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Editorial

Per què uns i no els altres? 

Quan escrivim aquest editorial, encara no s’han fet les eleccions a la Junta Directiva de la FEEC, però quan 
vosaltres la llegiu, ja en sabreu els resultats. I, malgrat tot, voldríem explicar per quines raons ens hem 
decantat per una candidatura i no per l’altra. També ens agradaria que aquesta editorial arribés a les dues 
opcions que es presenten. En cas que hagi guanyat la que ha rebut el nostre suport, voldríem que li fos útil 
per recordar quins eren els seus compromisos per tal que, dins la mesura del possible, no se n’allunyin 
gaire. I si, per contra, ha guanyat la que no hem votat, voldríem deixar clar quins han estat els nostres 
motius per negar-los el vot i, qui sap, potser poden recollir-hi algunes idees. Sigui quin sigui el resultat, 
el nostre desig és aportar el nostre gra de sorra per aproximar més la federació a les entitats I fer-la més 
sensible al nostre dia a dia.

I aquest és el principal motiu que ens aparta de la candidatura encapçalada per l’actual president, el senyor 
Jordi Merino. Sí bé no tenim cap queixa de les aportacions econòmiques que la FEEC posa a disposició 
dels centres excursionistes en forma de subvencions per a activitats, sí que la sentim llunyana quan es 
tracta d’afrontar el vessant més sensible i emocional de l’excursionisme. Veiem una FEEC submisa davant 
l’administració, sense ser capaç de defensar les particularitats del nostre esport, que és eminentment no 
competitiu, i que justifi quen un tracte diferencial dins la llei de l’esport, escrita pensant en els grans clubs de 
futbol, de bàsquet o d’hoquei. Suposem que és per aquest motiu que la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya ha anat posant cada cop més l’accent en les modalitats de competició dels esports de muntanya i 
ha anat abandonant l’esport de base, que és el que practiquem més del 80% dels federats. Poden argumentar 
que el 90% dels ajuts a entitats van destinats a l’esport de base però, insistim, no estem parlant de diners 
sinó de sensibilitat. 

Un altre motiu que ens decideix a apostar per la candidatura de l’equip dirigit per Jordi Quera és el prestigi 
internacional del candidat a la presidència i, també, la seva voluntat ferma de situar l’excursionisme 
català al lloc que li correspon dins la UIAA, al marge de la Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada. Compartim amb ells la visió d’un país independent i, per tant, reconegut dins dels organismes 
internacionals com un membre de ple dret, amb veu i vot. Ens sembla molt poc defensable que un membre 
fundador de la UIAA, el Centre Excursionista de Catalunya, estigui avui sotmès a la manera de fer i de 
veure l’excursionisme que té la FEDME, molt diferent de l’excursionisme català, que és més una forma de 
vida que no pas un esport.

Per acabar, no ens agraden les formes de l’actual equip de govern. La gestió que s’ha fet dels refugis la 
trobem nefasta, creant enfrontaments entre guardes i junta directiva que han arribat als tribunals. Estem 
d’acord que cal ordenar el funcionament d’aquests equipaments tan útils per als muntanyencs. Però no 
creiem que cedir aquesta gestió a una empresa externa, de fora de Catalunya i sense cap experiència amb el 
funcionament dels nostres refugis sigui la solució. La manera d’afrontar aquestes eleccions segueix el mateix 
estil: autoproclamar-se candidatura única per impugnació dels avals presentats per l’altra candidatura a 
causa d’errors provocats pel registre d’entitats esportives i no per culpa de les pròpies entitats denota una 
manera de fer barroera que no encaixa amb els valors de l’excursionisme. Afortunadament, el Tribunal 
Català de l’Esport ha posat seny al litigi i ha forçat la celebració de les eleccions. 

És per tots aquests motius, i molts més que no ens caben dins d’aquest breu text, que utilitzarem la confi ança 
que ens heu fet en designar-nos representants vostres per donar el nostre vot a la Candidatura per a un 
Excursionisme fort i Independent, encapçalada per en Jordi Quera. Esperem haver actuat amb encert i que 
quan llegiu aquestes ratlles ja s’hagi produït el canvi que desitgem a la junta directiva de la FEEC. 

Junta del Centre Excursionista de Terrassa
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Informacions del Centre
65è CAMPAMENT DE VACANCES 2013

Del 4 al 18 d’agost a la vall de Pineta

Aquest any el Campament de Vacances del Centre torna altra vegada al Pirineu, a la vall de Pineta, durant el mes 
d’agost. El campament comença el diumenge dia 4 i s’acaba el diumenge dia 18. Recordem a tots els interessats en 
participar-hi que les dates per realitzar la inscripció fi nal són del 25 de juny al 5 de juliol, i cal fer-la a l’àrea d’atenció 
al soci del Centre (de dilluns a divendres, de 6 de la tarda a 2/4 de 10 del vespre).

VACANCES D’ESTIU

Del 3 al 31 d’agost

Informem als nostres associats que les instal·lacions del Centre estaran tancades del 3 al 31 d’agost, ambdós inclosos. 
Recordeu, però, que per a tenir informació sobre properes activitats i novetats de l’entitat podeu consultar el web 
www.ce-terrassa.cat.

SENDERS DE GRAN RECORREGUT

Del Cap de Creus al Canigó per la serralada pirinenca

La Vocalia de Senders engega al setembre la segona temporada dedicada als camins dels maquis, “Camins de 
Tramuntana, dels nyerros als maquis”. Un itinerari fascinant, per senders poc fressats i indrets del tot sorprenents, 
inspirat en sòlides fonamentacions històriques. Després del gran 
èxit de la primera part del recorregut, s’inicia una nova aventura 
per camins transfronterers que us duran fi ns al sostre del Vallespir.

Veniu a descobrir aquesta nova singladura dels “Camins de 
Tramuntana”, des de Sant Llorenç de Cerdans fi ns al Canigó, 
recorrent les comarques de l’Alta Garrotxa, l’Alt Ripollès i el 
Vallespir, gaudint d’uns paisatges increïbles, per acabar al cim de 
la Pica del Canigó, a trenc d’alba, i poder contemplar la sortida de 
l’astre rei sobre la mediterrània i les terres catalanes.

Organitzadors: Manel Cajide, Enric Cortés i Àngel Vela.
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Exposició: QUAN UN GRAN HOME SE’N VA, QUEDA UN GRAN RECORD

Aquest setembre a la Sala Àngel Casanovas.

Vaig conèixer l’Àngel Casanovas a Terrassa Decideix. Ell n’era el coordinador general i jo coordinava la logística. Vam 
ser amics poc temps però tot el que vàrem compartir m’ha deixat un gran record.

Com a amic seu, he sentit la necessitat afectiva i moral de retre-li un homenatge. Era un home fi del, amb uns ideals 
ferms, nobles i rectes, amic de tothom, entregat, engrescat amb la vida!  Vull fer-li un homenatge perquè el temps 
no esborri la seva memòria. 

Vaig proposar-ho a amics que també li eren propers i m’aconsellaren deixar passar un temps prudencial per asserenar 
els sentiments. Transcorregut més d’un any i mig, crec que ja ha arribat el moment d’endegar aquesta tasca. 

La primera idea va ser que hi participessin les entitats amb les quals l’Àngel havia estat vinculat, però donat el seu 
caràcter obert i dialogant vaig pensar que fóra millor donar entrada a totes aquelles que s’hi vulguin afegir.

Així doncs, calia formar un equip a qui presentar-los el projecte d’homenatge que havia imaginat. Aquest grup ha 
quedat integrat per les següents persones i entitats; Josep M. Sans, d’Ateneu Terrassenc; Pau Pérez de Pedro, Josep M. 
Escoda, Salvador Vives i Francesc Muntada del Centre Excursionista de Terrassa; Montserrat Muntada, d’Òmnium 
Cultural; Núria Balaguer, de Terrassa per la Independència; Pepe Ruiz, de Veu Pròpia, i jo mateix, com a promotor de 
la idea. Tots érem amics de l’Àngel.

Tot just ara acabem de començar a treballar, hem donat les primeres puntades però ja us avancem que durant el mes 
de setembre, a la Sala d’actes del Centre Excursionista de Terrassa es farà una exposició dedicada a l’Àngel. A hores 
d’ara, no sabem ben bé quin serà exactament el contingut i encara estem estudiant algunes idees, com el fet de si es 
tractarà d’una exposició itinerant.

Us esperem al setembre a l’exposició!
Xavier Vila

ES BUSQUEN ELS COMPONENTS D’UNA EXPEDICIÓ FETA EL 1951 

Es desconeix qui van ser els excursionistes que van pujar al Montblanc aleshores

Les vacances de 1951 alguna cordada del CET va pujar al cim del Montblanc (Alps). La referència apunta al Butlletí de 
setembre-octubre del 1951, a la pàgina 11. L’enunciat indica “Excursionistes pels Alps franco-italians amb ascensió 
al Montblanc”. 

S’agrairà informació respecte als components de l’expedició al telèfon 93 788 05 43, a l’atenció de Manuel Planchat.

EXPOSICIÓ D’enCETem AVENTURES 

Durant el mes de juliol a la Sala Àngel Casanovas

L’aventura s’ha acabat (per aquest any). Després de 9 sortides i més de 15 tardes al Centre Excursionista, amb activitats 
variades, hem anat omplint la motxilla amb experiències, records i amics que no oblidarem en la nostra pròxima 
sortida a la muntanya. Tant aventurers com monitors tenim molt a explicar i transmetre a totes aquelles persones 
que tinguin esperit de muntanya i d’aventura a la natura. Amb aquest propòsit i molts altres us convidem a passar 
per la Sala Àngel Casanovas durant les tardes del mes de juliol, per mostrar-vos tot això en una exposició. Us desitgem 
un molt bon estiu i us animem a participar al Centre l’any que ve!

ESTIGUEU AL DIA AMB EL WEB DEL CENTRE

Visiteu el web www.ce-terrassa.cat, on hi trobareu actualitzada la informació del CET

Aquest Butlletí tanca l’edició molts dies abans de la data en què estan programades algunes activitats, això vol dir 
que poden haver-hi canvis d’última hora que no apareguin en aquestes pàgines. Per aquest motiu us recomanem que 
feu una visita al web per confi rmar els detalls de les propostes que us interessin. També us convidem a navegar-hi, 
ja que hi podeu trobar notícies de l’entitat, fotos d’algunes sortides i informacions d’interès, entre altres continguts.
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Actes
LA COVA CHAUVET-PONT D’ARC I LES SEVES PINTURES PREHISTÒRIQUES. 
Un descobriment extraordinari a les darreries del Segle XX.

Dijous 11 de juliol, a les 8 del vespre a la Sala Àngel Casanovas.

El 18 de desembre de l’any 1994, al circ d’Estre (Ardèche, França) tres espeleòlegs de la zona forcen una estreta gatera 
que desemboca al sostre d’una galeria més amplia. Quan comencen a caminar cap al fons de la cova troben moltes 
restes d’ós de les cavernes, però no és fi ns a la seva tornada a la sala principal que s’adonen que les parets estan 
entapissades d’excepcionals pintures troglodítiques.

Un cop reconeguda la importància d’aquesta troballa, mantinguda així al llarg dels segles gràcies al fet que l’entrada 
original va quedar tapada per sediments i concrecions, l’Estat Francès en compra la propietat i s’estableix un rigorós 
protocol de visites, per tal de preservar el microclima de la cavitat. Des d’aleshores, aquestes visites han quedat 
restringides, en general, a equips de científi cs que romanen dins la cova el mínim imprescindible.

En aquesta sessió, però, podrem veure el documental La cova dels somnis oblidats del conegut director alemany Werner 
Herzog, que va ser convidat a entrar a la cova Chauvet-Pont d’Arc amb un grup d’estudiosos. D’aquesta manera ens 
podrem fer una bona idea de com és i quins tresors guarda aquesta gruta, anticipant-nos a l’obertura d’una rèplica 
de la mateixa, prevista per fi nals de l’any 2014.

ESCALADA AL SINAÍ. Obertura de les vies 
“Friends of the Bedouin” (435 m, 7b+/c) i 
“Costa Brava” (120 m, 6c+)

Dijous 18 de juliol, a les 8 del vespre a la Sala 
Àngel Casanovas.

Audiovisual a càrrec de Roberto Blasi, escalador.

Més enllà del seu ressò bíblic, el Sinaí és una península desèrtica poblada 
originalment per beduins. El seu relleu muntanyós, però, amaga mil 
i un racons on encara és possible descobrir noves línies per escalar, 
damunt una roca granítica exigent i agraïda.

El mes de febrer de 2012, en Roberto Blasi, acompanyat per Toti Valés i 
Oriol Fernàndez, va poder experimentar el plaer d’obrir-hi dues noves: 
“Friends of the Bedouin” (435 m, 7b+/c) al Jebel Benat i “Costa Brava” 
(120 m, 6c+) al Srarwe. 

L’audiovisual que ara ens presenta és la crònica d’aquesta activitat, que 
ha estat reconeguda per la FEEC com a activitat d’alt nivell de l’any 2012.

TERRITORI I CANVI AMBIENTAL

Dijous 25 de juliol, a les 8 del vespre a la Sala Àngel Casanovas.

Conferència a càrrec d’Albert Sànchez, geògraf i educador ambiental.

El territori està i ha estat exposat a moltes modifi cacions durant la seva llarga història. Vivim en un espai on molts 
sistemes estan connectats i no es poden analitzar de forma separada. L’atmosfera, la biosfera, la criosfera, litosfera i 
hidrosfera són els components del nostre sistema climàtic. Les activitats humanes i els fenòmens naturals modifi quen 
constantment el territori i produeixen canvis en el nostre paisatge i en el nostre medi.

Entendre per què es produeixen aquestes transformacions i com es manifesten al nostre planeta és l’objectiu d’aquesta 
xerrada.

El Butlletí·8



L’entrevista

Com va anar l’ascensió al 
Gigante, a Mèxic?

És una paret que està força 
apartada, que costa arribar-hi. És una 
roca que té molt poques fi ssures per 
agafar-se i és molt vertical. La vam 
fer per una de les rutes més difícils i 
la veritat és que sort que anava amb 
la gent que anava [Toti Valés i Miquel 
Mas] perquè era realment molt difícil. 

El Gigante no és cosa d’un sol 
dia. Com és dormir penjat a una 
paret?

Justament la paret que vam fer 
és molt vertical i només hi ha dos 
relleixos. Estan situats a un terç i a 
dos terços de la pujada, de manera 
que queda força bé per fer la paret en 
tres dies. Com que el primer replanet 
no és gaire gran per dormir-hi tres, 
vam portar també una hamaca. 
Però aquesta hamaca ens va caure 
paret avall i ens vam quedar sense. 
Normalment aquestes coses no 
passen! És una cagada bestial, però 

Entrevista a Elies Coll, escalador i alpinista. Col·laborador al CTAC.
La seva última proesa la va fer a Mèxic en escalar el Gigante que, amb 900 metres, és la paret més 
alta del país. Però aquesta només és una de les seves grans fi tes. Elies Coll ha escalat per més de vint 
països a alguns dels massissos més aïllats i complicats del món. Des dels 15 anys que no para, però 
té corda per estona. Diu que si escalés totes les parets que vol fer, comptant que en fes dues cada any, 
acabaria més enllà dels 80 anys.
Núria Ventura

“El millor de tot de la muntanya és descobrir 
llocs nous, la sensació d’explorar”

ens ho vam prendre en conya. Al  
segon replanet, per sort, hi cabíem 
els tres molt bé. 

El Gigante és de les més 
difícils que has escalat?

No ho sé. Té un grau molt heavy. 
Té molts llargs súper difícils de 7è, 
però no anava de primer. Jo sempre 
hi havia anat, però ara començo 
a trobar gent que tiba més que jo. 
Potser sí que és difícil, però també 
he agafat menys compromís. I aquesta 
és la via equipada per dalt més llarga 
del món. Té 900 metres que algú va 
equipar en el seu moment i això és 
més segur. El que passa és que 900 
metres són molts i els que ho van 
fer devien anar curts de pressupost 
i les assegurances, entre una i altra 
estan lluny, per tant, has de fer, com a 
mínim, 7a. 

I no pateixes pel risc que 
comporta?

En aquests llocs tan allunyats i 
difícils d’arribar, és el primer 
que penses. Aquí és diferent 
que al Pirineu, que si et passa 
alguna cosa pot venir un 
helicòpter. Aquí el primer és la 
seguretat. L’experiència ajuda 
molt i s’ha de saber valorar 
quan la muntanya no està en 
condicions.

Com és el teu dia a 
dia en relació amb la 
muntanya?

He tingut diverses etapes. 
Des dels 15 fi ns els 33 va ser 
súper intensa. Vaig fer moltes 
coses. Quan vaig tenir el 
primer fi ll, que va coincidir 
amb quan vaig muntar el 
negoci, vaig començar a sortir 

més de tant en tant. Ara començo 
una nova etapa perquè munto una 
companyia de guies i ara suposo que 
tornaré a estar molt més en contacte 
amb la muntanya, tot i que ja hi estic 
molt. De fet, mai he parat. 

Quines fi tes pendents tens per 
escalar?

Uf! Moltíssimes. Quan tenia uns 
20 anys, un dia que estava avorrit, 
vaig fer-me una llista d’objectius 
on vull anar. Em sortia que si feia 
dos viatges a l’any em sembla que 
fi ns als 85 anys ho tenia tot ocupat. 
O sigui que imagina si em queden 
coses pendents! És un esport que no 
competeixes amb ningú, que et pots 
posar els objectius que vulguis, que 
pots anar per tot el món i que, a més, 
et pots posar objectius fàcils i difícils.

Què és el que t’agrada més de 
tot?

La descoberta. El millor de tot 
és descobrir llocs nous i la sensació 
d’explorar. Pot ser un lloc fàcil 
d’arribar-hi, però m’agrada que no 
sigui conegut per mi.

Com a socis de fa anys, què 
canviaries del CET?

Hi hauria d’haver un bar! I ha de 
ser un bar acollidor, amb una persona 
dinàmica que se n’encarregui.

Foto: Chamonix - Marta Rué
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El reportatge

A
l mes d’agost les activitats de les seccions i 
vocalies queden aturades. Tot el moviment 
resta latent fi ns l’inici del següent curs, 
però el Centre és una roda que no para mai 

de girar i, a l’agost, qui porta el testimoni de l’entitat 
és el Campament de Vacances. Durant 15 dies un gran 
grup de persones es desplaça a algun indret natural 
per fer tot tipus d’activitats de muntanya, practicar els 
esports preferits de cadascú a l’aire lliure, compartir 
experiències, bestieses i bones estones. Fer les millor 
vacances amb bona companyia és fàcil a través del 
Campament. 

Les 65 edicions del campament que s’han fet al 
llarg de la història del Centre certifi quen que és 
una formula d’èxit. Òbviament, la fórmula ha anat 
evolucionant amb el pas dels anys, però l’essència dels 
primers 25 excursionistes que l’any 1932 van acampar 
per primera vegada tots junts amb el nexe de l’entitat 
entre ells encara és ben present entre les 150 a 200 
persones que s’hi apunten cada any. Aquells 25 primers 
ideòlegs del campament van anar a Sant Maurici, 
però el campament és nòmada i cada any va a un lloc 
diferent, per donar l’oportunitat d’explorar territoris 
nous a tothom que s’hi apunta.

La terra més llunyana que s’ha anat a descobrir és a 
1.600 quilòmetres de Terrassa, a Eslovènia, l’any 2007, 
i l’indret més proper és a la Vall Ferrera, al Pallars 
Sobirà, on s’hi ha anat unes quantes vegades. Entre 

aquests dos punts s’han visitat molts i molts territoris, 
des de Sierra Nevada a Còrcega, passant per moltes de 
les valls dels Alps.

Un dels canvis més importants que ha patit al llarg 
de la seva història és el fet de deixar de fer acampada 
lliure i passar a anar a càmpings. “És un canvi que es 
va haver d’introduir gairebé per obligació”, explica 
Joan Montfort, un dels membres de l’ organització. 
Les normatives per fer acampada lliure s’han fet més 
restrictives amb el pas dels anys i cada cop hagués 
estat més difícil trobar espais per a tantes persones. 
“A diferència d’altres modernitzacions, el fet d’anar a 
un càmping no va ser un problema per a gaire gent” 
-explica- “perquè tothom va notar les comoditats que 
comportava”. Tot i així, l’evolució no ha estat fàcil 
perquè amb novetats com aquesta a algunes persones 
els pot semblar que es perd l’essència. Jordi Grau, un 
altre dels membres de l’organització, explica que “a 
la primera persona que va portar una caravana fi ns 
i tot se la va apartar una mica del grup”. Però també 
afegeix que “al cap d’un temps, els que es queixaven 
de les caravanes se’n van acabar comprant ells”. “Tot és 
adaptar-se”, conclouen.

L’activitat central del Campament és fer muntanya. 
Cada grup de persones s’organitza per fer les 
rutes i ascensions que volen, ja que les excursions 
se les organitza cadascú al seu gust i de manera 
independent. El que sí que es porta a terme més 

conjuntament és l’activitat 
dins el càmping. Els àpats 
es fan plegats, ja que hi ha 
una cuina amb cinc cuiners 
que ho preparen, i en altres 
moments també hi ha molta 
germanor. A més, al cap de 
setmana del mig se celebra la 
Festa Major del Campament 
i això suposa fer una mica 
de gresca, amb música, un 
cremat dissabte a la nit i uns 
quants jocs per als infants. 
“Fa uns anys fi ns i tot es feia 
un foc de camp, però ara ja 
no es pot”, recorden.

“Al fi nal, la vida al 
campament és com la vida en 
un micropoblet”, refl exiona 
Blanca Calderón, un altre 

L’acampada d’estiu ha evolucionat al llarg dels anys, però l’esperit excursionista s’ha 
mantingut amb experiències compartides en indrets de muntanya magnífi cs 
Núria Ventura

El Campament de vacances del Centre, 
65 anys d’una fórmula d’èxit
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membre de l’equip que l’organitza. Explica que més o 
menys cada any hi va la mateixa gent, que només va 
canviant mica en mica. “A més, la canalla hi pot trobar 
gent de la seva edat per a poder fer la seva”. I afegeix: 
“Hi ha molt bon ambient!”.

Retorn a una vall amb història
L’indret on s’acampa s’escull cada any per diferents 

motius. Pot ser que les persones que habitualment 
van al campament demanin anar a algun lloc concret 
o també pot passar que alguna persona vegi algun 
càmping interessant a una zona nova i el proposi. 
“Cada lloc té una història”. Enguany la destinació al 
càmping de Pineta no era la prevista inicialment. 
S’havia escollit un càmping a França, a la vall de 
darrere de Pineta. El que va passar és que el càmping 
que s’havia demanat es va fer enrere. “Ja havíem anat 
a prendre mides i tot”, comenta Grau. Al càmping 
de Pineta aviat els van dir que sí, que podien acollir 
el campament. Els organitzadors opinen que és una 
bona opció. “Ho fem a prop perquè surti una mica més 
econòmic i també perquè hi ha una demanda de fa 
temps per anar al Pirineu”, expliquen.

El fet d’anar a Pineta enguany té un component 
especial perquè no és la primera vegada que s’hi va. Al 
1977 ja es va fer el campament a l’oest del Mont Perdut 
i els organitzadors recorden amb afecte algunes de les 
activitats que es van dur a terme aleshores.

Així, aquest any es retorna a un lloc on, com diu 
el Jordi Grau, “hi va néixer una part de la cultura 
popular de Terrassa”. A Pineta, l’any 77, hi va fer molt 
mal temps i com que no es podien fer gaires sortides el 
pare del Jordi Grau, en Josep Grau, va agafar uns troncs 
de boix i va començar a fer l’estructura d’un drac que 
se’l va acabar anomenant Lagarto Jaén. Aquell drac 
no es va cremar al fi nal del campament sinó que el 
van portar a Terrassa, el van guardar i es va treure al 
carrer en alguna festa. De fet, a la primera Festa Major 
de Terrassa després de l’inici de la democràcia, l’any 
1978, aquell drac construït al Campament va sortir-hi a 
ballar i, arran d’aquella fi gura, més tard es va fer el que 
hi ha actualment, el Drac de Terrassa. “Realment s’hi 
assembla”, reconeix Montfort.

Últim any abans d’un relleu
Aquest 2013 a Pineta també és el darrer any que 

les quatre persones que fa vuit anys que organitzen el 

campament ho faran. Consideren que a l’organització 
només s’hi ha d’estar un temps i diuen que també els 
ha estat bé ser-hi mentre els fi lls han anat amb ells, 
però que ara els fi lls ja són grans. 

“Portar el campament és un enrenou, tot i que 
també ens ho passem molt bé”, comenten. I diuen 
que fa un temps els sorgien més mal de caps que 
ara, perquè ara ja en tenen pràctica. “Ara ja ho 
tenim tot més encarrilat”. També expliquen que les 
circumstàncies d’ara són més còmodes que anys enrere. 
“Abans era més complicat perquè quan s’escollia 
l’indret s’havia d’anar fi ns aquell lloc i organitzar-
ho tot sobre el terreny”. Per exemple, s’havia d’anar a 
parlar amb l’alcalde del municipi i/o amb el propietari 
de la zona on es faria l’acampada. S’havien de fer els 
acords per cobrir totes les necessitats en persona i in 
situ. De fet, els organitzadors sovint hi havien d’anar 
més d’una vegada, ja que també s’havia de parlar amb 

els proveïdors del menjar (carnissers, peixaters, 
verdulaires, etc.) i assegurar-se que quedava tot 
lligat. 

En canvi, ara les distàncies s’han escurçat. “Ara 
busquem per Internet els càmpings de la zona on 
s’ha decidit anar, els enviem un correu electrònic 
i si diuen que sí que hi poden anar més de 150 
persones, ja gairebé està fet”. Els organitzadors 
del campament sí que cal que s’hi desplacin 
prèviament almenys una vegada, per comprovar 
que el càmping té l’espai i les infraestructures 
necessàries, però aquesta és una feina menys 
complicada que la que calia fer quan l’acampada 
era en un terreny sense condicionar en alguna 
vall. 

Un àpat a la vall de Pineta el 1977 - Joan Montfort

El predecessor del Drac de Terrassa - Joan Montfort
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Secció de Fotografia

Dissabte 6 i diumenge 7 de juliol
Itinerari: Un cop deixat el cotxe 

a peu de la presa, seguirem per 
tot el llarg de l’embassament i 
continuarem el camí en direcció 
Nord tot seguint el Riuet d’Estany 
Negre. Continuarem el camí per 
les Llastres de la Morta o Barranc 
de les Llastres fi ns arribar al refugi 
Joan Ventosa i Calvell (propietat de 
CEC) que està al damunt de l’Estany 
Negre, mirador excel·lent dels 
Bessiberris, Comoloformo, Pa de 
Sucre, etc. 

L’endemà desfarem el camí, però 
al sortir del refugi anirem a treure 
el nas a l’Estany de Travesani.

Cal portar esmorzar i dinar de 
motxilla del primer dia. El sopar 
i dinar del segon dia cadascú pot 
decidir (de motxilla o de refugi).

L’horari de marxa del primer dia 
(pujada) sol estar en +/- 2,30 hores, 
però entre parades, fotos, i dinar, es 
port allargar el que calgui.

Cal demanar lloc al refugi 
(973641809 i 973297090) amb 
sufi cient antel·lació i pagar la 
bestreta.

Estada al refugi de Ventosa i Calvell

L’ESTANY NEGRE

PROJECCIONS
8 i 22 de juliol

TERTÚLIES 
1, 15 i 29 de juliol

SANT ANIOL DE FINESTRES
 
Dissabte 13 de juliol
Sant Aniol de Finestres és un 
municipi de la Garrotxa i està 
situat en ple parc natural de la zona 

Sortida a la Garrotxa

volcànica d’aquesta comarca, 
amb un terreny accidentat per la 
serra de Finestres i la de Medes, a 
la dreta de la riera de Llémena.
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Calendari del Saló

Termini d’admissió:   dilluns, 28 d’octubre de 2013
Jurat:     dilluns, 4 de novembre de 2013
Veredicte i lliurament de premis: dilluns, 18 de novembre de 2013
Exposició:    del 18 de novembre al 7 de gener de 2014

LXXIII Concurs de Fotografia
octubre-novembre 2013

Foto: Jordi Albareda

Objectius: el concurs de fotografi a del Centre Excursionista de Terrassa, en endavant CET, vol fomentar la pràctica de 
la fotografi a en tots els seus vessants, però d’una manera molt especial la fotografi a de la natura, de la muntanya i de 
les activitats que són pròpies de la nostra entitat. 

Participants: la inscripció és gratuïta i oberta a qualsevol persona, afi cionada o professional, excepte els responsables 
de l’organització del concurs. Cada participant pot presentar un màxim de fi ns a 3 fotografi es per categoria.

Categories: es fi xen 5 categories:
A - Premi especial Àngel Casanovas a la millor col·lecció de 3 fotografi es amb unitat temàtica.
B - Premi a la millor fotografi a de Muntanya: Paisatges, espeleologia i activitats esportives realitzades a la muntanya
C - Premi a la millor fotografi a de Fauna i Flora: Fotografi es en les que els animals o les plantes siguin els protagonistes 
indiscutibles.
D - Tema Lliure: qualsevol foto que no encaixi en les categories anteriors.
E - Premi al 1r classifi cat soci del CET: Participaran en aquesta categoria tots els socis del CET que no hagin estat 
premiats en cap de les categories anteriors.

Admissió: el termini comença l’1 de juliol i acaba el 28 d’octubre de 2013.

Inscripció: per inscriure’s en aquest concurs cal que envieu les vostres fotografi es a l’adreça de correu concurs.foto.
CET@gmail.com. El nom de les fotografi es ha de començar per la lletra corresponent a la categoria a la qual participa 
seguida del pseudònim de l’autor. La resta del nom de l’arxiu és lliure. En el cos del missatge cal que hi indiqueu el vostre 
nom, el vostre pseudònim, un telèfon de contacte i la vostra adreça postal. A més, per cada fotografi a que adjunteu al 
missatge caldrà que indiqueu el nom de l’arxiu i el títol de la fotografi a o de la sèrie, en cas que participeu a la categoria 
A. També podeu portar les fotografi es, gravades en un CD o DVD, a la secretaria del CET, carrer Sant Llorenç, 10 - 08221 
Terrassa, qualsevol dia feiner de 6 a 2/4 de 10 del vespre. En aquest cas, cal que acompanyeu les fotografi es amb un arxiu 
en format Word amb les vostres dades personals i els títols de les fotografi es. Finalment, les podeu enviar per correu 
ordinari, en un CD o DVD amb les mateixes característiques que s’han explicat per portar-lo directament a secretaria.
No s’admeten a concurs fotografi es presentades de cap altra manera.

Format: Les fotografi es s’han de presentar en format digital, concretament en JPG, amb una mida mínima de 3.000 
píxels pel costat més llarg i un pes màxim de fi txer de 8 Mb. S’admeten fotografi es en color i en blanc i negre, amb totes 
les seves variants.

Exposició: Un dels objectius d’aquest concurs és organitzar una exposició amb les fotografi es guanyadores i les que 
hagin obtingut la menció especial. Aquesta exposició estarà a la sala Àngel Casanovas del CET del 18 de novembre al 7 
de gener de 2014.

Drets d’autor: Els autors són els únics propietaris dels drets de les seves fotografi es i només cedeixen els drets d’exhibició 
i publicació de les imatges que presenten per temes relacionats amb aquest concurs.
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Secció d’Esquí

ARRIBA EL FINAL DE TEMPORADA AMB LA CLOENDA AL CENTRE
El passat divendres vint-i-quatre de maig vam assistir a la cloenda de 
la temporada de la secció d’esquí del centre. Quasi una vuitantena de 
persones ompliren la sala d’actes, entre elles una munió de mainada 
que omplien les primeres fi leres de cadires. Haig de dir que són aquests 
petits detalls els que em fan sentir feliç, molt feliç, ja que el present 
també em fa veure el futur. La secció d’esquí ha crescut moltíssim 
enguany i els petits que ocupaven les primeres fi les ens ho feien saber!!!

Tot i que la temporada va començar amb molts dubtes, amb els companys 
de la junta vam voler ser optimistes, la situació econòmica del país 
no semblava la més adequada per ser la millor  temporada d’esquí. La 
neu va fer presència molt tímidament a principis de desembre i les 
estacions van obrir amb criteris comercials, cosa que als clubs amb 
potencial competitiu ens condiciona molt, doncs no podem portar a 
terme els entrenaments programats. Tot i això, l’estació de Masella 
va fer tot els possible perquè els equips amb base en aquesta estació entrenéssim el màxim d’hores possibles. Amb 
les poques precipitacions que al principi d’aquest hivern hi van haver i la neu produïda a les pistes van quedar en 
optimes condicions.

En quant al factor humà dels col·laboradors cal destacar que sense ells tot això no seria possible: la prova la vam tenir 
en aquest acte de cloenda, el suport va ser total i tot un èxit de participació.

Moltes gràcies a tots!

Pere Mesalles, president

SURF CAMP A RODILES
Com cada any, per acabar la temporada, i com a premi als nostres corredors per 
la bona temporada que han fet, el nostre director tècnic Josep M. Vilamitjana  
s’ha emportat alguns corredors de les categories infantil i aleví cap a Astúries 
a fer surf. 

Practicant surf els corredors treballen moltes habilitats que després poden 
aplicar a l’esquí però en un medi i entorns diferents. 

Els nostres corredors varen marxar el passat 1 de maig en furgoneta cap a 
Rodiles, a Villaviciosa, per gaudir de 5 dies d’esport i també de companyonia. 
Van assistir a classes teòriques i pràctiques, primer a la sorra i després al mar, 
gaudint tots d’una estada de germanor i convivint amb tots els companys. 

Aquesta és una de les sortides que més agrada als nostres corredors i tots l’esperen 
quan acaba la temporada. No tots hi han pogut participar a causa de les dates, 
però aquells que hi han pogut anar han tornat amb les piles carregades!!!

I ARA, QUÈ?!
Del 1 al 6 de juliol farem una sortida als Alps a l’estació de 2Alps. Els corredors es desplaçaran en furgoneta. Al matí 
esquiaran i a la tarda faran entrenament físic. Entre Alevins I i Alevins II ja tenim inscrits uns 8 corredors. No volem 
perdre el contacte amb la neu!!!

Durant els primers dies de setembre farem una altra sortida a Pass Stelvio, Itàlia per iniciar la propera temporada 
amb més ganes que mai!

VOLEU FORMAR PART DE LA FAMÍLIA DE L’ESQUÍ?
Per tots aquells que heu anat seguint totes les activitats que fem durant la temporada i us han semblat interessants, 
divertides i molt familiars, us animem a que vingueu a formar part d’aquesta família cada vegada més gran!

Us animem que ens truqueu, al 937333804, o bé ens envieu un correu sol·licitant la informació que necessiteu: www.
clubesquiterrassa.cat.

Fins aviat!
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Secció de Ciències 
Naturals

Un any més ens disposem a 
col·laborar en el Projecte Orenetes 
(www.orenetes.cat) que enguany 
enceta la setena temporada.

Com expliquem en l’apartat 
corresponent, hi hem participat 
des del primer dia gràcies al vostre 
suport i enguany hi tornem.

La metodologia que seguirem és 
la proposada pels responsables del 
projecte (ICO) i no canvia respecte 
altres anys, tot i que si que hi 
ha novetats al web del projecte i 

Participació del Grup al Projecte Orenetes 2013

noves funcionalitats per facilitar 
l’entrada de les dades.

Com sempre, ens repartirem les 
zones a prospectar amb la idea de 
repetir les del darrer any per poder 
mantenir la comparabilitat de les 
dades. Un resum dels resultats de 
2012 el podeu consultar a l’apartat 
corresponent del blog. Igualment 
a la pàgina del projecte www.
orenetes.cat es poden consultar 
els resultats que cada any s’han 
obtingut a Terrassa, que és una 

de les ciutats capdavanteres en el 
nombre de nius localitzats.

Com cada any, prospectarem 
els barris perifèrics, que és on es 
concentra la majoria de colònies 
d’oreneta cuablanca: la Cogullada, 
Segle XX, Can Parellada, Torre-
sana, Vilardell, Sant Llorenç, la 
Grípia, Sant Eloi o Can Roca.

A les properes reunions 
organitzarem la participació de qui 
hi estigui interessat, doncs a partir 
del 15 de juny comença el període 
de cens que fem habitualment.

GRUP D’ORNITOLOGIA

Calendari de sortides primerenques a la tardor

Setembre sortida matinal a Collserola
Octubre sortida a Piera i Vilobí del Penedès

Contacte: Toni Sanllehí 661 406 716 tsanllehi@yahoo.es i Enric Sanllehí 661 406 716 esanllehi@yahoo.es

http://ocellsceterrassa.wordpress.com/

Niu d’oreneta cuablanca
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Secció d’Investigacions 
SubterràniesDIMARTS A LA FRESCA

Dimarts 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol i 6 d’agost

Com cada any per aquesta època, la SIS organitza una sèrie de sortides espeleològiques nocturnes a cavitats properes 
a Terrassa. Aquesta serà la quinzena edició. 
Per informació caldrà dirigir-se a l’estatge de la SIS.

ESPELEOLOGIA DE PEL·LÍCULA

Divendres 19 de juliol, a les 10 de la nit, a la Sala Àngel Casanovas

‘Pousselières, les jardins de l’éternité’
Pel·lícula de Michel Luquet, filmada el 2005 en una cavitat molt concrecionada. Durada: 26 minuts

‘First Light’
Film de l’Oxford University Cave Club, dirigida per Guy Cox l’any 1967. 
Se la considera com la primera pel·lícula espeleològica filmada en color a Espanya.
Durada: 18 minuts.

CAMPANYA 2013 A PICOS DE EUROPA
Agost 2013

Un any més la SIS realitzarà una nova campanya espeleològica al Valle de las Moñetas situat al Macizo Central de Picos 
de Europa. Com ja va sent habitual, es comptarà amb la col·laboració del GE Polifemo d’Oviedo i el GES Montañeros 
Celtas de Vigo. Els objectius de campanya són continuar explorant el Sistema de San Juan de la Cuadra que ja té 1,3 
km de longitud i 443 m de profunditat i la Torca del Mogu amb 1 km de longitud i 602 m de profunditat. També 
s’exploraran altres cavitats més petites i se’n cercaran de noves encara no descobertes. 
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Secció d’Alta Muntanya 
SAM

l’inferior i posteriorment passarem 
entre el del mig i el superior, mentre 
contemplem el gran circ que forma 
la vall de Coronas, amb els murs al 
sud-est de la cresta de Llosàs, al nord-
est per la que formen el pico Maldito 
i el pico de Coronas i pel nord-oest 
per la de Cregüeña.

Deixarem -passats els ibons- el 
camí que ens portaria al coll de 
Coronas per desviar-nos cap a l’est 
fi ns a la base del corredor Estasen. 
Es tracta d’un corredor amb una 
mitjana de 50º, arribant als 55º a 
la seva part fi nal. Lògicament el 
pujarem amb els esquís a l’esquena. 
Un cop dalt, i sense més problema 
arribarem al cim. 

Descansarem, passarem el pas de 
Mahoma, i ens prepararem per al 
magnífi c descens de més de 1500m, 
primer passant per la glacera de 
l’Aneto, empalmant més avall amb 
la vall de Barrancs, Aigualluts i 
fi nalment al cotxe, al pla de la 
Besurta, on acabarem la sortida.

permet, enfi larem amunt amb els 
cotxes la pista que transcorre per 
la vall de Vallibierna, d’uns 10 km. 
aproximadament, fi ns al refugi de 
Coronas. 

Si tenim lloc, dormirem al refugi  
i, en cas d’estar ple, muntarem les 
tendes per la zona, on hi ha multitud 
de llocs per acampar. Soparem. 
Anirem a dormir d’hora, ja que 
l’endemà ens espera un bon passeig. 

Deixarem el refugi i seguirem la 
pista per la qual vam arribar, ara 
ja a peu, uns 500 metres direcció 
est, per trobar un indicador que 
ens farà desviar direcció nord-est 
i que ens portarà a l’àmplia vall 
de Corones, primer per bosc, i a 
mesura que anem guanyant alçada 
el paisatge serà cada vegada més 
inhòspit. Seguirem remuntant fi ns 
a trobar-nos els ibons de Corones. 
Primer passarem per l’esquerra de 

Dissabte 6 i diumenge 7 de juliol
Última sortida d’aquest cicle 

de sortides col·lectives d’esquí de 
muntanya. Com ja es tradició, 
anirem al cim de l’Aneto, el més alt 
del Pirineu. En aquesta ocasió, no 
obstant, variarem la ruta.

Pujarem per la vall de Vallibierna 
fi ns al refugi de Coronas. Remunta-
rem la Vall de Coronas fi ns al 
famós corredor Estasen, el qual ens 
deixarà al cim. Passarem pel caòtic 
pas de Mahoma i baixarem cap a 
Aigualluts. Així doncs, farem aquesta 
ruta alternativa i més “solitària”, 
evitant així les aglomeracions que 
normalment es formen en aquest 
cim.

Descripció de l’itinerari:
Passats uns 5 km. de Benasque 

arribarem al pla de Senarta, agafant 
el desviamernt a la dreta de la 
carretera i, si la neu així ens ho 

COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA
Aneto, 3.304 m

Fitxa tècnica
Dificultat: mitjana-alta

Temps de marxa: unes 8 hores

Distància: 12,4 km

Desnivells: entre 1.950 m i 3.404 
m (+1.454)  (-1.454) Total acumulat: 
2.908 m

Lloc i hora de sortida: dissabte 
6 de juliol a les 9 h a l’estació 
d’autobusos, Rambleta del Pare 
Alegre, i allà distribuirem els cotxes 
per optimitzar-los. L’hora prevista de 
tornada es preveu diumenge cap a 
les 8 del vespre.

Allotjament: dormirem al refugi 
lliure de Coronas.

Inscripcions: a secretaria o al web 
del CET fins dijous 4 de juliol

Material: a part del material normal 
per practicar l’esquí de muntanya, 
és obligatori l’ARVA, pala i sonda.

Vocals: Jaume Casanovas i 
Coma  (637 520 549) i Xavi 
Busom i Masjoan (669 150 
272). esquidemuntanya_cet@
googlegroups.com

Nota: és imprescindible estar 
federat per la FEEC amb la 
modalitat D.

Reunió preparatòria: 4 de juliol a les 
9 del vespre al CET.
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Vine a descobrir la 
muntanya, 

tenim la millor opció!

Vine a descobrir la 
muntanya, 

tenim la millor opció!

enCETem aventuresenCETem aventures
Per a començar a tastar la muntanya

Per a nens i nenes de  10 a 12 anys

Curs d’excursionismeCurs d’excursionisme

Joves CETJoves CET

Vine i explora un món nou
Per a nois i noies de 13 a 15 anys

El curs de l’autonomia
Per a joves de 16 i 17 anys

y

ora
oies de

El Butlletí·18



Secció d’Alta Muntanya
SAM

Secció d’Excursionisme

VOCALIA DE SENDERS
Camins de Tramuntana, “Dels nyerros als maquis”
Del Cap de Creus al Canigó per la serralada pirinenca

SEGONA PART: SANT LLORENÇ DE CERDANS - PICA DEL CANIGÓ

Introducció
La Vocalia de Senders engega 

al setembre la segona temporada 
dedicada als camins dels maquis, 
“Camins de Tramuntana, dels nyerros 
als maquis”. Un itinerari fascinant, 
per senders poc fressats i indrets del 
tot sorprenents, inspirat en sòlides 
fonamentacions històriques. Després 
del gran èxit obtingut a la primera 
part del recorregut, iniciem una nova 
aventura per camins transfronterers 
que ens duran fi ns al sostre del 
Vallespir.

Com ja sabeu, aquest gran itinerari 
temàtic segueix fi delment, des del 
mar a la muntanya, els camins 
transfronterers que empraven els 
Maquis, aquell grup de guerrillers 
republicans que, exiliats a la França 
ocupada pels nazis, lluitaren primer 
a les ordres de la resistència francesa 
fi ns a l’alliberament de París i que 
després, durant les dècades dels anys 
40 i 50 del segle passat, portaren 
a terme innumerables accions de 
sabotatge al règim franquista, qui 
s’encarregà de silenciar aquestes 
accions en una època en que la 
població estava més ocupada 
en sobreviure per les difi cultats 
de la postguerra, tant civil com 
mundial, que no pas en preocupar-
se per les accions d’aquest moviment 
d’alliberament nacional.

Des de la Vocalia de Senders 
iniciàrem el passat mes de setembre la
primera part d’aquest gran recorregut 
pel nord de Catalunya que ens
portà a recórrer part de la serralada 
pirinenca, des del Cap de Creus
fi ns a Sant Llorenç de Cerdans. A 
la primera etapa, un grup de 73 
caminadors féu les primeres passes 
d’un llarg camí que ens ha de portar 
fi ns a un dels cims més emblemàtics 
de Catalunya, el Canigó. Partírem del 
Cap de Creus i arribàrem fi ns al Port 
de la Selva, gairebé 22 quilòmetres 
que ens permeteren fer la primera 
presa de contacte amb el paisatge real 
empordanès, una caminada per un 
parc natural de gran bellesa, dotat 
d’una confi guració geològica singular, 
amb estructures i afl oraments que 

formen un conjunt únic al món. 
Com explica un dels organitzadors 
de l’itinerari, “fou un dia meravellós 
per la meteorologia, la tranquil·litat 
de l’aigua i l’absència del vent de 
tramuntana, tan característic en 
aquestes contrades”. La segona etapa 
fou una llarga i preciosa travessa pel 
Parc Natural del Cap de Creus, fi ns 
a Colera, a l’extrem de llevant de la 
serra de l’Albera, on aquesta serralada 
pirinenca pren contacte amb la mar. 
Sens dubte, el punt fort fou la preciosa 
ascensió al Castell medieval de Sant 
Salvador de Verdera, punt més alt de 
la serra de Rodes, des d’on fruírem 
d’una meravellosa visió de tot el Cap 
de Creus, el Golf de Roses i el Canigó 
al fons.

A la tercera etapa dels Camins de 
Tramuntana, que ens dugué fi ns al 
coll de Banyuls, descobrírem un dels 
racons meravellosos de Catalunya, el 
sector oriental de la Serra de l’Albera, 
declarat Paratge Natural d’Interès 
Nacional, és l’extrem oriental de la 
serralada pirinenca que ve a morir 
a la Mediterrània; les seves carenes 
davallen cap el mar formant una 
retallada costa de cales profundes, i la 
presència de l’altiu Canigó al nord-oest 
remarca encara més aquest ambient 
pirinenc. El contacte entre el mar i la 
terra confi gura el paisatge sorprenent 
de la Marenda. Entre el coll de Banyuls 
i Cantallops, recorreguérem gran part 
de la zona occidental de la serra de 
l’Albera, que presenta les zones més 
humides i enlairades del massís, amb 
una vegetació extraordinàriament 
variada amb suredes, alzinars, 
castanyedes, rouredes, fagedes i els 
prats de la zona culminal. El seu relleu 
abrupte amb forts pendents i perfi ls 
suaument arrodonits a les parts més 
altes, ha estat modelat en part per 
la infl uència de la mar i el fort assot 
del vent del nord, la Tramuntana. 
Entre els pobles de Cantallops i la 
Jonquera, a la cinquena etapa, el 
paisatge de boscos cremats pels 
focs que l’estiu passat assolaren l’Alt 
Empordà, agafà un dramatisme i una 
força espectaculars, amb inusuals 

panoràmiques. Encara es podia sentir 
l’olor de suro cremat, però enmig 
d’uns boscos amb troncs negres i 
sòls emmascarats pels incendis, el 
verd ha començat a deixar-se veure 
a les suredes i, a poc a poc, ha anat 
guanyant perspectiva fi ns a apropiar-
se del paisatge. Malgrat tot, gaudírem 
al màxim d’aquest tram espectacular 
pel l’extrem més occidental de 
l’Albera, entre dòlmens, jaciments 
arqueològics i passos històrics.

A la sisena etapa, una de les més 
històriques i representatives del 
moviment maquis a Catalunya, 
rememoràrem el camí que feren a 
peu milers de persones l’any 1939 
quan es van exiliar a França, creuant 
els Pirineus, empesos per l’avanç de 
les tropes franquistes. Reproduírem, 
entre La Jonquera i La Vajol, el camí 
de l’exili que van seguir el President 
Companys, el President de la República 
Manuel Azaña i el Lehendakari basc 
José Manuel Aguirre; aquest tram 
dels Camins de Tramuntana, a més 
de constituir una viva i emotiva lliçó 
d’història, remou sentiments; molt 
més, pensant que exilis com aquests 
encara es repeteixen en el nostre món. 
A la setena etapa, recorreguérem 
paratges de la Serra de les Salines, una 
serralada pirinenca i fronterera entre 
les comarques de l’Alt Empordà i el 
Vallespir i com a continuació natural 
de la serra de l’Albera, amb alçades que 
superen àmpliament els 1.400 metres. 
Els boscos i les vistes espectaculars 
sobre la plana empordanesa, l’Alta 
Garrotxa i el Vallespir, amb el Canigó 
com a teló de fons, ens acompanyaren 
al llarg del recorregut entre els pobles 
de La Vajol i Tapis.

A cavall entre l’Alt Empordà i 
l’Alta Garrotxa, a la vuitena etapa, 
gaudírem d’importants vestigis 
romànics, en una excursió a mig 
camí de dos punts de referència 
cabdals: el Canigó i el Cap de Creus, a 
l’extrem nord-occidental dels Pirineus 
empordanesos, sector conegut com 
les “Garrotxes d’Empordà”. En aquest 
tram entre els pobles de Tapis i 
Albanyà, descobrírem la serra de Bac 

19·el butlletí



Secció d’Alta Muntanya
SAM

Secció d’Excursionisme

En aquesta segona temporada que 
iniciarem al setembre, us animem 
a que vingueu a descobrir una nova 
ruta de maquis des de Sant Llorenç de 
Cerdans fi ns al Canigó. Evidentment, 
l’itinerari previst no és un recorregut 
en línia recta. Hem buscat un camí 
que conjugui els dos aspectes més 
importants: d’una banda, que respecti 
el tema clau de la travessa, els maquis, 
i, d’altra banda, que l’itinerari sigui 
el més atractiu possible, abastant els 
llocs més representatius i els paisatges 
més extraordinaris de les comarques 
de l’Alta Garrotxa, l’Alt Ripollès i 
el Vallespir, tot travessant diverses 
vegades la frontera amb el país veí. 
Seran jornades dures per terreny 
muntanyós, però amb paisatges 
increïbles i uns indrets que de ben 
segur us sorprendran.

Des de Sant Llorenç de Cerdans 
tornarem a creuar la frontera i farem 

cap a Talaixà i Sadernes 
per dirigir-nos tot seguit al 
pintoresc poblet de Beget, des 
d’on ascendirem al Puig de 
Comanegra, altra cop a la frontera amb 
França. Seguirem cap a Rocabruna, 
passant per les restes del seu castell, 
i Prats de Molló, de nou a França. Tot 
seguit, anirem cap a Molló i Setcases, 
tot passant pel Puig de les Agudes. 
Des de Setcases ascendirem cap a 
l’estació de Vallter 2000 en una etapa 
d’alta muntanya. Tornarem a creuar 
la frontera per la Portella de Morenç 
i ens dirigirem cap al poblet francès 
de Castell, tot passant pel pic de Roca 
Colom, les Esquerdes de Rojà i el refugi 
de Marialles. A les dues últimes etapes 
de cap de setmana, farem cap al Xalet 
de Cortalets, on farem nit, i l’endemà 
assolirem el cim de la Pica del Canigó, 
per gaudir, a trenc d’alba i sota els 
nostres peus, d’amplíssimes vistes 

sobre el Costabona, les muntanyes del 
Circ d’Ulldeter, les serralades i les valls 
del Rosselló, el Confl ent i el Capcir, i 
tota la Mediterrània. De fet, es diu que 
s’hi poden arribar a veure des del seu 
cim les Illes Balears, i fi ns i tot el punt 
culminant dels Alps francesos, la Barre 
des Ecrins.

Aquesta segona part dels Camins de 
Tramuntana consta d’onze etapes amb 
un recorregut total de 212 quilòmetres, 
amb un desnivell acumulat positiu 
de 12.800 metres i un desnivell 
acumulat negatiu d’11.400 metres, 
aproximadament. Tot seguit us oferim 
el calendari de les etapes que tenim 
previst per aquesta nova temporada, 
llevat de les modifi cacions ulteriors 
que hi puguin haver. Preneu-ne bona 
nota i reserveu-vos aquestes dates:

Fins aquí, només un tastet del que serà aquesta segona temporada dels Camins de Tramuntana. A través del web del 
Centre Excursionista, www.ce-terrassa.cat, i també al bloc de la Vocalia de Senders, www.vocaliadesenders.blogspot.
com, obtindreu tota la informació sobre aquesta nova aventura per camins de maquis. Molt important: la primera 
etapa es farà el dia 22 de setembre, però la inscripció començarà el dia 9 de setembre, tingueu-ho en compte si no 
rebeu a temps el butlletí bimestral de Setembre-Octubre.

22 de setembre 1a etapa Sant Llorenç de Cerdans – Sadernes (27,920 km)

20 d’octubre 2a etapa Sadernes – Beget (20,090 km)

17 de novembre 3a etapa Beget – Comanegra – Beget (19,050 km)

15 de desembre 4a etapa Beget – Rocabruna (23,340 km)

19 de gener 5a etapa Rocabruna – Prats de Molló (16,730 km)

16 de febrer 6a etapa Prats de Molló – Molló (17,640 km)

23 de març 7a etapa Molló – Setcases (17,960 km)

27 d’abril 8a etapa Setcases – Vallter 2000 (13,890 km)

25 de maig 9a etapa Vallter 2000 – Castell (27,950 km)

21 de juny 10a etapa Castell – Xalet de Cortalets (17,240 km)

22 de juny 11a etapa Cortalets – Cim del Canigó – Cortalets (9,740 km)

Organitzadors: Manel Cajide, Enric Cortés i Àngel Vela

Grillera amb les restes del seu castell, 
en un bonic recorregut que s’estén per 
terres molt accidentades, amb altes 
carenes, abruptes cingleres i pregones 
fondalades. Des d’Albanyà, seguírem 
el curs de la Muga en direcció a la 
Catalunya Nord, tot travessant per 
camins de maquis, fi ns arribar al 
bonic poble de Costoja, ja a la comarca 

del Vallespir, on una 
inoportuna tempesta ens 
obligà a donar per acabada 
l’etapa fi nal sense poder 
concloure-la a Sant Llorenç 
de Cerdans, seguint els 
camins de la Retirada, punt 
fi nal de la primera part dels 
Camins de Tramuntana.

Programa de la temporada 2013 - 2014

Pica del Canigó
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Horitzons és un programa d’excursions per conèixer els indrets més interessants del nostre país en el moment en 
què la natura ens mostra la seva cara més sorprenent. 

Són 7 sortides anuals, de dia sencer, per caminar durant tot el matí, dinar i una horeta més a la tarda per arribar 
al fi nal de l’itinerari.

Les excursions tenen en comú el descobriment dels llocs més bonics de Catalunya en el millor moment.

Horitzons no és caminar per caminar, es tracta que conegueu i badeu amb la natura més exquisida.

Horitzons és gaudir d’entorns força desconeguts i d’alt interès natural i paisatgístic.

Horitzons és compartir un dia de natura amb bon ambient, i companyonia. Tots hi sereu benvinguts.

Ens desplacem amb autocar i ens emportem esmorzar i dinar. Cal roba còmoda, botes de tresc, protecció pel sol 
i per la pluja.

Tot i que no són rutes d’alt nivell d’exigència física, sí que heu d’estar avesats a anar a la muntanya. 

Important: qui hi vingui ha d’estar en possessió de la llicència de FEEC mínima de mitja muntanya (B).

HORITZONS

Programa de sortides 2013-2014

DATA SORTIDA VOCALS

5 d’octubre 2012 Travessa Vallter – Núria Pep Mas i Roser Roura

9 de novembre 2013 Tardor a Rocabruna Elisenda Estany i Pep Mas

1 de febrer de 2014 El Congost de Mu Francesc Muntada

1 de març de 2014 Sant Miquel de Montclar Gil Sabrià i Sergi Núñez

5 d’abril de 2014
De Llaberia a la Mola de 

Colldejou
Imma Pla i Rosa Gil

10 de maig de 2014 Fumanya i Roc Ferrús Narcís Serrat i Imma Pla

7 de juny 2014
D’Ars a Sant Joan de l’Erm 

passant pel Ras de Conques
Rosa Gil, Gil Sabrià, Jaume 

Buxadòs i Anna Tejedor

Travessa Vallter – Núria Tardor a Rocabruna El Congost de Mu Sant Miquel de Montclar

De Llaberia a la Mola de Colldejou Fumanya i Roc Ferrús Sant Joan de l’Erm
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PASSEJADES PEL PARC
Pedraforca i Serra del Cadí

Dimecres 10 de juliol
Com a fi nal de temporada de les 

‘Passejades pel parc’, hem volgut 
tornar a fer com l’any passat: una 
caminada de tot el dia i per a tots 
els caminadors. Això vol dir que 
cadascú podrà arribar on cregui 
convenient.

Aquest any està previst assolir 
el pic del Comabona, de 2.547 m., 
situat a la Serra del Cadí. La seva 
situació estratègica i el fet de ser 
el pic més alt de les comarques de 
Barcelona, hem cregut que són 
dos al·licients més, afegits a la 
interessant sortida.

Iniciarem l’itinerari al pàrquing 
del Pedraforca (1.550 m), agafarem 
una pista forestal que ens portarà 
al coll del Collell (1.845 m). Abans 
però, trobarem la font de Padallars 
que ens servirà per a proveir-nos 
d’aigua. Aquest serà l’únic lloc on 
trobarem aigua en tot el recorregut.

El Collell és un punt de pas de 
molts itineraris. Aquí esmorzarem 
tots junts i mentrestant gaudirem 
d’unes vistes excepcionals de les 
cares nord i est del Pedraforca 
(farcides de vies d’escalada) i de 
bona part de la Serra del Cadí i la 
Serra Pedregosa.

Després d’esmorzar, continuarem 
fent camí cap al Coll de les Bessotes, 
des d’on surt un sender que ens 
portarà per una pista gairebé 
desapareguda en direcció als pins 
socarrats. Continuarem fi ns arribar 
al Prat Llonc (2.200 m) i, des d’aquí, 
seguirem cap a la cresta de la Serra 
Pedregosa (2.400 m), des d’on ja 
podrem veure el Pic de Comabona 
(2.547 m). S’hi arribarà sense cap 

Fitxa tècnica

Lloc i hora de sortida: Estació dels autobusos de Terrassa a les 6 h del matí

Hora d’arribada a Terrassa: a les 20 h. aprox.

Desplaçament: en autocar

Preu pels socis: 15 euros i 20 pels no socis.

Inscripcions: a la secretaria del Centre i a través del web. Des del dia 25 de juny 
fins al dia 8 de juliol

Observacions: per arribar al pàrquing del Pedraforca, només es pot fer en autobusos 
de 35 places, per tant recomanem a tots els interessats en aquesta sortida que us 
apunteu al més aviat possible per tal de saber el nombre de places necessàries 
per a la contractació dels autocars.

Notes: 
Dificultat baixa
Cal tenir un mínim de preparació física
Portar roba d’abric, calçat adequat, pals, esmorzar i dinar
Estar en possessió de la targeta de la FEEC o similar

Més informació: Enric Prat (618270049), Josep Trullàs (619963134) i Jaume Galofre

Horaris i km de proximitat dels diferents punts d’arribada

Mirador del Gresolet - coll del Collell. Recorregut d’anar i tornar: 10 km. Temps:  
2.30 h. Desnivell acumulat: 600 m

Mirador del Gresolet - coll del Collell - Serra Pedregosa. Recorregut d’anar i 
tornar: 15 km. Temps: 5 h. Desnivell acumulat: 1.700 m.

Mirador del Gresolet - coll del Collell - Serra Pedregosa - pic del Comabona. 
Recorregut d’anar i tornar: 21 km. Temps: 7 h. Desnivell acumulat: 2.000 m.

Per a les persones que ens acompanyin i no facin la caminada, podran gaudir de 
l’estada al refugi, així com també podran passejar pels seus voltants.

Punt de concentració a la tornada: refugi Lluís Estasen (1.640 m). Al refugi disposen 
de menjar i beure.

difi cultat. Al cim hi 
trobarem una creu i 
un punt geodèsic.

Volem ressaltar les 
vistes dels espadats de 
la cara nord del Cadí. 
Val la pena recrear-s’hi.

La tornada la farem 
pel mateix camí de 
pujada, fi ns arribar al 
refugi Lluís Estasen.

MARXA NÒRDICA

Durant els mesos de juliol i agost, no hi ha prevista cap activitat de 

Marxa Nòrdica. Reprendrem les sortides setmanals i mensuals el mes 

de setembre.

No obstant això, qui hi estigui interessat, pot seguir trobant-se els 

dilluns i els dimecres a les 20 hores per anar a caminar per Vallparadís

el butlletí·22



Biblioteca i Arxiu del 
CET

BIBLIOTECA

Biblioteca Virtual i Hemeroteca Digital del Centre Excursionista de Terrassa al Catàleg Col·lectiu de 
Biblioteques Excursionistes de Catalunya:

http://www.ce-terrassa.cat/biblioteca-i-arxiu-del-cet

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.

Donatiu de Joan Llort

PAULO i SÀBAT, Josep; La Barca i altres mitjans de comunicació entre Esparreguera i Olesa. Sant Sadurní 
d’Anoia: Autoedició. Ajuntament d’Esparreguera i Ajuntament d’Olesa, 2005.

Donatiu de la Generalitat de Catalunya:

CD de fotografi es de l’entrevista del president de la Generalitat amb el president del CET i membres de la Junta. 
15 de setembre de 2010. Palau de la Generalitat. Gabinet de Relacions Exteriors i Protocol. 2010.

Donatiu del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa i l’Arxiu Històric de Terrassa:

Revista Terme. Núm. 27. Terrassa: novembre de 2012. Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, Arxiu Històric de 
Terrassa, Arxiu Comarcal del Vallès Occidental

Donatiu del Servei General d’Informació de Muntanya:

MORANDEIRA, J.R.; MARTÍNEZ VILLÉN, G.; SENOSÏAIN, F.J.; Avances en patología del montañismo. Actes VIII 
Jornadas de Medicina de Socorro en Montaña. Saragossa: 1990

BOTELLA, Javier; ESPACIO, Aurora; FERRER, Vicente (Coords.); Nuevos progresos en medicina de montaña. Actes 
XVII Jornadas de medicina y socorro en montaña. València: 2006.

Adquisició:

SIMÓ i HERRERO, Quico; Terrassa 2012. Terrassa: Arxiu Tobella, 2013
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Campament de Vacances del Centre a Pineta, l’any 1977. Fotos: Joan Montfort
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