
Cloenda 2014-2015  
Passejades pel parc 
Sortida a la Serra de Busa
Dimecres 15 de juliol

Campament d’alta muntanya
Pics d’Europa
Del 2 al 16 d’agost 

El reportatge
Una família de múixers!

Aquest estiu 
vacances a la 
muntanya!

4a època · núm. 018 · juliol - agost 2015



5 Senders del 1714
 La Vocalia de Senders engega aquest setembre 

un nou projecte d’excursionisme per a les dues 
properes temporades de senders. Un projecte en 
commemoració del Tricentenari del desenllaç de 
la Guerra de Successió a Catalunya. 

7 Ascenció al cim de l’Aconcagua!
 El cim més alt del continent Americà amb els 

seus 6.962, l’Aconcagua, està situat a la Província 
de Mendoza, a cavall d’ Argentina i Xile, malgrat 
està integrament en territori Argentí. 

10 Una família de múixers! 
 L’origen del mushing, avui en dia entès com a 

una disciplina de l’esport de neu, sorgeix de la 
necessitat de supervivència de l’èsser humà en 
alguns indrets del món. 

 

24 Cloenda · Passejades pel parc 
 Enguany la sortida de final de temporada 

serà a Busa, un espai on trobarem molts 
punts d’interès i que valdrà la pena conèixer-
los, tant per la seva història com també per 
la seva llegenda. 
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Competir i compartir

Les 9 del matí… massís de Sant Llorenç del Munt… la Mola… mirada al cronòmetre… 25 minuts i 13 segons… 
esbufec… impossible COMPETIR a la ultratrail amb aquest temps!

Les 9 del vespre… massís de Sant Llorenç del Munt… la Mola… mirada als estels... 45 minuts… rialles… un 
grup d’amics es disposa a COMPARTIR una vesprada agradable.

Dues mirades ben diferents però... incompatibles? Sincerament penso que NO, sempre i quan entre elles 
hi hagi RESPECTE. Un corredor pot mirar a un caminador amb bons ulls i a la inversa si entre els dos hi 
ha aquest respecte.

Però què pot passar quan el nostre esperit competitiu, que tots portem a dins, passa de sa a malaltís? 
Passa que ens obsessionem i podem arribar a perdre el nord. I què pot passar quan  el nostre esperit de 
compartir ens traeix i de sobte veiem que el que podríem fer com a individu potser no ho podrem fer 
com a grup? Passa que també ens equivoquem i també podem arribar a perdre el nord.  

És important saber escollir bé i saber que tot allò que decidim té conseqüències. Per tant, si decidim 
competir és possible que encara que entrenem en grup pugem sols al podi i si decidim compartir és 
possible que encara que entrenem sols acabem fent cim en grup.

A la societat actual, al mateix temps que les persones estan més connectades gràcies a les xarxes socials, 
també s’exalta el seu ego i això a l’hora de compartir pot crear certes interferències.

I quin és el paper dels Centres i Entitat Excursionistes en aquest aspecte? Doncs personalment crec que 
tenen la missió de potenciar aquestes sortides col·lectives amb els valors que suposen però tampoc posar-
se una bena als ulls i deixar de mirar una realitat que existeix i que demana un espai. Sempre que es faci 
amb el merescut respecte que parlàvem penso que hem de donar cabuda a tothom que vulgui participar 
en una activitat de muntanya.

De fet, gràcies a persones competitives que ens han representat, aquest any el CET s’ha donat a conèixer 
més enllà i és per això que també vull aprofitar per felicitar-les. Parlo de la campiona d’esquí a nivell 
nacional, de les persones que han assolit el repte dels 100 cims i del seu premi literari i fotogràfic i del 
nostre premi com a entitat que ha superat les 2.000 ascensions!!!

Moltíssimes gràcies a tots!!! 

Eva Cervelló
Presidenta

Editorial
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Informacions del Centre
ENTRENAMENT URBÀ AL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA!

NOVES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AL CENTRE!

Activitats físiques i intel·lectuals per als més petits!

Setembre 2015
A partir del curs vinent, la nostra entitat organitzarà per a nens i nenes de 5 a 12 anys, activitats en horari extraescolar 
i diàriament. Aquestes activitats estaran plenament relacionades amb el mon de la muntanya i les dividim en dues 
grans àrees: activitat física i activitat intel·lectual.

En l’activitat física treballarem aspectes tècnics de l’escalada, espeleologia, alpinisme, com són aprendre les tècniques 
de progressió, assegurament, saber davallar, etc, així com postures corporals per saber escalar, saber moure’s  amb 
agilitat, alhora que prenen consciència del què comporten els excessos en l’esport i saber racionalitzar la capacitat 
de sacrifici.

I en l’aspecte intel·lectual, treballarem la geografia del país, del món, saber situar-nos tant en el nostre entorn com 
a nivell mundial, la naturalesa en totes les seves variants, fent jocs, tallers; també ajudar a conscienciar-nos del món 
on vivim, dels recursos que tenim i que en d’altres zones del món no tenen, aprendre a apreciar-ho i estimar-ho.

I mentre fem totes aquestes activitats, anar transmetent d’una manera didàctica i pedagògica “què ens aporta la 
muntanya i quins valors en podem extreure”? I a final de curs, els nois i noies que han participat en les activitats 
ens prepararan un sortida a la muntanya perquè nens i nenes, pares i mares, puguin gaudir d’un cap de setmana 
a la muntanya preparat i pensat per els seus propis fills!

Podeu anar demanant informació al punt d’atenció al soci o a la direcció de correu direcciotecnica@ce-terrassa.cat

A partir del 2 de setembre reprendrem l’activitat d’entrenament urbà amb la possibilitat d’un grup 
de divendres de 7 a 8 del matí. Els grups de dilluns i dimecres de 7 a 8 estan plens.

Recordem que l’activitat té un cost de 3 euros pels socis i de 5 euros pels no socis. 

Es realitza començant a l’exterior de l’entitat per acabar a dins fent exercicis d’estirament i abdominals 
dirigits sobretot pels qui practiquen l’excursionisme.

Si hi ha demanda podem ampliar alguna tarda de 20 a 21 h per qui ho desitgi.

Més informació Teresa Marsal (Telf. 609 00 19 39) o Eva Cervelló (Telf. 667 75 16 96).
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VOCALIA DE SENDERS

Senders del 1714 · Caminem per fer 
història: Una ruta per reivindicar el paper 
de l’excursionisme en la identitat catalana
La Vocalia de Senders engega aquest setembre un 
nou projecte d’excursionisme per a les dues properes 
temporades de senders. En el marc de la commemoració 
del Tricentenari del desenllaç de la Guerra de Successió 
a Catalunya, la Vocalia de Senders inicia un projecte 
basat en la ruta dels Senders del 1714, impulsada per la 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), 
amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’un recorregut pels escenaris més destacables 
de la Guerra de Successió (1702-1714) que suposà la fi de 
l’estat català, de les seves institucions i les seves llibertats; 
llocs emblemàtics carregats d’un gran simbolisme, que 
tenen un excepcional interès patrimonial i paisatgístic, 
i que ofereixen una variada oferta cultural i d’oci al seu 
voltant. L’objectiu de la ruta és relligar-los en un sol 
itinerari, aprofitant la xarxa oficial de senders homologats 
que ja existeix a Catalunya. 

El total d’aquest projecte de la Vocalia de Senders suma 
uns 500 kms. en dos traçats ben diferenciats i amb el 
propòsit de posar en valor, una vegada més, l’excursionisme 
i el coneixement del país.

Organitzadors: Enric Cortés, Joaquim Prunés, Àngel 
Vela i Joan Puig

La samarreta “Senders del 1714” de la 
F.E.E.C., per celebrar el tricentenari

Per celebrar el Tricentenari de la Guerra de Successió a 
Catalunya i poder lluir encara més aquest projecte de 
senders basat en la ruta dels Senders del 1714, la Vocalia 
de Senders ha posat a la venda, per a tots els socis de 
l’entitat, la Samarreta dels Senders del 1714.

A partir del mes de juliol, tots els que us vau inscriure 
durant el mes de juny podreu passar per secretaria 
a recollir la vostra samarreta. A la vegada, se us farà 
entrega d’un díptic dels Senders del 1714. 

En el supòsit que encara hi hagués socis interessats en 
aquesta samarreta i que no s’haguessin pogut inscriure a 
secretaria durant el mes de juny, hi hauria la possibilitat 
d’iniciar una segona inscripció durant el mes de juliol 
per fer una nova comanda de samarretes a la Federació.
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NOU CURS D’EXCURSIONISME PER A ADULTS

“Qui ha dit que és massa tard per aprendre?”

Octubre 2015 - juny 2016
El CET el formen des de els més petits fins al més grans, i tothom hi té cabuda. I és per això, que ja que es fa un curs 
d’excursionisme per infants de 14 a 17 anys, pensem que també en podem fer un per persones que ja han superat 
aqueta edat, i tinguin de des de 18 anys fins a… que cadascú es posi el seu límit, no el posarem nosaltres!

El curs d’excursionisme per a nens de 14 a 17 anys, funciona, i a més, funciona molt bé! Està pensat perquè aquests 
nens, que en molts casos descobreixen el món de la muntanya, puguin fer un tastet de les diferents disciplines dins 
aquest món, perquè després, o es puguin centrar en una activitat en concret o, perquè no, fer una mica de tot!

Així doncs, hem pensat que també hi ha molta gent que, malgrat ja és mes gran, encara no ha descobert tot el que 
ens ofereix el medi natural, o que sí, que ho ha descobert i no té els mitjans tècnics, humans o de coneixements per 
poder fer aquelles activitats que li agraden o li agradaria fer. L’estructura dels curs és molt simple i dilatada en tota 
la temporada, del mes d’octubre fins al mes de juny.

A mitjan de cada mes es fa una sessió teòrica sobre un tema, i a final de mes es farà una sortida sobre aquella matèria 
que s’ha tractat a la sessió teòrica. El programa exacte del curs encara no està definit, però perquè us aneu fent 
una idea, es toca des de seguretat en muntanya, primers auxilis, orientació, meteorologia fins a sortides d’escalada, 
esquí, barrancs, alpinisme, senderisme, espeleologia, etc.

Doncs vinga, al butlletí de setembre i octubre ja sortirà el programa de tot el curs i així ja podreu conèixer amb 
exactitud com està programat el I CURS D’EXCURSIONISME PER ADULTS!

Més informació: direcciotecnica@ce-terrassa.cat o al punt d’atenció al soci del centre.

PRESENTACIÓ: ‘VIATGE A TANZÀNIA · 2014’

Dijous 17 de setembre

Josep Bordas

“Ens va fer il·lusió fer el mític Kilimanjaro, el de las pel·lícules dels 50, que 
només sortia de lluny en la immensitat de la sabana.  

D’altra banda, sembla que allò de les neus eternes del Hemingway aviat 
deixaran de ser-ho, i era una bona ocasió de veure que, tot i que més petites, 
encara hi són.

També vam descobrir una gent molt comunicativa i contenta de viure, amb 
una sensació de manca de radicalisme (cosa ara difícil de veure) i uns colors 
fascinants en tots els aspectes.

I, per últim, com a homenatge a aquestes pel·lícules que dèiem, vam anar de 
Safari (fotogràfic –Mare de Déu!!!-) Per això, després d’haver tingut aquesta 
molt bona experiència, ens ha agradat d’ensenyar-vos-ho.”

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: ‘EL COR DE LES 
MUNTANYES’

Dijous 9 de juliol

Ton Barnils

L’acte comptarà amb la presència de Ton Barnils i David Mengual, autors 
del text i dels dibuixos i fotografies, respectivament, i serà presentat per 
Enric Soler, editor.

Aquest llibre és un dietari que descriu la travessa del Pirineu entre l’Atlàntic 
i la Mediterrània al llarg de gairebé nou-cents quilòmetres per colls, cims i 
tarteres. Es tracta d’una obra eminentment literària per bé que abunda en 
referències històriques, geogràfiques i biogràfiques; amb tot, hi ha un capítol 
final on hi figuren els itineraris i mapes d’aquesta travessa, per poder guiar 
el lector mentre vagi llegint.
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AlpiCET!
AlpiCET és una vocalia que neix amb la intenció de formar un nou grup de 
joves dins de la mateixa entitat per tal de realitzar activitats i pràctiques en 
el camp alpí. Els membres d’aquest grup no busquen pas la formació com 
a alpinistes, sinó que ja disposen de prou experiència i material com per 
practicar les diferents disciplines de manera autònoma (alta muntanya hivernal, 
escalada en roca i gel, esquí de muntanya...) i a bon nivell tècnic. L’objectiu de 
la vocalia és el perfeccionament de la tècnica i la pràctica dels participants 
en les ja citades vessants alpinístiques, a més de gaudir tant de la realització 
de l’activitat com de l’amistat entre companys. De retruc, hi ha la intenció de 
tornar al Centre Excursionista de Terrassa el paper de casa i pedrera de grans 
alpinistes com ja ho fou dècades enrere.

Respecte a les dimensions del grup, es tindrà en compte que un número reduït 
de persones permetrà realitzar de manera més òptima les diferents activitats. 
Els requeriments per participar són, per una banda, que tots els membres siguin 
majors d’edat, socis del CET i estiguin assegurats per la FEEC en la modalitat D 
habilitada i, per una altra, que omplin la sol·licitud d’inscripció que es podrà 
trobar tant a la secretaria com a la pàgina web del CET. Les sortides es duran 
a terme mensualment; totes amb reunions prèvies de preparació i formació. 
Les sortides podran ser d’un, dos o més dies, i es realitzaran els desplaçaments 
amb cotxes particulars. Les disciplines practicades a les sortides aniran en 
funció d’un objectiu a final de temporada que decidiran els integrants del grup.

Volem que el projecte es financïi a través d’una combinació de les aportacions dels participants en forma de matrícula 
i quotes de sortida i amb l’ajuda del CET. No descartem utilitzar el fet de tenir l’entitat com a “germà gran” per 
demanar patrocini a botigues, negocis o empreses del ram de la muntanya i l’alpinisme per finançar-nos. La intenció 
és que, si no hi ha cap entrebanc, el primer AlpiCET comenci el curs 2015-2016.  

Per a més informació, podeu 
escriure al correu electrònic 
alpicet@ce-terrassa.cat

ASCENCIÓ AL CIM DE L’ACONCAGUA!

Febrer - març 2016
El cim més alt del continent Americà amb els seus 6.962, l’Aconcagua, està situat a la Província de Mendoza, a 
cavall d’ Argentina i Xile, malgrat està integrament en territori Argentí. La principal dificultat d’aquest cim és la 
seva considerable alçada, cosa que fa que per fer-lo, hi hagi d’haver un procés d’aclimatació, que per tenir garanties 
d’èxit s’estima en un mínim de 10 dies per la zona, i anar agafant paulatinament alçada. La sortida està programada 
aproximadament des de finals de febrer fins a mitjans de Març del 2016, dates encara per acabar de concretar, ja 
que en aquella zona de l’hemisferi sud estan a les acaballes de l’estiu.

Es preveu una estada d’uns 20 dies, entre viatges i cim, tant per assegurar una bona aclimatació com per tenir 
garanties de poder fer el cim en cas de meteorologies adverses. Malgrat la sortida està oberta a tothom i com és ben 
lògic, les persones que estiguin interessades en fer aquest cim hauran de tenir condicions òptimes, sobretot físiques, 
que avaluarem analitzant el currículum de la persona així com alguna prova mèdica.

El nombre màxim de persones serà de 10 participants. El cost aproximat d’aquest viatge pot rondar els 2500 euros, 
de tota manera, aquest import pot variar tant a l’alça com a la baixa en funció dels vols i permisos per fer el cim, 
que son les partides que s’emporten la major part del pressupost de la sortida. Estem treballant en buscar el màxim 
de subvencions, patrocinis, ajudes, aportacions, perquè el cost de la sortida per a cada participant pugui ser el 
màxim d’econòmic.

Farem una primera reunió preparatòria el proper dilluns 14 de setembre. 
De tota manera, les persones que puguin estar interessades en venir podeu 
enviar un correu electrònic des d’avui mateix, ja que durant aquest estiu 
volem preparar alguna sortida al Pirineu.

Preveiem tancar les inscripcions no més tard del 20 de setembre, sobretot, 
per poder reservar els bitllets d’avió amb la màxima antelació possible. Serà 
per rigorós ordre d’inscripció a la sortida qui tindrà preferència en poder 
estar entre els 10 participants. De tota manera, i si és el cas, es farà un llista 
d’espera per si una de les persones que s’ha inscrit no reuneix les condicions 
físiques òptimes per garantir, a priori, l’èxit de la sortida.

Responsables de la sortida:
Marc Pirla i Xavi Busom 
direcciotecnica@ce-terrassa.cat
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EXPOSICIÓ: ‘UN MÓN DE PLOMES’

Del 2 al 25 de setembre

Xavier Martínez i Perona

“Des de ben petit he estat un aficionat a la natura en 
general i als ocells en particular i des de ben jove ja vaig 
començar a practicar la fotografia de temàtiques diverses, 
tot i que per diferents motius ho vaig abandonar durant 
una bona temporada. 

Però al 2003 i gràcies al Digiscoping (fotografia amb 
una compacta digital acoblada a l’ocular d’un telescopi 
d’observació), es desperta en mi de nou, amb molta força, 
la necessitat de fer fotografia de natura. 

Poc després adquireixo una reflex i un teleobjectiu i 
una part del resultat de tot plegat ho podeu veure a la 
meva exposició Un món de plomes. 

En aquest recull de fotografies he volgut captar detalls 
especials d’aquests admirats animals alats: un gest, una 
mirada, unes textures, l’entorn... moments i emocions. 

Trobareu imatges pausades i tranquil·les, salvatges i 
mogudes, on la composició, els colors i sobretot els ocells 
tenen molt a dir. 

Les instantànies han estat preses a ecosistemes variats 
i amb diverses tècniques fotogràfiques adaptades als 
diferents grups d’espècies que poden observar-se en cada 
un d’ells: ocells marins, de bosc, d’aiguamoll, urbans, esteparis... i per captar cada una d’elles hem d’enfrontar-nos 
a un repte meravellós, doncs depenem d’animals salvatges. Totes elles han estat realitzades a Catalunya.  

Crec que el meus estudis professionals de disseny gràfic m’han ajudat a cuidar, si més no intentar-ho, les composicions, 
els equilibris i els colors. Però el que m’agradaria poder-vos transmetre amb aquestes imatges és l’amor i el respecte 
que sento per la natura, i sobretot les diferents emocions que jo vaig sentir fent-les. 

Espero que us agradin.”

Fotografia de Júlia Martínez

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES · PASSEJADES PEL PARC

Octubre

Fotografies d’Enric Prat

La secció Passejades pel parc organitza una exposició de fotografies realitzades 
durant les sortides. No us ho perdeu!
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Durant el matí de diumenge dia 2 descarregarem l’equipatge 
i el material del camió i que tothom pugui instal·lar-se 
tranquil·lament. El primer àpat serà el mateix diumenge 
al vespre. L’últim àpat serà el sopar de dissabte 15 d’agost. 

Disposarem d’un equip de cuina que prepararà tots els àpats. 
En cas de fer sortides es podrà demanar pícnics durant 
el dia anterior. Aquest any hi haurà l’opció pícnic-taifa. 
Aquell qui estigui interessat en dinar fora i consistent, 
només haurà de passar per cuina i portar el seu tàper/
taifa. (AQUEST ANY NO HI HAURÀ TÀPERS DE PLÀSTIC). 
Com sempre, disposarem d’una zona concreta de pàrquing 
per deixar els vehicles. Això és important, ja que evitarem 
molestar-nos entre nosaltres. El campament tindrà lloc a 
Avín-Onís en una zona d’acampada habilitada per a grups. 

Aprofitarem per celebrar la Festa Major, que tindrà lloc 
el cap de setmana del 8 i 9 d’agost. L’organització d’aquest 
any vol informar que ja té previstes algunes activitats per 
a la Festa Major del campament, tant per als més grans 
com per als més petits. De totes maneres, tots aquells que 
tinguin idees i ganes de fer que surti encara més ben lluïda 
cal que ens ho feu saber als responsables del Campament. 
Aquest any podrem fer FOC DE CAMP!

També volem animar a tots els que tinguin suggeriments 
per a la realització d’activitats (sortides, turisme, visites, 
animació, etc...) que les comparteixin. 
Seran molt benvingudes!

Organització del Campament CET

67è CAMPAMENT D’ALTA MUNTANYA ALS PICS D’EUROPA AVÍN/ONÍS
Si no has decidit què fer durant aquestes vacances, encara ets a temps d’apuntar-t’hi!

· Allarguem el termini d’inscripcions fins al dia 3 de juliol! ·

El campament serà del diumenge 2 d’agost al diumenge 16 d’agost

· Tindrà plaça preferent qui participi els quinze dies 
de campament. Recordeu que la preinscripció 
no assegura la plaça en cas que es superin les 
disponibles.

· Per tal que el Campament es dugui a terme, 
s’han d’inscriure un mínim de 90 persones.

· La inscripció al campament no inclou cap 
assegurança de muntanya. El Centre recomana 
disposar de targeta de federat modalitat C 
(FEDME) o similar. Des del Centre també us 
podem ajudar a tramitar l’assegurança i també 
a través de l’organització.

· Serveis del càmping: supermercat, bar, 
restaurant, piscina, parc infantil, rentadores i 
assecadors (de pagament), buidat de wc químic, 
menjador amb Wifi gratuït.

· Serveis de la zona d’acampada: amb disposició 
de cuina, menjador, dutxes, wc, aigua calenta i 
Wifi. També disposició de tota la resta de serveis 
del càmping propietari d’aquest terreny.

· Serveis propers a la zona d’acampada: bancs, 
metge, farmàcia, bombers, punt d’informació 
turística de la zona, correus i policia; Avin-Onís 
(a 5 minuts del terreny d’acampada).



Existeixen varies modalitats. La més elemental és el 
canicros, que es tracta de correr amb un gos lligat a la 
cintura. També trobem la modalitat amb bicicleta o patinet, 
on normalment només es participa amb un gos, maxim 
2.  El gos que tira d’un patinet sense cadenes tracciona, 
amb tota la seva força, tant el vehïcle com el conductor 
Els vehïcles de tres rodes o tricicles s’usen amb dos, tres 
o quatre gossos. Els vehïcles de quatre rodes els porten 
entre sis, vuit i, fins i tot, deu gossos. Tots els tipus de 
vehicles, 2, 3 ó 4 rodes, sempre disposen d’un bon sistema 
de frenada. Finalment, durant la temporada de neu, a 
mitjans o finals de desembre, s’utilitzen els trineus.

L’origen del mushing, avui en dia entès a més com a una disciplina de l’esport de neu, sorgeix de la 
necessitat de supervivència de l’èsser humà en indrets del món on aquesta tècnica era una de les úniques 
maneres de desplaçament viables. Es tracta d’un transport caracteritzat per l’ús de gossos de tir, que 
s’encarreguen de tirar d’un trineu on es col·loca una persona que els dirigeix, anomenats múixers.

Es tracta d’un transport caracteritzat per l’ús de gossos de tir, que s’encarreguen de tirar d’un trineu 
on es col·locava, antigament, els estris d’una casa i tots els familiars, per tal de fer el trasllat de tota la 
familia a indrets on la caça fos més abundant. En temps més propers, al conductor d’un trineu de gossos 
de tir se l’anomena Musher. 

El terme ‘musher’ prové de la paraula francesa <marche>, 
utilitzada per ordenar al grup de gossos la seva sortida. Les 
races nòrdiques: samoyedos, alaskan malamutes i hukies 
siberiants, ere les mes importants i més utilitzades, per la 
seva adaptació al medi fred i dur. Actualment han passat 
a un segon terme. Ara predominen les races de caçadors i 
barreges d’aquests amb races nòrdiques, per tal de crear gossos 
molt mes rapids i competitius, però no pas millor adaptats 
a un medi hostil. El cas de la família de múixers d’aquest 
reportatge no es tracta pas d’un cas de supervivència. És 
una opció de vida conviure grans i petits amb 16 siberian 
huskies amb els quals comparteixen l’afició del múixing, 
els entrenaments, les competicions i, sobretot, el dia a dia 
qüotidià d’una familia amb 4 infants. L’amor incondicional 
cap als seus gossos els caracteritza per sobre de tot. 

Modelitats amb o sense neu

El reportatge
Una família de múixers!

Els gossos  són descendents directes dels llops. Són animals 
seleccionats genèticament per, èsser independents, llestos, 
supervivents nats i per realitzar la tasca d’arrossegar 
feixigugues càrregues en condicions metereologiques 
molt adverses. 

El husky siberià és el gos de tir més resistent i capaç 
de correr un munt de quilòmetres sense baixar el seu 
rendiment durant hores. No obstant, cada gos té una funció 
concreta. N’hi ha que són bons gossos guia i d’altres que 
s’encarreguen de posar la força i la resistència suficient 
per arrossegar el vehïcle amb el múixer i el handler.

Descendents dels llops

Per a més informació, podeu contactar amb els responsables de la vocalia a través del correu electrònic txellixavi@vadellops.cat
Si voleu veure més fotografies del reportatge, ho podeu fer a través de la galeria d’imatges del web www.ce-terrassa.cat

En Pirata

La Saphira
La Txell.
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D’esquerra a dreta trobareu; a en Roc i a en Jan. Tots dos de 13 anys. Na Meritxell, l’Adriana, la Sabina (de 9 i 10 anys 
respectivament) i en Xavier. En Jan i en Roc van començar plegats l’afició per les curses de gossos de trineu. En Jan l’any 
2014 va ésser Campió d’Espanya infantil, i en Roc sots-campió. En Xavier també va ésser Campió estatal. Tots en categoria 
de trineu i 2 gossos, en neu. En Xavier ha estat també campió nacional amb 4 gossos nòrdics, tant en terra com en neu, 
diversos cops. Ell i la seva dona, la Meritxell, van participar a l’última Pirena, obtenint com a recompensa el Premi 
especial Affinity ‘al Respecte als Gossos’ per ser l’equip de gossos que va finalitzar els 15 dies de competició en millor 
estat físic. Aquesta temporada, 2015, en Roc ha estat 3r al podi nacional i primer al Català. En Jan 4t al nacional i 2n al 
Català, tots 2 en la modalitat de neu. Al mateix campionat, en Xavier va aconseguir una 3a posició amb 4 gossos nòrdics.

Na Meritxell i en Xavier comenten que els agradaria moltíssim compartir aquesta afició amb qualsevol infant o adult 
que sentis i compartís el seu mateix amor pels gossos. A partir d’aquí s’ofereixen a “educar” i ajudar a qualsevol sòcia o 
soci a iniciar-se en aquest esport. A hores d’ara, la secció de múixing del Club d’Esquí està formada pels següents socis 
del Centre Excursionista de Terrassa: Jose Manuel Portero, canicrosser de Vacarisses; Josep Farell, canicrosser de Terrassa; 
Francesc (Kiko) Vallespir, múixer  de Tortosa. Internacional, 3r al Mundial del 2013; Natalia Garcia, múixer de Dosrius. 
La primera “dama múixer” de tot l’estat, amb gairebé 20 anys d’experiència; Pablo Ruiz, múixer de Castellgalí; Oscar 
Lapeña, múixer de Santpedor; Lluís Cruz, múixer de Viladecavalls; Roc Farnós, múixer infantil de Viladecavalls; Jan 
Rigol, múixer infantil de Viladecavalls; Francesc Xavier Farnós, múixer de Viladecavalls.

Dins les activitats previstes per aquesta temporada 2015-2016, intentarem dur a terme: Curs de formació/iniciació de 
canicross; Organització d’una Master Class en alimentació i primers auxilis per a gossos; Confecció i enviament d’ofertes 

per a tots els socis del Centre en aliments per a gossos. 
Directament del proveïdor de pinso de tota aquesta família 
de múixers, el mateix pinso que gasten els seus atletes; Des 
de la Secció  de Múixing amb el suport d’en Pere Mesalles 
com a president del Club d’Esquí, s’ha sol·licitat a la FCEH,  
l’organització dels Campionats de Catalunya de Múixing 
en Terra. En el cas que no es concedeixi l’organització a la 
nostra entitat s’ha decidit a organitzar una cursa puntuable 
per la Lliga Catalana de Múixing i Canicross; Participació, 
per part de tots els membres de la secció, als campionats 
estatals i catalans de terra i neu de múixing.

Vocalia de múixing

La família de múixers.

En Xavier
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA
Secció de fotografia

TERTÚLIES 
FOTOGRÀFIQUES

· 6 i 20 de juliol

Xerrades sobre Fotografia Elemental 
a càrrec de Virgili Vera

Per a aficionats, obert a tothom i gratuït. L’horari és de 16:00 a 
19:00, dos dijous al mes.
Els dies de les xerrades amb la informació de cadascuna s’anunciaran 
al web del C.E.T.

Més informació: virgilivera@gmail.com

PROJECCIONS

· 13 i 27 de juliol

Fotografies de Roser Alegre.
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Secció de Ciències 
NaturalsGRUP D’ORNITOLOGIA

SOPAR DE “L’ENGANYAPASTORS”
Dissabte 11 de juliol

Us podeu posar en contacte amb els responsables del grup, per confirmar l’assistència a l’activitat 
de tarda i el sopar posterior.

Els interessats en participar al Projecte Orenetes us podeu posar en contacte amb els responsables del 
grup, per tal de seguir les indicacions de recopilació de dades pel cens d’oreneta cuablanca (Delichon 
urbicum) als diferents barris de Terrassa. 

Període del 15 de juny al 31 de juliol.

PROJECTE ORENETES

Juny · juliol

Reunió dimecres, dia 2 de setembre

Recordeu-vos que es fa una reunió mensual i que ens trobarem a 
partir de les 20:00h al local de ciències del Centre per tal de preparar 
les activitats, etc. 

Setembre

El grup a les Basses de Can Dimoni, abril de 2015

Més informació del grup a: http://ocellsceterrassa.wordpress.com/
Telèfons i correus electrònics de contacte: 
Toni Sanllehí 661 406 716 · tsanllehi@yahoo.es
Enric Sanllehí 656 913 770 · esanhelli@yahoo.es
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Secció d’Investigacions 
Subterrànies

Com cada any a l’estiu es farà el cicle de DIMARTS a la 
FRESCA, que començarà el 30 de juny i finalitzarà el 28 
de juliol. Recordem que s’ha d’estar assegurat amb la 
llicència corresponent. 

Per a més informació, consulteu els canals habituals de 
comunicació de la SIS (fòrum, facebook...).

Biblioteca de la secció:

“El conflent subterrani cova Lachambre” La cova més 
gran de Catalunya 26,8 km. Donació per part del seu 
autor Joan Borràs i Xavier.

CAMPANYA D’EXPLORACIÓ A 
LA VALL DE MOÑETAS, PICS 
D’EUROPA 
Del 25 de juliol al 15 d’agost
Enguany és la 31 edició d’aquesta campanya d’estiu per 
a explorar les cavitats de la zona de la Vall de Moñetas. 
Es celebrarà entre el 25 de juliol i el 15 d’agost. 

Aquells que vagin al campament, que no dubtin a visitar-
nos i descobriran els secrets d’aquest món subterrani.

SECCIÓ D’INVESTIGACIONS 
SUBTERRÀNIES

DIMARTS A LA FRESCA 
Del 30 de juny al 28 de juliol
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Dimarts a la fresca 2014

Cova de Sant Llorenç



Secció d’Excursionisme
HORITZONS

Fitxa tècnica
Sortida: a les 5 de la tarda davant del Centre Cultural

Tornada aprox.: 2 de la nit.

Distància  de l’itinerari: 10 Km

Desnivell: + 120m. – 120m.

Dificultat: FÀCIL.

Material: FORÇA AIGUA, estem a juliol i fa calor. Roba 
fresca, sabates d’aigua, banyador i tovallola per si us 
voleu banyar, barret i crema solar. No cal portar sopar, 
soparem en un restaurant de la zona.

Preu: 22 euros si heu fet més de 4 sortides, 28 euros 
si heu fet 2 o més sortides, 35 euros si no heu vingut a 
cap sortida.

Inscripcions: a la Secretaria del CET i a través del web 
del CET www.ce-terrassa.cat.

Data límit d’inscripció: dijous 9 de juliol.

Molt important: Cal que tingueu la llicència/assegurança 
federativa. En cas contrari, heu de contractar l’assegurança 
temporal a Secretaria (2 euros per dia).

Vocals: Pep Mas

Més informació:  
Pep Mas 635 451 521

Dissabte 11 de juliol

Aquesta és una experiència que mai no hem fet a Horitzons, una sortida sorpresa sense saber el destí, que solament 
saben on anem part d’algunes persones de l’organització i el xofer que ens portarà fins al lloc de partida.

Així doncs, us convidem a ser valents i a trencar la rutina de sortir d’hora al matí i fer-ho a la tarda. Podeu engrescar 
als de casa, als que no estiguin gaire avesats a caminar, ja que es tracta d’una passejada per un lloc força pla sense gaire 
desnivell. La bona companyia i germanor està garantida.

BONES VACANCES I FINS L’OCTUBRE!

SORPRESA! 
PASSEJADA DE TARDA AMB SOPAR VORA L’AIGUA
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Secció d’Excursionisme
VOCALIA DE SENDERS

Introducció

En el marc de la commemoració 
del Tricentenari del desenllaç de la 
Guerra de Successió a Catalunya, 
engeguem aquest setembre un nou 
projecte d’excursionisme per a les 
dues properes temporades de senders, 
basat en la Ruta dels Senders del 1714, 
impulsada per la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC), 
amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya. 

Es tracta d’un recorregut pels 
escenaris més destacables de la 
Guerra de Successió (1702-1714) que 
suposà la fi de l’estat català, de les 
seves institucions i les seves llibertats; 
llocs emblemàtics carregats d’un gran 
simbolisme, que tenen un excepcional 
interès patrimonial i paisatgístic, i que 
ofereixen una variada oferta cultural 
i d’oci al seu voltant. 

L’objectiu d’aquesta ruta és relligar-
los en un sol itinerari, aprofitant la 
xarxa oficial de senders homologats 
que ja existeix a Catalunya, i amb el 
propòsit de posar en valor, una vegada 
més, l’excursionisme i el coneixement 
del país. La commemoració del 
Tricentenari vol promoure la memòria 
de la nostra història, amb la vista 
posada cap endavant i aprofitar per 
suscitar un debat sobre el nostre present 
i futur col·lectius. Commemorar és 
reviure la memòria de les persones. 
Recuperar les vivències, els llocs i els 
fets. Catalunya no és una nota al peu de 
la Història. N’hem estat protagonistes 
i volem continuar imprimint-hi les 
nostres experiències col·lectives, de 
la mà de la resta de nacions del món. 

La identitat de Catalunya és ben viva. 
Els arguments els trobem als carrers, 
els pobles i les ciutats; en el treball 
constant i diari dels seus homes i dones; 
en la música de la seva llengua; en els 
valors que ens identifiquen i ens fan ser 
poble. I és tot això el que ens esperona a 
continuar sent. La història ens convoca. 
Caminem cap al futur, amb naturalitat 
i fermesa. La Ruta dels Senders del 1714 
és un recorregut pels deu escenaris on 
van succeir els episodis històrics més 

Senders del 1714: Caminem per fer història. 
Una ruta per reivindicar el paper de l’excursionisme en la identitat catalana.

destacables de la Guerra de Successió a 
Catalunya: una posada en valor de més 
d’una cinquantena de monuments i 
espais històrics destacats de la Guerra 
de Successió estructurats en deu 
nodes centrals, vint Viles Cremades, 
municipis que van ser creats i saquejats 
durant la guerra, i una vintena més 
agrupats sota el concepte d’Espais 1714, 
indrets destacables per les batalles, pels 
personatges, pels setges o pels conjunts 
emmurallats que s’hi conserven. 

Els deu punts clau de la ruta són els 
monuments de la Seu Vella de Lleida, la 
Universitat de Cervera, l’Ermita de Sant 
Sebastià a Vic, els castells de Cardona 
i de Talamanca, les torres de defensa 
com la Manresana, a Els Prats de Rei, 
o la Torre Solsona, a la fortificació de 
Castellciutat de la Seu d’Urgell, les 
ruïnes del Born de Barcelona o les 
cases on va viure Rafael Casanova a 
Moià i Sant Boi de Llobregat. La Ruta 
ens descobrirà els monuments més 

emblemàtics dels escenaris de 1714 i ens 
traslladarà al període de la Catalunya 
moderna apropant-nos a l’interessant 
llegat artístic del barroc. 

Basant-nos en la ruta original 
dels Senders del 1714, impulsada 
i creada per la FEEC, hem creat la 
nostra pròpia ruta, lleugerament  
modificada, per adaptar-la millor a 
la nostra manera de fer, a la nostra 
logística, escollint aquells itineraris, 
llocs, indrets i paisatges que hem 
considerat més atractius des del punt 
de vista excursionista i muntanyenc, 
i evitant, en tot el possible, les zones 
més urbanes. 

Com a resultat, hem dissenyat dos 
traçats ben diferenciats que solquen 
Catalunya de sud a nord, que sortiran 
de punts diferents però que es trobaran 
en el punt final; dos traçats que farem 
en les dues properes temporades dins 
del cicle Senders de Gran Recorregut.
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Castell de Talamanca

‘Les muntanyes uneixen,

els homes divideixen’
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Ermita de Sant Sebastià (Vic)

Secció d’Excursionisme
VOCALIA DE SENDERS

Descripció dels itineraris

Aquests dos grans itineraris seguiran 
fidelment el traçat original de la FEEC 
en un percentatge molt alt, evitant les 
parts urbanes i l’asfalt de les carreteres 
quan ha estat possible. 

S’han suprimit els trams que 
travessen les comarques del Baix 
Llobregat, el Barcelonès i part del 
Vallès Occidental, així com els trams 
de la Catalunya occidental entre 
Lleida i Cervera, per considerar-los 
menys importants des del punt de 
vista excursionista i perquè s’havia 
de retallar per algun lloc el traçat 
original degut a la seva llargària, d’uns 
650 kms, impossibles de dur a terme 
en dues temporades. 

Com a conseqüència, dels deu 
escenaris més destacables de la Guerra 
de Successió que té la ruta original, 
nosaltres en visitarem sis: el Castell 
de Talamanca, la Casa-Museu Rafael 
Casanova a Moià, l’ermita de Sant 
Sebastià a Vic, la Torre de la Manresana 
a Els Prats de Rei, el Castell de Cardona 
i la Torre Solsona, a la fortificació 
de Castellciutat de la Seu d’Urgell, 
sumant un recorregut total d’uns 500 
quilòmetres aproximadament. 

La primera temporada (2015-2016), 
que iniciarem aquest proper mes 
de setembre, estarà dividida en 11 
etapes i recorrerà la part més oriental 
del recorregut, entre les poblacions 
de Terrassa i Gósol. Trepitjarem les 
comarques del Vallès Occidental, el 
Bages, Osona, el Ripollès i el Berguedà. 

Des de Terrassa ens endinsarem en el 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
per assolir la Mola i davallar a Mura 
visitant les Coves de Mura. Seguirem 
cap a la vila de Talamanca fent una 
visita al Castell de Talamanca, on es va 
viure la darrera victòria aliada abans 
de la capitulació de Barcelona. 

Continuarem, tot seguint gran part 
del GR 3, per Monistrol de Calders i 
Moià, on visitarem la Casa Museu Rafael 
Casanova, on va néixer l’heroi de la 
defensa de la ciutat de Barcelona durant 
el setge de 1714.  Travessarem la Plana 
de Vic, tot passant per Santa Eulàlia de 
Riuprimer i Vic, assolint el turó on es 
troba l’Ermita de Sant Sebastià, on va 
tenir lloc el famós Pacte dels Vigatans, 
el 17 de maig de 1705.  Seguirem per 
Manlleu, Sant Hipòlit de Voltregà i 
Sant Quirze de Besora, per entrar al 

Ripollès per Ripoll i Campdevànol. El 
tram final del recorregut ens portarà 
per Sant Pere d’Aüira i la serra de Santa 
Magdalena, per arribar a Castellar de 
n’Hug i les Fonts del Llobregat. Seguint 
el traçat del GR 4, i sota el Puigllançada 
i la Tossa d’Alp arribarem a la vila de 
Bagà, i conclourem la temporada al 
poble de Gósol.  La segona temporada 
(2016-2017) també estarà dividida 
en 11 etapes i solcarà la banda més 
occidental, i també segurament més 
desconeguda, entre les poblacions de 
Jorba i Gósol. 

Com veieu, Gósol és el punt de 
referència on es trobaran els dos 
itineraris al final de cada recorregut. En 
aquesta segona temporada, travessarem 
les comarques de l’Anoia, el Bages, el 
Solsonès, l’Alt Urgell i el Berguedà. 

A grans trets, recorrerem pobles com 
Els Prats de Rei, visitant la Torre de la 
Manresana, que va ser l’observatori 
d’una important batalla l’any 1711; 
travessant la serra de Castelltallat, 
pujarem cap a Cardona, visitant també 
el seu imponent castell, que va ser el 
darrer fortí austriacista a capitular 
durant la Guerra de Successió. 
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Secció d’Excursionisme
VOCALIA DE SENDERS

Torre de la Manresana (Els Prats de Rei)

Seguirem ascendint cap a Solsona i 
Sant Llorenç de Morunys. Travessarem 
el Segre per Organyà, per ascendir 
tot seguit la serra de Prada i tornar 
a davallar a Noves de Segre i La Seu 
d’Urgell, on visitarem la Torre Solsona, 
a la fortificació de Castellciutat, un 
lloc d’importància estratègica pel 
seu domini visual sobre les valls 
del Segre i del Valira, la principal 
defensa pirinenca durant la Guerra 
de Successió. L’últim tram de la ruta 
ens menarà des de La Seu d’Urgell a 
Fórnols del Cadí i Gósol.

SENDERS DEL 1714 - CAMINANT PER LA HISTÒRIA. TEMPORADA 2015–2016

Us encoratgem a tots a seguir amb nosaltres aquest primer traçat per la història de Catalunya, des de Terrassa fins a Gósol.  
El traçat l’hem estructurat en 11 etapes, amb un recorregut total aproximat de 254 quilòmetres i uns desnivells de 9.000 metres 
de pujada i 8.000 de baixada, aproximadament. Tot seguit us oferim el calendari de les etapes que tenim previst per aquesta 
nova temporada, llevat de les modificacions ulteriors que hi puguin haver. Preneu-ne bona nota i reserveu-vos aquestes dates:



PETITES TRAVESSADES FAMILIARS
Secció d’Excursionisme

L’itinerari ressenyat combina a la 
perfecció una agradable passejada 
en plena natura i un recorregut per 
un bon exemple de la història i de 
l’arquitectura d’aquesta comarca. 
Interessant ruta circular plena de 
sorpreses, que s’emmarca per paratges 
d’especial interès i de bon fer. 

Establim el punt de sortida i 
arribada en el petit i tranquil poble de 
Tavèrnoles i l’itinerari ens acosta per 
alguns dels indrets més emblemàtics, 
amb molt significat històric i de 
gran bellesa, que anirem trobant 
al llarg del dia. 

Uns indrets màgics, misteriosos 
i plens d’encants que ens tenen 
preparades moltes sorpreses. 

Abandonem el poble per un corriol 
poblat d’alzines, roures i boixos que 
a poc a poc es va enlairant i que ens 
obsequiarà ben aviat en l’observació 
des d’un mirador natural, si la boira 
ens ho permet, molts dels nuclis 
habitats arreu de la plana de Vic. 

Vist això, continuem pujant una 
mica més per aquest caminoi que de 
seguida planeja i ens aproparà a l’antic 
castell de Savassona (actualment de 
propietat privada) documentat ja a  

20 de setembre 2015 Tavèrnoles Osona del 7 al 17

25 d’octubre 2015 Caminant pel Massís de les Gavarres Empordà del 12 al 22

22 de novembre 2015 Serra dels Tossals Berguedà del 9 al 19

20 de desembre 2015 Camí de les Bateries Tradicionals Neules Baix Llobregat del 7 al 17

24 de gener 2016 Castell d’Escornalbou Baix Camp de l’11 al 21

28 de febrer 2016 Castell de Burriac Maresme del 15 al 25

20 de març 2016 Tossal de la Baltasana Baix Camp del 7 al 17

17 d’abril 2016 Cap Norfeu Alt Empordà del 4 al 14

22 de maig 2016 Roca de Canalda Solsonès del 9 al 19

18 i 19 de juny 2016 CLOENDA DEL CICLE PANTICOSA Alt Aragó del 8 al 16

Inscripcions

CCXXXVIII (2a època)
TAVÈRNOLES I LES SEVES RODALIES (OSONA)
Diumenge 20 de setembre

l’any 921, i a la seva església romànica 
de Sant Pere, construïda al segle XI, 
que és just a tocar. 

Represa la caminada arribem al 
bosc màgic de l’herbat i amable Pla 
de Savassona, al qual hi accedim per 
un camí enllosat d’època medieval, 
on hi trobarem restes ibèriques. 

Indret amb pedres gegantines 
i misterioses, com la curiosa roca 
Pedra dels Sacrificis (el jaciment 
més rellevant del conjunt, d’unes 
400 tones de pes), El Dau (enorme 
bloc de gres), la Pedra de les Bruixes, 
i la Pedra de l’Home, amb gravats 
rupestres que van des del neolític 
fins a l’edat mitjana. 

Per un estret senderó amb l’últim 
tram per una interessant escala 
de pedra medieval, pujarem a la 
reconstruïda capella preromànica 
de Sant Feliuet, del segle X, que 
és un exemple de l’arquitectura 
preromànica de l’edat mitjana dalt 
d’un alterós turó, que ens regala una 
gran panoràmica sobre la conca del 
Ter, el castell i la casa de Savassona 
que ja haurem visitat poc abans. 

A costat de l’ermita hi veurem 
sepultures antropomorfes i basses 

medievals excavades a la roca. 

Baixarem de l’ermita tot reculant 
el corriol que ens hi ha portat, després 
d’haver-nos embadalit una estona 
amb el paisatge. 

Feta complida visita del lloc 
prendrem un pintoresc i ombrívol 
senderó en franca davallada, on 
veurem senyals del Meridià Verd, 
que ens encaminarà cap al castell 
de s’Avellana (en estat lamentable i 
ruïnós), esplèndid mirador natural 
sobre una roca, i poc després al 
restaurat monestir de Santa 
Magdalena de Conangle, d’origen 
romànic, de l’any 1231, amb dilatades 
vistes panoràmiques i un interessant 
claustre amb la tomba d’un rector de 
Tavèrnoles amb inscripcions gravades. 

Un bon lloc per parar-s’hi a escoltar 
el silenci i... dinar (de motxilla). 
Enllestit el tema gastronòmic ara ja 
donem inici a la tornada desfent les 
nostres passes per retornar al Castell 
de s’Avellana i des allà, tot baixant 
per un fascinant caminoi, entre 
tofuda vegetació, que ens conduirà 
a la porteria  del mas de Palou al lloc 
on ens esperarà l’autocar per anar a 
trobar-nos amb els companys que no 
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El passat 19 d’abril vàrem 
programar una excursió al Massís de 
les Gavarres però una forta tempesta, 
amb un llamp que ens va caure molt 
a prop i ens va donar un bon ensurt i 
una bona calamarsada, ens va obligar 
a desistir i a mig matí vàrem tornar 
cap a casa. 

Tot i que en guardem un bon 
record, perquè varem acabar al nostre 

CCXXXIX (2a època)
CAMINANT PER L’ENTORN DEL MASSÍS DE LES GAVARRES
Diumenge 25 d’octubre

local del carrer Sant Llorenç on ens 
vam cruspir el dinar que portàvem 
amb un ambient d’ agradable 
germanor ens vam quedar amb la 
recança de no haver pogut conèixer 
l’itinerari preparat. És per això que 
hem decidit tornar a fer l’excursió i 
ho hem preparat per al 25 d’octubre. 

En el butlletí del març i abril hi 
havia la ressenya, però per si algú 

PETITES TRAVESSADES FAMILIARS
Secció d’Excursionisme

Lloc i hora de sortida: Estació 
d’autobusos de Terrassa, a les 7 
del matí.

Desplaçament: en autocar.

Desnivell: +450 m. -450m.

Temps de marxa: unes 4 hores i 
mitja.

Dificultat: BAIXA

Recomanacions: pals per caminar, 
calçat adequat, aigua i capelina.

Tornada: a la vesprada

Pressupost: 15 euros els socis i 25 
euros els no socis.

Inscripcions: del 7 al 17 de 
setembre.

Informació: Manel Salvador 93 780 
54 78; Màrius Ferrer 93 788 92 80; 
Jaume Prunés 600 48 33 59.

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

Propera sortida: 25 d’octubre 
Caminant pel Massís de les 
Gavarres.

Molt important: Cal que tingueu la 
llicència/assegurança federativa. 
En cas contrari, heu de contractar 
l’assegurança temporal a 
Secretaria (2 euros per dia).

Per a més informació:  
www.vocaliaptf.blogspot.com.es

hagin vingut a caminar i tots junts 
iniciar el retorn cap a Terrassa. 

Però abans, si les ganes i l’horari 
ens ho permeten, hi ha la possibilitat 
de fer una ullada a un forn de calç 
que té una escala metàl·lica interior. 

Els companys que no facin 
l’excursió a peu poden quedar-se a 
esmorzar a Tavèrnoles (can Colomer o 
can Roquet), visitar l’església de Sant 
Esteve de Tavèrnoles i traslladar-se 
amb l’autocar al monestir de Sant 
Pere de Casserres i tornar a Tavèrnoles 
per dinar. 

no el conserva, la transcrivim a 
continuació i us hi esperem. Vàrem 
escollir Romanyà de la Selva com 
a punt de sortida i arribada de 
l’itinerari. 

Després d’esmorzar (cadascú se’l 
porta), trobarem un bar restaurant, 
refugi que ens servirà tota mena de 
begudes i altres coses, si volem. 
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Secció d’Excursionisme
PETITES TRAVESSADES FAMILIARS

Lloc i hora de sortida: Estació 
d’autobusos de Terrassa, a les 6:30 
del matí.

Desplaçament: en autocar.

Desnivell: +390 m. -390m.

Temps de marxa: unes 5 hores

Dificultat: BAIXA

Recomanacions: pals, calçat 
adequat, aigua, esmorzar i dinar.

Tornada: a la vesprada

Pressupost: 15 euros els socis i 25 
euros els no socis.

Inscripcions: del 12 al 22 d’octubre.

Informació: Jaume Galofre 93 785 
11 23; Mercè Torras 93 788 32 83.

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

Propera sortida: 22 de novembre 
Serra dels Tossals.

Molt important: Cal que tingueu la 
llicència/assegurança federativa. 
En cas contrari, heu de contractar 
l’assegurança temporal a 
Secretaria (2 euros per dia).

Per a més informació:  
www.vocaliaptf.blogspot.com.es

Primerament visitarem l’església 
romànica de Sant Martí, del segle 
X, situada a Romanyà i que segons 
diu la història és el patró dels 
soldats, cavallers i sastres. Després, 
i ben a prop del poble, trobarem la 
Creu de Terme, d’estil modernista, 
inaugurada l’any 1904. Seguirem 
fent camí i ben a prop, trobarem 
el menhir de la Murtra, datat entre 
3000-2500 a.c. Aquest menhir en 
forma de fal·lus, ha creat l’interès 
de molts estudiosos. 

Seguint l’itinerari, no molt 
lluy trobarem el petit cementiri, 
on  hi ha la tomba de l’escriptora 
Mercè Rodoreda. Molt a prop i ben 
senyalitzat, veurem el conjunt 
megalític de la Cova d’en Daina. 

Aquest dolmen està considerat com 
un dels més importants de Catalunya. 
Un cop coberta l’etapa de monuments 
històrics, reprendrem la caminada 
per un sender GR 92-1, on podrem 
veure diferents cruïlles de camins, 
tant a l’esquerra com a la dreta, 
fet que fa que s’hagi de parar força 
atenció per no equivocar-se. Seguirem 
aquesta pista, que ens portarà a prop 
del dolmen del Roquet, un dolmen 
molt petit i de poc interès històric. 

Potser al tornar, si anem bé de 
temps, el visitarem, ja que només 
està a 5 minuts. Seguim camí amunt, 
cada vegada menys pendent fins a 
trobar la font de la Ruda, una petita 
font mig abandonada i sense cabdal 
d’aigua. A uns 10 minuts més enllà 
en trobarem una altra, la font Josepa, 
aquesta pel contrari té bona aigua i 
en baixa força. 

En aquest punt i de tornada, 
aprofitarem per dinar. Uns metres 
més endavant, ens toparem amb una 
pista asfaltada, que seguirem uns 800 
metres fins que trobem a la nostra 
esquerra Can Llac i més endavant 
una nova pista que ens portarà al 
coll del Matxo Mort, la seguirem fins 
al coll i després girarem a la dreta 
fins a trobar una casa de pagès, Can 
Sitges. En aquests trams de camins, 
podrem observar la vegetació de 
sureres, roures, castanyers, etc. 

La pista continua cap a la dreta 
fins a un punt on hi ha un caminoi 
que va cap a l’esquerra i molt a prop, 

ja trobarem el Cim  del Puig de la 
Gavarra (538 m) on hi ha un vèrtex 
Geodèsic. Des d’aquest cim, veurem 
davant nostre el Puig d’Arques (535 
m), on es troba l’estació meteorològica 
del Servei de Catalunya i punt de 
vigilància dels voluntaris forestals. 

Des d’aquest punt, podrem gaudir 
del mirador del Puig d’Arques amb 
una vista excepcional. A uns metres 
del mirador, trobem el dolmen 
del Puig d’Arques, restaurat, amb 
una antiguitat de 3000 anys a.c. 
Des d’aquest punt començarem el 
retorn, un tros per la mateixa pista 
d’arribada i després per un corriol 
que vàrem trobar fins arribar a la 
pista asfaltada, seguirem la pista fins 
arribar a la font Josepa, on dinarem. 

Després continuarem pel mateix 
camí, però de baixada i en 60-70 
minuts, arribarem a Romanyà de 
la Selva. Agafarem l’autobús fins 
a Calonge per retrobar-nos amb la 
resta del grup i anar cap a Terrassa.

Pels que no fan l’excursió

Hem previst 2 itineraris d’una 
manera molt descansada per poder 
fer la ruta literària de la Mercè 
Rodoreda. És un camí planer amb 
força indicacions on es reflecteixen 
escrits dels seus llibres més 
importants. Aquestes indicacions 
acaben al Mirador de les Mirandes. 

A la tornada a Romanyà, a més a 
més de visitar l’església de Romanyà, 
es pot visitar la Creu de Terme, el 
menhir de Murtra, el cementiri de 
Romanyà, on hi ha la tomba de la 

Mercè Rodoreda i el dolmen de la 
Daina. Tots aquests monuments van 
acompanyats de plafons explicatius. 

Recomanació pels que no fan 
l’excursió: hauríeu de fer un esforç 
per visitar-ho tot. El camí dels 2 
itineraris són totalment planers i 
teniu temps suficient per assolir-ho. 
Després, l’autobús dels que no fan 
la sortida anirà cap a Calonge, on 
es visitarà el Castell per fora i a la 
mateixa plaça del Castell hi ha uns 
bancs i baranes per poder-hi dinar. 
En aquest punt, ens trobarem amb 
els caminadors per tornar cap a 
Terrassa.
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Secció d’Excursionisme
PASSEJADES PEL PARC

Fitxa tècnica
Lloc i hora de sortida: a l’estació d’autobusos a les 6:00 del matí.

Tornada: entre les 20 i les 21 h.

Desplaçament: en autocar.

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

Inscripcions: a Secretaria i a través del web entre l’1 i el 14 de juliol.

Recomanacions: cal tenir una certa preparació física, portar roba 
adequada  en cas de pluja, calçat adequat, crema solar i barret per al sol. 
És aconsellable portar pals d’ajut per caminar. Cal portar esmorzar, dinar i 
sobretot begudes, ja que estem parlant del mes de juliol.

Molt important: Cal que tingueu la llicència/assegurança federativa. En cas 
contrari, heu de contractar l’assegurança temporal a Secretaria (2 euros per dia).

Més informació: Jaume Galofre (686 380 835), Ricard Navarro (608 422 
495), Jaume Prunés (600 483 359)

Opció 1

Sant Lleïr de la Vall d’Ora, Sant Pere de Graudescales, Ermita de Sant 
Cristòfol, El Cogul, Mirador de la creu de Capolat, el Capolatell “presó”, Font 
dels Espedreguers, Serrat de la Capella i Alberg de la Selva.

Desnivell: + 900 – 674 m. Recorregut: 18’5 kms.

Durada aproximada: 7 hrs.

Opció 2

Sant Lleïr de la Vall d’Ora, Sant Pere de Graudescales, Sant Cristòfol, 
Mirador de la Creu del Capolat, El Capolatell “la presó”, Font dels 
Espedreguers, Serrat de la Capella i Alberg de la Selva.

Desnivell: + 674 – 514 m. Recorregut: 16 kms.

Durada aproximada: 6 hrs.

Opció 3

Sant Lleïr de la Vall d’Ora, Sant Pere de Graudescales, Sant Cristòfol, Font 
dels Espedreguers, Serrat de la Capella i Alberg de la Selva

Desnivell: 620 – 500 m. Recorregut: 13 kms.

Durada aproximada: 5 hrs.

Dimecres 15 de juliol

Enguany la sortida de final de 
temporada serà a Busa, un espai on 
trobarem molts punts d’interès i 
que valdrà la pena conèixer-los, tant 
per la seva història com també per 
la seva llegenda, si afegim que Busa 
és una fortalesa natural envoltada 
per grans precipicis, entre ells “la 
presó”-anomenada Capolatell-  que 
és el nom de l’avenc.  Aquest espai 
té una passarel·la metàl·lica que és 
per on s’hi entra. Aquí, la història 
diu que durant les guerres carlines 
i del francès dels anys 1800 i escaig, 
servia com a presó per a tots els 
soldats capturats i que podien escapar. 
Es deia que molts es llançaven al 
precipici per no patir més de gana 
i fred. Iniciarem l’excursió al petit 
lloc de Sant Lleïr de la Vall d’Ora (740 
m.) Veurem en primer lloc el petit 
monument de Guifré I el Pilós (anys 
840-897), amb un plafó que explica 
la seva història;  també veurem un 
petit museu, una serradora molt 
antiga i un pont medieval; després 
caminarem  vers el Mas Pujol, que ens 
portarà a Sant Pere de Graudescales 
(840 m.) on esmorzarem. Seguirem 
un sender que surt d’allà mateix i 
que ens portarà a una petita vall 
força redreçada amb una vegetació 
espessa amb moltes varietats d’arbres 
i a poc a poc el caminet ens conduirà 
fins a una pista forestal que ens 
portarà al coll de les Collades (1.292 
m.). En aquest punt entrem ja al 
pla de Busa. Davant nostre tenim la 
casa Bertolina. Seguirem la pista, ja 
planera fins a trobar l’Ermita de Sant 
Cristòfol (1.380 m.), seguirem fins  a 
la casa de la Vila. Des d’aquest punt 
les persones que facin la caminada 
més llarga pujaran dalt de la serra 
de Cogul (1.535 m.), continuant fins  
al Capolat (1.358 m.), un punt on té 
una taula d’orientació des d’on es veu  
Sant  Llorenç de Morunys, Pedraforca, 
Serra del Verd, Port del Compte, Serra 
de Bastets, pantà de la Llosa, etc. 
Seguint l’itinerari, arribarem a “la 
presó”, potser el lloc més emblemàtic  
de tota l’excursió. Si el temps ens ho 
permet, és el lloc més fotogènic de 
tot el recorregut. Els caminadors que 
facin la caminada més curta: des de 
la casa de la Vila passaran pel camí 

LA SERRA DE BUSA

més baix per arribar al Capolat i 
seguint cap a la presó, lloc on ens 
trobarem amb els caminadors que 
facin el Cogul. Desfarem el camí, 
tornant a la casa de la Vila i arribarem 
a la Font de l’Espedreguer. En aquest 
punt, dinarem tots  plegats. Després 
de dinar, continuarem el camí de 
tornada tot passant per un bosc 

Rectoria de la Selva. Fotografia de Jaume Prunés

amb pendent suau fins al mirador 
del Serrat de la capella (1.408 m.) 
(cara sud). A partir d’aquest punt, 
iniciarem la davallada, una part 
per pista asfaltada i també per uns 
corriols bastants perdedors fins que 
arribarem a l’alberg de la Selva, lloc 
final de la nostra caminada.
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Secció d’Excursionisme
CAMESAJUDEUME!

Després de la primera sortida del grup que ens portarà 
al cim del Taga... 

I de l’entrenament dirigit a Matadepera pel corredor 
professional Genís Zapater...

Ja estem ben preparats per a la temporada de curses a 
Pirineus i per estar en bona forma de cara a les vacances 
d’estiu.

No dubteu en venir a estirar les cames amb nosaltres. 
Tant si només voleu mantenir-vos en forma com si voleu 
entrenar per fer curses de muntanya. Us hi trobareu a 
gust i coneixereu a gent maca.

I els Camesajudeume segueixen a molt bon ritme!!!

Per més informació veniu al Centre o parlem via 
whatsapp o mail. 

· Òscar Pérez i Millán

676 685 396 

oscarpermil@gmail.com
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Biblioteca i Arxiu del 
CETCET.DOC

Un cop Terrassa va quedar sota el control de les autoritats franquistes, a finals de gener de 1939, va caldre adaptar 
totes les entitats de la ciutat a l’estructura governativa i institucional del Nuevo Estado. 

Pocs mesos més tard, i davant l’acord del Consejo Nacional de Deportes, el CET es convertia en l’única entitat excursionista 
permesa a la ciutat. Les que havien existit fins aleshores desaparegueren per quedar incorporades a la nova entitat. 

La Junta constituïda va informar els socis a través d’una carta impresa on s’explicava que d’acord amb les ordres 
ministerials «las diversas entidades que existían en esta Ciudad, antes del Glorioso Movimiento, se han constituído 
en una sola, bajo la denominación de CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA, con el fin de normalizar la vida social 
y deportiva».

La mateixa circular informava que els socis de les entitats excursionistes extingides passaven a formar part com a 
fundadors del nou Centre Excursionista. 

Però aquest fet, i com es pot veure a la correspondència de l’any 1939, va provocar diverses peticions de baixa del CET, 
encara que els motius esgrimits en cap moment fessin esment a la decisió governativa de fusionar totes les entitats 
en una de sola.

Carta de la Junta directiva als socis. 29 d’agost 1939
AHCET. G112. Relacions exteriors-correspondència.
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CRÈDITS
Publicació periòdica informativa del 
CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA 
Medalla d’Or de la Ciutat i Creu de Sant Jordi
Carrer de Sant Llorenç, 10
08221 Terrassa (Vallès Occidental)
Telèfon 93 788 30 30 - Fax 93 788 69 06
Adreça electrònica: centre@ce-terrassa.cat
www.ce-terrassa.cat

Entitat adherida a:
Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya 
Federació Catalana d’Espeleologia
Federació Catalana d’Esports d’Hivern
Institució Catalana d’Història Natural
Societat Catalana de Micologia

Coordinació i edició:
Jenni Sánchez

Disseny: Paco Jurado i Josep Puig
Imprimeix: Prismàtic Arts Gràfiques, S.A. 
Dipòsit legal: B-17428-00

Biblioteca i Arxiu del 
CETBIBLIOTECA

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 l’autor:

· SEBASTIÀ i GALÍ, Jordi; Excursions a Xiva de Morella. 5 recorreguts circulars pel terme i romeria al Santuari 
de la Balma. Morella: Ajuntament de Morella, 2015.

Donatiu del Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet:

· 50 anys d’Esport, Cultura i Natura (1954-2004). Sant Vicenç de Castellet: Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet, 2005.

Donatiu de Societat Amics de la Muntanya (SAM) de Tremp:

· CASTELL i COMES, Joan; 50 anys d’història de la SAM. 1964-2014. Tremps: SAM, 2015.

Ingrés per subscripció:

· TOMÀS i SALLENT, Mariona; Terrassa, 2014. Terrassa: Arxiu Tobella, 2015. 

Donatiu de Francesc Palet i Setó:

· DDAA; 59a Festa de la Poesia. 2015. Terrassa: Associació de Poetes Terrassencs, 2015.

El responsable de la Biblioteca del Centre Excursionista de Terrassa, Joan Pérez i Ventayol, 
ha assolit els 25 anys d’antiguitat a l’entitat.
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