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CURS DE NATURA 
I CULTURA POPULAR

Introducció a la Geologia
A càrrec de Gemma Pirla

Llicenciada en Geologia per la UAB,

Master en recursos Geològics i Geotècnia

per la Universitat d’Oviedo.

3 Sessions teòriques i 2 sortides de camp.

EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA

“MOUNTAIN VIEW”

17 anys de muntanya
Eduard Pi Peret

Del 3 al 28 d’octubre
Sala d’Actes del Centre



OCTUBRE 2011

1 i 2, dis i dium - Sortida pràctica del Curs d’Escalada S. d’Alta Muntanya

3, dilluns - Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

Del 3 al 28 d’octubre - Exposició Fotogràfica “MountainView" d’Eduard Pi Centre

5, dimecres - Cloenda del Curs d’Escalada S. d’Alta Muntanya

8, dissabte - 2a Festa dels ocells. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals
- Coneixermon. Construcció de caixes niu Secció Infantil

9, diumenge - 2a etapa GR 171. Paüls - La Fonteta (Gandesa). 
Vocalia de Senders S. d’Excursionisme

- 14a Duatló d’Alta Muntanya de Catalunya S. d’Alta Muntanya

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

12, dimecres - Les muntanyes del Quèrigut. CETCIMS S. d’Alta Muntanya

17, dilluns - Primera sessió curs d’introducció a la Geologia Centre
- Tertúlies fotogràfiques S. de Fotografia

18, dimarts - Conèixer l’Islam, Curs breu (Vocalia de Cultura) Centre

19, dimecres - Segona sessió curs d’introducció a la Geologia Centre
- Presentació 43è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya

20, dijous - Conèixer l’Islam, Curs breu (Vocalia de Cultura) Centre

21, divendres - Karst y Cuevas de los Picos de Europa, Conferència Centre-Actes

22, dissabte - 80a Diada del Centre - Diada de Germanor Centre
- Sortida al Baix Empordà. Grup d’Ornitologia S. de Ciències Naturals

22 i 23, dis. i dium. - Sortida a Sant Llorenç del Munt, 43è Curs d’Excursionisme S. d’Alta Muntanya

23, diumenge - Tercera sessió, sortida de camp del curs d’introducció 
a la Geologia Centre

- 3a etapa GR 171, La Fonteta - Sant Jeroni. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme
- Petites travessades familiars, –CXCIX– 2a època S. d’Excursionisme
- Coneixermons “Estem rodejats” Secció Infantil

24, dilluns - Projeccions col·lectives S. de Fotografia
- Primera sessió Curs de Bolets S. de Ciències Naturals

26, dimecres - Segona sessió Curs de Bolets S. de Ciències Naturals

- Quarta sessió curs d’introducció a la Geologia Centre

27, dijous - “El Guru del Shivling”, projecció de l’ascensió al Shivling 
de 6.543 m Centre-Actes

29, dissabte - Sortida matinal del Curs de Bolets S. de Ciències Naturals

30, diumenge - Cinquena sessió, sortida de camp del curs d’introducció 
a la Geologia Centre

NOVEMBRE 2011

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

6, diumenge - XXVII Caminada Popular de Terrassa Centre

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

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

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

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

13, diumenge - 4a etapa GR 171, Sant Jeroni - La Figuera. Vocalia de Senders S. d’Excursionisme
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I la vida continua...
La matinada del 5 de setembre ens
 despertàvem amb una trista notícia: la
mort de l’Àngel Casanovas. Han passat
uns quants dies i encara costa es criure-
ho. Encara costa creure-ho. Encara
costa assimilar-ho i saber-ne l’abast. Ja
no veurem mai més aquell home baixet,
de mirada brillant i intel·ligent voltant pel
Centre. Ni podrem gaudir de la seva
conversa, a vegades encesa, a vegades
tranquil·la, però sempre constructiva.
No compartirem amb ell cap més ex-
cursió ni esperarem mai més junts 
la llum màgica de la posta de sol 
amb les càmeres a punt. Pensar-ho ens
fa tremolar l’ànima i ens puja les llàgri-
mes als ulls. A partir d’ara haurem de 
fer camí sense ell, sense la seva dedi-
cació, sense la seva saviesa, sense la
seva lluita.

Tanmateix, la vida continua i ens arros-
sega i ens fa seguir el seu ritme. Les
pèrdues ens deprimeixen, ens fan defa-
llir i voldríem poder jeure en un racó llepant-nos la ferida. Però la vida s’entesta a ficar-se per
cada porus de la nostra pell i ens fa tirar endavant. I el Centre, malgrat aquesta pèrdua, també
tirarà endavant. I haurem d’aprendre a passar sense els consells de l’Àngel i a fer la feina que
ell feia. Perquè no pot ser d’altra manera i, també, perquè així ell ho voldria. Ara ens toca
 passar el dol, però el passarem treballant, lluitant i encarant amb tanta energia com sigui
 possible la nova temporada.

Una nova temporada en la que segueixen les activitats de sempre: el GR d’enguany ens durà
per les més belles contrades de les terres tarragonines, les Petites Travessades Familiars
 arribaran a la 20a edició i amb l’empenta del 1r dia. Horitzons ens seguirà descobrint els
 racons més amagats en el millor moment de l’any. Conferències, tertúlies, projeccions,
 Coneixermon, BTT, el curs d’Excursionisme, el de bolets, el de fotografia, el d’espeleologia,
la temporada d’esquí alpí... tot segueix el seu curs. A més, aquesta temporada ens proposa
activitats noves i en recuperen d’oblidades: els cursos d’escalada, el d’esquí de fons i CET
Cims, un nou programa de 7 sortides a 7 cims de la nostra terra. La temporada comença amb
força. Segur que hi trobareu la vostra activitat.

La Junta del Centre Excursionista de Terrassa

Editorial
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80a DIADA DEL CENTRE - DIADA DE GERMANOR

Dissabte, dia 22 d’octubre

Enguany la 80a Diada de Germanor del Centre és celebrarà al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt,
al Marquet de Les Roques, (hi ha la possibilitat de visitar aquesta casa emblemàtica, justament en l’any
del cinquantenari de la mort de Joan Oliver “Pere Quart“ que hi havia viscut.

Pels entorns del Marquet de les Roques hi ha múltiples activitats per fer: excursions (de més o menys
dificultat i durada), parets per poder practicar l’escalada, alguns avencs per baixar, fonts per descobrir,
plantes i animals de gran interès i, fins i tot, sembla que hi podem trobar un dolmen!

Un cop realitzades aquests activitats  acabaríem amb un bon arròs.

RESERVEU-VOS LA DATA

CURS NATURA I CULTURA POPULAR

Introducció a la Geologia
Gemma Pirla i Casasayas

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

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

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

PROGRAMA

PRIMERA SESSIÓ

Dilluns, dia 17 d’octubre
Introducció a la geologia i disciplines que englo-
ba. El temps en geologia. Introducció als temps
geològics. El cicle geològic. Principals tipus de
roques I (roques sedimentàries).

SEGONA SESSIÓ

Dimecres, dia 19 d’octubre
Principals tipus de roques II (roques magmàti-
ques o ígnies i roques metamòrfiques). Exemples
amb mostres de mà.

TERCERA SESSIÓ

Diumenge, dia 23 d’octubre
Sortida de camp per a l’observació de les unitats
sedimentàries més importants del nostre país i
pel reconeixement de roques.

QUARTA SESSIÓ

Dimecres, dia 26 d’octubre

Introducció a la història geològica de Catalunya.
Exemples amb imatges.

CINQUENA SESSIÓ

Diumenge, dia 30 d’octubre

Sortida de camp en una zona de Catalunya d’in-
terès geològic a escollir entre els participants.

Nota: Les sessions teòriques es realitzaran a 
2/4 de 9 del vespre al local social del Centre.
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ARXIU del CET: Vols col·laborar
en el número especial del Centenari?

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

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

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

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

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

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

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

Francesc Palet, Martí Puig, Eduard Vives, Salvador Vives.

CONÈIXER L’ISLAM

Curs breu de dues sessions 

Dimarts 18 d’octubre
Conceptes fonamentals i principals creences

Dijous 20 d’octubre
Les seves branques: xiïtes i sunnites

Les sessions es faran a les 8 del vespre.

A càrrec de Dolors BRAMON, doctora en Filosofia i Lletres (secció de filologia semítica) i professora
d’Estudis àrabs i islàmics de la UB.

Vocalia de Cultura del CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA
Sant Llorenç, 10 - Terrassa Tel. 937883030
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ACTIVITATS PROGRAMADES
per al curs 2011-2012

CURSOS BREUS (dues sessions: 
dimarts i dijous, a les 8 del vespre)

CONÈIXER L’ISLAM

– Dimarts 18 d’octubre - Conceptes fonamentals i
principals creences

– Dijous 20 octubre - Les seves branques: xiïtes i
sunnites

a càrrec de Dolors BRAMON, professora de la UB

L’EMPORDÀ DE JOSEP PLA: PAISATGE I MITE

a càrrec de Salvador COMELLES, professor i
escriptor

– Dimarts 22 i dijous 24 de novembre, a les 8 del
vespre

DE JOAN OLIVER A PERE QUART. APROXIMACIÓ 
A L’OBRA D’UN DELS GRANS ESCRIPTORS 
DEL SEGLE XX

a càrrec de Jaume AULET, professor de Literatura
de la UAB

– Dimarts 17 i dijous 19 de gener del 2012, a les 8
del vespre

L’AUTODETERMINACIÓ DE LES NACIONS

a càrrec de Raimon ESCUDÉ, advocat

– Dimarts 21 i dijous 23 de febrer, a les 8 del vespre

RUTES LITERÀRIES (dissabtes) 
– 5 de novembre - a Montserrat

– 25 de febrer del 2012 - a Sant Quirze Safaja

– 2 de juny - a Sitges

CONFERÈNCIA

L’AIGUA: UNA SUBSTÀNCIA FASCINANT

a càrrec de Llorenç PUIG, professor i escriptor

– Dijous 9 de febrer, a les 8 del vespre

CIÈNCIA I CONEIXEMENT 

Taula rodona

– Dijous 8 de març, a les 8 del vespre

Objectiu: Reflexionar i debatre sobre la ciència
com a forma de coneixement

ponents: Salvador CARDÚS, sociòleg
Joan VERGÉS, filòsof
Jorge WAGENSBERG, físic

moderador: Josep SANLLEHÍ, filòsof

TERTÚLIES 

QUINA EDUCACIÓ? PER A QUIN PAÍS?

a càrrec d’Imma TUBELLA, rectora i catedràtica de
comunicació de la UOC i doctora en Ciències
Socials

– Dijous 22 de març, a les 8 del vespre

ÉS POSSIBLE LA PAU? 

a càrrec de Jordi ARMADANS, director de la
Fundació per la Pau

– Dijous 3 de maig, a les 8 del vespre

TAULA RODONA HUMORÍSTICA
 dijous 26 d’abril, a les 8 del vespre
ponents: Jaume AULET, professor de

Literatura

Ada CASTELLS, periodista i escriptora

Josep COLL, professor d’Organització
d’Empreses

Gabriel FERRATÉ, exrector de la UPC
i de la UOC

moderador: Salvador COMELLES, professor i
escriptor

CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA - Sant Llorenç, 10. Terrassa
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Exposició fotogràfica “MountainView”

17 anys de muntanya
Imatges fetes per diferents cadenes muntanyoses per algunes zones del continent europeu durant els
anys 1994 al 2010. Visió personal del món de la muntanya, tant a nivell paisatgistic com a nivell
 d’ascensió. Sigueu tots benvinguts a aquesta aventura visual on s’intenta donar una visió alternativa,
romàntica i transgressora d’aquest ecosistema tan apassionant.

Eduard Pi Peret

Del 3 d’ctubre al 28 d’octubre de 2011

Un referent cultural
Conferències/debat per professors universitaris i/o experts en una matèria

Cada dijous a 2/4 de 6 de la tarda
Sala d’actes d’ETSEIAT, carrer Colom, 11

Inscripcions: Portal Nou, 13 telèfon 93 783 44 35. Dilluns de 10 a 13 i de 17 a 20 hores
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PREUS DE LES LLICÈNCIES ESPORTIVES DE 
LA FEEC DURANT L’ÚLTIM QUADRIMESTRE

Aquests són els preus de les llicències esportives de la FEEC vigents a partir de l’1 de setembre per a
les llicències de l’any 2011.

Les llicències de les Categories Sub-14 i Sub-17 no tenen cap variació i es mantenen els mateixos preus.
Recordeu també que per les característiques de les activitats cobertes (expedicions), els preus de les
llicències de la modalitat E no tenen cap variació.

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

95.949
de la Rifa de Nadal

Adquiriu-ne participacions a la Secretaria.

FEEC
Sub-14 3,00
Sub-17 5,10 17,80 : Inclou la Revista Vèrtex

A B C1 C2 D
Sub-18 14,20 28,80 36,50 53,20 56,00
Major 27,00 40,00 50,50 63,00 69,00
FEEC amb habilitació FEDME
Sub-14 +1,20
Sub-17 +5,60

A B C1 C2 D
Sub-18 +5,60
Major +10,85

Benzina a bon preu amb Petro7 i el Centre
El Centre Excursionista de Terrassa us ofereix l’opció d’obtenir benzina a un millor preu. L’estació de ser-
vei Petro7, situada a la ctra. Montcada 668 (al costat de la rotonda dels grups de Montserrat), distribueix
la benzina amb un sistema d’autoservei, que la fa més econòmica. De mitjana és uns 5 cèntims/litre més
barata que a qualsevol altre establiment.
A més, el Centre ha arribat a un acord amb el qual es pot adquirir la benzina 1 cèntim/litre encara més
barata per als usuaris del carnet de Petro7, que es pot trobar a la secretaria del Centre de manera
 gratuïta.
Amb l’acord, no només els socis del Centre que siguin usuaris de Petro7 en sortiran beneficiats. 
El mateix Centre, per cada litre de benzina que es compri amb el seu carnet, es beneficiarà d’1 cèntim.
No espereu més a recollir el vostre carnet Petro7.



LA MEDALLA 
DEL CENTENARI
Amb motiu de la celebració del Centenari del Centre
Excursionista de Terrassa, s’ha fet aquesta medalla
commemorativa, la lleugera corva de la peça, el
relleu de Sant Llorenç del Munt, el joc entre les dates
de la fundació i l’any de celebració del centenari i la
paraula CENT, la fan especialment atractiva, a més
de ser un bonic record de la celebració d’aquesta
efemèride de la nostra entitat.

Podeu adquirir-la a la Secretaria del Centre 
al preu de 20 !. 

9
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BIBLIOTECA I ARXIU DEL CET

Donatiu de l’autor:

– SEBASTIÀ i GALÍ, Jordi. L’assassí del Centre
Excursionista i altres històries. Terrassa, 2000-
2004. Ontinyent: El Toll, 2011.

Donatiu del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
de l’Ajuntament de Terrassa:

– OLLER i FOIXENCH, Joan Manel; SUÁREZ FER-
NÁNDEZ; Francesc J.; VERDAGUER i CABALLÉ;
Joaquim. Fenòmens Atmosfèrics a Terrassa.
Plugues, nevades, sequeres i ventades. Terrrassa:
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Terrassa i Fundació Privada Mina
d’Aigües de Terrassa, 2011.

Donatiu de Martí Puig:

– CAMPILLO BESSES, Xavier; LÓPEZ-MONNÉ,
Rafael. El llibre dels camins. Manual per esvair
dubtes, desfer mites i reivindicar drets. Tarragona:
Arola editors, 2010.

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

http://www.ce-terrassa.org

Catàleg Col·lectiu de Biblioteques  Excursionistes de Catalunya

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

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

biblioteca.arxiu.cet@gmail.com

Donatiu de Museu de Terrassa:

– FERRAN i GÓMEZ, Domènec (Coord.); Josep Rigol i
For naguera. L’home, l’artista i el mestre. Catàlegs del
Museu, 15. Terrassa: Ajuntament de Terrassa, 2011.

– FABRÉ, Xavier; FERRAN, Domènec (Coords.).
Teatre Principal Terrassa. Terrassa: Ajuntament de
Terrassa, 2011.

Donatiu de l’autor:

– COMELLAS i GARCIA, Antoni; Jacint Elias i
Escayol. Un geòleg del Vallès. Terrassa: Torre del
Palau, 2011. 

ARXIU

Donatiu de Geganters de Terrassa:

– 1 làmina d’edició limitada amb la imatge de la
parella de Gegants Vells de Terrassa feta en motiu
del seu 150è aniversari.

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

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

AMB EL SUPORT DE:

Rectificació: Per motius aliens a la Biblioteca-Arxiu del CET, en el periòdic mensual número 118 de juliol-agost-
setembre de 2011 a l’apartat Biblioteca-Arxiu va sortir, per error, el nom d’Agustí Bartra i Bofill quan hauria d’haver
dit Agustí Fabra i Bofill.
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PROGRAMA MENSUAL D’ACTES

KARST Y CUEVAS DE LOS PICOS DE EUROPA
Divendres, 21 d’octubre
A les 9 del vespre, a la Sala d’Actes 

Conferència a càrrec d’en Daniel Ballesteros Posada, de la Facultat de Geologia de la Universitat
d’Oviedo, membre del Club Montañeiros Celtas de Vigo i del Grupo Polifemo d’Oviedo.

EL GURU DEL SHIVLING

Dijous, dia 27 d’octubre A la Sala d’Actes 

El SHIVLING, de 6.543 m, és una enorme mole granítica que emergeix majestuós sobre la Glacera de
Gangotri, naixement del riu Ganges, al Garwal Indi. 

Per la seva característica forma piramidal, també se’l coneix com el Cervino de l’Himàlaia, però amb
2.000 m més d’alçada i considerablement més dur en tots els seus itineraris.

EL GURU DEL SHIVLING, és una divertida pel·lícula on es narra la seva ascensió per part d’un equip for-
mat per Isabel Rovira, Santi Padrós i Elies Coll, durant el setembre de 2010, any del centenari del CET.

No us la perdeu, no us deixarà indiferents!

Durada: 44 minuts.
Degut a les moltes peticions, es faran 2 passes consecutius.
El primer a les 8 del vespre. El segon a 2/4 de 10 del vespre.

Fotomuntatge: SANT LLORENÇ DEL MUNT,
CADA DIA LLUMS DIFERENTS

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

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

PROGRAMA MENSUAL D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
Dilluns dies 3 i 17 d’octubre, a les 20 h.

PROJECCIONS COL·LECTIVES
Dilluns, dies 10 i 24 d’octubre, a les 20 h.

SORTIDES

Sortida de tardor

Del dissabte dia 29 d’octubre al dimarts dia 1 de
novembre

ARIEGE DE SANT LIZIER 

GRUP DE BOTÀNICA

CURSET DE BOLETS. ANY 2011
Sabem distingir entre els bolets que trobem al bosc,
quins són comestibles i quins tòxics? Vols ampliar els
teus coneixements sobre aquest món fascinant?
Apuntat ara mateix.

A càrrec del biòleg i micòleg Daniel Siscart

Introducció a la micologia, principals bolets comesti-
bles i verinosos.

El curset consta de dues xerrades per tal de conèixer
el món dels fongs i les principals espècies i una sorti-
da pràctica.

PRIMERA SESSIÓ

Dilluns 24 d’octubre: ELS FONGS I ELS BOLETS

Horari: a 2/4 de 8 del vespre

SEGONA SESSIÓ

Dimecres 26 d’octubre: ELS PRINCIPALS BOLETS
DE CATALUNYA

Horari: a 2/4 de 8 del vespre

TERCERA SESSIÓ

Dissabte 29 d’octubre: SORTIDA MATINAL. Lloc a
concretar en funció de l’evolució de la temporada de
bolets.

INSCRIPCIONS:

Cal inscriure’s a la secretaria del Centre Excursionista.
La inscripció es tancarà en arribar als 30 participants.

PREUS: -Socis centre Excursionista: 20 euros
-No socis Centre Excursionista: 40 euros
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GRUP D’ORNITOLOGIA

La Festa dels ocells serà el proper dissabte dia 8 d’octubre de 2011, durant tot el dia es celebraran diferents actes
al Centre Excursionista de Terrassa.

Matí - dia 8 d’octubre

08:30h - Sortida d’iniciació ornitològica
Parc de Vallparadís de Terrassa. Sortirem de la Casa
Baumann (Av. Jacquard, 1). Cal portar esmorzar i
prismàtics. Disposem de guies d’ocells i telescopis.

Tarda - dia 8 d’octubre

A partir de les 17:30h a la sala d’actes del Centre
Exc. de Terrassa (C/. Sant Llorenç, núm, 10):

PROJECCIÓ col·lectiva d’imatges
 d’ocells i de les diverses sortides del
grup d’ornitologia

“Sessió col·lectiva de Fotos i de  captura
fotogràfica d’ocells”, sessió oberta a tothom a
càrrec de diferents membres del grup d’ornitologia i
de la secció de ciències naturals que n’explicaran
breument la tècnica.

A les 18:00 h

Taller de caixes niu a la Plaça del Vapor
 Ventalló, davant del Centre Exc. de Terrassa.

A les 18:30 h

Petita xerrada, Com anem a mirar
ocells? A la Sala d’Actes del Centre a
càrrec dels membres del grup
 d’ornitologia

Taller-joc de dibuix d’ocells al CET

A les 19:00 h

Festa infantil i Fi de festa amb música,
narració de contes i poesia relacionada amb
els ocells i pensada per als més menuts.
A la Plaça del Vapor Ventalló, davant del Centre Exc.
de Terrassa.
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GRUP D’ORNITOLOGIA

SORTIDA DE TOT EL DIA 
PER  OBSERVAR AUS MARINES 
AL BAIX EMPORDÀ, A: 
« ELS ENTORNS DEL RIDAURA (II)

Dissabte, dia 22 d’octubre

(Aquesta sortida es va haver d’anul·lar per la gran
nevada del mes de març de 2010)

Tornem al tram final del Ridaura (Baix Empordà), on
esperem tornar a gaudir de moltes de les obser va-
cions d’ocells als espais més emblemàtics d’aquesta
zona i de gran interès paisatgístic, com també alhora
recordarem la visita als petits reductes d’ornitofauna
del tot agradables. 

Itinerari: Desembocadura del Ridaura a Platja d’Aro,
on hi ha un interessant aiguabarreig enmig de la pres-
sió urbanística, allí hi tindrem l’oportunitat de fer una
mirada a les aus aquàtiques i grups de gavines. 

A la mateixa zona de Platja d’Aro, i també com a
referència el Ridaura, podrem visitar des de fora els
Estanys de les Escoles, un dels darrers reductes dels
antics aiguamolls. Bassa del Dofí i els horts prop de
Castell d’Aro.

Finalment tornarem a gaudir de diversos trams del
camí de ronda, però aquest cop farem el tram que va

des de Sant Feliu de Guíxols fins a s’Agaró pel camí
que mena a la platja de Sant Pol. També visitarem la
Punta de Garbí a l’entorn de l’ermita de Sant Elm.

Hem pensat bàsicament aquesta sortida per conèixer
els diferents espais de la zona i sobretot l’observació
d’aus marines a l’hivern, que en aquesta època de
l’any, les podrem trobar més sovint. Ja es va fer una
sortida al novembre amb gran quantitat d’observa-
cions, que podeu consultar al web del CET, a l’apartat
del grup d’ornitologia. 

Hora de sortida dia 22: a les 06:30h. A la Rambleta
del Pare Alegre cantonada amb Navas de Tolosa.
Anirem amb cotxes particulars. 

Cal portar: Roba i calçat adequats, prismàtics, guia,
esmorzar i dinar. Disposem de diverses guies d’ocells
i telescopis.

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

Correus electrònics:
tsanllehi@yahoo.es / esanllehi@yahoo.es

Recordeu-vos que a l’octubre ens trobarem els
dimecres, dies 5 i 19 a partir de les 20:00 h al local
del Centre per tal de preparar activitats, sortides, etc.

AVANÇAMENT CALENDARI TARDOR 2011 
OCTUBRE – DIA 22/10/2011- ENTORNS DEL RIDAURA (II)

NOVEMBRE – DIA 12/11/2011 - SORTIDA A LA RIERA DE RAJADELL I EL XUP (MANRESA)

DESEMBRE – RIU ANOIA AL SEU PAS PER GELIDA, DES D’ESPARREGUERA.
– TRADICIONAL CLOENDA DEL CURS DE LA SECCIÓ DE CIÈNCIES.

SECCIÓ D’ALTA MUNTANYA (SAM)

CETCIMS

ELS CIMS DEL QUÉRIGUT I LA DENT
D’ORLÚ

Dimecres, 12 d’octubre

El conegut pirineista airegí Michel Sébastien, defineix
la regió del Quérigut com un territori aïllat, verd, arbrat

i amb l’índex de menys densitat de població de tot
l’Estat francès.

Quérigut és un petit poble del Capcir enclavat damunt
la vall de l’Aude i sota la carena de cims que davallen
cap el coll de Pailhères i que delimiten la línia divisòria
amb la veïna vall de l’Arièja, en un muntanyós territori
conegut com el Donezan. Aquesta bella regió on el
temps sembla que s’aturà a mitjans del segle passat
amb la rusticitat del propi poble i les runes del seu
antic castell dalt un turó, ens recorden el vell Pirineu
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avui gairebé extingit. Així
mateix, la característica
boira de la regió configura
uns contrastos paisatgís-
tics que a la tardor s’ac-
centuen amb les tonalitats
ocres dels seus frondosos
boscos i al ser una regió de
cims modestos la solitud hi
és garantida.

Parlar del Quérigut en ter-
mes muntanyencs és par-
lar del Pic de Tarbesó, del
Roc Blanc, del Pic de la
Tribuna, del Roc de Bra -
gues, cims poc coneguts
però molt apreciats entre
els  pirineístes.

Les seves verdes munta -
nyes amaguen bellíssims estanys que sobrevolarem
mentre resseguirem les seves suaus carenes per
damunt el mantell de boscos que s’estenen sota les
altes comes dels seus cims, configurant un paisatge
d’inusitada bellesa.

És per tot això que, ara a principis de tardor, us propo-
sem anar a fer un recorregut pels cims del Quérigut 
i arribar-nos fins a l’imponent cim de la Dent d’Orlú, 
ja a les portes de l’Arièja en una bella cavalcada 
per damunt les carenes que delimiten ambdues valls.
Així doncs, encetarem el recorregut des del coll de
Pailhères per assolir en suau ascens el panoràmic cim
del Pic Tarbesó. Continuarem vers el sud tot resseguint
el Serrat de les Escales, des d’on la vista sobre la trilo-
gia dels estanys de Rabassoles, Blau i Negre és del tot
superba. Passarem pel cim del Serrat de Gabensa i el
cim del Roc de Bragues, punt des d’on perdent un xic
de desnivell anirem a cercar amb una breu remuntada
el coll de l’Ega. Ara, prendrem direcció vers ponent per
anar resseguint els lloms herbosos del Serra de
Casalins i el Serrat de Costa Brasseil, mentre ens anem
apropant a la Dent d’Orlú i que ens menarà al collet de
Costa Brasseil. Amb una curta diagonal vers el nord
ens plantarem al coll del Serrat de la Llau, punt des

d’on amb una curta, però intensa ascensió assolirem
l’aeri cim de la Dent d’Orlú, cim modest en altitud però
molt apreciat pels escaladors per les magnífiques vies
que solquen la seva imponent paret sud de 1.000
metres de desnivell. Acabarem aquest periple, tot des-
cendint pel Serrat de la Llau fins al Pla de la Cabana i
amb un darrer tram sota uns magnífics boscos dava-
llarem a trobar la carretera del Coll de Pailhères, a uns
3 quilòmetres del poble de Goulours.

Aneu al Quérigut i no us en penedireu.

Desnivell en ascens: 900 metres.

Horari efectiu: 6 hores.

Km aproximats: 16.

Inscripcions: Del 3 al 10 d’octubre.

Nota: En funció del nombre de participants farem
una reunió informativa i preparatòria sobre el mitjà
de desplaçament el dilluns dia 10 d’octubre a les 8
del vespre al local de la SAM.

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

14a DUATLÓ 
D’ALTA MUNTANYA DE CATALUNYA

La data escollida aquest any per celebrar la 14a Duatló d’Alta Muntanya de Catalunya, és el diumenge
9 d’octubre. Esperem que la climatologia ens sigui favorable tant pels participants com pels
 col·laboradors i organitzadors.

Desitgem que la participació sigui força concorreguda com en les darreres edicions, i que no s’hagi de
lamentar cap incident o accident important.
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43è CURS D’EXCURSIONISME
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SECCIÓ D’EXCURSIONISME

vocalia de SENDERS

TRESCANT PEL SUD 
DE CATALUNYA

Refugi de Caro - Santuari de Pinós (GR 171)
2a etapa. Paüls - La Fonteta (Gandesa) (29,850 kms)

SENDERS DE GRAN RECORREGUT

Diumenge, dia 9 d’octubre

Som a la plaça de l’Ajuntament de Paüls (350 m), punt
de confluència amb el GR 7. Travessem el poble pujant
en direcció a la serra del Montsagre de Paüls. Deixem
algunes pistes secundàries i creuem els barrancs del
Morellà i de les Glòries. El GR passa pel coll de
Tormosalt, i va pla pel peu del baumat, l’anomenat Racó
de Tormosalt (500 m), un espadat de roca d’un colorit
extraordinari. Travessem el barranc de les Fonts i anem
pujant per la serra del Montsagre de Paüls fins al Pla de
Montsagre (840 m). Als peus del camí, hi trobem la font
del Montsagre (pal indicador), amb molta aigua. Més
amunt, passem per la bassa del Coll Roig (910 m), i pel
Coll de les Moles (940 m). Des d’aquest punt, tenim una
gran panoràmica a l’es querra del Tossal d’Engrilló,
enfront les Puntes de Llambrars i dels Raus, a la dreta
la Mola Grossa, i a l’esquerra el Montsagre.

El GR 171 davalla ara lleugerament a buscar el coll de
la Refoia (870 m) i el gran Pla de la Refoia (800 m). Més
endavant, després d’una forta baixada, trobem les
Coves d’en Sauves a l’esquerra del camí. Travessem
la vall dels Masets, amb alguns masos enrunats. A

l’esquerra trobem les runes del mas de Passamonte, i
a la dreta el mas del Molí. Seguidament, el GR traves-
sa pel mig d’uns camps de conreu i passem pel collet
d’en Roc (400 m). Travessem la carretera de Tortosa i,
pel carrer de Xerta, entrem al poble de Prat de Comte
(370 m), ja a la comarca de la Terra Alta, al nord-est
dels Ports de Beseit. El poble està enlairat a l’es querra
del barranc dels Corralassos. La seva església parro-
quial és dedicada a Sant Bartomeu.

Sortim de Prat de Comte pel carrer Josep Major.
Deixem el cementiri a l’esquerra del camí i travessem
la carretera T-361, de Prat de Comte a l’antiga estació.
Passem pel Coll de la Salve (380 m), el GR segueix el
camí vell, on hi ha el pas de la via del tren de la REN-
FE de Val de Zafán, actualment abandonat. Creuem el
riu Canaleta per un pont i arribem al Santuari de la
Fontcalda (180 m), amb el seu balneari. Al peu del riu
Canaleta trobem la deu d’aigua calenta minero-medi-
cinal que donà nom a l’indret; l’aigua neix a 32 graus,
la font es coneix popularment amb el nom de la "Font
dels Xorros". El santuari està documentat des del
segle XIV quan l’ordre dels Trinitaris va fundar-hi una
comunitat monàstica; l’església actual fou construïda
l’any 1753, d’estil neoclàssic, d’una sola nau amb
 volta de canó, petit creuer, cúpula i cimborri. El GR
segueix pel fons d’un espectacular engorjat per on
discorre el riu Canaleta, és l’anomenat Estret de
Canaleta, al fons podem veure les Agulles de Bot. Més
endavant, arribem a l’aiguabarreig de la Vall del Frare
amb el riu Canaleta. El GR comença a remuntar la vall
del Frare cap a la serra de Pàndols. Arribem a la carre-
tera de la Fonteta-Fontcalda i es travessa el Coll d’en
Canar (500 m).

A partir d’aquí, el GR travessa per unes balconades
espectaculars de la serra de Pàndols. Prop d’un collet,
el GR segueix de balconada sobre l’espectacular tallat
de la serra. A la dreta del sender, trobem la derivació
que en quatre minuts ens menerà a la cota 705 de la
serra de Pàndols, on trobarem el Monument a la PauLa Fontcalda.
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aixecat en honor dels que van lluitar a la batalla de
l’Ebre. Des d’aquest important mirador, es pot gaudir
d’interessants vistes dels pobles que s’estenen al sud,
com el Pinell de Brai o Prat de Comte. Actualment, és
un espai natural protegit que el GR 171 recorre de cap
a cap per la seva carena de dents que apunten al cel.
El sender davalla un xic i, per unes escales, arribarem
a Santa Magdalena (600 m), zona d’esbarjo amb bar-
bacoes i una font. Seguidament, passarem pel collet
de la Salve, on hi ha una imatge de la Mare de Déu.
Som al llom de la serra de Pàndols i comencem a
davallar cap a l’Obaga de la Teuleria. Poc abans
 d’arribar a la carretera C-235 de Gandesa a Tortosa,
trobem una bifurcació, punt de confluència amb la
variant GR 171-3 que es dirigeix a Gandesa. En
aquest punt, abandonem el GR 171 i seguim per la
variant en direcció a Gandesa, que en poc menys d’un
quilòmetre ens durà fins a l’àrea de pícnic La Fonteta,
bonica i acurada arbreda, al peu de la majestuosa
serra de Pàndols, molt ben arranjada, amb taules de
pedra, focs per cuinar, bona aigua i aixopluc. Aquest

indret amb aigua de molt bona qualitat i arran de
 l’abastiment a Gandesa se la bateja amb el nom de
Font de la Salut, però la tradició ha conservat el nom
de Fonteta. Aquí ens recolliran els autocars. Final de la
segona etapa del GR 171.

Dificultat: *** Aquesta segona etapa està considerada
com difícil per la seva llargada (prop de 30 kms) i els
desnivells acumulats. No obstant, aquests inconve-
nients queden absolutament compensats per la belle-
sa del paisatge, les seves panoràmiques espectaculars
i sobretot pels valors històrics i humans que atresora.
Sens dubte, una de les etapes més boniques del GR
171, que no hem volgut retallar.

Desnivells acumulats aproximats: (+ 1.400 m) (- 1.335 m).

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara,
davant els ferrocarrils de la Generalitat, a les 5:30 del
matí. La tornada serà cap al vespre.

Observacions: El desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 26 de setembre al 5
d’octubre, ambdós inclosos, de 7 a 9 del vespre.

Notes: L’organització es reserva el dret de tancar la
inscripció abans de la data prevista en el cas d’ex-
haurir-se les places de l’autocar. Us recordem que el
dimecres, dia 5 d’octubre, serà l’últim dia d’inscrip-
ció, per tant preguem que us hi inscrigueu abans
 d’aquest dia. Es recomana estar en possessió de la
llicència de la FEEC. 

Preu de la inscripció: 18 ! per als socis, 28 ! per als
no socis. 

Organitza: Vocalia de Senders.

Més informació actualitzada:
www.vocaliadesenders.blogspot.com

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

Monument a la Pau, serra de Pàndols.
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TRESCANT PEL SUD 
DE CATALUNYA

Refugi de Caro - Santuari de Pinós (GR 171)
3a etapa. La Fonteta (Gandesa) - Sant Jeroni (Móra d’Ebre) (19,200 kms)

Diumenge, dia 23 d’octubre

Iniciem aquesta tercera etapa a la bonica arbreda de
La Fonteta (256 m), lloc on vam abandonar el GR 171
a la primera etapa, zona d’esbarjo al peu de la majes-
tuosa serra de Pàndols, prop de la carretera C-235 de
Gandesa a Tortosa. Seguim durant uns minuts la
variant GR 171-3 en direcció sud-est fins a trobar el
punt de confluència amb el GR 171, just on el vàrem
deixar l’etapa anterior; el seguim en direcció nord cap
a la serra de Cavalls. El GR puja per un camí perdedor,
cal cercar els millors passos. A l’esquerra, trobem el
camí a Sant Marc i la Mola d’Irto, a la dreta la serra de
Cavalls. Es creua el tàlveg del fons de la vall per la
vora d’unes vinyes i es remunta per l’altra vessant a
buscar el punt més alt de la serra, la Punta Redona
(659 m), vèrtex geodèsic. És el portell de la serra on
encara es poden veure refugis i trinxeres de la guerra
del 36; la panoràmica des d’aquest punt sobre la
comarca de la Terra Alta és extraordinària. La serra 
de Cavalls és la continuació nord-oriental de la serra
de Pàndols, separa els termes del Pinell de Brai (Terra
Alta) dels de Gandesa i Benissanet (Ribera d’Ebre) i va
ésser escenari de violents combats durant l’ofensiva
de l’Ebre de la guerra del 1936-39.

Punta Redona i Roca del Pebre.

El GR comença a davallar. Després de passar un coll,
tornem a trobar la variant GR 171-3, que per una pis-
ta a l’esquerra va recte cap a Gandesa. Agafem una
pista a la dreta i entrem a la Vall de la Torre, davant
mateix podem albirar la Roca del Pebre (450 m), punt
més alt de la serra. A l’esquerra del camí tenim el mas

Cervelló situat al peu d’una gran torre del temps de la
Reconquesta, que dóna nom a aquesta vall. El GR
davalla fortament cap el barranc del Vall de la Torre.
Passem el mas de l’Albarès, i de seguit arribem al riu
Sec, que seguim avall a la dreta. Passem per un antic
molí a l’esquerra del camí, i deixem el riu Sec per pujar
cap a la carretera N-420 (260 m), de Móra la Nova a
Gandesa. Seguim la N-420 cap a la dreta durant uns
700 metres aproximadament i la deixem per agafar un
camí a l’esquerra que, tot pujant, ens menarà a un
coll. Deixem a l’esquerra de la pista la font de Grunes
i més endavant, el mas del Pantoniet. Finalment, arri-
bem al coll (340 m) on hi ha una bifurcació de pistes.

Després de passar per un altre collet, el GR davalla al
santuari i àrea d’esbarjo de Sant Jeroni (260 m). Situat
en una esplanada als peus de la Picossa (499 m), Sant
Jeroni acull l’ermita de Sant Jeroni i l’església de
Santa Madrona. Ambdues són esglesioles reformades
en època barroca, amb contraforts laterals i amb les
parets pintades enterament de blanc, color que les fa
ressaltar sensiblement del seu entorn. En aquest lloc
es celebren cada any dues trobades populars dels
veïns de Móra d’Ebre. Entorn de Sant Jeroni es troba
un jaciment geològic, ric en fòssils, que és un referent
per als geòlegs. Seguim per la pista davallant en
direcció a la població de Móra d’Ebre, obtenint des
d’aquí molt bones vistes de la Cubeta de Móra i de les
serres de Montsant, de Llaberia, de Montalt, de
Pàndols i de Tivissa. Al cap d’un quilòmetre arribem a
una cruïlla de pistes, punt final de l’excursió i on ens
recollirà l’autocar, final de la 3a etapa del GR 171.

Ermita de Sant Jeroni.
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Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+ 815 m) (- 925 m).

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

Observacions: El desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 10 al 19 d’octubre,
ambdós inclosos, de 7 a 9 del vespre.

Notes: L’organització es reserva el dret de tancar la
inscripció abans de la data prevista en el cas d’ex-
haurir-se les places de l’autocar. Us recordem que el

dimecres, dia 19 d’octubre, serà l’últim dia d’inscrip-
ció, per tant preguem que us hi inscrigueu abans
 d’aquest dia. Es recomana estar en possessió de la
llicència de la FEEC. 

Preu de la inscripció: 18 ! per als socis, 28 ! per als
no socis. 

Organitza: Vocalia de Senders.

Més informació actualitzada:
www.vocaliadesenders.blogspot.com

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

TRESCANT PEL SUD 
DE CATALUNYA

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

Diumenge, dia 13 de novembre

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

Ara, el GR baixa pel barranc de Roians i passa sota la
via del tren. A l’esquerra, hi ha la derivació del pas de
barca de Garcia. Arribem finalment al riu Ebre (70 m). Hi
ha la possibilitat de travessar l’Ebre pel famós pas de
barca, és una variant del GR 171. No obstant, les mar-
ques principals del GR travessen l’Ebre pel passadís
per a vianants que hi ha al pont de la via dels FFCC. 
Un cop travessat l’Ebre, salvem el riu Siurana, afluent
 d’aquest últim, pel pont de la carretera C-230. Per
 l’avinguda de la Ribera entrem a la població de Garcia
(70 m). El topònim, ben curiós per cert, d’aquesta vila,
bastida sobre un poblat ibèric, sembla remuntar-se a
l’aràbic "Carçeia" que surt esmentat l’any 1153. Al cap-
damunt de la vila s’alcen les restes de l’antiga església
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L’Ebre, al seu pas per Garcia.

parroquial de la Nativitat de Déu, destruïda durant la
guerra civil. Seguim el GR pel carrer del Centre, carrer
Major, Plaça Catalunya, i sortim pel carrer de la Gatera.
Passem per davant del cementiri de Garcia, que ens
queda a l’esquerra del camí, i seguim la pista que mena
cap el barranc del Rec de Bas.

Trobem diverses bifurcacions del camí, portant sempre
direcció nord-est, fins arribar al llit del barranc, que
 travessem en uns 250 metres. Sortim a la carretera de
Garcia que ens portarà al poble d’El Molar. Deixem a
l’esquerra del camí el mas de Pinyol i el mas del
Severino i entrem a la població d’El Molar (250 m),
situat a la vall del riu Siurana, comarca del Priorat.
L’església parroquial, dedicada a Sant Roc, és d’estil
neoclàssic. En el municipi es descobrí, l’any 1930, el
primer jaciment hallstàttic de Catalunya amb el poblat i
la necròpolis. Sortim d’El Molar per l’anomenat camí 
de les mines, on hi ha les instal·lacions d’unes mines
abandonades. Travessem la carretera T-730 d’El Molar
a El Lloar i passem a frec de les runes de l’antic mas
Joaneta, a l’esquerra del barranc dels Tortells. Anem
pujant pel camí, guanyant alçada progressivament;
passem sota una línia d’alta tensió i deixem a l’es que-
rra l’accés a uns repetidors. El GR continua pujant fins
arribar al Mirador del Priorat de la Serra de la Figuera,
des d’on podem albirar una extensa panoràmica: els GR 171 prop de La Figuera.

pobles de la Morera de Montsant, la Vilella Alta, la Vilella
Baixa, Torroja, i les serres del Montsant i de Prades.

Finalment, arribem a la vila de La Figuera (575 m).
Passem per davant del cementiri i entrem a la pobla-
ció pel carrer del Fossar Vell i la Plaça de la Vila.
Població que pertany a la comarca del Priorat, La
Figuera és un poble enlairat i amb molt bona vista. Fou
emmurallat i fortificat i encara es conserva algun llenç
de la muralla. L’església parroquial de Sant Martí data
del segle XVIII, és de grans dimensions i es construí en
la zona més enlairada damunt de l’antiga estructura
defensiva, dita el Castell. A 1 quilòmetre al nord-oest
del poble es troba l’ermita de Sant Pau, a 635 metres
sobre el nivell del mar. Final de la 4a etapa del GR 171.
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CALENDARI TEMPORADA 2011-2012

18 de setembre 1a etapa Refugi del Mont Caro – Paüls (21,750 km)

9 d’octubre 2a etapa Paüls – La Fonteta (Gandesa) (29,850 km) 

23 d’octubre 3a etapa La Fonteta (Gandesa) – Sant Jeroni (Móra la Nova) (19,200 km)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dificultat: **

Desnivells acumulats aproximats: (+ 1.065 m) (- 760 m).

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

Observacions: El desplaçament es farà en autocar,
amb places limitades. Cal treure la plaça d’autocar a
la secretaria del Centre, del dia 31 d’octubre al 9 de
novembre, ambdós inclosos, de 7 a 9 del vespre.

Notes: L’organització es reserva el dret de tancar la
inscripció abans de la data prevista en el cas d’ex-
haurir-se les places de l’autocar. Us recordem que el
dimecres, dia 9 de novembre, serà l’últim dia d’ins-
cripció, per tant preguem que us hi inscrigueu abans
d’aquest dia. Es recomana estar en possessió de la
llicència de la FEEC. 

Preu de la inscripció: 18 ! per als socis, 28 ! per als
no socis. 

Organitza: Vocalia de Senders.

Més informació actualitzada:
www.vocaliadesenders.blogspot.com

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

PROPERA ETAPA
Dia 11 de desembre de 2011

LA FIGUERA - LA MORERA DE MONTSANT
(23,900 km)
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PETITES TRAVESSADES FAMILIARS 
–CXCIX– 2a època

BANYOLES, ciutat de l’aigua

Diumenge dia 23 d’octubre 

Banyoles és coneguda per moltíssims visitants de
diferents comarques del nostre país, com també 
de diferents països europeus, pel seu estany.

Aquesta gran quantitat de visitants ha generat que 
es creés una xarxa d’itineraris d’àmbit excursionista
de diferents llargàries i dificultats, tant pels voltants
de l’estany com per les diferents muntanyes que
 l’envolten.

Hem escollit un itinerari que ens menarà fora de la
 plana per conèixer les serralades del seu entorn.

L’itinerari comença a peu de l’estany, davant l’Oficina
de Turisme, i ens portarà a l’església de Santa Maria
de Porqueres. Aquesta església és romànica (segle
XII) i l’any 1931 fou declarada Monument d’Interès
Nacional.

Des d’aquí ens endinsem per un sender força ombrí-
vol en direcció al puig Clarà (318 m), on trobarem tres
taules d’orientació, una vers el sud, una altra vers l’est
i l’altra vers el nord, que ens permetran tenir unes
 vistes ben acurades tant de la dimensió de l’estany
com de la població de Banyoles, així com de diferents
indrets.

Continuarem fent camí en direcció nord i ben aviat
 trobarem un mas anomenat Can Felet. Just aquí el
camí gira en direcció oest i ens condueix cap a un
altre mas, el Casot. Seguirem el camí i, molt a prop a
la dreta, trobarem un trencall que ens portarà cap al
puig de les Gitanes, però, a causa de la crescuda de
la vegetació, no deixa observar res.

Deixarem el cim i les seves vistes, i continuarem el
camí en direcció oest per acostar-nos al coll de
Rodeja, travessant la carretera de Banyoles a Sant
Miquel de Montmajor. Trobarem una pista asfaltada
d’1,5 km que ens portarà a la casa i l’ermita de Sant
Bartomeu (segons documentació escrita, és de l’any
1331). La història ens diu que tant l’una com l’altra van
patir diferents terratrèmols els anys 1427, 1428 i 1453.
Fins fa molt poc temps estava força enrunada, però
actualment està en fase de restauració. La casa no té
cap semblança amb els dibuixos antics. L’ermita, en
canvi, es conserva tal com era al segle XII, encara que
se n’ha arranjat la teulada.

Deixarem Sant Bartomeu de Matamala i continuarem
fent camí per un sender dins una boscúria, que 
amb unes quantes gambades ens mena cap a la 
font de la Carrabina, una font pràcticament enrunada.
Una mica més endavant trobarem la pista forestal 

que en pocs minuts ens portarà cap a l’ermita de
Sant Patllarí.

La serra de Sant Patllarí, tot i que és una de les més
baixes (647 m) ens permetrà observar al nostre voltant
la serra de Sant Amanç, la serra Caballera, el
Bastiments, el Canigó, la muntanya de la Garrotxa, el
golf de Roses, Figueres, etc.

L’ermita de Sant Patllarí està documentada ja al segle
XIV. Actualment té molt interès. El darrer dissabte de
setembre s’hi celebra el seu aplec, que acull al seu
redós infinitat de banyolins i gent d’altres contrades.

Després de descansar i fotografiar aquest panorama,
iniciarem el descens tot seguint uns senyals de color
blau. Si anem bé de temps, cap al migdia visitarem un
mirador que ens permetrà veure des de Llançà (serra
del litoral gironí) fins a la plana de Girona. Continuarem
pista avall fins a trobar un petit sender i, després, uns
camins semiabandonats, i arribarem a una masia molt
important, Can Llotir, encara que actualment està des-
habitada. Continuarem baixant per un camí asfaltat
fins a trobar el corriol de pujada i tornarem a trobar
l’església de Santa Maria de Porqueres. Al cap d’uns
minuts més arribarem a l’Oficina de Turisme, punt final
de la caminada.

Tant els caminadors com els no caminadors
esmorzarem plegats a Banyoles.

Per als no caminadors:

Hem dit que Banyoles és un lloc de molts camins, però
també hem d’explicar que la població té molta història
i al llarg dels anys ha generat una sèrie de monuments
de força interès històric, arqueològic i artístic.

Per tenir una idea de la visita, recomanem agafar el
tren Pinxo que, en un temps de 50 minuts, ens per-
met passar per la Plaça Major, la Llotja del Tint (segle
XVI), el monestir de Sant Esteve (segle XV), Santa
Maria dels Turers (segle XIII), i també el famós museu
Darder, que va generar la polèmica de l’exposició de
l’home negre.

També visitaran en autobús l’església de Santa Maria
de Porqueres i les Estunes: un espai geològic en un
rocam planer amb grans plaques de travertí on al llarg
de milers d’anys s’han anat produint grans esquerdes
afavorides pels terratrèmols.

Aquest espai s’ha vist afavorit per la naturalesa, per-
què s’hi troben uns grandíssims roures i alzinars que
han aprofitat les esquerdes per arrelar-hi. Contemplar-
ho és una meravella.



PETITES TRAVESSADES FAMILIARS
PROGRAMA PER AL CICLE 2011-2012

2011 Dia Lloc Inscripcions

Octubre 23 BANYOLES del 10 al 20 Pla de l’Estany

Novembre 27 RECORRENT EL CAMÍ RAL DE VIC-OLOT del 7 al 17 Garrotxa

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

2012

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

Febrer 26 RUTA DELS SEGADORS del 3 al 23 La Selva

Març 25 PORTS DE BESEIT del 12 al 22 Matarranya

Abril 22 CASTELL DE RECASENS del 9 al 19 Alt Empordà

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

Juny 9-10 CLOENDA DEL CICLE CONGOSTOS DEL del 28 de maig Pallars Jussà
NOGUERA PALLARESA - POBLA DE SEGUR al 7 de juny
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Un cop acabat aquest itinerari,
dinarem conjuntament amb els
caminadors en un bar restaurant
que hi ha davant de l’Oficina de
Turisme.

Lloc i hora de sortida: Estació
dels autobusos de Terrassa, a
dos quarts de 7 del matí.

Temps de marxa: de 4,30 a 5
hores.

Desnivell de pujada: 470 m.

Dificultat: baixa.

Recomanacions: Portar roba
adequada, pals (opcional) i
aigua. Cal tenir en compte que
no es trobarà cap font al llarg de
tota l’excursió.

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

Inscripcions: del 10 al 20
 d’octubre.

Informació: Jaume Galofre; telèfons: 937 851 123 i 686 380 835. Mercè Torras; telèfon: 937 883 583
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HORITZONS

PROGRAMA DE SORTIDES 2011-2012

12 novembre 2011 Saltor, una vall desconeguda Rosa Gil
Gil Sabrià 

Sergi Núñez
Narcís Serrat

3 març 2012 Les Calamites de Narcís Serrat
Sant Romà de la Clusa Imma Pla

14 d’abril 2012 La volta dels Voltors Jaume Buxados
Alt Urgell Anna Tejedor

5 de maig 2012 De l’Alta Garrotxa al Vallespir Pep Mas
Roser Roura
Ramon Sans

2 juny 2012 Marinada a la platja del Garbet Roser Roura
Narcís Serrat

Elisenda Estany

5 febrer 2012 Nit de lluna a la Serra Major Jordi Cullell

DATA SORTIDA VOCALS
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SECCIÓ INFANTIL CONEIXERMON

LA FESTA DELS OCELLS 

Dissabte, 8 d’octubre de 2011

Coneixermons, espero que hagueu passat tots unes bones
vacances i que torneu amb moltes ganes de fer coses aquesta
tardor!!!

Us hem preparat un calendari d’activitats que no us l’acabareu,
però abans de començar les sortides amb nosaltres, us
 convidem a participar a la 2a edició de la festa dels ocells que
organitza la secció d’ornitologia del CET. Es faran caixes nius i
aprendreu un munt de coses sobre el món dels ocells: on viuen,
què mengen i quines espècies tenim més a prop de casa.

Per saber l’hora i el lloc, consulteu la secció de Ciències Naturals.

Apa Coneixermons, us hi esperem!!!

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

“Estem rodejats!!”

Diumenge, 23 d’octubre 

Hola Coneixermons!!!

En aquesta sortida tenim pensat anar per la falda de
Montserrat, pels voltants de Vacarisses, endinsant-
nos en “La Vacarissana”, boira misteriosa com n’hi ha
poques que empesa pel vent baixa per la vall de
Monistrol de Montserrat-Vacarisses al llarg de l’estret
del riu Llobregat i es desfà a la plana d’Olesa de
Montserrat, molt més ampla.

L’haurem de buscar? Apareixerà de cop i ens embol-
callarà fins que no veiem res a quatre passes?
Marxarà misteriosament quan menys ens ho espe-
rem? Farem els possibles per trobar-la i no deixar-la
escapar!

Us esperem a tots amb aquest misteri a descobrir...
amb proves que haureu de passar... comptem amb
vosaltres!!!

Apa Coneixermons, us hi esperem!!!

Itinerari: excursió pels voltants de Vacarisses.

Hora a Terrassa: 9.00 h del matí a l’HOTEL DON
 CÁNDIDO.

Transport: Cotxes particulars.

Horari: L’activitat començarà a 2/4 de 10 del matí i
acabarà sobre les 14.00 h.

Dificultat: Fàcil.

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

IMPORTANT: estar en possessió de la llicència fede-
rativa corresponent (pregunteu-ho a la Secretaria del
CET) o compreu-la per un dia a la mateixa estació.

Material recomanat: Porteu roba còmoda, botes,
esmorzar i dinar. 

Preu: 6 ! per adult i 4 ! per nens. Socis gratuït.

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

Fent una transferència bancària al compte: 

2107.1000.43.3305804844 (Unnim) amb la referència
Infantil i el vostre nom.

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

US HI ESPEREM!!!
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