosset i pel
camí del Cabrit arribarem a la cova del Cabrit, sota la
roca Vella. Des d’aquí, anirem a trobar el camí de la
cova de l’Arcada i baixarem cap a la font d’en Xebret.
Ara ja, enfilarem definitivament cap el sud i després de
creuar el coll del Xincarró acabarem el darrer tram del
camí de la cova de l’Arcada que ens retornarà al punt
de partida, tot completant un recorregut intens,
panoràmic i circular de les regions més harmonioses
del massís. 

Desnivell en ascens: 900 metres.

Horari efectiu: 6 hores.

Quilòmetres aproximats: 15.

Vocal: Manel Cajide

Nota: Reunió informativa i preparatòria sobre el
mitjà de desplaçament el dimecres 7 de desembre a
les 8 del vespre al local de la SAM.

Caldrà estar en possessió de la corresponent llicèn-
cia federativa.

Propera sortida: 22 de gener 2012
“L’ALBERA ORIENTAL: ELS CIMS DE LA MARENDA”

SORTIDA COL·LECTIVA A MONTSERRAT

“TRAVESSA INTEGRAL COLLBATÓ - CAN
MASANA”

Diumenge, dia 27 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 les 6 del matí a la plaça
Baltasar Ragón “La Magdalena” es prega puntualitat.

Tornada: Al vespre.

Reunió preparatòria: Dijous dia 24 de novembre, a les
9 del vespre al Centre.

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

Vocals: Jaume Galofre i Xavi Pereira.
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43è CURS D’EXCURSIONISME



TRESCANT PEL SUD 
DE CATALUNYA

Refugi de Caro - Santuari de Pinós (GR 171)
4a etapa. Sant Jeroni (Móra d’Ebre) - La Figuera (26,100 kms)

SENDERS DE GRAN RECORREGUT

Diumenge, dia 13 de novembre

L’autocar ens deixarà a la carretera que prové de
Móra d’Ebre, i a tan sols 1 quilòmetre del Santuari 
de Sant Jeroni, lloc on vam acabar l’etapa anterior
(256 m). En aquest punt trobem el GR 171 i el seguim
en lleugera baixada cap a la vall de Roians. Deixem a
l’esquerra el camí de la vall de Chies, el GR va per 
la pista principal i deixa masets i pistes secundàries
als dos costats. Travessem el barranc de Perles, on
trobem una nova cruïlla de pistes. Més endavant,
passem entre dos espectaculars tallats de roca i el
barranc de l’Esperancet. Ja podem veure, davant
mateix, el riu Ebre, senyorial i cabalós, prop del poble
de Garcia, lloc on ens dirigim. 

Ara, el GR baixa pel barranc de Roians i passa sota la
via del tren. A l’esquerra, hi ha la derivació del pas de
barca de Garcia. Arribem finalment al riu Ebre (70 m). Hi
ha la possibilitat de travessar l’Ebre pel famós pas de
barca, és una variant del GR 171. No obstant, les mar-
ques principals del GR travessen l’Ebre pel passadís
per a vianants que hi ha al pont de la via dels FFCC. 
Un cop travessat l’Ebre, salvem el riu Siurana, afluent
 d’aquest últim, pel pont de la carretera C-230. Per
 l’avinguda de la Ribera entrem a la població de Garcia
(70 m). El topònim, ben curiós per cert, d’aquesta vila,
bastida sobre un poblat ibèric, sembla remuntar-se a
l’aràbic "Carçeia" que surt esmentat l’any 1153. Al cap-
damunt de la vila s’alcen les restes de l’antiga església
parroquial de la Nativitat de Déu, destruïda durant la
guerra civil. Seguim el GR pel carrer del Centre, carrer
Major, Plaça Catalunya, i sortim pel carrer de la Gatera.
Passem per davant del cementiri de Garcia, que ens
queda a l’esquerra del camí, i seguim la pista que mena
cap el barranc del Rec de Bas.

Trobem diverses bifurcacions del camí, portant sempre
direcció nord-est, fins arribar al llit del barranc, que
 travessem en uns 250 metres. Sortim a la carretera de
Garcia que ens portarà al poble d’El Molar. Deixem a
l’esquerra del camí el mas de Pinyol i el mas del
Severino i entrem a la població d’El Molar (250 m),

L’Ebre, al seu pas per Garcia.

situat a la vall del riu Siurana, comarca del Priorat.
L’església parroquial, dedicada a Sant Roc, és d’estil
neoclàssic. En el municipi es descobrí, l’any 1930, el
primer jaciment hallstàttic de Catalunya amb el poblat i
la necròpolis. Sortim d’El Molar per l’anomenat camí 
de les mines, on hi ha les instal·lacions d’unes mines
abandonades. Travessem la carretera T-730 d’El Molar
a El Lloar i passem a frec de les runes de l’antic mas
Joaneta, a l’esquerra del barranc dels Tortells. Anem
pujant pel camí, guanyant alçada progressivament;
passem sota una línia d’alta tensió i deixem a l’es que-
rra l’accés a uns repetidors. El GR continua pujant fins
arribar al Mirador del Priorat de la Serra de la Figuera,
des d’on podem albirar una extensa panoràmica: els
pobles de la Morera de Montsant, la Vilella Alta, la Vilella
Baixa, Torroja, i les serres del Montsant i de Prades.
Finalment, arribem a la vila de La Figuera (575 m).
Passem per davant del cementiri i entrem a la pobla-
ció pel carrer del Fossar Vell i la Plaça de la Vila.
Població que pertany a la comarca del Priorat, La
Figuera és un poble enlairat i amb molt bona vista. Fou
emmurallat i fortificat i encara es conserva algun llenç
de la muralla. L’església parroquial de Sant Martí data
del segle XVIII, és de grans dimensions i es construí en
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vocalia de SENDERS
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la zona més enlairada damunt de l’antiga estructura
defensiva, dita el Castell. A 1 quilòmetre al nord-oest
del poble es troba l’ermita de Sant Pau, a 635 metres
sobre el nivell del mar. Final de la 4a etapa del GR 171.

Dificultat: **
Desnivells acumulats aproximats: (+ 1.065 m) (- 760 m).
Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 6 del
matí. La tornada serà cap al vespre.
Observacions: El desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 31 d’octubre al 9 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 9 de novembre, serà l’últim dia d’ins-
cripció, per tant preguem que us hi inscrigueu abans
d’aquest dia. Es recomana estar en possessió de la
llicència de la FEEC. 
Preu de la inscripció: 18 ! per als socis, 28 ! 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.GR 171 prop de La Figuera.

CALENDARI TEMPORADA 2011-2012

13 de novembre 4a etapa Sant Jeroni (Móra la Nova) – La Figuera (26,100 km)

11 de desembre 5a etapa La Figuera – La Morera de Montsant (23,900 km)

15 de gener 6a etapa La Morera de Montsant – Prades (24,540 km)

19 de febrer 7a etapa Prades – Montblanc (24,260 km)

18 de març 8a etapa Montblanc – Coll de Senan (Ctra. L-232) (26,130 km)

15 d’abril 9a etapa Coll de Senan (Ctra. L-232) – Vallfogona de Riucorb (26,570 km)

6 de maig 10a etapa Vallfogona de Riucorb – Cervera (22,420 km)

20 de maig 11a etapa Cervera – Castellfollit de Riubregós (22,900 km)

17 de juny 12a etapa Castellfollit de Riubregós – Santuari de Pinós (14,500 km)

Vocals: Enric Cortés, Joan Perich, Àngel Vela i Montse Marchuet.
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TRESCANT PEL SUD 
DE CATALUNYA

Refugi de Caro - Santuari de Pinós (GR 171)
5a etapa. La Figuera - La Morera de Montsant (23,900 kms)

Diumenge, dia 11 de desembre

Som a la comarca del Priorat. Iniciem la caminada des
de la plaça de la Vila de La Figuera (575 m), poble
enlairat i amb molt bona vista, punt on vam acabar
 l’etapa anterior. Passem pel carrer Major i el carrer 
de la Font, deixant les escoles a l’esquerra i una font i
els rentadors a la dreta del camí. Podem veure, al
nord-oest, l’ermita enlairada de Sant Pau. Comencem
a davallar cap el riu Montsant. Travessem per uns
camps de conrreu i arribem a una pista quitranada
que ens mena al riu Montsant (260 m), el qual traves-
sarem a gual. De seguida arribem a la carretera local
T-702, de la Vilella Baixa a Cabacés, que seguim a
 l’esquerra durant uns 300 metres. Deixem la carretera
i anem a la dreta per una pista travessant diversos
masets. El camí comença a pujar lleugerament.
Passem el coll del Vent i arribem al poble de Cabacés
(360 m) (pal indicador). El GR 171 no hi entra a la vila,
va cap a l’est, a la dreta per una pista; el poble, que-
da a 1 minut de la bifurcació. Cabacés és un poble
d’origen islàmic que viu de l’agricultura, i on nombro-
ses fonts afloren al seu terme. Hi ha les runes d’un
antic monestir, anomenat el Castell, a més d’altres
llocs molt interessants com per exemple el pont Vell
sobre el riu Montsant i les capelles de la Foia, Sant
Roc i Sant Joan.

Sortim de Cabacés pujant per la pista, és l’antic camí
dels Cartoixants, deixant un camí a la dreta que mena
a la Vilella Baixa pel pont de Cavaloques. Arribem al
coll de les Valls (770 m), i iniciem la davallada cap a la

La Figuera

vall de Cavaloques, fins arribar a la font de
Cavaloques, amb molta aigua fresca (580 m). Tot
seguit, travessem el coll de l’Ermengol (620 m), des
d’on hi ha una bona panoràmica sobre La Figuera i la
depressió de l’Ebre, i arribem a la collada del Pla del
Bisbe (660 m). A la dreta, hi ha un sender que baixa al
mas Déu, i a l’esquerra un altre sender que puja al
grau de l’Enderrocada de la serra del Montsant.
Passem a uns 50 metres del mas Forçans, que ens
queda a la dreta, enmig d’un camp de vinyes. Arribem
dalt d’un pla (680 m) on hi ha un pal indicador; a la
dreta es va al mas Blanc, el GR 171 segueix recte, i
deixem a la dreta les runes del mas Rialp. També a la
dreta, trobem el mas abandonat de Sant Antoni, i des-
prés de passar una bassa, arribem al coll de l’Hort
(720 m). A l’esquerra hi ha el pal indicador del grau de
l’Escletxa. Comencem a baixar fent ziga-zagues pel
pas de l’Ase en direcció a la vall del riu Escaladei. A
l’esquerra hi ha la derivació a la font Prigona. Arribem,
finalment, a la comunitat d’Escaladei (545 m), on
podem veure en primer terme la Pietat d’Escaladei 
a l’esquerra de la pista, i arribem pròpiament a la
Cartoixa. Els serveis del patrimoni de la Generalitat
n’han iniciat la reconstrucció. 

Escaladei fou la matriu de totes les cartoixes de
Catalunya i la Península, fundada l’any 1172. Les
seves ruïnes, situades a un quilòmetre de la Conreria
homònima, van ser un important cenobi fundat per
Alfons el Cast. La part més ben conservada és la faça-
na neoclàssica del segon recinte, l’església romànica,
el claustre major, les cel·les i d’altres recintes presen-
ten un estat llastimós. La Cartoixa està situada al
 llogaret del mateix nom (Escaladei), al terme municipal
de la Morera de Montsant. La seva ubicació al peu del
vessant sud de la serra de Montsant li dóna un marc
paisatgístic incomparable. El seu manteniment actual-
ment depèn del Museu d’Història de Catalunya.

Sortim d’Escaladei, tot pujant per la pista en direcció
al poble de la Morera. Deixem diverses bifurcacions
de la pista i arribem a la carretera. Al cap d’uns 200
metres deixem la carretera i entrem al poble de La
Morera de Montsant (745 m), antic poble anomenat el
de la Moreria. Passem pel costat de l’església, que
queda a mà dreta, el carrer Major, i arribem a la plaça
del Priorat. Final de la cinquena etapa del GR 171.
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La Cartoixa d’Escaladei

PROPERA ETAPA Dia 15 de gener de 2012
LA MORERA DE MONTSANT - PRADES (24,540 km)

La Morera de Montsant està situat al nord-est de la
comarca del Priorat, sota els cingles de la Serra Major
de Montsant. La seva església parroquial conserva la
porta romànica dedicada a la Nativitat de la Mare de
Déu. Pel que fa a racons naturals, la Morera és el punt
de partida de moltes de les excursions més emblemà-
tiques a la Serra Major de Montsant pels seus diver-
sos accessos, anomenats graus: grau dels Barrots,
grau del Carabassal, grau del Carrasclet, grau de
l’Agnet, grau de l’Espinós, grau de la Grallera i grau de
Salfores, entre d’altres.

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+ 995 m) (- 805 m).

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

Observacions: El desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 28 de novembre al 7
de desembre, 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 7 de desembre, serà l’últim dia d’ins-
cripció, per tant preguem que us hi inscrigueu abans
d’aquest dia. Es recomana estar en possessió de la
llicència de la FEEC. 

Preu de la inscripció: 18 ! per als socis, 28 ! 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. 
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PETITES TRAVESSADES FAMILIARS 
–CC– 2a època

1991-2011!!! Hem fet 200 excursions

Recorrent el camí ral de Vic a Olot 

Diumenge, 27 de novembre 

En un any en el qual celebrem amb tant d’orgull el
centenari de la fundació del nostre Centre, i coincidint
aquest mes amb la que fa el número 200 d’aquestes
Petites Travessades Familiars, us hem preparat per
commemorar-ho un bonic itinerari que s’emmarca en
un dels paratges naturals i històrics del nostre país i
que, de segur, us satisfarà plenament. Aquesta és una
bonica excursió, especialment vistosa a la tardor,
quan les fulles dels arbres caducifolis s’assequen i,
abans de caure, prenen colors ocres espectaculars.
En definitiva, un recorregut que omple tots els sentits,
ubicat en una zona poc coneguda turísticament.
L’itinerari parteix d’un revolt de la carretera que uneix
les poblacions d’Olot i Vic. Aquí neix un camí carreter
que passa a frec del Molí Vell i de Can Solans, amb-
dues masies habitades, i corre a la recerca del tram
recuperat del camí ral que al llarg dels dos primers
mil·lennis de la nostra era va ser la ruta principal de
comunicació entre les comarques d’Osona i la
Garrotxa. Per aquest camí va transcórrer la vida social
i econòmica d’ambdues comarques, van passar-hi el
comerç i el progrés, els traginers i els bandolers, i van
entrar-hi i sortir-ne els vencedors i els vençuts d’un
bon grapat de guerres. 
I, si girem la vista enrere, encara podrem veure l’omni-
present Puigsacalm presidint la vall d’en Bas, que ara
abandonem, flanquejat pels cingles puig dels Llops,
puig Corneli i les Agulles de Santa Magdalena enfilats
ben a prop del cel, i que doten aquest indret de gran
personalitat. 
Travessem la riera de la Teuleria, a gual o per una
palanca, podem escollir. Ara el paisatge canvia
 radicalment.
El camí ascendeix en continus i tancats revolts, i poc
més amunt apareix ja el tram empedrat, encara que
amb intermitències, que ens indica que ja trepitgem el
camí ral. Continuem pujant fins que arribem a la font
de les Marrades, de cabal perenne. El paratge de la
font és ombrejat per una majestuosa fageda i una
vegetació atapeïda. Al damunt de la font hi ha un
bonic pessebre amb imatges de fusta ben treballades,
que dóna més rellevància al lloc i que convida a fer-hi
una aturada.
Un cop deixada enrere la font, encetem el tram enllo-
sat més espectacular de tot el camí ral, construït
sobre monumentals parets i curosament empedrat,
amb trencaaigües i enormes monòlits, i que s’enfila tot
dibuixant tot un seguit de ziga-zagues, les cèlebres
Marrades.

En un dels revolts, un rètol ens assenyala el senderó
que ens ha de dur a la Mina dels Bandolers, gran
esquerda natural feta a la pedra, d’una seixantena de
metres de llarg, un parell d’ample i quatre de fondària
variable. En temps pretèrits va servir d’amagatall als
lladregots que rondaven el perillós camí i, segons
expliquen, alguns d’ells varen acabar penjats d’una
biga del menjador de l’Hostal del Grau, que més tard
trobarem, sense cap mena de judici.

Mines dels bandolers

Seguim pujant i ens apareix, en un altre revolt, una
bonica estela que porta gravades, perfectament visi-
bles, l’oració “Laudetur Nomen Domini” (Lloem el
Nom del Senyor), l’escut de la vila de Vic i l’any 1731,
commemorativa probablement d’una reforma del
camí. Poc més amunt s’acaben les marrades del camí
i cerquem l’Hostal del Grau, esmentat anteriorment,
gran casal restaurat i dedicat a segona residència. Té
la façana porxada a la planta i al primer pis i és prota-
gonista d’antigues llegendes i ràncies històries. Era
lloc de parada quasi obligatòria per als caminants que
antigament travessaven el grau. Aquí s’acaba l’empe-
drat. No obstant això, la pista continua amb un últim
repetjó fins al pont de l’Hostalot. Aquest pont medie-
val és una massissa construcció d’un sol ull que ha
estat encertadament restaurada en el curs de les
obres de recuperació del camí entre 2009 i 2010, i que
aquí precisament fineixen.

Ara ens cal travessar la carretera que puja cap al petit
nucli de Falgars d’en Bas i el torrent homònim, per
situar-nos al mateix portal d’entrada de la Serra,
masia ben restaurada i dedicada a la ramaderia i al
turisme rural. Seguim pista endins, que sense gaire
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Primera ferradura.

esforç ens entafora en una frondosa fageda, en lleuger
ascens, i que dibuixant alguna giragonsa ens deixarà
en assolir el collet de Pixanúvies, de la serra de
Mateus. La vista s’eixampla cap a les ondulades terres
del Collsacabra i ja veiem en primer terme i a sota nos-
tre la masia habitada de Can Renyins, vers la qual ens
dirigim. Tot seguit afrontem la baixada per aquest altre
vessant, traspassant una porta de ferro que barra el
pas al bestiar que a l’estiu pastura per la zona.

Deixem la masia i ens introduïm en la part final del
recorregut per un sender herbat que circula per un
traçat planer, carenejant per una modesta serra a
 l’interior d’una esplèndida roureda encatifada de
vegetació i de molt bona petja, que ens acompanyarà
durant una bona estona. Molt fàcilment guanyarem el
llogaret de Pruit, caracteritzat pel fet de tenir les
masies  disseminades arreu del terme, la qual cosa fa
que s’hi respiri una agradable sensació de solitud i
tranquil·litat, fet que no va passar desapercebut per a

la companyia de teatre Els Joglars, que hi tenen ins-
tal·lat un envelat on preparen els seus treballs. Aquí
ens reunirem, en una hora convinguda, amb els no
caminadors i ens traslladarem amb els autocars al res-
taurant per fer el dinar de celebració de les 200 excur-
sions de le segona època de les PETITES TRAVESSA-
DES FAMILIARS, acabant amb un pastís adient.
Després iniciarem la tornada cap a Terrassa. 

Els no caminadors empraran el matí visitant Els Hos ta -
lets d’en Bas, un dels pobles més bonics de Catalunya,
i la molt propera Agrobotiga de la vall d’en Bas, on tro-
barem una gran varietat de productes de la Garrotxa.

MENÚ
DE CELEBRACIÓ DE LES 200 SORTIDES

Primer plat Amanida de tonyina
Segon plat Fideuà

Postres Pastís de celebració

Cava, cafè o infusions i gotes

Lloc i hora de sortida: estació d’autobusos de
Terrassa, a les 6.45 hores.

Desplaçament: en autocar. 

Temps de marxa efectiva: unes 4.30 hores.

Dificultat: mitjana.

Desnivell: uns 400 metres.

Tornada: a la tarda.

Pressupost: 30 ! els socis i 40 ! els no socis (dinar
inclòs).

Inscripcions: a Secretaria, del 14 al 24 de novembre.

Informació: Neus Zamora i Manuel Salvador, telèfon
93 780 54 78.

PETITES TRAVESSADES FAMILIARS
PROGRAMA PER AL CICLE 2011-2012

2011 Dia Lloc Inscripcions

Novembre 27 RECORRENT EL CAMÍ RAL DE VIC-OLOT del 14 al 24 Garrotxa

Desembre 18 TRADICIONAL NEULES (Montserrat) del 5 al 15 Baix Llobregat

2012

Gener 22 CAP DE CREUS - CADAQUÉS del 9 al 19 Alt Empordà

Febrer 26 RUTA DELS SEGADORS del 3 al 23 La Selva

Març 25 PORTS DE BESEIT del 12 al 22 Matarranya

Abril 22 CASTELL DE RECASENS del 9 al 19 Alt Empordà

Maig 20 MUNTANYES DE PRADES - LA VALL DE del 7 al 17 Baix Camp
CASTELLFOLLIT - SERRA DEL BOSC DE POBLET

Juny 9-10 CLOENDA DEL CICLE CONGOSTOS DEL del 28 de maig Pallars Jussà
NOGUERA PALLARESA - POBLA DE SEGUR al 7 de juny
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HORITZONS

SALTOR, UNA VALL DESCONEGUDA

Dissabte, dia 12 de novembre

Itinerari: Caminada des de Bruguera fins a Camp -
devànol passant per la serra i el cim de Sant Amand,
la vall de Sant Julià de Saltor i el cim del Serrat dels
Llamps. Es tracta d’un recorregut d’alt valor paisatgís-
tic i també botànic. 

Començarem a caminar des del petit poble de
Bruguera, un nucli urbà agregat al municipi de Ribes
de Freser situat sota les fagedes del Taga i Sant
Amand. Sortirem des de l’inici del poble, on trobarem
un petit nucli de cases, el Lagonàs. Travessarem
Bruguera fins al barri del Serrat Roig, on hi ha un altre
grup de cases. Des d’aquí agafem un corriol amb fort
pendent que ens portarà fins dalt la carena on veurem
unes vistes magnífiques de les muntanyes de Núria.
Seguirem cap a l’esquerra per una pista de terra que
ens portarà fins a la pista cimentada que va a Sant
Joan de les Abadesses. La deixarem, però, al cap de
pocs metres, i agafarem un corriol pintat amb mar-
ques grogues que puja paral·lel al torrent del Forn i
que ens portarà fins a Coll de Jou (1.637 m). Al Coll de
Jou esmorzarem. Després, des del Coll de Jou puja-
rem per uns pendents herbosos fins a trobar un camí
que ens menarà cap a dalt de la serra on, tot traves-
sant una fantàstica fageda, arribarem al punt més alt
de la sortida, el cim de Sant Amand (1.851 m).

Des d’aquesta talaia podrem gaudir d’unes vistes
magnífiques si la meteorologia ens ho permet. Pel
sud, divisarem la plana de Vic amb el Montseny i
Montserrat al fons. Per Ponent, tota la serralada del
Port del Comte, la Serra del Cadí i el Pedraforca.

Des d’aquest punt agafarem un camí pintat amb mar-
ques vermelles que ens farà davallar per una canal
estreta i de forta pendent anomenada la Garganta, que
caldrà baixar amb precaució. Tot baixant trobarem la
Font del Pi i més avall, el Faig Gros (1.608 m), un faig
monumental que, tot i estar mig amagat al bosc, ja va
ser catalogat el 1926 com el més monumental de la
seva espècie i un dels més grans del Ripollès.

Continuarem baixant fins arribar a Sant Julià de Saltor,
una antiga parròquia rural del municipi d’Ogassa; un
lloc ben pintoresc situat en uns plans a 1.350 metres
d’altitud, al peu de la serra de Sant Amand i el turó de
Corones. Format per vàries construccions, en desta-
quen una masia i l’església de Sant Julià. Per la seva
estructura cal situar la construcció de l’actual església
romànica entre els segles XI-XII. L’any 1900, la parrò-
quia encara tenia una població de setanta habitants i
hi havia un rector que feia de mestre als nens i nenes
de la rodalia fins a principis del segle XX.

Seguirem el nostre recorregut i ens dirigirem cap al
coll de Saltor on ens desviarem a l’esquerra, ens enfi-
larem primer per uns prats i després per un corriol
entremig d’una fageda fins arribar al cim del Serrat

dels Llamps. Des dels vessants del Serrat dels Llamps
o turó de Corones (1.516 m) es pot gaudir de les vis-
tes sobre la vall del Ter i les muntanyes del Ripollès, el
Pedraforca i les serralades de ponent, el Puigmal i les
muntanyes de la vall del Freser. Després agafarem un
camí que va carenejant i baixant fins que ens deixa a
sobre la cinglera on, per un pas natural anomenat Pas
del Cargol, adequat des de molt antic amb un mur i
esglaons, podrem baixar.

Seguint el camí arribem a una pista que ens portarà a
una antiga pedrera; al cap de poc arribem a un petit
collet i deixant la pista ens enfilem, enmig de la pine-
da, en direcció a l’ermita de Sant Grau. Seguim un
corriol que ràpidament s’enfila molt vertical i ens por-
tarà a l’ermita de Sant Grau (960 m) i a dalt d’un turó
del terme de la masia de Molinou. Veurem Campde -
vànol i totes les muntanyes de l’entorn. Baixarem des-
prés per un corriol amb forta pendent enmig d’un bosc
de roures fins arribar als quintans de Molinou. A l’arri-
bar a una cruïlla de camins, passarem una tanca,
 deixarem la pista i seguirem cap a l’esquerra. Seguirem
uns pocs metres més i arribarem al punt final de l’ex-
cursió, la colònia Molinou.

Hora de sortida: 6:00 davant del Centre Cultural.
Temps de marxa: Entre 7 i 8 hores.
Desnivell: Uns 600 m de pujada i uns 1.000 de baixa-
da aproximadament.
Distància de l’itinerari: 16 km.
Dificultat: Recorregut llarg i la baixada per la Garganta
és un pèl dreta i complicada.
Material: És necessari portar força aigua perquè les
fonts no ragen o és difícil treure’n aigua, botes de trek-
king, bastons per la baixada, roba adequada i protec-
ció per a la pluja en el cas de temps variable. Cal por-
tat també l’esmorzar i el dinar.
Preu: 15 Euros els socis i 25 els no socis.
Inscripcions: Per transferència bancària al compte
2107.1000.43.3305804844 amb la referència Saltor i
el vostre Nom/Cognom, o bé a la secretaria del CET. 
Vocals: Sergi Núñez, Narcís Serrat, Gil Sabrià i Rosa Gil.
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SECCIÓ INFANTIL CONEIXERMON

Diumenge, 20 de novembre de 2011

Per a aquesta segona sortida, hem
pensat fer-vos una divertida classe
d’història de Catalunya. Farem cul-
tura sense adonar-nos-en! 

Anirem a visitar la zona on es tro-
bava el motor econòmic de la
Catalunya Central cap a l’any 1850. 

En aquesta època, la fil·loxera va
envair les vinyes franceses, i
Europa es va quedar sense vi.
Aquest fet va fer créixer l’economia
de tota la zona, ja que des de les
vinyes del Bages es cultivaven
tants i tants ceps que donaven prou
raïm per abastir de vi tota Europa.

Ah!!! Però els pagesos tenien un
problema important: collien tant
raïm que no se’l podien emportar a
casa per fer-ne vi... llavors se’ls va
ocórrer construir uns espectaculars
conjunts de Tines a la mateixa
 vinya, d’aquesta manera s’enduien
el vi ja fet.

Volem jugar amb vosaltres per dins
els boscos ombrívols que envolten
les Tines, saltant entre les lloses de
la riera... No us podeu imaginar que
divertit serà!

En acabar, si tenim temps, anirem a
visitar el pont gòtic de Vilomara.
Tenim moltes històries verídiques
per explicar-vos d’aquest lloc tan
impressionant.

“Les Tines de Rocafort: caminant de puntetes per la història de Catalunya”

Apa Coneixermons, us esperem
amb les botes ben lligades per
caminar:
Itinerari: Circular per l’itinerari turís-
tic de les Tines.
Hora i lloc sortida: 9:00 al poble del
Pont de Vilomara a la ROTONDA
de la SORTIDA del poble, direcció
a Rocafort.
Transport: Cotxes particulars fins a
la ctra. de Rocafort.
Desplaçament: 35 minuts de  cotxe,
aproximadament.
Horari: L’activitat començarà entre
dos quarts de deu i les deu del matí
i acabarà abans de dinar.
Dificultat: Fàcil. Temps aproximat de
caminada 3 h.

Per a nens acostumats a caminar,
sempre acompa nyats d’un adult
que se’n faci responsable.
Material recomanat: Roba còmoda,
botes de muntanya i protecció per si
plou. Esmorzar.
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 el dijous
abans de la sortida o per telèfon al
93 788 30 30. Fent una transferència
bancària al compte:
2107.1000.43.3305804844 (Unnim)
amb la referència Infantil, i el vostre
nom.
Vocals: Elena Valls, Gemma Franco,
Imma Pla i Montse Llobet. 
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