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Editorial

Nou curs, nous horitzons 

Comença un nou curs i, com sempre, comença carregat d’activitats. Els programes tradicionals – Petites 
Travessades Familiars, enCETem, Curs d’Excursionisme, Joves CET, AlpiCET, Horitzons, Senders, sortides 
literàries, cicle de conferències, tertúlies, entrevistes i projeccions, cursos d’espeleologia, d’alpinisme, el 
concurs i les sortides de fotografia, els treballs de recerca en botànica, entomologia o ornitologia, etc – 
arriben amb l’empenta de sempre i de ben segur que hi haurà idees noves que estan sobre la taula i que 
fructificaran en el que queda d’any o a començaments del 2015.

Però aquest curs no serà com els altres: serà un curs de canvis. El primer, com ja sabeu, va ser el canvi 
en la direcció tècnica. Una persona nova hi aportarà un nou estil. Ni millor ni pitjor, però segur que hi 
imprimirà la seva manera d’imaginar-se el Centre i d’aquí en sortiran noves activitats. La nostra feina, la 
de la junta, serà vetllar perquè el canvi signifiqui una suma i no una substitució. S’ha fet una bona feina 
i portem una bona inèrcia d’activitats de sempre i de creades recentment que no canviaran. Es tracta de 
sumar-n’hi de noves. 

I aquest curs també toca canvi de junta directiva. Ja fa més de cinc anys que l’assemblea de socis i sòcies ens 
va fer confiança i a la propera s’acaba el temps que la llei de l’esport ens atorgava. Hem procurat aportar a 
aquesta entitat que tan ens estimem el millor de nosaltres. Segur que ens hem equivocat moltes vegades i 
esperem haver tingut també alguns encerts. Sis anys són molts anys i és temps que un altre equip, amb la 
il·lusió intacta i les energies per estrenar es posi al capdavant. Com molts sabeu, ja hi ha un equip que ha 
expressat el seu desig de demanar la confiança de l’Assemblea. Però la porta és ben oberta per tots els scis 
i sòcies que vulguin dirigir el Centre. 

Nosaltres voldríem que el relleu fos el més fàcil i fluïd possible i ens agradaria tenir temps per treballar 
conjuntament amb tothom qui vulgui optar a formar una nova junta. Creiem que és una manera pràctica 
de transmetre l’experiència d’aquests sis anys. Per tant, convidem a tothom que senti el desig de posar-se 
al capdavant de l’entitat que ens ho faci saber i, si així ho desitgeu, a treballar plegats aquests mesos que 
ens queden. Creiem que és el millor per a la nostra entitat.

Junta del Centre Excursionista de Terrassa
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83a DIADA DE GERMANOR DEL CENTRE

Diumenge 19 d’octubre de 2014

L’inici de la tardor acollirà un any més la Diada del Centre, una jornada per a reunir-nos tots els socis i practicar 
múltiples activitats, com ara fer excursions i escalada, baixar algun avenc, observar la flora i la fauna de l’entorn, 
entre d’altres. En definitiva, un dia per fer una trobada de totes les seccions del CET, compartir un matí d’activitats 
diverses i, a continuació, dinar plegats una arrossada (que tindrà un preu de 5 euros).

Al tancament d’aquesta edició d’El Butlletí encara no està confirmat el lloc on se celebrarà la Diada d’enguany. 
Se n’informarà als socis aviat, juntament amb informació sobre la forma de desplaçament i els detalls per a fer la 
inscripció. Recordeu que per estar actualitzats podeu consultar el web www.ce-terrassa.cat.

17è DUATLÓ D’ALTA MUNTANYA

Diumenge 5 d’octubre de 2014

El Duatló d’Alta Muntanya de Catalunya (Queralbs-Puigmal-Núria) arriba a la seva 17a edició el proper 5 d’octubre de 
2014. El Centre Excursionista, com a entitat organitzadora de la prova, realitza una reunió informativa el dilluns 15 
de setembre a les 8 del vespre per als col·laboradors. Així, el Centre demana que totes aquelles persones voluntàries per 
a formar part dels controls assisteixin a la trobada. Les inscripcions al Duatló es fan a través del web www.triatlo.org.

30a CAMINADA POPULAR DE TERRASSA

Diumenge 23 de novembre de 2014

Enguany celebrem la 30a edició de la Caminada Popular de Terrassa i volem que sigui més especial que mai! Sortirem 
des de la placeta de l’Excursionisme, plaça dedicada per part de l’ajuntament de Terrassa al centenari d’aquesta entitat. 
Anirem amb autocars fins a Castellar del Vallès, des d’on iniciarem la ruta. Pujarem als cims del Puig de la Creu i 
el Farell, passarem per Sant Sebastià de Montmajor, travessarem la serra de Sant Llorenç del Munt per Can Torres i 
arribarem a la plaça del Vapor Ventalló, just davant del Centre, on acabarem amb un bon avituallament. Tampoc hi 
faltaran altres avituallament durant la Caminada, un detall, sorteig de material de muntanya i alguna sorpresa més!

Hi haurà 3 modalitats de ruta. Una curta de 10 km, una de 20 km i la més llarga, de 30 km. Les 3 modalitats es podran 
fer tan corrent com caminant.

Nota: La Caminada Popular sempre s’ha realitzat el primer diumenge després de la festivitat de Tots Sants. Tanmateix, en aquest cas 
i de manera excepcional, s’ha decidit fer un canvi per no interferir en la possible consulta del 9 de novembre. 

Informacions del Centre

www.fundacioct.cat
Rambla d’Ègara, 340
08221 Terrassa
902 180 677

segueix-nos

CIRC
FECHA DE CADUCIDAD
Organización Efímera 
Dissabte 6 de setembre, a les 20 h

CIRC
MATX DE PALLASSOS
Circ Cric
Diumenge 5 d’octubre a les 18 h

DANSA
ESBART DANSAIRE DE RUBI
Moments de festa
Diumenge 28 de setembre, a les 18.30 h

DANSA
A + A
Ángel Corella + Ara Malikian
Diumenge 18 d’octubre a les 18 h

DANSA
CERTAMEN INTERNACIONAL DANSA
DE BARCELONA
Dijous 2 d’octubre, a les 21 h

TEATRE
GODOY Y YO
Godoy
Divendres 24 d’octubre a les 21 h

DIRECTE
DEUDEVEU + TONS & SONS
Dissabte 4 d’octubre, a les 21 h

DIRECTE
LOVE OF LESBIAN
M&M miralls i imatges
Dissabte 25 d’octubre a les 21 h

Acte a benefici de
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: ‘Coves i avencs en conglomerat. Sant 
Llorenç del Munt, l’Obac i Montserrat’

Dimecres 10 de setembre, a 2/4 de 9 del vespre, a la sala Àngel Casanovas

Presentació a càrrec de Víctor Ferrer Rico

Aquesta magnífica publicació realitzada pel prestigiós fotògraf Víctor Ferrer, i editada conjuntament per la nostra entitat, 
ens mostra una visió inèdita de com són les cavitats excavades en conglomerat, en aquest cas concret, les situades a Sant 
Llorenç del Munt, la serra de l’Obac i Montserrat. Vegeu més informació sobre aquest llibre a la pàgina 11 d’aquest Butlletí.

CONFERÈNCIA DE MUNTANYA

Dijous 18 de setembre a les 8 del vespre a la sala d’actes

Josep Maria Esquirol ens oferirà una conferència sobre muntanya.

PROJECCIÓ: “Un món de plomes”.
Centenari de la Secció de Ciències Naturals del CET
Celebració del Dia Mundial dels Ocells

Divendres 3 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre a la sala Àngel Casanovas

Projecció d’imatges d’ocells a càrrec de Xavier Martínez

Mes informació a : http://ocellsceterrassa.wordpress.com/

Actes

RUTA LITERÀRIA (i fotogràfica!): Terrassa

Dissabte 11 d’octubre al matí

Com a homenatge a una de les grans obres literàries de Jaume Cabré, ara que fa 30 anys de la seva publicació, 
comencem els itineraris literaris de la temporada amb un recorregut pels indrets de Terrassa que van servir 
d’inspiració per escriure La teranyina, una novel·la que se situa en el marc de la ciutat industrial, obrera i 
revolucionària de començament de segle XX. Farem un recorregut per indrets representatius d’aquella època, 
llegirem textos literaris, i com a novetat farem un minitaller de fotografia arquitectònica, a càrrec de Francesc 
Muntada, fotògraf professional. També hi haurà altres sorpreses, que ja anunciarem.

Vocal: Jaume Closa

Més informació sobre la forma d’inscripció i altres detalls de la sortida al web www.ce-terrassa.cat

XERRADA: La Terrassa del 1714

Dijous 2 d’octubre a les 8 del vespre a la sala d’actes

A càrrec de Marc Ferrer, historiador. És un acte obert a tothom.

TALLER DE POESIA: ‘Poesia i experiència’

Els dimarts 4, 11, 18 i 25 de novembre

A càrrec de Salvador Comellas, professor de literatura de la UAB. Trobareu més detalls sobre aquest taller 
al web del CET.
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Secció de Fotografia

Termini d’admissió:   divendres 31 d’octubre de 2014
Jurat:     dilluns 10 de novembre de 2014
Veredicte i lliurament de premis: dilluns 24 de novembre de 2014
Exposició:    del 24 de novembre al 2 de gener de 2015

Objectius: el concurs de fotografia del Centre Excursionista de Terrassa, en endavant CET, vol fomentar la pràctica de 
la fotografia en tots els seus vessants, però d’una manera molt especial la fotografia 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, aficionada o professional, excepte els responsables 
de l’organització del concurs. Cada participant pot presentar un màxim de fins a 3 fotografies per categoria sempre amb 
el mateix pseudònim que l’identificarà, mantenint-ne al mateix temps l’anonimat.

Categories: es fixen 5 categories:
A - Premi especial Àngel Casanovas a la millor col·lecció de 3 fotografies amb unitat temàtica. Poden participar, 
a més, a qualsevol categoria.
B - Premi a la millor fotografia de muntanya: Paisatges, espeleologia i activitats esportives realitzades a la muntanya
C - Premi a la millor fotografia de Fauna i Flora: Fotografies 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 classificat 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 31 d’octubre de 2014.

Inscripció: Per participar en aquest concurs, cal que envieu les vostres fotografies en format digital a la secretaria del CET 
(carrer de Sant Llorenç, 10, 08221 – Terrassa) o a l’adreça de correu electrònic concurs.foto.cet@gmail.com. Les fotografies aniran 
acompanyades de un document de Word segons el model que podeu descarregar a www.ce-terrassa.cat/inscripcioConcurs/
FullInscripcioConcurs.docx. El nom d’aquest document de Word, serà el vostre pseudònim i, en ell, hi constaran les dades 
següents: Pseudònim, nom complert, adreça amb població i codi postal, telèfon i correu electrònic, pertinença com a soci o 
no al CET i els noms d’arxiu de les fotografies per a les categories que es presenten.

Format: Les fotografies 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 fitxer de 8 Mb. S’admeten fotografies en color i en blanc i negre, amb totes les seves 
variants. El nom de l’arxiu de fotografia estarà compost de quatre conceptes separats per guions: 1) lletra de la categoria a la que 
es presenta, 2) Pseudònim, 3) Títol de l’obra, 4) E si s’és soci del CET, en blanc si no se n’és. Exemple: C-fotoadicte-paparola-E.jpg

Exposició: Un dels objectius d’aquest concurs és organitzar una exposició amb les fotografies guanyadores i les que hagin 
obtingut la menció especial. Aquesta exposició estarà a la sala Àngel Casanovas del CET del 24 de novembre al 2 de gener de 2015.

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

En cas de dubtes: truqueu al punt d’atenció al soci del CET (93 788 30 30) de les 6 a 2/4 de 10 del vespre o envieu un 
correu a centre@ce-terrassa.cat.

LXXIV CONCURS DE FOTOGRAFIA
Novembre 2014

O
sc
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Secció de Fotografia

EXPOSICIONS A LA SALA ÀNGEL CASANOVAS

Dins del bosc. Flors fulles i fruits
Setembre 2014. Inauguració: dilluns 1 de setembre a les 8 del vespre
Joaquim Pérez i Raventós

L’exposició vol fer un cop d’ull a la vegetació del Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’0bac. Donar-la a 
conèixer a través de la visió personal d’un fotògraf i 
botànic aficionat que ha freqüentat aquests indrets 
amb la intenció d’observar-la i contemplar-la. S’han 
volgut captar les plantes conegudes però també les 
desconegudes de la gran diversitat vegetal que trobem 
en aquest entorn i que sovint passen desapercebudes. 
No hi ha racó on no visqui una planta. Dins de la més 
petita escletxa de les roques fins als espais més oberts, 
des de la més menuda a la més exuberant.  

A partir del transcurs dels temps estacionals es vol 
mostrar la transformació morfològica, els colors diversos 
i les formes variades que adopten les flors, les fulles i 
els fruits segons els contrallums i les ombres que la 
Natura ens ofereix.

Exposició del centenari de la Secció de Fotografia
Del 29 de setembre al 14 d’octubre 
Per celebrar els 100 anys d’activitat de la Secció de Fotografia s’ha preparat una exposició retrospectiva amb material 
fotogràfic.  L’objectiu de la mostra és retre homenatge al sistema tradicional de fotografia, l’analògic, que fins els darrers 
anys va ser l’únic amb el qual es podien obtenir imatges. Ara ens sembla que sense el sistema digital no podríem fer res.

Aquesta exposició està formada amb 
imatges captades per els socis del CET 
durant aquests anys, des dels inicis de 
la secció fins fa pocs anys (10 o 15 des 
de la massificació del digital). 

Malauradament, tenim una llarga 
temporada molt fosca (en tots els 
sentits), que és la de la Guerra Civil: hi 
ha molt poc material. Teníem altres 
problemes.

Agraïm als associats que en el seu 
moment van llegar el seu arxiu al 
CET i als que ens han cedit imatges 
de la seva col·lecció. Sense aquestes 
aportacions no tindríem la constància 
històrica que anem recopilant a l’Arxiu 
del CET i que, en un futur proper, es 
podrà consultar amb facilitat.

30 anys explorant al Valle de la Moñetas, a Picos de 
Europa (1984-2014)
Del 16 al 31 d’octubre 

Vegeu més informació de l’exposició a la pàgina 11 d’aquest Butlletí.

Termini d’admissió:   divendres 31 d’octubre de 2014
Jurat:     dilluns 10 de novembre de 2014
Veredicte i lliurament de premis: dilluns 24 de novembre de 2014
Exposició:    del 24 de novembre al 2 de gener de 2015 Lonicera implexa · Joaquim Pérez
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Secció de Ciències 
Naturals

Diumenge 14 de setembre
Itinerari: anirem a Martorell 

per agafar l’AP7 i per la sortida 27 
farem cap a Sant Sadurní d’Anoia, 
sense entrar-hi. Continuarem per 
la BV-2244 fins a Sant Jaume de 
Sesoliveres, on prendrem una pista 
a l’esquerra fins a Can Gallego, un 
petit celler. Deixerem els cotxes una 
mica més endavant.

Iniciem l’excursió a peu pel 
feréstec torrent de la font Freda. 
En arribar al final trobarem els 
curiosos salt del Cups, salt de la 
Mala Dona i el salt del Cargol.

La vegetació que podrem 
observar serà: canyes, boga, 
falgueres, créixens, joncs, etc.

 Despés d’esmorzar ens 
endinsarem en un bosc de ribera 
amb: àlber, pollancre, saüc, arç 
blanc, llorer, alzina, noguer, 
sanguinyol, etc.

GRUP DE BOTÀNICA
Sortida matinal a les gorges d’Anoia

Fitxa tècnica
Sortida: A les 8 del matí, davant el Centre Cultural. Tornada al migdia.

Cal portar: calçat adequat, esmorzar, aigua i capelina per si plou.

Nota: Cal estar federat per la FEEC. També es pot fer l’assegurança per un dia.

Dificultat: baixa

Desplaçament: cotxes particulars

Vocal: Joan Crispi

Diumenge 12 d’octubre
Itinerari: anirem en direcció a 

Vic per la C-17 i després del túnel 
de la Garriga entrarem al Figaró, 
on deixarem els cotxes, prop de 
l’estació del tren.

Cal remarcar que és un 
recorregut molt agradable i ple 

Sortida matinal al Sot del Bac (el Figaró)

Fitxa tècnica
Sortida: A les 8 del matí, davant el 
Centre Cultural. Tornada al migdia.

Cal portar: calçat adequat, 
esmorzar, aigua i capelina per si 
plou.

Nota: Cal estar federat per la 
FEEC. També hi ha l’opció de fer 
l’assegurança per un dia.

Dificultat: baixa. 2-3 hores de 

caminar.

Desplaçament: cotxes particulars

Vocal: Joan Crispi

El salt dels Cups a Cabrera d’Anoia

Orval (Hypericum androsaemun)

de sorpreses: just comencem a 
caminar trobarem un singular 
pi pinyoner (Pinus pinea) dins 
un alzinar. A mesura que ens 
endinsarem al Sot del Bac, sempre 
prop del torrent, gaudirem d’un 
alzinar amb marfull, arç blanc, 
om, aladern, grèvol, avellaner, 
arítjol, sanguinyol, varietats de 
falgueres, carolina, roldor, etc. 
Aquest Sot o torrentera és un 
cul de sac, amb el Salt del Prat 
al final i un conjunt d’agulles 
anomenades del Salt.

Esmorzarem sobre el Salt, en 
una terrassa amb vista a tot el 
Sot del Bac. Per acabar veurem un 
altra agulla anomenada el Tap de 
Xampany.

GRUP D’ORNITOLOGIA - desè aniversari
Reunions: 
3 de setembre i 15 d’octubre
Més informació a: 
http://ocellsceterrassa.
wordpress.com

Recordeu que es fa una reunió 
mensual i que ens trobarem a 
partir de les 20.00 al local de 
ciències del Centre per tal de 
preparar les activitats

Telèfons de contacte: 
Toni Sanllehí 661 406 716
Enric Sanllehí 656 913 770
Correu electrònic: 
tsanllehi@yahoo.es
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Secció d’Investigacions 
Subterrànies

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
‘Coves i avencs en conglomerat. Sant Llorenç del Munt, 
l’Obac i Montserrat’
Dimecres 10 de setembre, a 2/4 de 9 del vespre, a la sala Àngel Casanovas
Presentació a càrrec de Víctor Ferrer Rico

Aquesta magnífica publicació realitzada pel prestigiós fotògraf Víctor Ferrer, i editada conjuntament per la nostra entitat, 
ens mostra una visió inèdita de com són les cavitats excavades en conglomerat, en aquest cas concret, les situades a Sant 
Llorenç del Munt, la serra de l’Obac i Montserrat.

No cal dir que el treball realitzat pel Víctor, iniciat fa més de quatre anys, ha estat molt laboriós. El darrer any, la col·laboració 
de la SIS ha esta intensa i contínua i, per fi, ara podem gaudir d’una extraordinària obra fotogràfica.

L’obra consta de dos volums. El primer, de més de cent pàgines, és a tot color, amb enquadernació de luxe de tapa dura i 
plastificada. L’altre és d’un format més petit i d’enquadernació rústega i recull les fitxes i topografies de les principals cavitats 
de la zona.

En aquesta presentació en Víctor ens explicarà totes les vicissituds que li ha comportat la confecció del llibre i també ens 
presentarà un petit audiovisual. Al final signarà exemplars a tot aquell qui en vulgui tenir un.

 

EXPOSICIÓ
30 anys explorant al Valle de la Moñetas, a Picos de 
Europa (1984-2014)
Del 16 al 31 d’octubre a la 
sala Àngel Casanovas

Va ser l’any 1984 quan la SIS efectuà 
la primera campanya al Valle de las 
Moñetas, al massís central de Picos 
de Europa. Durant tots aquests anys 
l’activitat ha estat força profitosa tant 
amb les exploracions i descobertes fetes 
com pels treballs realitzats.

En aquesta exposició es podran veure 
fotografies de moltes de les trenta 
campanyes que s’han fet i també 
les topografies de les cavitats més 
representatives de la zona.

11·el butlletí



Secció d’Investigacions 
Subterrànies

54è CURS D’INICIACIÓ A 
L’ESPELEOLOGIA

Nivell II. Del 14 d’octubre al 9 de novembre de 2014
Amb el nivell II del Curs d’iniciació a l’espeleologia es completa la formació de l’espeleòleg des del punt de vista tècnic 
i científic, capacitant-lo per planificar i realitzar, amb seguretat, una sortida a una cavitat coneguda i equipada

Programa provisional

Dimarts 14 d’octubre Classe sobre preparació, logística i instal·lació d’una cavitat vertical i 
travessies.

Dijous 16 d’octubre Classe sobre tècniques de fortuna i autosocors

Dissabte 18 d’octubre Sortida pràctica al Barranc de Vallirana (el Baix Llobregat).

Diumenge 19 d’octubre Sortida pràctica d’autosocors a l’avenc dels Geòlegs (l’Ordal, el Baix 
Llobregat).

Dimarts 21 d’octubre Classe d’introducció a les tècniques de descens de barrancs.

Dijous 23 d’octubre Classe sobre geologia i formació de les cavitats.

Dissabte 25 d’octubre Sortida pràctica a l’avenc de l’Espluga (Serra de l’Obac) o a l’avenc de la 
Carbonera (Sant Llorenç del Munt).

Dimarts 28 d’octubre Classe sobre topografia espeleològica.

Dijous 30 d’octubre Classe sobre fotografia subterrània.

Dissabte 1 de novembre Sortida pràctica als Pouetons de les Agulles (Montserrat) o a l’avenc dels 
Esquirols (l’Ordal, el Baix Llobregat).

Dimarts 4 de novembre Xerrada sobre primers auxilis. Examen del curset.

Dijous 6 de novembre Conferència final de curset. Lliurament de diplomes.

Dissabte 8 i diumenge 9 de 
novembre

Sortida final de curset.
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Secció d’Investigacions 
Subterrànies

55è CURS D’INICIACIÓ A 
L’ESPELEOLOGIA

Nivell I. Del 14 d’octubre al 9 de novembre de 2014
Amb el nivell I del Curs d’iniciació a l’espeleologia es donen els coneixements necessaris per a ser autònom durant 
l’exploració en una cavitat i les normes bàsiques de seguretat, amb respecte cap el medi ambient. 

Programa provisional

Dimarts 14 d’octubre Presentació del curs. Introducció i història de l’espeleologia 

Dijous 16 d’octubre Classe sobre material bàsic i tècniques de progressió en espeleologia.

Dissabte 18 d’octubre Sortida a la Cova del Manel (Sant Llorenç del Munt).

Diumenge 19 d’octubre Sortida pràctica a les Foradades de la Serra de les Pedritxes

Dimarts 21 d’octubre Xerrada sobre alimentació esportiva. 

Dijous 23 d’octubre Classe sobre l’ecosistema subterrani, protecció del medi natural i 
bioespeleologia.

Dissabte 25 d’octubre Sortida pràctica a l’avenc del Llest (Serra de l’Obac) o a l’avenc del Club (Sant 
Llorenç del Munt).

Dimarts 28 d’octubre Classe sobre prevenció d’accidents i autosocors en espeleologia.

Dijous 30 d’octubre Classe sobre interpretació i descripció del medi subterrani.

Dissabte 1 de novembre Sortida pràctica a l’avenc de la Pinassa (Serra de l’Obac).

Dimarts 4 de novembre Xerrada sobre les activitats de la SIS, del CE de Terrassa i la Federació 
Catalana d’Espeleologia. Examen del curset.

Dijous 6 de novembre Conferència final de curset. Lliurament de diplomes.

Dissabte 8 i diumenge 9 de 
novembre

Sortida final de curset.

INFORMACIÓ BÀSICA PELS DOS CURSOS (nivell I i II)
Preu
65 euros els socis del CET i 85 els no socis. 
Inclou: lloguer del material personal, certificat d’assistència i llicència federativa amb la corresponent assegurança.

Informacions generals
- Les despeses de les sortides i els menjars aniran a càrrec de cada cursetista. 
- A l’inscriure’s s’haurà de lliurar una fotografia format carnet. 
- Edat mínima per participar-hi: 14 anys. Als menors d’edat se’ls hi demanarà el permís patern/matern. 
- Els cursetistes hauran de portar: mono de roba o similar, botes d’aigua o similar, il·luminació frontal, bagues 
d’ancoratge i mosquetons. 
- Les xerrades es faran al CET a les 9 del vespre. 
- La Direcció del curs es reserva el dret a modificar el programa previst si així ho aconsella el desenvolupament 
dels cursetistes o bé la meteorologia. 
- La direcció del Curs i el cos de monitors es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri 
desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes. 
- Per més informació i inscripcions caldrà que us adreceu al Centre Excursionista de Terrassa, carrer de Sant 
Llorenç, 10, telèfon 93 788 30 30, de dilluns a divendres, de les 6 a les 9:30 del vespre o a la SIS, cada dijous a 
partir de les 10 del vespre. 

Direcció: Tomàs Roy i Català
Coordinació: Joan Pladeveya i Selbas
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Secció d’Alta Muntanya 
SAM

46è CURS D’EXCURSIONISME
El Curs d’Excursionisme et permetrà descobrir i aprofundir  en la pràctica d’una gran nombre d’activitats 
a la muntanya. Aquestes activitats, dutes a terme en llocs sorprenents, va des de llargues caminades 
pels parcs naturals de tot Catalunya fins a les cares més tècniques de l’esport a la natura: espeleologia, 
barranquisme, escalada... i molt més! Destinat a joves nascuts entre el 1999 - 2001. 

Vine i explora un món nou!

JOVES CET
Aquest és el curs de l’autonomia! Apunta’t i col·labora amb els companys per assolir els objectius del 
grup a la muntanya. Aprendràs a ser independent quan siguis d’excursió, a portar grups i conèixer 
l’alpinisme pels seus vessants més tècnics i espectaculars.

Un curs on podràs realitzar aquelles ascensions que sempre has volgut fer amb els companys i sota la 
supervisió d’uns monitors.

Va adreçat a aquells joves de 16 i 17 anys que volen anar un pas més enllà a l’hora de fer cims. Poden ser 
membres del curs anterior (Curs d’Excursionisme) o joves amb empenta que vulguin perfeccionar amb 
seguretat el seu nivell en el món de la muntanya.

Més informació

El 46è Curs d’Excursionisme del CET començarà a principis d’octubre de 2014. Al web www.ce-terrassa.cat es podrà 
consultar el programa complet del curs i formalitzar les inscripcions. Si voleu demanar més informació escriviu-nos a 
centre@ce-terrassa.cat.

Més informació

Si voleu demanar més informació escriviu a jaume.balta.rosaura@gmail.com.
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Secció d’Alta Muntanya 
SAMSORTIDES COL·LECTIVES 

D’ALTA MUNTANYA
Aquesta propera temporada iniciarem un nou programa de sortides col·lectives d’alta muntanya. Seran sortides a 
cims del pirineu, d’una certa envergadura i dificultat. Unes excursions destinades a un públic avesat en aquest tipus 
de sortides, en les quals trobarem grimpades, corredors de neu, ràpels, progressió per glaceres, etc.

Les farem des de el proper mes de setembre fins a finals d’any. A partir de l’any vinent (2015), seran sortides més 
esporàdiques des de el mes de gener fins al mes de juny, ja que durant aquests mesos, el centre ja organitza les sortides 
d’esquí de muntanya i raquetes. No obstant això, farem alguna sortida més puntual que creguem que pot ser interessant, 
així com una o dues sortides als Alps. Us presentem doncs, les sortides que hem preparat per la temporada 2014-2015.

20 i 21 de setembre de 2014 CIM  DEL BALAITÚS  (3.144) – PIRINEU ARAGONÈS

18 i 19 d’octubre de 2014 CIM DELS ENCANTATS  (2.734 – 2.748) – PIRINEU CATALÀ

29 i 30 de novembre del 2014 CIM DELS ASTAZOU  (3.071 – 3.012) – PIRINEU ARAGONÈS

6, 7 i 8 de desembre del 2014 CIM DEL VIGNEMALE  (3.298) – PIRINEU FRANCÈS

1, 2 i 3 de maig de 2015                            SORTIDA ALS ALPS – CIM A DETERMINAR*

20, 21, 22, 23 i 24 de juny de 2015 SORTIDA ALS ALPS – CIM A DETERMINAR*

*Les dues sortides planificades als Alps s’han programat per aprofitar els ponts del dia 1 de maig, que cau en divendres, 
i el dia 24 de juny, que cau en dimecres. Si hi ha prou gent, s’intentaran fer les dues, si no en farem només una, a 
determinar les dates més endavant. No s’ha especificat el cim perquè s’escollirà en funció de les persones que hi 
assisteixin i el nivell dels participants.  Per poder participar en aquestes sortides alpines serà imprescindible assistir, 
com a mínim, a una sortida de les col·lectives d’alta muntanya i a una de les col·lectives d’esquí de muntanya i raquetes.  
Ens reservem el dret d’admissió en aquestes sortides en funció del nivell tant físic com tècnic dels participants.

Vegeu a la pàgina que segueix la informació bàsca de les dues primeres sortides d’aquest programa.

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA I 
RAQUETES 
Exceptuant el descens, poques diferències més podem trobar entre l’esquí de muntanya i les raqietes. Tant els cims 
que volem fer, com la logística i preparació de les sortides o els recorreguts d’ascensió, poden ser perfectament 
comuns. És per això que hem pensat en unificar totes les maneres de pujar i baixar una muntanya o realitzar una 
travessa  en una mateixa sortida. Hi haurà un responsable per l’esquí de travessa i un per les raquetes, i cada grup 
serà independent en el moment del descens. D’aquesta manera, volem que aquelles persones que no practiquen l’esquí 
peròvolen venir a fer aquell cim o travessa, ho puguin fer! Aquesta temporada, introduirem algunes novetats en les 
sortides. Tot seguit us els presentem.

PER TOTS ELS NIVELLS. En el cas que a la reunió preparatòria de cada sortida es cregui oportú, per la diversitat dels 
participants, podríem  plantejar fer dos grups en la mateixa sortida. De manera que tots els participants es puguin 
trobar còmodes tant pel nivell tècnic com físic de la sortida. 

COM FER SERVIR EL MATERIAL BÀSIC? Donarem un valor afegit a les sortides. Com que serà imprescindible portar 
un mínim de material de seguretat (piolet, grampons, ARVA, pala i sonda) es farà un taller per aprendre a fer ús 
d’aquests aparells destinat a les persones que no en sàpiguen . En el cas de les sortides de cap de setmana és farà el 
dissabte a la tarda, mentre es puja al refugi o al refugi mateix. En el cas de les sortides d’un dia, farem el taller al 
mateix Centre Excursionista.

24 de gener de 2015 CIM DEL MONTMALÚS  (2.781) – PIRINEU ANDORRÀ

21 de febrer de 2015 CIM DEL PEDRAFORCA (2.506) – PREPIRINEU CATALÀ

28 de març de 2015 CIM DE CAMBRES D’AZE (2.750) – PIRINEU FRANCÈS

25 i 26 d’abril de 2015              CIM DEL CARLIT (2.921) – PIRINEU FRANCÈS

23 i 24 de maig de 2015                 CIM DEL CONTRAIX (2.958) – PIRINEU CATALÀ 

27 i 28 de juny de 2015                  CIM DEL CAMPBIEIL  (3.173) – PIRINEU FRANCÈS
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Secció d’Alta Muntanya
SAMSORTIDES COL·LECTIVES 

D’ALTA MUNTANYA

Dissabte 20 i diumenge 21 de 
setembre

Gran sortida de muntanya, 
en un dels grans massissos 
del Pirineu, en aquest cas, de 
l’Aragonès.

Arribarem amb cotxe, passada 
la població de Sallent de Gállego, 
a l’aparcament que hi ha just al 
costat de l’embassament de la Sarra. 
Començarem a caminar en direcció 
nord i sempre per el GR-11 fins a 
arribar, aproximadament en 2 hores 
i mitja, al refugi de Respomuso. 
Soparem i dormirem . L’endemà al 
matí, ens aixecarem ben d’hora i 
iniciarem la marxa, direcció nord 

Cim del Balaitús (3.144 m)

Fitxa tècnica
Reunió preparatòria: dijous 18 de 
setembre a les 9 del vespre. És 
imprescindible que hi assistiu. En 
cas de no poder ser-hi, es prega que 
contacteu amb la vocal.

Nota: És imprescindible estar 
federat per la FEEC, com a mínim 
amb la modalitat C.

Desnivell: des de l’aparcament fins 
al refugi és de 728 m i des del refugi 
de Respomuso fins al cim és de 936 
m.

Dificultat: Excursió de dificultat 
mitjana, amb grimpada de II-III grau. 
Es preveuen uns temps de marxa 
d’unes 2 hores i mitja fins al refugi i 
d’unes 4 hores des de el refugi fins 
al cim.

Vocal: Conxi Pérez Pérez, 
666 97 64 53 
cunchia.perez@gmail.com

Més informació: www.ce-terrassa.cat

i en pujada sostinguda però fàcil. 
Anirem paral·lels en el nostre costat  
esquerra a la cresta dels pics de les 
Frondellas i per la dreta al barranc 
de Respomuso,  fins a la base del 
famós corredor de la bretxa de 
Latour. Superarem aquest ressalt, 
que no es complica en excés però si 
que farà que haguem de progressar 
amb grimpada fàcil i assegurats 
amb corda, fins a la bretxa que 
separa les crestes de les Frondellas i 
la de Costerillou. Seguirem direcció 
nord, per terreny fàcil, flanquejant 
la cara sud-oest del massís, fins 
arribar sense problemes al cim del 
Balaitús.

Dissabte 18 i diumenge 19 
d’octubre

Agradable sortida a un dels 
cims més emblemàtics del Pirineu 
català: els Encantats.

Dormirem al refugi Ernest 
Mallafré, on haurem arribat després 
de caminar aproximadament una 
hora des de l’aparcament que hi ha a 
la carretera que va des de la població 
d’Espot fins a l’Estany 
de Sant Maurici. 
Soparem i dormirem.

Ens aixecarem ben 
d’hora i començarem 
a caminar en direcció 
sud per endinsar-nos en 
el bosc dels Fangassals. 
Seguirem direcció sud i 
anirem agafant alçada 
per la Valleta Seca. 
De sobte, deixarem 

Cim dels Encantats (2.748 m)

Fitxa tècnica
Reunió preparatòria: dijous 16 
d’octubre a les 9 del vespre. És 
imprescindible que hi assistiu. En 
cas de no poder ser-hi, es prega que 
contacteu amb el vocal.

Nota: És imprescindible estar 
federat per la FEEC, com a mínim 
amb la modalitat C.

Desnivell: des de l’aparcament fins 
al refugi és de 254 m i des del refugi 
fins al cim és de 855 m.

Dificultat: Excursió de dificultat 
mitjana, amb grimpada de II grau. 
Es preveuen uns temps de marxa 
d’una hora fins al refugi i d’unes tres 
o quatre hores des de el refugi fins 
al cim.

Vocal: Emili Sanchez Serrano 
686 01 91 02 
emili.d996@gmail.com

Més informació: www.ce-terrassa.cat

el sender que seguíem per virar 
90º, ara direcció est i amb pujada 
sostinguda i de blocs fins a assolir el 
coll dels Encantats. Ja tenim els dos 
Encantats sobre nostre, si mirem 
cap al nord. Ara només ens queda 
pujar directament a l’ Encantat 
Gran per la cresta amb algun pas 
de II grau, però sense arribar- se a 
complicar. 
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Secció d’Excursionisme

Data Sortida Vocals

4 d'octubre de 2014 Travessa de Núria a la vall d’Eina
Empar Ripollès, Antònia Ripollès i Eva 
Cervelló

8 de novembre 2014 Ruta de Merli (Viladrau) Narcís Serrat

10 de gener de 2015
"A la tercera va a la vençuda”
Serra de Llaberia (amb o sense vent)

Rosa Gil

7 de febrer de 2015 La riba de l’Ebre (Serra de Cardó)
Lluïsa Pijoan, Jordi Colell i Ramon 
Sans

7 de març de 2015 360º al massís del Pedraforca Roser Roura i Pep Mas

11 d'abril de 2015
Casaments i nius de Metralladores 
De Vilanova de la Sal a Camarasa

Francesc Muntada

9 de maig de 2015
Els entorns del castell de Montesquiu 
i serra de Bufadors

Gil Sabrià i Sergi Nuñez

6 de juny de 2015
Cambrils... però dels Pirineus
Caminada per les seves contrades

Anna Tejedor i Jaume Buxados

11 de juliol de 2015 Sortida de cloenda nocturna (sorpresa!!!) L’Equip d’Horitzons

HORITZONS

Travessa d’alta muntanya de Núria a la Vall d’Eina

Dissabte 4 d’octubre
Per començar aquest nou cicle de 

sortides d’Horitzons, us proposem 
una bonica travessa per dues precioses 
valls.  Del Santuari de Núria (1.972 
m) enfilarem cap a la Coma d’Eina, 
primer de manera suau, però s’anirà 
fent més costerut a mesura que 
guanyem alçada cap al coll de Núria 
(2.682 m).

Primer arribarem al pla de la Coma 
on creuarem el rierol d’Eina per 
seguir les marques del camí TRF cap 
al coll. Deixant els contraforts del pic 
de Núria a la nostra esquerra i els de 
l’Eina a la dreta.

Un cop al coll, si en tenim ganes 
i anem bé de temps, podem pujar al 
pic d’Eina (2.789 m), un bon mirador 
de les dues valls. Seguidament ens 
regularem bé els bastons per fer la 
forta baixada cap a la coma d’Eina i 
la seva vall, 
classificada 
com a Reserva 
Natural des 
del 1993, 
per la seva 
gran bellesa, 
especialment 
pel que fa a 
la flora i més 
concretament 
a la flora 
medicinal.

Passarem per les restes del refugi 
de l’Orri de dalt, que en cas de pluja 
pot servir d’aixopluc, i seguirem 
baixant contemplant els salts 
d’aigua i les petites cascades del riu 
Eina i la seva magnífica vall fins 
arribar a uns prats bucòlics ,des don 
contemplarem unes fantàstiques 
vistes panoràmiques de la Cerdanya, 
que ens duran fins al punt d’arribada; 
el poble d’Eina.

Un petit i bonic poblet dedicat a 
l’agricultura, ramaderia i turisme. 
Format per dos nuclis. Un, a la part 
alta, al voltant de l’església de Sant 
Miquel del S. XII i l’altre, a la part 
baixa, al voltant d’una casa senyorial 
del S. X.

Haurem fet una bonica travessa 
entre dues valls que ja feien servir els 
romeus, però en sentit contrari, per 
anar des del Conflent al Santuari de 

Fitxa tècnica
Sortida: a les 6.00 al Centre Cultural

Desnivell: +817 – 1110 metres

Distància de l’itinerari: 18 km

Dificultat: alta. Es tracta d’una 
travessa d’alta muntanya.

Material: aigua, esmorzar i dinar. 
Protecció per la pluja i fred. És una 
zona amb temps molt variable. 
Bastons i botes de tresc. 

Preu: 25 euros els socis i 35 no socis 
(inclou el bitllet del cremallera).

Inscripcions: al punt d’atenció al 
soci del CET, a través del web o 
fent una transferència al compte  
0182 1786 17 0200081047 amb la 
referència Horitzons, el vostre nom 
i telèfon.

Data limit i estricte: dimecres 1 
d’octubre.

Molt important: per participar en 
aquesta activitat cal que tingueu la 
llicència/assegurança federativa. 
En cas contrari, heu de contractar 
l’assegurança temporal quan feu la 
inscripció (4,80 euros per dia).

Vocals: Empar i Antònia Ripollès, 
Eva Cervelló

Informació: Pep Mas 635 451 521

Programa de la temporada 2014-2015

Núria. Nosaltres la farem en sentit 
invers per no haver de patir pels 
horaris del cremallera i així poder-
nos parar a contemplar sense presa 
la bellesa d’aquesta ben merescuda 
Reserva Natural.
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trobem un pal indicador. Seguim 
ascendint fins a trobar una pista 
més ampla on girem a l’esquerra, 
ara en ascensió més lleugera. 
Caminem una bona estona per un 
terreny descobert de vegetació i molt 
assolellat. Des d’aquest punt, gaudim 
d’unes privilegiades vistes de la vila 
de Monistrol. Arribem a la cruïlla 
de la drecera dels Tres Quarts, 
marcada amb un indicador. Prenem 
el corriol de la dreta i iniciem una 
pujada pronunciada i progressiva. 
Travessem el torrent de la Font del 
Boix i el torrent de la Maçanera, i 
més amunt, el torrent de l’Erola. 
Girem a la dreta en una bifurcació 
de camins, d’on prové el camí de les 
Aigües, i afrontem el darrer tram de 
forta pujada, fins a superar el coll de 
les Baranes (621 m). Connectem amb 
el camí de la Santa Cova i ascendim 
per uns graons amb fort pendent. 
Passem per davant de l’estació 
superior de l’aeri i, finalment, per 
unes escales més estretes accedim 
a la plaça de la Creu del Monestir 
de Montserrat (721 m). Final de la 
primera etapa a la recerca del Sant 
Greal.

del camí romeu, que segueix en 
direcció nord-oest cap a l’estació de 
Torreblanca, i comencem a remuntar 
suaument en direcció a la serra 
de Torrella, seguint paral·lels al 
torrent de l’Obaga de Can Torrella 
fins arribar al Pas del Camí Vell 
(460 m), just on trobem el coll de 
l’Orpina. Davallem un xic i tornem 
a remuntar fins al coll de Bram (452 
m), sota les Roques de La Frau i amb 
bones perspectives a ponent del Turó 
dels Ducs i el Turó de Sant Salvador 
de les Espases. Un suau ascens 
carenejant per la serra de l’Hospici 
ens durà al Puig de l’Hospici (518 m). 
Tot seguit, passem pel coll del Roure, 
sota el Turó de la Socarrada, i el 
coll de les Bruixes (389 m). Voregem 
els penyassegats on les vistes són 
espectaculars: per un costat la 
majestuosa muntanya de Montserrat 
i per l’altre les agrupacions 
d’urbanitzacions. Seguim carenejant 
fins al coll de la Portadora (428 m), 
des d’on paga la pena fer el cim del 
Cul de Portadora (461 m). Davallem 
per la serra de Cul de Portadora 
passant pel coll de Cabra (318 m) fins 
arribar a l’antic i enrunat Hostal de 
la Creu de la Guardiola (261 m), a les 
portes de Monistrol de Montserrat.

Des de Monistrol (152 m), anirem 
a cercar el Camí dels Tres Quarts. 
Travessem el pont per sobre el riu 
Llobregat i pugem pel carrer del Pont 
i carrer Sant Pere fins a la Plaça de 
la Font Gran. Travessem la carretera 
BP-1121 i seguim pel sender en forta 
pujada fins a Coll Cabiró (304 m), on 

Diumenge 21 de setembre
Comencem, en aquesta primera etapa, 

el camí que ens ha de dur fins al Santuari 
de Núria, a la recerca del Sant Greal. El 
recorregut d’aquest primer tram entre 
Terrassa i la muntanya de Montserrat 
serà un híbrid entre el clàssic camí romeu 
a Montserrat i un tram espectacular 
carenejant per la serra de Torrella, la 
serra de l’Hospici i la serra de Cul de 
Portadora, serres situades a l’extrem de 
ponent del Vallès Occidental davant del 
Massís de Montserrat i separades d’aquest 
pel riu Llobregat. Al llarg de la ruta 
gaudirem de magnífiques panoràmiques, 
si la Vacarissana ho permet. Des de 
Monistrol de Montserrat, seguirem la 
drecera dels Tres Quarts fins a la plaça del 
Monestir.

Sortim des de la Plaça Vella (279 
m), davant mateix de la Parròquia 
del Sant Esperit, i passem per 
davant de l’Ajuntament, el Raval de 
Montserrat, carrer del Pare Llaurador 
i carrer Sant Marc fins a sortir de 
la ciutat pel barri de Can Boada, tot 
travessant la Riera del Palau (307 
m); ja som al camí romeu, el GR 96, 
que ens mena en primer terme a 
la urbanització de Can Gonteres. 
Seguim el Camí dels Bressols, que és 
el camí vell de Terrassa a Vacarisses. 
El camí va just pel límit del terme 
de Viladecavalls i Terrassa i baixa a 
la riera de Gaià. Des d’aquest punt, 
el camí s’enfila lentament fins a 
Collcardús pel costat dret de la 
carretera C-58. Passat el Molinot, 
sortim a la carretera, que travessem, 
i ens enfilem al Coll Cardús (446 m), 
per sobre el túnel. 
Seguim el Camí de 
Collcardús que amb 
una suau davallada 
ens porta a la Riera 
del Boixadell (312 
m), a la urbanització 
de Torreblanca 
de Vacarisses. 
Travessem la C-58 
per sota un pont.

En aquest punt, 
deixarem l’itinerari 

VOCALIA DE SENDERS
Els camins secrets del Sant Greal
De Terrassa al Santuari de Núria a la recerca del Calze Sagrat

1a etapa: Terrassa (Plaça Vella) – Monestir de Montserrat (24,150 km)
Pelegrinatge al Monestir de Montserrat, seguint part del camí romeu i carenejant per les serres de 
l’Hospici i de Cul de Portadora

Fitxa tècnica
Sortida: a les 8 h, des de la Plaça 
Vella, davant la Parròquia del Sant 
Esperit.

Dificultat: **

Desnivells: + 1.117 m - 725 m. 

Desplaçament: la tornada serà 
en autocar, amb places limitades. 

Inscripcions: al punt d’atenció al 
soci del CET o a través del web 
www.ce-terrassa.cat del dia 8 al 17 
de setembre.

Preu: 12 euros els socis i 22 els no 
socis.

Nota: per participar en aquesta 
activitat cal que tingueu la 
llicència/assegurança federativa. 
En cas contrari, heu de contractar 
l’assegurança temporal al CET (4,80 
euros per un dia).

Organitza: Vocalia de Senders

Més informació actualitzada: www.
vocaliadesenders.blogspot.com.es i 
al web: www.ce-terrassa.cat
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Vallhonesta (353 m), situada al 
vessant meridional de la vall del 
torrent de Rubió i dominant el 
petit enclavament dels masos de 
Vallhonesta. Al costat de l’església 
es troba Can Campaner, que feia 
les funcions de casa del capellà i 
rectoria de l’ermita.

Anem baixant per la pista i 
creuem el torrent de Rubió, tot 
passant per les cases del veïnat de 
Vallhonesta. Passat Ca l’Ambròs, 

deixem la pista i tornem a remuntar 
per la dreta fins arribar a les restes 
de l’antic hostal i de l’ermita de Sant 
Jaume de Vallhonesta (490 m), que 
separa els termes municipals de Sant 
Vicenç de Castellet, Mura i el Pont 
de Vilomara. Des del conjunt de Sant 
Jaume de Vallhonesta, seguirem, en 
suau davallada, el traçat de l’històric 
camí ral de Barcelona a Manresa 
que transcorre quasi íntegrament 
per carenes, permetent àmplies 
panoràmiques de la Serra de l’Obac, 
el Vallès, el Baix Llobregat i el Pla 
de Bages. Travessant el Serrat dels 
Crostons i el Serrat dels Trons 
arribarem finalment al Pont de 
Vilomara (196 m). Final de la segona 
etapa a la recerca del Sant Greal.

A partir de Santa Cecília, ja no 
abandonarem el traçat del GR 4 
fins al Pont de Vilomara. Seguim el 
camí de Can Martorell, passant prop 
de les coves de Santa Cecília i, en 
una suau i perllongada davallada, 
el GR ens duu a les urbanitzacions 
de Can Prat i Sant Cristòfol, on 
veiem molt a prop l’ermita de Sant 
Cristòfol de Castellbell (348 m). Tot 
seguit, travessem el Pla de Masroig 
i girem a l’esquerra pel Camí de 
Cal Macari, que ens mena al Pla 
de les Botges i a la Plana de Sant 
Jaume, on descobrirem l’ermita 
de Sant Jaume de Castellbell, joia 
del romànic del segle XII (269 m). 
Sortim a la carretera BV-1122 que 
seguirem uns dos-cents metres fins 
a sortir, per l’esquerra, al camí de 
Can Beu. Després de passar per les 
granges de Can Beu, arribarem a la 
població de Sant Vicenç de Castellet, 
tot passant primer pel Raval del 
Gravat, un conjunt de masos, i pels 
polígons industrials que trobem a 
mà esquerra, sota les Muntanyes 
Russes. Travessem Sant Vicenç de 
Castellet (168 m) d’est a oest, creuant 
el riu Llobregat per sobre el pont. 
Passem per la plaça de l’Ajuntament 
i travessem per un túnel la línia de 
tren Barcelona-Manresa. Sortim de 
la població, entre conreus, pel Camí 
de Sant Jaume de Vallhonesta. Tot 
seguit, passem sobre l’autopista amb 
una bona panoràmica de Montserrat 
cap a ponent. Després de passar 
pels masos de Can Noguera i Cal 
Miquel Gras, arribem a la modesta 
església romànica de Sant Pere de 

Diumenge 26 d’octubre
Després d’haver remenat 

les dependències del monestir 
de Montserrat per si trobem 
indicis del Sant Greal, iniciarem 
aquesta segona etapa, seguint un 
itinerari romeu que ens menerà 
fins a l’Església Parroquial de 
la Mare de Déu de la Divina 
Gràcia, al Pont de Vilomara. 
Des de la plaça de la Creu del 
Monestir (721 m), enfilarem el 
camí esglaonat que puja cap a Sant 
Benet, per les Escales dels Pobres, 
tot passant per l’estret Pas dels 
Francesos fins arribar a la plaça 
de Santa Anna, on a l’esquerra 
resta l’ermita de Santa Anna (visita 
recomenada). Seguim remuntant 
les escales que ens meneran a 
l’antiga ermita de Sant Benet (969 
m), avui convertida en refugi per als 
escaladors, i enclavada en un racó 
privilegiat sota les grans roques de la 
regió de Tebaida.

Després de repassar el nombre 
d’esglaons ascendits (per si hi 
coincidim tots), sortirem de Sant 
Benet per remuntar la canal de Sant 
Salvador, o de la Roca de l’Elefant, i 
ens aproparem a la curiosa ermita 
de Sant Salvador, que ens ofereix 
una espectacular visió de la Roca 
de la Mòmia. Continuem l’ascens 
per creuar el collet de Sant Salvador 
i davallar per darrera la Roca de 
l’Elefant, fins arribar al coll de 
la Canal Plana (1.020 m), punt 
on prendrem a la dreta l’estreta i 
vertiginosa Canal Plana (que no 
sabem d’on prové el nom de “Plana”), 
i que ens portarà a trobar el Camí 
de l’Arrel, que segueix el traçat 
del GR 4. Marxarem a l’esquerra 
cap el Serrat de les Barretines, tot 
resseguint els contraforts d’una 
de les zones més espectaculars de 
Montserrat, com són la Paret dels 
Diables, el Serrat del Patriarca i la 
gran Paret de Sant Jeroni, als peus de 
la qual trobem les restes de l’ermita 
de Santa Cecília (667 m), bon punt 
per descansar i buscar el Greal.

VOCALIA DE SENDERS
Els camins secrets del Sant Greal
De Terrassa al Santuari de Núria a la recerca del Calze Sagrat

2a etapa: Monestir de Montserrat – Pont de Vilomara (27,390 km)Un bell 
recorregut, seguint la traça del GR 4, pel vessant nord del massís montserratí fins a El Pont de 
Vilomara, tot gaudint dels idíl·lics paratges de Vallhonesta

Fitxa tècnica
Sortida: a les 7 h, a la Rambla 
d’Ègara, davant dels FGC. Tornada 
a la tarda.

Dificultat: **

Desnivells: + 843 m - 1.354 m. 

Desplaçament: en autocar, amb 
places limitades.

Inscripcions: al punt d’atenció al 
soci del CET o a través del web 
www.ce-terrassa.cat del dia 13 al 22 
d’octubre.

Preu: 18 ¤ els socis i 28 els no socis.

Nota: per participar en aquesta 
activitat cal que tingueu la 
llicència/assegurança federativa. 
En cas contrari, heu de contractar 
l’assegurança temporal al CET (4,80 
euros per un dia).

Organitza: Vocalia de Senders

Més informació actualitzada: www.
vocaliadesenders.blogspot.com.es i 
al web: www.ce-terrassa.cat
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PETITES TRAVESSADES FAMILIARS
CCXXVIII (2a època)
Vall de Llo. Les gorges del riu Segre (França)

Diumenge 21 de setembre 
Bella excursió que permet 

conèixer les impressionants gorges 
del Segre i la soledat de l’alta coma 
de la Culassa. El camí que seguirem 
havia estat antigament força 
freqüentat per pastors i pelegrins 
que anaven al santuari de Núria. 
Bonics paisatges amb amplis pastius 
i boscos frondosos de pi negre. 

Comencem a caminar passant 
per sota del pont penjat que porta 
al començament de la via ferrada 
de les Escadilles. Deixant aquesta 
via equipada a l’esquerra, seguim 
per la carretera asfaltada durant un 
tram en el qual tenim el riu Segre 
també a l’esquerra. Aviat veiem la 
impressionant paret sud del turó de 
Sant Feliu de Castellvell i els primers 
revolts estrets que formen les gorges 
del Segre. Més endavant, la carretera 
creua un petit pont a partir del 
qual el riu queda situat a la nostra 
dreta. Rodejats de parets esveltes i 
impressionants, mentre admirem les 
boniques formes del riu, arribem al 
final de la carretera, on trobem un 
darrer pont, el desviament al Mas 
Patiràs i uns cartells indicadors.

En començar la pista forestal 
sense asfaltar, la seguim fins a 
arribar a una tanca metàl·lica i 
un pas canadenc per al bestiar. 
Procedim per la pista cap al sud. El 
riu baixa ara a la nostra esquerra, 
impetuós. El traçat de la pista 
va guanyant alçada al principi i 
planeja, després, cercant el riu. 
Creuem un bonic bosquet de pi 
negre i continuem per la pista. 
A mà esquerra sobresurt la serra 
dels Clots, que ens separa de la vall 
d’Eina. L’itinerari de la pista va 
guanyant alçada gradualment, i el 
riu queda ara enfonsat a l’est. L’anem 
seguint, sempre cap al sud, fins que 
al fons, una mica a l’esquerra, ja es 
distingeix el refugi de la Culassa.

Finalment arribem a l’últim 
pont del trajecte. Aquí deixem 
la bifurcació, que continua a la 
dreta i ascendeix, en una corba 
pronunciada, fins al pla de la Creu. 
Nosaltres, però, hem de travessar 
aquest  pont, girar a l’esquerra i 

dirigir-nos a les immediacions del 
visible refugi de la Culassa  (1.834 
m), objectiu de la nostra sortida. 
Gaudirem d’unes vistes fantàstiques 
i de un merescut repòs. Si arribem 
a una hora adient es el lloc més 
indicat per dinar, ( en el suposi de 
que   fos massa d’hora buscarem 
un lloc adequat en el descens),una  
vegada satisfets, retornarem pel 
mateix camí fins a arribar al mas 
Patiràs. El recorregut travessa un 
pont i segueix riu amunt. Prenem 
el camí de l’esquerra, que s’enfila. 
Trobem  una cruïlla que ens portarà 
a les ruïnes de l’ermita de Sant Feliu, 
digne de veure, i seguirem el camí 
marcat que ens conduirà al nucli del 
poble de Llo.

 Caminadors i poc caminadors 
esmorzarem a l’àrea del túnel del 
Cadí, demanen que tots plegats fen 
consum de begudes o de entrepans 
. Com podreu comprovar in situ 
no esta permès portar-se l’entrepà, 
varem demanar permís, i ens el van 
concedir 

Els poc caminadors visitaran la 
vila de Llo, y  el llac de Puigcerdà, 
i allà hi ha prou 
bancs per seure i 
poder menjar de 
motxilla, o bé en 
algun bar que els 
pogués acollir, 
fent despesa en 
les begudes , per 
suposat. La Mercè 
ens acompanyarà 
ja que ella es la 
coordinadora  amb 
els vocals dels 
caminadors  per 
determinar la hora 
de recollir-los  al  
poble de  Llo, donant 
per acabada la  
nostra sortida.

Excursió 
proposada per 
el nostre amic i 
company Ramon 
Pitarch

Fitxa tècnica
Lloc i hora de sortida: Estació 
d’autobusos de Terrassa, a les 6.30 
del matí

Desplaçament: en autocar.

Desnivell: 450 metres

Temps de marxa: de 3.30 a 4 hores.

Dificultat: baixa

Recomanacions: pals per caminar, 
roba i calçat adequats i aigua.

Tornada: a la vesprada 

Pressupost: 20 euros els socis i 30 
euros els no socis 

Inscripcions: del 8 al 18 de setembre 
al punt d’atenció al soci del CET.

Informació: Julia Fossas (666 498 
285), Màrius Ferrer (93 788 92 80) i 
Ricard Alegre (93 788 70 98).

Nota: és obligatori que els 
caminadors estiguin federats, o 
bé que es federin per un dia (4,80 
euros).

Per a més informació: entreu a 
http://www.vocaliaptf.blogspot.
com.es

Propera sortida: 26 de d’octubre, 
ermites i aigües minerals a la serra 
de Cardó.
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PETITES TRAVESSADES FAMILIARS
CCXXIX (2a època)
Ermites i aigües minerals de la serra de Cardó

Diumenge 26 d’octubre 
Hem de desplaçar-nos fins a 

Rasquera, on, a l’entrada del poble, 
trobarem el desviament cap a Cardó. 
Són 9 km fins a l’antic monestir per 
una carretera estreta i amb molts 
revolts, però perfectament asfaltada.

L’autocar ens deixarà abans 
d’arribar al monestir, concretament 
un cop superat el km. 9, i a la nostra 
dreta veurem un  panell informatiu. 
És aquí on hem d’aparcar.

Descripció del recorregut: des del 
balneari de Cardó, ermita de la Santíssima 
Trinitat, ermita de Sant Àngel, Portell de 
Cosp, refugi de la font del Teix, font del 
Teix i cova Llòbrega, i tornada al balneari 
de Cardó.

Creuem la carretera, entrem 
en una pista i veiem un petit pal 
indicador que marca l’inici d’una 
senda cap a la nostra esquerra, 
en direcció al portell de Cosp. En 
fem cas i comencem ascendint 
lleugerament. El camí és agradable, 
ben definit i de fàcil seguiment.

El camí passa per l’ermita de la 
Santíssima Trinitat, amb indicis 
d’un corral a la part dreta, i continua 
remuntant fins a trobar una altra 
ermita, de la qual tot just queden 
algunes parets en peu, l’ermita de 
l’Àngel.

La senda passa entre l’ermita i 
puja ara amb més fermesa, mentre 
el bosc es va fent més frondós, fins 
que arribem al portell de Cosp. 
Ens trobem en un coll des del qual 
albirem al fons una extensa vall i, en 
primer pla, un bon tram descendent. 
Aquest coll era usat antigament per 
accedir a la vall de Cardó.

Creuem el coll i anem baixant. A 
la nostra esquerra deixem el barranc 
de les Pedraletes. Pel camí comencem 

a veure els primers exemplars de 
teix, espectaculars.

Al cap de poc veiem que el camí es 
bifurca en tres direccions. Seguirem 
recte sense desviar-nos, mentre el 
camí sorteja un gran penyal a la 
dreta.

La població de teixos per aquesta 
zona és espectacular;, exemplars 
abundants i esvelts ens acompanyen 
pel camí fins que arribem al refugi 
de la font del Teix, situat després d’un 
coll. Aquest refugi, l’únic de tota la 
serra, el van construir l’any 1990 els 
habitants de Rasquera.

Continuem per un sender ben 
marcat cap a la font del Teix, visible 
des del refugi. Aquesta font neix al 
peu d’un fantàstic exemplar de teix 
mil·lenari, amb un tronc de 4 metres 
de circumferència. Té un bon cabal 
i està molt ben habilitada, en una 
zona ben cuidada.

Després de la visita a aquest 
agradable lloc, el camí es pot seguir 
fàcilment mentre ens apropa a la 
cova Llòbrega, una cova de bona 
alçada i uns 15 metres de longitud. 
Després de visitar la cova tornarem 
pel mateix camí fins a arribar al 
balneari, punt de sortida i arribada 
de l’excursió.  

Els poc caminadors: un cop vistes 
les ruïnes del balneari de Cardó, el 
bus us portarà a Benifallet per visitar 
les coves Meravelles, i després de 
visitar-les, embarcareu en un llagut, 
per fer una passejada pel riu Ebre.

Caminadors i poc caminadors, ens 
trobarem tots de dos quarts de tres a 
tres a l’embarcador de Benifallet per 
dinar tots junts de motxilla.

Fitxa tècnica
Lloc i hora de sortida: Estació 
d’autobusos de Terrassa, a les 6.30 
del matí

Desplaçament: en autocar.

Desnivell: 380 metres

Temps de marxa: de 3 a 4 hores.

Dificultat: moderada

Recomanacions: calçat adequat, 
pals per caminar, aigua.

Tornada: a la vesprada 

Pressupost: 20 euros els socis i 30 
euros els no socis. El preu inclou 
visita guiada a las coves Meravelles 
i a la passejada amb llagut pel riu 
Ebre de 45 a 60 minuts.

Ull!: per visitar les coves Meravelles, 
es recomana portar llanterna 

Inscripcions: del 13 al 23 d’octubre 
al punt d’atenció al soci del CET.

Informació: Francesc Ullés (93 788 
34 93), Valentí  Carné (689 756 
420)

Per a inscripcions d’última hora: 
Ramon Pitarch (93 788 32 83/616 
406 719).

Nota: és obligatori que els 
caminadors estiguin federats, o 
bé que es federin per un dia (4,80 
euros).

Per a més informació: entreu a 
http://www.vocaliaptf.blogspot.
com.es

Propera sortida: 16 de novembre, 
Vallcebre 
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PASSEJADES PEL PARC
La Calsina i la font del Solitari

Dimecres 10 de setembre
Amb aquesta sortida us proposem 

conèixer una mica més la serralada de 
ponent la serra de l’Obac. Visitarem la 
casa Nova i la Vella de l’Obac i la casa 
de la Calsina.

La Calsina es és un dels masos més 
antics de la serralada de l’Obac. Data 
vers 1634, actualment està en ruïnes, 
les restes de la casa estan situades a 
la fondalada que hi ha entre el Paller 
de tot l’Any i la Roca Salvatge. Darrera 
la masia puja un corriol que en pocs 
minuts condueix a un bonic forn de 
calç i la font del Solitari.

Iniciem el recorregut al quilòmetre 
9,9 de la carretera de Terrassa a 
Rellinars, al Coll d’en Tropes  (644) 
(412943 E - 4608284 N).

Marxem a la dreta per el camí 
carreter que surt direcció nord, tot 
passant per davant de la Casa Nova 
de l’Obac (667) (412964 E - 4608504 N). 
Just passada aquesta casa, al costat de 
la gran era que hi ha sota la casa de la 
Pastora, el camí es bifurca. Seguirem 
per la part baixa de l’era, on un 
pilonet indica la canal de Mura i la 
font de la Portella. El camí és asfaltat 
i en menys de 15 minuts ens portarà 
a la Casa Vella de l’Obac (666) (413198 
E - 4609059 N).

Un cop visitades les ruïnes de 
la masia continuarem pel camí de 
darrere de la casa, fins el Turó Roig 
(681) (413546 E - 4609526 N). Aquí 
farem una parada per esmorzar. 

Abans d’arribar al turó surt un 
corriol a la dreta que, en cinc minuts, 
ens portarà a la font de la Portella 
(658) (413696 E - 4609520 N). Deixem 
el camí principal que ens portaria 
al collet estret i baixem per un petit 
sender que surt a mà esquerra, tot 
just passat un gran arbre tombat 
al mig del camí (653) (413719 E - 
4609555 N). Seguim baixant fins 
trobar la riera de la canal del Llop, 
l’hem de travessar i continuar fins 
la casa de la Calsina (557) (413256 E - 
4610090 N).

Un cop visitada la casa i els seu 
entorns, reprenem la caminada 
direcció nord i quan portem uns 200 
m caminats deixarem el camí (de 
seguir-lo ens portaria al capdamunt 
del camí Ral de Manresa GR5). 

Fitxa tècnica
Sortida: 8h, davant el Centre 
Cultural. Tornada cap a les 14h.

Desplaçament: cotxes particulars

Recorregut: 7,5 km

Desnivell: 150 m

Temps de marxa: 3 hores

Dificultat: baixa

Inscripcions: al punt d’atenció al soci 
i a través del web del CET.

Recomanacions: portar roba 
calçat adequats, pals per caminar 
(opcional), beguda i un bon 
esmorzar.

Nota: cal que tenir la llicència 
federativa. Si no, podeu contractar 
la temporal per 4,80 euros al dia

Més informació: 
Enric Prat (618 270 049) i 
Josep Trullàs (619 963 134).

Seguirem un corriol de l’esquerra. 
Un xic més enllà, amagat entre les 
bardisses, trobarem un petit forn 
de calç (602) (413525 E - 4610468 N) 
i més endavant, al mig de la riera, 
hi trobarem la font del Solitari (593) 
(413478 E - 4610463 N).

El camí de tornada el farem 
desfent el camí fins la casa de la 
Calsina. Passarem per la font del Clot 
(550) (413197 E -4610070 N), seguirem 
pel camí carreter, direcció sud. 
Primer de baixada i després de pujada 
fins al collet dels Pals (622) (413019 E - 
4609427 N), seguirem direcció est fins 
trobar el pou de glaç de l’Obac (658) 
(413305 E - 4609196 N). Continuarem 
per el camí principal fins retrobar la 
casa Vella de l’Obac i més endavant 
el trencall de la casa de la Pastora i el 
coll de Tropes. Fi de la caminada. Ves 
a poc a poc, gaudeix del parc. 
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PASSEJADES PEL PARC
Els torrents de la riera de Gaià

Dimecres 15 d’octubre
La riera de Gaià, és l’afluent 

principal dels espais forestals de 
la Pineda i l’Obac i reben aigua 
quan plou per infinitat de torrents 
i torrentets que lliuren les seves 
aigües a la llera de la riera al llarg 
de centenars d’anys.

Aquests torrents han anat 
moldejant una orografia singular 
i salvatge amb una vegetació 
espessa que permet amb molt 
bona harmonia, que convisquin 
animalons i espècies vegetals força 
interessants i algunes d’elles amb 
possible perill d’extinció.

Començarem la caminada a la 
mateixa riera de Gaià (320 m), per 
on passa el camí per anar a la masia 
de can Font.

Seguirem direcció sud per la 
riera i ben a prop observarem uns 
grandíssims blocs de ciment armat 
que eren per les baranes de la presa 
del pantà de la Xuriguera. Aquests 
blocs foren arrossegats per l’aigua 
uns 2 km del punt de la paret del 
llac. El dia 24 de febrer de 1944, es 
va rebentar després de 40 dies de 
pluges intermitents.

Seguirem riera avall i 
mentrestant observarem les 
altes parets d’argila i pedres que 
s’aguanten precàriament. Sort que 
l’argila resisteix bé quan s’asseca.

A uns 15 minuts, trobarem la 
Font dels Caçadors, surt un rajolinet 
d’aigua que només serveix perquè 
beguin les bestioles. Continuarem 

Fitxa tècnica
Sortida: a les 8 del matí davant el 
Centre Cultural

Tornada: sobre les 14 hores

Recorregut: 10,8 quilòmetres

Desnivell: + 260 – 260 m = 520 m

Temps de marxa: 4 hores i mitja en 
total

Dificultat: baixa

Inscripcions: al punt d’atenció al soci 
i a través del web del CET

Recomanacions: portar roba i calçat 
adequat, pals opcionals, esmorzar i 
beguda

Nota: cal que tenir la llicència 
federativa. Si no, podeu contractar 
la temporal per 4,80 euros al dia

Més informació:
Jaume Galofre (686380835)
Ricard Navarro (608422795)

camí  fins a trobar uns dipòsits 
antics d’aigua, girarem a la dreta 
i trobarem una sèrie de torrents; 
n’escollirem un que ens portarà al 
camí del Molinot. Seguirem aquest 
camí i trobarem la Font de la Roca, 
un petit i  profund bassal d’aigua. 
Seguirem la mateixa pista fins a 
trobar un espai, on s’hi troben unes 
15 ó 16 alzines sureres, arbres ben 
“raros” als nostres boscos.

Allà hi trobarem un corriol que 
ens portarà a la Font de la Teula, 
aquesta Font està molt ben cuidada 
i endreçada i en aquest punt, 
esmorzarem.

Recularem el camí un tros i 
agafarem un corriol mig perdut 
fins a trobar una pista ampla que 
ens portarà a la caseta de la Pineda. 
Aquesta pista i  3 més de paral·leles, 
es van construir com a talla focs 
al començament dels anys 90 per 
intentar aturar possibles focs amb 
la finalitat de protegir les boscúries 
més importants del terme de 
Terrassa.

Quan arribem a l’alçada de la 
caseta de la Pineda (segons els 
arxius de la documentació històrica, 
consta que va ser construïda l’any 
1926), seguirem el mateix camí 
fins arribar a la masia de la Pineda. 
Aquí, els arxius històrics, també 
diuen que a l’any 1832, ja existia. En 
aquest punt, trobarem un mirador 
excel·lent per veure ben de prop  
l’abocador de coll Cardús (570 m). 
Aquest abocador, sembla més una 

fàbrica que un abocador, ja que hi 
ha diferents naus juntes.

D’aquí  mateix, continuarem fent 
camí per unes pistes, vers la carena 
del Guitard, i allà enllaçarem amb 
el camí vell de Terrassa a Rellinars. 
Aquest camí ha quedat torcejat per 
les diferents pistes forestals que hi 
ha.

Aquest camí vell, per cert, ara 
corriol, ens portarà a la mateixa 
riera de Gaià, al punt on hem deixat 
els cotxes.
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MARXA NÒRDICA

Sortides setmanals
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre 
Ens trobem per anar a caminar per Vallparadís
Lloc de trobada 
Parc de Vallparadís, a l’alçada dels hipopòtams.

Matinal: Sortida pel Moianès
Dissabte 25 d’octubre

Matinal per la Serra de l’Obac  amb esmorzar de forquilla a la Masia
de Can Guitard
Dissabte 6 de setembre

Distància: 10 km 

Desnivell acumulat: 530 m

Temps del recorregut: unes 4 h comptant l’esmorzar

Lloc i hora de trobada: 8 del matí – Gasolinera Ctra. Rellinars / Abad Marcet

Desplaçament: en cotxes particulars (despeses a compartir)

Distància: 13 km 

Desnivell acumulat: 400 m

Temps del recorregut: unes 5 h comptant l’esmorzar

Lloc i hora de trobada: 8 del matí – Hotel Don Cándido

Desplaçament: en cotxes particulars (despeses a compartir)

Cal portar: aigua i esmorzar. Possibilitat de dinar.
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ELS NOSTRES CAMINS  I  
LES NOSTRES SECCIONS
Caminant, aprenent, compartint...   

Dissabte 20 de setembre de 2014  MONTSERRAT

Dissabte 25 d’octubre de 2014 SANT LLORENÇ DEL MUNT

Diumenge 16 de novembre de 2014 EL MONTSENY

Diumenge 14 de desembre de  2014 MONTSERRAT

Diumenge 25 de gener de 2015                          SANT LLORENÇ DEL MUNT

Diumenge 22 de febrer de 2015 EL MONTSENY

Diumenge 22 de març de 2015 MONTSERRAT

Diumenge 19 d’abril de 2015 SANT LLORENÇ DEL MUNT

Diumenge 24 de maig de 2015 EL MONTSENY

Diumenge 28 de juny de  2015 MONTSERRAT

Encetem la quarta temporada d’aquesta cicle de sortides del Centre. Enguany, dedicarem les sortides a recórrer 
camins del massís de Montserrat, de Sant Llorenç del Munt i del Montseny. Però aquesta temporada farem un canvi 
en les sortides: les combinarem amb altres seccions del Centre. El punt en comú serà l’excursionisme i la muntanya 
mitjana, però cada sortida la compartirem amb una grup diferent de l’entitat. 

Creiem que s’han d’explotar tots els coneixements que poden aportar les diferents seccions en sortides de muntanya. 
També és una manera d’aconseguir que les persones que formem el CET ens coneguem entre nosaltres, a través dels 
nostres coneixements i la nostra passió: la muntanya

Per exemple, a la tardor anirem al Montseny amb la Secció de Fotografia per aprendre a prendre imatges amb la 
màxima qualitat, en una època i un lloc tant fotogènic com pot ser la tardor al Montseny.

Així doncs, encetem aquesta nova etapa de sortides de muntanya amb un valor afegit: aprendre a fotografiar el que 
veiem, aprendre la vegetació, la fauna, els ocells, les coves i avencs que trobarem, la cultura pròpia dels llocs i també 
la seva història.

CALENDARI DE SORTIDES SETEMBRE 2014 - JUNY 2015

Tant la secció amb què compartim la sortida com la zona exacta del massís on anem, es concretarà amb les seccions 
per buscar la zona i el moment més idoni. La fitxa tècnica de les primeres sortides la podreu consultar al web i us 
arribarà a través del correu setmanal si hi esteu subscrits.
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Secció Infantil i Juvenil

ENCETEM AVENTURES
Aprenent a espavilar-se per la muntanya

La Secció Infantil dóna continuïtat 
durant el curs 2014-2015 al projecte 
enCETem aventures, després de l’èxit 
total que va tenir en la seva primera 
edició durant el curs passat.

L’objectiu és oferir una alternativa 
a l’oci convencional i introduir els 
infants i joves al món de la cultura i 
l’esport a la muntanya.

A l’enCETem s’apropa la canalla a 
l’entorn natural, a partir d’excursions 
i de la pràctica d’algunes activitats 

relacionades amb les altres seccions 
del Centre Excursionista de Terrassa: 
coneixement de la fauna i la flora 
d’algun paratge natural proper, 
descobriment de coves i avencs, 
fotografia de natura, observació 
d’ocells, pràctica d’esquí de fons o 
raquetes de neu, escalada, etc.

S’organitza de la següent manera: 
activitats per als més joves dos 
dissabtes a la tarda cada mes al 
local del CET, i una sortida d’un 

dia pels entorns naturals propers, 
un diumenge al mes. Puntualment 
s’organitzarà alguna sortida de cap de 
setmana.

L’activitat està adreçada als nois i 
noies nascuts entre el 2002 i el 2004 
(ambdós inclosos), amb ganes de fer 
excursions, jocs, nous amics i passar-
s’ho bé.

Ja és obert el període d’inscripcions 
(a un preu molt assequible)!

Més informació

Carrer de Sant Llorenç, 10. 
De dilluns a divendres de 18 h a 21.30 h
Telèfon: +34 93 788 30 30
infantil@ce-terrassa.cat
www.ce-terrassa.cat

Calendari de la temporada

enCETem aventures - dissabte 4 d’octubre

enCETem aventures - dissabte 18 d’octubre

Sortida: diada de germanor - diumenge 19 d’octubre

enCETem aventures - dissabte 8 de novembre

enCETem aventures - dissabte 22 de novembre

Sortida: Montseny - diumenge 23 de novembre

enCETem aventures - dissabte 13 de desembre

enCETem aventures - dissabte 20 de desembre

Sortida: Tavertet - diumenge 21 de desembre

Nadal

Sortida: esquí - dissabte 10 i diumenge 11 de gener

enCETem aventures - dissabte 24 de gener

enCETem aventures - dissabte 7 de febrer

Sortida: Montserrat - diumenge 8 de febrer

enCETem aventures - dissabte 21 de febrer

enCETem aventures - dissabte 7 de març

Sortida: conjunta amb els joves - dissabte 21 i diumenge 22 de març

Setmana Santa

enCETem aventures - dissabte 11 d’abril

enCETem aventures - dissabte 25 d’abril

Sortida: escalada - diumenge 26 d’abril

enCETem aventures - dissabte 9 de maig

enCETem aventures - dissabte 23 de maig

Sortida: Garrotxa - diumenge 24 de maig

Sortida de final de curs - dissabte 6 i diumenge 7 de juny

Cloenda - data per determinar
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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.

Per subscripció:

GRAELLS, Guillem-Jordi (curador); Teatre 
vuitcentista d’autor terrassenc (1865-1870). 
Joaquim Marinel·lo i Bosch, Pere Antoni Ventalló i 
Vintró, Josep Roca i Roca. Terrassa: Fundació Torre 
del Palau, 2014.

Donatiu:

FABRÉS i TORRAS; Antoni; 33 cançons tradicionals 
d’arreu. Terrassa: autoedició, 2002.

Adquisició:

HERMS, Pere; Els homes que volien pujar una 
muntanya de més de 8000 metres. DVD. Abyssinia 
films, 2013.

Donatiu:

Museu de Terrassa: Una història de rajoles. La 
col·lecció del Museu de Terrassa. Catàlegs del 
Museu 22. Terrassa: Ajuntament de Terrassa, 2014.

ARXIU
Donatiu de la Secció d’Investigacions 

Subterrànies:

Documentació dels cursos d’espeleologia dels anys 
2007-2010.

CET.DOC
Un trosset de la nostra història. Amb la finalitat d’apropar els socis i sòcies a la història del CET i als document que l’expliquen, 
en cada número del Butlletí hi apareix la imatge d’un document representatiu de l’entitat amb un breu comentari de contextualització. 
L’objectiu és fer visible el patrimoni històric que ha conservat el Centre al llarg de més de cent anys i que és testimoni directe de la 
història que ha viscut la ciutat i del país.

Petició de cessió d’un 
local social per a seu del 
CET. 10 d’agost de 1936. 
AHCET. C102. Contractes 
d’arrendament seu social 
(1936-1946).

La incautació d’edificis per 
tal d’instal·lar-hi les seus 
d’agrupacions polítiques 
d’esquerres i sindicals 
va ser una constant a 
Terrassa els primers dies 
de la Guerra Civil. Així, a 
les primeres setmanes de 
guerra, el PSUC i la UGT, 
«per necessitats de l’actual 
lluita contra el feixisme» 
van incautar l’edifici on el 
Centre Excursionista tenia 
la seva seu. A canvi, les 
organitzacions integrades 
en el Comitè local antifeixista que aleshores controlava la gestió municipal van redactar una petició al 
propietari d’un local al carrer del Nord (núm. 37) perquè posés a disposició del CET aquest espai, que 
abans havia pertanyut a una agrupació de dretes anomenada CEDA. La demanda al propietari de cedir 
al local al CET es feia «siguent per altra part de justícia pel caràcter cultural de dita entitat» i s’havia de 
materialitzar mitjançant un contracte lloguer. La CNT-FAI. El POUM i la UGT, entre d’altres, firmaven el 
10 d’agost de 1936 la petició, que es reprodueix a la fotografia.
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