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8 Presentació llibre: ”Els meus tresmils. 
Una experiència de quaranta anys”

 L’autor del llibre, Jordi Mercader i Fornells, amant 
de la muntanya, presentarà el seu llibre...

11 Exposició: “ISLÀN-DIA ISLÀN-NIT”

 “País amb una natura sorprenent. La quantitat 
d’aigua que hi ha per tot arreu, junt amb el 
contrast de les zones volcàniques i desèrtiques, el 
fan totalment diferent...

6 Francesc Muntada, Terrassenc  
de l’any 2015

 El passat dissabte 28 de novembre el Centre 
Cultural El Social va acollir el lliurament dels 
premis Terrassencs de l’Any 2015...

35 Coneixermón

 Ja s’ha acabat el Nadal! Ens han visitat els Reis i  
ja han tornat a casa seva, el Tió també ha marxat, 
ben satisfet, i no el tornarem a veure fins l’any 
que ve...
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Portada: “Azor Común”. Fotografia d’Antonio Sáez
Premi a la millor fotografia de flora i fauna del LXXV concurs 
de fotografia del CET



Editorial

Por dels canvis
Qui no ha tingut mai por de canviar? De sortir de la seva zona de confort i afrontar nous reptes? Em sembla 
que a tots ens fa cert respecte, a vegades fins i tot por, el desconegut.

Però no hem d’oblidar que som aventurers de mena, oi? És per això que som del Centre! Per això i per altres 
motius, però també perquè ens agrada “patir” un xic. Aquell patiment bo, però. Ens agrada sentir aquelles 
papallones a la panxa que no ens deixen dormir o menjar o pensar amb claredat davant una situació nova. 
Davant un cim desconegut, un recorregut incert, una exploració difícil, una descoberta misteriosa, una 
paret massa vertical, un lloc llunyà.

Ens agrada sentir-nos vius! I és per això que davant els nous reptes, aquestes papallones les fem amigues i 
volem amb elles gaudint del moment. Perquè som així, perquè la muntanya ens ensenya justament això! 
A viure intensament i amb tots els sentits.

Després arribem a la ciutat, a casa, al dia a dia i sovint ens oblidem de la lliçó de vida de la darrera excursió 
i ens vénen els dubtes i les pors que no són bones conselleres.

Us preguntareu per què us parlo de tot això. Doncs ben fàcil! El Centre està vivint molts canvis darrerament 
i hi ha qui pot tenir por. Ben normal! Ho acabem de comentar. Però no heu de patir gens. Els canvis SEMPRE 
han de ser per millorar i així volem que sigui.

La nostra Isabel es jubila i n’estem contents, per ella. La dolça Jenni decideix fer un màster i veu que no pot 
amb tot i, amb molta pena, ens ha de deixar. Però TOT té solució i aquí tenim la fantàstica Montse que ha 
agafat amb fermesa la secretaria, i les emprenedores i valentes Raquel i Estefania, que duran a terme el 
tema de la comunicació.

La Junta està convençuda que tot anirà molt bé i vol transmetre aquesta sensació als qui no n’estiguin tant, 
perquè no pateixin.

A més, la Isabel i la Jenni deixen de treballar amb nosaltres, però no deixen el Centre i per tant sabem que 
podem comptar amb elles pel que faci falta! Com també comptem amb l’ajut incondicional de la nostra 
comptable Lola; aprofito per agrair-li també la seva feina feixuga, i molts cops poc reconeguda, doncs sense 
la seva figura us ben asseguro que seria encara més difícil gestionar el Centre.

Gràcies a totes! Força! I endavant!

Eva Cervelló

Presidenta
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Informacions del Centre

FOLK VIU. JUGA, MOU-TE, ARRAMBA, EMOCIONA’T, BALLA...!
Taller de balls folk
Des de Treure Ball us proposem una altra manera de fer festa. La música i el ball folk mai han estat més vius.  
Descobreix-los! Vine i t’ensenyarem els balls i les danses d’aquí i arreu. Vine i escolta! Vine i balla! Vine i viu!

NOU HORARI DE L’OFICINA DE SECRETARIA
A partir de gener l’horari de l’oficina de secretaria serà de 18:00 a 21:00

PROPERA ASSEMBLEA DE SOCIS
La propera assemblea general serà el 17 de març. En el proper butlletí farem la convocatòria formal informant-vos 
de l’hora.

CANVIS EN LA DISTRIBUCIÓ DEL BUTLLETÍ
Per raons ecològiques i essent fidels als nostres principis com a entitat lligada al medi ambient, a partir d’ara el 
criteri d’enviament de documentació en paper (és a dir, butlletí, arxiu, etc.) serà d’un exemplar per domicili i no 
per persona física. De tota manera, la secretaria del centre disposarà d’exemplars en paper per a qui ho vulgui. 

ESTRENEM NOVA SECCIÓ! LA VEU DEL SOCI
Iniciem aquesta nova secció dins del butlletí amb la idea d’oferir un espai on tothom podrà dir-hi la seva. Un espai 
per a tots aquells que tingueu ganes de compartir amb la resta de socis opinions, queixes, suggeriments, experiències, 
consells, ressenyes, sortides... Perquè el Butlletí ha de ser un espai de tots i per a tots!

Podeu enviar els vostres escrits a la direcció de correu: direcciotecnica@ce-terrassa.cat, perquè surtin impreses en 
el següent Butlletí.

Vinga doncs, animeu-vos!, entre tots, farem el butlletí més participatiu i dinàmic!

Horaris: Dimecres, de 17:00 a 18:30.

A mesura que es vagin apuntant més 

nens anirem ampliant l’oferta a més 

dies de la setmana.

Preus: Matrícula: 0 euros els socis, 30 

euros els no socis.30 euros mensuals 

els socis i 40 euros els no socis.

És imprescindible que tots els nens 

estiguin federats mínim amb la 

modalitat C de la targeta federativa 

de la FEEC.

Per començar les activitats, han 

d’haver-hi apuntats un mínim de 

15 nens. Si no s’arriba a aquesta 

xifra, es retornaran els diners a les 

persones que hagin fet el pagament 

d’inscripció, fins que arribem al 

nombre mínim de participants.

Podeu fer la inscripció o demanar 

més informació a la secretaria del 

centre o a l’adreça de correu:  

direcciotecnica@ce-terrassa.cat.

NOVES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AL CENTRE!
Inici: Dimecres 13 de gener de 2016
A partir de l’any vinent la nostra entitat organitzarà activitats en horari 
extraescolar per a nens i nenes de 5 a 12 anys, Aquestes activitats estaran 
plenament relacionades amb el món de la muntanya i les dividim en dues 
àrees: activitat física i activitat intel·lectual.

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

En la part intel·lectual, treballarem la geografia del país i del món; saber 
situar-nos. També coneixerem la naturalesa fent jocs i tallers. Aprendrem 
fotografia. Prendrem consciència del món on vivim, dels recursos que 
tenim i que en altres zones del món no tenen: aprendrem a apreciar-ho 
i estimar-ho. I mentre fem totes aquestes activitats, anirem transmetent 
d’una manera didàctica i pedagògica què ens aporta la muntanya i quins 
valors en podem extreure.

Tot pensat i adequat a les seves edats, per tal que els nens i nenes passin una 
hora i mitja ben divertida i alhora enriquidora. A final de curs, els infants 
que han participat en les activitats prepararan una sortida a la muntanya: 
nens i nenes, pares i mares gaudiran d’un cap de setmana a la muntanya 
preparat i pensat pels seus propis fills!

Al Centre Excursionista de Terrassa, el tercer divendres de cada mes, de 22.00 a 24.00 hores. 
No necessiteu inscripció! Us hi esperem!
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NOU CURS D’EXCURSIONISME I MUNTANYA PER A ADULTS
Qui ha dit que és massa tard per aprendre? Inici: Dimecres 13 de gener de 2016
Iniciem el curs d’excursionisme per a adults. Actualment tenim en marxa el de nois i noies de 14 a 17 anys, que 
sempre ha funcionat molt bé. Amb aquesta experiència, doncs, volem ampliar aquest curs a totes les edats, per a totes  
aquelles persones que sempre haurien volgut fer alguna modalitat de l’excursionisme i la muntanya en general i que 
per algun motiu mai no ho van fer. El curs, que es farà des del gener fins al juny, està dividit en 2 blocs.

Preus bloc A: socis 80 euros i no socis 150 euros.

Preus bloc B: socis 110 euros i no socis 180 euros.

Curs complet: socis 175 euros i no socis 275 euros.

És imprescindible que tots els assistents disposin de llicència federativa.

BON ESCRIURE TINGUEU! 2a EDICIÓ
Petit curs per a millorar la vostra redacció de textos.  
Escriure amb gràcia no és complicat si aprenem a  
utilitzar els recursos adients!
Enfocat a tot tipus de llenguatge escrit: literatura i ficció, ressenyes de 
muntanya, tuits, treballs acadèmics, documentació administrativa... sigui 
quin sigui l’idioma propi (català, castellà, etc.).

En grup reduït. A càrrec de Jordi Badiella.

Calendari i horari:
Dimarts 26 de gener i 2 i 9 de febrer de 2/4 de 8 a les 9. Possibilitat de perllongar 
l’horari o de programar alguna sessió addicional si la dinàmica del grup ho 
comporta.

Inscripcions:
Al punt d’atenció al soci del CET. 32 euros pels socis, 42 euros pels no socis.

En el moment de fer la inscripció, o abans del dia d’inici, aniria bé que 
entreguéssiu un text redactat per vosaltres, de qualsevol tipus, que tingui 
entre 1700 i 2600 caràcters (comptant els espais), en format Word. Se us 
retornarà corregit i/o amb les observacions pertinents, i ens servirà per 
introduir algunes matèries del curs.

Per rebre informació addicional i resoldre dubtes podeu escriure a l’adreça 
electrònica: fembonalletra@gmail.com o trucar al número 699 099 151.

BLOC A
20/01 Presentación del curs. Material 14/02 Sortida pràctica. Meteorologia i primers auxilis

27/01 Classe. Orientació i GPS 24/02 Classe. Fotografia

31/01 Sortida pràctica. Orientació i GPS 27-28/02 Sortida. Fotografia i esquí

03/02 Classe. Meteorologia 09/03 Classe. Seguretat i progressió en muntanya hivernal

10/02 Classe. Primers auxilis 13/03 Sortida pràctica. Raquetes de neu

BLOC B
30/03 Classe. Espeleologia 25/05 Classe teòrica. Marxa nòrdica

03/04 Sortida pràctica. Espeleologia 29/05 Sortida pràctica. Marxa nòrdica

13/04 Classe. Nusos 08/06 Classe. Escalada

27/04 Classe. Barrancs 12/06 Sortida. Escalada

01/05 Sortida pràctica. Barrancs 15/06 Examen. Cloenda del curs i diplomes

11/05 Classe. Progressió en crestes 18-19/06 Sortida de cap de setmana

15/05 Sortida pràctica. Progressió en crestes
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47a RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA
Diumenge 21 de febrer del 2016

Com cada any, assistirem a Montserrat, a l’acte de la Renovació de la Flama 
de la Llengua Catalana, per reivindicar la unitat de la nostra llengua.

Per aquest motiu, aquest any volem acompanyar l’Alpinisme Club Esportiu 
d’Igualada, que seran portadors de la flama, i demostrar que ser excursionista 
és molt més que practicar un esport i que portem aquest valor més enllà de 
la muntanya.

Lloc i hora de sortida: Estació de autobusos de Terrassa a les 8 del matí.

Inscripcions: del 8 al 18 de febrer.

Preu: 30 euros els socis i 40 euros els no socis, amb autocar i dinar inclòs.

Informació: Ricard Alegre, 93 788 70 98–660 589 520

Julià Fossas, 649 828 595

Per a inscripcions d’última hora: Ramon Pitarch, 93 788 32 83 – 616 406 719

Nota: No cal portar roba de muntanya, però sí roba i calçat d’esport.

Per als que vulguin seguir l’acte de la flama: Benvinguda per part del 
pare abat Josep M. Soler, ofrena de la Flama en la missa conventual i cantada 
del Virolai per part de l’Escolania de Montserrat. Acte d’encesa de la llàntia a 
l’atri de la Basílica. Cant dels Segadors i actes acadèmics.

Altres opcions: Matí lliure per fer, si cal, alguna excursioneta, sempre que es 
respecti l’hora de trobada a l’autocar per anar tots plegats al restaurant concertat. 

FRANCESC MUNTADA, EXPRESIDENT DEL CET ENTRE ELS QUATRE PREMIATS 
ALS TERRASSENCS DE L’ANY 2015
El passat dissabte 28 de novembre el Centre Cultural El Social va acollir el lliurament dels premis Terrassencs de l’Any 
2015. Enguany, els guardons han recaigut sobre Ignasi Cusidó, Santi Freixa, Joaquim Verdaguer i Francesc Muntada: 
un empresari, un jugador d’hoquei, un historiador i un fotògraf de natura. Quatre persones d’àmbits professionals 
molt diversos que comparteixen i persegueixen un mateix objectiu; fer accions per Terrassa d’una manera altruista, 
segons Sílvia Torrente, secretària Terrassencs de l’Any. Felip Elòsegui, president Centre Cultural El Social, per la seva 
banda, ha encoratjat els premiats a continuar la seva tasca per la qual han estat reconeguts: “Els desitjo que gaudeixin 
d’aquest títol honorífic i que en continuïn sent mereixedors.”

A Francesc Muntada se’l reconeix com a fotògraf molt vinculat a l’excursionisme, la muntanya i la natura. Ha estat 
president del Centre Excursionista de Terrassa, va ser fundador de l’Associació Catalana de Fotògrafs de Natura i és 
membre del grup d’ornitòlegs de Terrassa.

Ignasi Cusidó s’ha mogut en el món empresarial, cultural i social. Ha prestigiat la formació professional impulsant el 
consell de la FP de Terrassa. És president de la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, és patró de la Fundació Cecot 

Formació i col·labora amb les entitat 
Amics de les Arts, Prodis, Oncolliga i 
Parròquia de Can Palet.

Santi Freixa ha estat un dels jugadors 
d’hoquei més destacat dels últims anys, 
símbol de l’Atlètic. Actualment treballa 
a la federació d’hoquei holandès i ha 
desenvolupat projectes solidaris com 
“Stick amb Índia”.

Per últim, Joaquim Verdaguer és un 
estudiós de la història de Terrassa, 
especialment de l’Antic Poble de Sant 
Pere. Col·labora amb l’Arxiu Tobella i és 
autor d’un blog sobre la història de la ciutat.

Els quatre terrassencs de l’any han 
estat triats per un jurat de 15 persones 
format per antics terrassencs de l’any, 
representants del mateix Social i d’altres 
entitats de la ciutat.
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Tomba de Pompeu Fabra  
a Prada de Conflent

D’esquerra a dreta, els quatre guardonats com a terrassencs de l’any: 

Joaquim Verdaguer, Francesc Muntada, Ignasi Cusidó i el germà de Santi Freixa.



PREMI DE PERIODISME EN PREMSA ESCRITA DEL FESTIVAL DE TORELLÓ 
PER ALS GERMANS ALBERT I ÒSCAR MASÓ GARCIA
El passat 21 de novembre els germans Albert i Òscar Masó Garcia, socis del CET, van guanyar el 10è. Premi de 
Periodisme en Premsa Escrita de la 33a. edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló-2015. El premi 
es basa en la Flor de neu de Plata i s’atorga a l’article “Piulades d’altura”, publicat a la revista Vèrtex (de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya- FEEC).

Aquest prestigiós festival es troba situat entre els 3 més importants a escala mundial i, dins d’aquests premis de 
Periodisme, el Premi al Millor Treball en Premsa Escrita va ser atorgat PER UNANIMITAT a l’article “Piulades d’altura”, 
d’Albert i Òscar Masó. Aquest article mostra un bon treball de recerca i documentació per part dels autors. Parla a 
través del llibre de piulades dels cims de les diverses èpoques del muntanyisme i de la seva transversalitat. L’article 
atrapa des del principi, manté l’atenció del lector i en resol brillantment les expectatives creades.

Els germans Masó han volgut agrair la desinteressada col·laboració de Joan Pérez (Arxiu-Bilbioteca del CET).

ART I CULTURA AL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA!
El Centre Excursionista de Terrassa, a part de ser una entitat dedicada a l’esport a la muntanya vol potenciar l’art i la 
cultura. Per aquesta raó, ha organitzat dos concursos que faran volar la imaginació de tothom qui hi vulgui participar!

CONCURS DE GRAFITIS
“Grafiteja” la paret del CET!

Al Centre Excursionista de Terrassa, s’hi han estat fent 

una sèrie de millores per tal que els socis i no socis puguin 

gaudir d’una seu ben acollidora. Ara volem donar-li un 

toc artístic i juvenil, i per això oferim la possibilitat de 

participar en aquest concurs de grafits!

CONCURS 
SINTONIA DEL CET

I, per si us quedeu amb més ganes de crear, us proposem 
un concurs per escollir una sintonia que faci referència 
a la nostra entitat!

La idea és utilitzar aquesta sintonia als diferents 
audiovisuals que es facin per mostrar les activitats 
organitzades al Centre.
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CONFERÈNCIA: “TRES LLIBRES D’INTERÈS EXCURSIONISTA”
Àngel M. Hernández Cardona

Dijous 14 de gener a 2/4 de 8 del vespre
El nostre consoci Àngel M. Hernández és l’autor de tres llibres d’interès excursionista. En el primer, Págines vacarissanes, 
s’ofereixen temes de natura i d’història local. En el segon, Els ponts d’Esparreguera, fet amb la col·laboració d’Eleuteri Navarro, 
són estudiats els ponts del Cairat, de la Puda, de la colònia Sedó, d’Olesa i de Magarola, entre altres. En el tercer, Flors dels 
Pirineus, amb fotografies de Joan Altimira, són tractades 170 plantes de la serralada pirinenca, algunes tan emblemàtiques 

com l’orella d’ós, el marcòlic 
groc o la f lor de neu. En 
aquesta sessió, l’Àngel Manuel 
ens comentarà, acompanyant-
se d’imatges representatives, 
aquests tres llibres i la seva 
temàtica.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:  
“ELS MEUS TRESMILS. UNA EXPERIÈNCIA DE QUARANTA ANYS”
Jordi Mercader Fornells

11 de febrer a 2/4 de 8 del vespre  

Jordi Mercader i Fornells, amant de la 
muntanya, especialment del Pirineu, 
ha presentat el seu primer llibre  
Els meus Tresmils. Una experiència 
de quaranta anys. 

El llibre, a més de ser un recorregut 
per la seva vida a la muntanya,  
està instrumentat a tall de guia, en 
incloure una descripció com a mínim 
d’una via de pujada a cadascun dels 
cent vint-i-nou cims de més de tres mil 
metres que té el Pirineu, explicada 
des de l’experiència personal. 

El llibre, editat a tot color, inclou  
mapes i panoràmiques de tots els 
cims ‘tresmil’ del Pirineu i està 
profundament il·lustrat.

Actes
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CONFERÈNCIA:  
“TARIFA-GIJÓN: 1100 KM. D’HORITZONS A PEU I EN SOLITARI”
Un viatge de Miquel Àngel Ramos  

4 de febrer a les 8 del vespre
1100 km. és la distància aproximada 
que separa el punt on la Mediterrània 
s’ajunta amb l’Atlàntic amb la ciutat 
de Gijón, una de les més septentrionals 
de la Península Ibèrica. En aquest 
llarg recorregut, fet a peu i en solitari 
i patint unes temperatures molt 
elevades en ple estiu del 2015, podrem 
comprovar les petjades històriques 
deixades per les diferents civilitzacions 
que han viscut i passat per aquest 
indret geogràfic del nostre continent.

Fortament marcada per la civilització 
romana i seguint la mítica “Via de 
la Plata” com a corredor natural de 
l’oest de la Península, la variabilitat de 
paisatges i impremtes que el caminant 
pot trobar és innumerable, i cada pas 
ens portarà des de les meravelloses i 
grans platges de la costa de Cadis, fins 
a la feréstega i mítica mar Cantàbrica.

En aquest recorregut, fet pel viatger 
Miquel Àngel Ramos, podrem gaudir 
en primera persona dels diferents 
paisatges i persones que el caminat 
ha trobat al llarg de les jornades.

Tanmateix, el fet de viatjar durant 
un mes i mig amb el que cap en  
una motxilla i amb la força exclusiva de les cames i de la ment, deixa en aquesta aventura un munt d’anècdotes  
que seran contades en primera persona.

En un món altament tecnificat i frenètic, el caminant encara pot gaudir del silenci i de dilatats horitzons que  
arriben fins on els seus ulls poden veure, i que cada dia, amb cada sortida de sol pot representar una nova aventura 
en aquest trajecte ple de natura i d’història.

CONFERÈNCIA · AUDIOVISUAL  
DE LA TRAVESSA DE MUNTANYA “ESTELS DEL SUD”
ISMAEL  MONSONÍS

25 de febrer a 2/4 de 8 del vespre
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EXPOSICIÓ: “GRAVAT, ARTESANIA ANACRÒNICA”

Santi Llorens i Bosch (Lleida, 1950)

Del 4 al 29 de gener
La imatge acompanya a l’home des del principi 
dels temp, vinculada a la representació del misteri 
de la interpretació gràfica del món, del passat, 
del present i del futur, utilitzada per les minories 
per controlar i dominar els súbdits. Recordem 
que fins al segle XVII, a bona part d’Europa el 
90% de la població era analfabeta.

El gravat neix al segle XV i representa la 
democratització de les imatges, i la possibilitat 
de divulgar de forma massiva fets i pensaments. 
Posteriorment s’integra dintre de la impremta 
com l’eina més potent de comunicació durant 
uns quants segles.

S’inicia al gremi de joiers, i es constitueix en una 
veritable indústria, ja que agrupava en un mateix 
taller diversos llocs de treball especialitzats. El 
factor temps era bàsic en el procés de creació, 
ja que un sol gravat requeria moltes hores de 
treball, fins i tot dies.

Avui la imatge es capta i es recrea de forma 
immediata. En el món actual el valor del temps 
és la vara de mesurar l’activitat humana, és per 
això que fer gravat avui és un art anacrònic.
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EXPOSICIÓ: “IMATGES D’ARREU”

Toni Losada

De l’1 al 26 de febrer
“Els últims anys de la meva vida he 
fet allò que sempre m’havia agradat: 
viatjar i gaudir dels indrets del món 
escollits prèviament. 

El Centre m’ha donat l’oportunitat de 
poder preparar aquesta exposició per 
mostrar les imatges que més m’han 
agradat.

La fotografia m’ha donat l’oportunitat 
de capturar imatges que m’han 
captivat per un o altre motiu, espero 
aconseguir que ho faci també en 
vosaltres.

Desitjo que passeu una bona estona 
gaudint de les imatges.”

EXPOSICIÓ: “ISLÀN-DIA ISLÀN-NIT”
Josep Maria Prat

Del 29 de febrer a l’1 d’abril
“País amb una natura sorprenent. La quantitat d’aigua que hi ha per tot arreu, junt amb el contrast de les zones 
volcàniques i desèrtiques, el fan totalment diferent.

Glaceres, rius, cascades, guèisers, fiords, llacs i volcans et sorprenen contínuament amb un magnífic paisatge molt 
variat i amb entorns meravellosos.

I si a tot això hi afegim que en bona part de l’any les nits et poden sorprendre amb unes espectaculars aurores boreals, 
amb un cel canviant de formes i colors, es pot dir que gaudeixes de l’estada constantment.

En aquest recull de fotos intento que gaudiu d’una petita mostra de tot això i que us desperti la curiositat per visitar 
aquesta bonica i acollidora illa”.
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Vocalia de Cultura

XERRADA: “LITERATURA I TERRITORI”

A càrrec de Jaume Closa

Dijous 21 de gener a 2/4 de 8 del vespre
D’una manera o altra, la literatura sempre ha estat lligada al territori. Els escriptors pensen i escriuen inspirats per 
unes arrels que es troben en el seu espai d’origen, en els seus viatges, en les seves estades.

La literatura, a partir d’aquí, ens permet mirar el nostre entorn d’una altra manera, a través dels ulls i dels mots de  
personatges del passat i del present que sovint tenen una percepció diferent de l’habitual.

El territori català està ple de possibilitats de fer passejades per espais literaris, que ens descobreixen llocs nous o noves 
maneres de veure espais ja coneguts.

En aquesta xerrada intentarem mostrar aquesta varietat de possibilitats, amb exemples, mapes, textos i una mostra 
de recursos que es poden trobar a les llibreries i a Internet.

PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL “GLOSADORS”
Dijous 18 de febrer a 2/4 de 8 del vespre 

Presentació del documental “Glosadors” i mostra de glosa (cant improvisat).

A càrrec d’alguns dels millors glosadors del país.

Més informació dels actes de cultura a la pàgina web del CET www.ce-terrassa.cat i a la Newsletter.
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Secció de Fotografia

VEREDICTE DEL LXXV CONCURS DE FOTOGRAFIA
 PREMIS:

Premi especial Àngel Casanovas a la millor col·lecció de tres fotografies amb unitat temàtica:
1r classificat: “El viajero”, de José Beut Duato

Premi a la millor fotografia de muntanya:
1r classificat: “Dins el Blau”, d’Oscar Huerta Pujol
2n classificat:  “Les dents de l’infern”, de Sergi Boixader

Premi a la millor fotografia de flora i fauna:
1r classificat: “Azor Común”, d’Antonio Sáez Cambredo
2n classificat: “La dansa del faig encantat”, de Sergi Boixader

Tema lliure:
1r classificat: “Zumaia”, de Julio López Morata
2n classificat: “Blue Silence”, de José Beut Duato

1r classificat soci del CET:
“Parell de secretaris”, de Jordi Chamagué Sans

Premi la millor fotografia Instagram:
“Gran Paradiso”, d’Ignasi Villarroya
“La Mata”, d’Anna Muntada

PROGRAMA DE SORTIDES DE 2016
Ho hem dit molts cops i segurament ho direm molts més encara: la natura ens ofereix els espectacles més extraordinaris 
i captar-la amb la càmera fotogràfica és un dels grans plaers que aquesta vida ens proporciona. Perquè voltar pel 
món amb una càmera al coll ens fa més sensibles a l’entorn. Ens ajuda a entendre com canvia la llum al llarg del dia, 
a gaudir de les formes d’un camp d’oliveres a la primavera, a meravellar-nos davant dels colors d’una tremoleda a la 
tardor i a mirar-nos els detalls dels caramells de glaç a l’hivern. 

Des de la secció de fotografia us volem proposar unes sortides per treure el màxim profit fotogràfic de cada estació.

Es tracta de sortides en les que l’objectiu primordial serà estar al lloc adequat en el moment adequat per tenir la 
millor llum, els millors colors i les millors condicions per tal que les imatges que obtinguem es converteixin en 
records inesborrables. 

Així doncs, aquest 2016 us proposem:

12, 13 i 14 de febrer de 2016: 
Sortida d’hivern al Valle de Tena. El Mieidia d’Aussau nevat des del port del Portalet, l’encantador poble de Lanuza, 
la Peña Telera, el dolmen de Santa Elena… paisatges hivernals i patrimoni a dojo! 

30 d’abril i 1 de maig de 2016:
Sortida de primavera a la serra de Prades. Els paisatges abruptes de les calcàries i Dolomites que dominen la serra, 
combinats amb la delicadesa i la diversitat de les orquídies que s’hi poden trobar. 

14,15 i 16 d’octubre de 2016:
Sortida de tardor a les valls d’Àneu. La simfonia de vermells, daurats, grocs i ocres de la Coma de Burg. La bellesa 
de les tremoledes de l’amagada vall d’Unarre. La magnífica església romànica dels Sants Just i Pastor, a Son i el cel 
nocturn increïble de les Planes de Son.
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Secció de Fotografia

FOTOGRAFIAR ELS PAISATGES D’HIVERN
Sortida a Valle de Tena

12, 13 i 14 de febrer
El Valle de Tena, al cor del pririneus aragonesos, encaixat entre la Peña Telera i el Pico de Anayet a ponent i el Balaitús 
i els Picos del Infierno a llevant, conté paisatges de gran bellesa, una innivació abundant en temps d’hivern i un 
patrimoni cultural remarcable. En aquesta sortida us proposem fotografiar aquests paisatges amb el seu vestit blanc 
d’hivern i descobrir el patrimoni cultural i natural que amaga aquesta magnífica vall.

Punts d’interès: 

 - El Miedia d’Aussau (Midi d’Ossau) 

 - Lanuza i la Peña Foratata 

 - Bosc del Beato i Garganta de Górgol 

 - El dolmen de Santa Elena 

 - La Peña Telera

 - Ibón de Espelunciecha

FITXA TÈCNICA

Sortida: divendres 12 a les 22:00 al Refugio Peña Telera, 
a Piedrafita de Jaca.

Durada: 12, 13 i 14 de febrer.

Dificultat: BAIXA, (les fotografies les farem a peu de 
cotxe, excepte per a l’Ibón de Espelunciecha, on caldrà 
caminar, possiblement sobre la neu).

Desplaçament: amb cotxes particulars.

Allotjament: Refugio Peña Telera, a Piedrafita de Jaca. 
Habitacions amb lliteres compartides. Si algú ho prefereix, 
es pot allotjar també en algun dels hotels de la vall  
(a Escarrilla o a Sallent de Gàllego).

Àpats: Proposem portar el menjar de casa. Tanmateix, la 
vall és plena de restaurants, alguns de molta anomenada. 
Qui ho prefereixi pot menjar en algun d’aquests 
restaurants.

Reunió Preparatòria: Dilluns 8 de febrer a les 20:00 a 
la sala de la secció de fotografia.

Preu: Socis del CET: gratuïta. No socis: 10. Aquest preu 
només dóna dret a l’assistència a la sortida. Els costos 
d’allotjament àpats i desplaçaments corren a càrrec 
dels participants

Inscripcions: al Web del CET o a secretaria de l’entitat 
cada dia feiner de 6 a 9 del vespre

Assegurança: Per participar en aquesta sortida cal 
estar en possessió de l’assegurança de la FEEC tipus 
A o superior o contractar l’assegurança específica a 
secretaria per als dies corresponents.

Vocal: Francesc Muntada (609 776 242).

Informació detallada a http://ce-terrassa.cat/?p=2721
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Secció de Ciències 
Naturals

GRUP DE BOTÀNICA

FITXA TÈCNICA

Sortida: a les 8 del matí davant el Centre Cultural.

Tornada: al migdia.

Dificultat: BAIXA, (7,5 km i  desnivell +225 m, –300 m).

Cal portar: esmorzar, aigua, calçat adequat i capelina.

Desplaçament: amb cotxes particulars, repartint el 
cost entre els ocupants. 

Preu: gratuït els socis i 5 euros els no socis.

Inscripcions: al punt d’atenció al soci del CET i a través 
del web del CET www.ce-terrassa.cat.

Assegurança: Per participar en aquesta activitat cal que 
tingueu la llicència federativa. En cas contrari, heu de 
contractar l’assegurança temporal al punt d’atenció al 
soci (2 euros per dia).

Vocal:  Joan Crispi (600 063 295) i  
Àngel M. Hernández (679 789 225).

SORTIDA MATINAL A LA MASIA DE LA MUSSARRA Diumenge 14 de febrer
Marxarem de Terrassa en direcció a Monistrol de Calders fins al coll de Lligabosses (B-124) on deixarem els cotxes. Aquesta 
excursió complementarà la que vàrem fer l’abril del 2015 a l’escenari de la batalla de 1714 al poble de Talamanca, on 
les tropes catalanes, formades per uns 3.000 homes, estaven instal·lades al castell. Les tropes borbòniques, amb més de 
2.000 homes, eren a la zona del Pla de la Mussarra, on anirem avui, situat davant mateix de Talamanca, amb la riera 
del poble com a frontera. Com tots sabem, la batalla va acabar amb la victòria de les tropes catalanes, austriacistes, 
sobre les borbòniques. Passarem pel Pla de la Mussarra i la masia del mateix nom i esmorzarem en un magnífic mirador 
amb vistes a Talamanca i Montserrat. La vegetació serà la típica de Sant Llorenç, amb el marfull florit, el galzeran, el 
romaní, el narcís groc l’herba fetgera i poca cosa més. Naturalment farem l’inventari d’allò que anirem trobant, com 
anem fent a les nostres sortides.

FITXA TÈCNICA

Sortida: a les 8 del matí davant el Centre Cultural.

Tornada: al migdia.

Cal portar: calçat adequat, aigua i capelina o paraigua.

Desplaçament: amb cotxes particulars, repartint el 
cost entre els ocupants. 

Preu: gratuït els socis i 5 euros els no socis.

Inscripcions: al punt d’atenció al soci del CET i a través 
del web del CET www.ce-terrassa.cat.

Assegurança: cal que tingueu la llicència federativa. En 
cas contrari, heu de contractar l’assegurança temporal 
al punt d’atenció al soci (2 euros per dia).

Vocal: Joan Crispi (600 063 295).

Arribarem amb els cotxes a Sant Vicenç de Castellet, per 
la carretera a Manresa, i després de travessar el poble 
seguirem la carretera BV-1229 que es dirigeix al Pont de 
Vilomara, i al cap de poc més de dos quilòmetres i a mà 
dreta, agafarem la pista que va a Sant Pere de Vallhonesta.

Un cop aparcats els vehicles, ens acostarem a l’església 
romànica de Sant Pere de Vallhonesta (segles XI-XIII).

Al voltant hi ha un jardí botànic, cuidat pels amics de la 
capella, integrats en el Centre Excursionista de Sant Vicenç 
de Castellet. Hi veurem, entre altres plantes, les següents: 
ametller, boix, bruc d’hivern, càdec, cedre, galzeran, 
hortènsia d’hivern, lilà, llentiscle, llorer, marfull, ruda, 
savina, xeringuilla i xiprer. En acabar, baixarem per la 
pista per veure el que queda del Roure Gros del Rubió i la 
vegetació que l’envolta. 

Una mica més avall agafarem a la dreta el camí del Maquis, 
feréstec i de gran bellesa, i farem una parada a la balma 
del Sequer, on observarem la corretjola llanosa. 

Al cap d’una estona entroncarem amb el GR4, de Montserrat 
a Puigcerdà, i entrarem en un bosc ufanós. Finalment 
arribarem a Sant Jaume de Vallhonesta, on hi ha una capella 
d’origen romànic i les restes de l’hostal més important de 
l’antic camí ral de Barcelona a Manresa. 

En aquest indret trobarem una flora rica i variada.

La tornada fins a Sant Pere la farem seguint el GR4 i, a 
més de veure algunes de les més importants cases més 
importants de la Vallhonesta, estudiarem la vegetació 
arvense, és a dir, les plantes pròpies dels camps.

SORTIDA MATINAL A SANT PERE I SANT JAUME DE VALLHONESTA
Diumenge 10 de gener
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Corretjola llanosa. Fotografia de Joaquim Pérez.

Casa de la Mussarra. Fotografia d’Antoni Farreras.



Secció de Ciències 
Naturals

ACTIVITATS
GENER. Reunió dimecres, dia 13 de gener

FEBRER. Reunió dimecres, dia 10 de febrer
Recordeu que es fa una reunió mensual i que ens trobarem a partir de les 8 del vespre al local de Ciències del Centre 
per tal de preparar les activitats, etc.

Més informació del grup a: http://ocellsceterrassa.wordpress.com/

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

e-correu: tsanllehi@yahoo.es / esanllehi@yahoo.es 

GRUP D’ORNITOLOGIA
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Observant la migració al coll d’Eina. Fotografia de Sara Sánchez Bruel. Fotografia Grup Ornitologia CET

Cadernera. Fotografia de Jordi Bertran



Secció d’Investigacions 
Subterrànies SIS

DESCOBERTA D’ESPELEOLOGIA A LA BORA 
FOSCA (TAVERTET)
Diumenge 21 de febrer

CICLE NADALENC 2016
Enguany celebrem la 38 edició del cicle nadalenc de la SIS, ho farem des del diumenge 19 de desembre al diumenge 
10 de gener. Com cada any hi haurà força sortides per a poder cremar les neules i torrons mentre recorrem racons 
de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac i també altres indrets de Catalunya.

Divendres 1 de gener (Cap d’Any): Matinal amb un recorregut per la Serra de l’Obac, visitant la 
Barbotera, avenc de la Barbotera, la Pedregosa i la Saiola.
Lloc i hora de sortida: Benzinera Q8, a 2/4 de 9 del matí.
Diumenge 3 de gener: Sistema de les Bores del Borró, (Sales de Llierca, la Garrotxa).
Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos a les 7:30 del matí.
Diumenge 10 de gener: Sortida combinada de neu i espeleologia a la Bòfia del Port del Comte  
(El Solsonès).
Lloc i hora de sortida: Estació d’autobusos a les 7 del matí.
Quinto del CET: La SIS participarà a les sessions de quinto que organitza el CET els dies 25 i 26 de 
desembre i 1, 3 i 6 de gener.
Projecció pel·lícula d’espeleologia: Es farà un dia laboral, al vespre, i s’anunciarà a la cartellera de la secció.
Assegurança federativa: Tots els participants hauran d’estar en possessió de l’assegurança federativa. 
En cas contrari, heu de contractar l’assegurança temporal al punt d’atenció al soci (2 euros per dia).                
Més informació: Al web del CET, al blog i al Facebook de la SIS. trobareu el programa definitiu amb 
el detall de totes les sortides.

FITXA TÈCNICA

Sortida: a les 9:30 del matí a l’Estació Autobusos Terrassa.

Tornada: a la tarda.

Dificultat: BAIXA (iniciació), (1,2 km i  desnivell 60 m).

Cal portar: Roba de recanvi (inclòs botes), casc, frontal, esmorzar i dinar.

Desplaçament: amb cotxes particulars, repartint el cost entre els ocupants. 

Preu: gratuït els socis i 5 euros els no socis.

Inscripcions: al punt d’atenció al soci del CET.

Assegurança: cal que tingueu la llicència federativa. En cas contrari, heu de 
contractar l’assegurança temporal al punt d’atenció al soci (2 euros per dia).

Vocal: Marc Pirla (687 233 054).

Més informació a la web del centre, el blog i Facebook de la SIS.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA CUEVA DE LOS 
CHORROS” (RIÓPAR, ALBACETE)”
A càrrec de Victor Ferrer. Divendres 29 de gener
La cova constitueix el naixement del riu Mundo i té el seu accés a través d’un 
ampli pòrtic des d’on cau una cascata en un circ d’origen càrstic excepcional. 
Víctor Ferrer presentarà el llibre que és el primer d’una sèrie de dos volums 
i descriu el primer sector o zona de la surgència. La cavitat té quatre sectors 
separats per sifons. El sector de la surgència presenta grans llacs i sales i una 
xarxa subaquàtica de gran desenvolupament. Víctor Ferrer i el grup Extopocien 
han fet una ingent tasca fotogràfica a la cova per a la publicació d’aquest llibre. 

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE LA SIS
Divendres 12 de febrer
Primera convocatòria a les 9 del vespre i segona convocatòria a 2/4 de 10. L’ordre 
del dia es penjarà amb antelació a la secció i fòrum de la SIS.

CURS D’INICIACIÓ A 
L’ESPELEOLOGIA
març-abril 2016
Més informació i inscripcions a la 
secretaria del CET i al web, blog i 
facebook de la SIS.
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Fotografia de Salvador Vives



Secció d’Alta Muntanya
SAM

CETCIMS
EL PUIGSACALM I ELS CASTELLETS: ELS TALLATS CINGLES QUE 
S’ABOQUEN DAMUNT LA VALL D’EN BAS.
Diumenge 10 de gener

FITXA TÈCNICA

Reunió preparatòria:  
dijous 7 de gener a les 20:00 a la SAM del CET. 

Lloc i hora de trobada:  
Hotel Don Cándido, diumenge 10 de gener a les 07:00h.

Durada prevista: tot el dia.

Distància a recórrer: 16 km.

Desnivell: +1300 m.

Dificultat: ALTA.

Consells específics:  
Material específic per alta muntanya hivernal.

Inscripcions: al punt d’atenció al soci del CET i a través 
del web del CET www.ce-terrassa.cat.

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

Assegurança: Per participar en aquesta activitat cal 
que tingueu la llicència federativa. En cas contrari, heu 
de contractar l’assegurança temporal al punt d’atenció 
al soci (2 euros per dia).

Transport: Privat.

Vocal: Manel Cajide.

Per començar el nou any us proposo anar a fer un gran 
clàssic del nostre territori com és el cim del Puigsacalm, 
cim força concorregut darrerament, doncs el fàcil accés des 
de la collada de Bracons, ha convertit aquest bonic cim, que 
domina la bella plana d’en Bas, en un punt de confluència 
de tot tipus de visitants. Però no patiu, doncs l’itinerari que 
us proposo recorre el vessant menys fressat de la muntanya 
i com descriu el mestre i muntanyenc Joan Coromines, en la 
seva ascensió a aquest cim a les darreries de 1.924; “L’efecte 
de timberes és emocionant; el cingle baixa tallat a pic fins 
a la plana del Fluvià: cap al sud, la vall de Joanetes amb els 
majestuosos cingles de Llancers; més endarrere, les moles 
d’Aiats i Cabrera i, al fons, Sant Miquel de Solterra i les 
Guilleries. A llevant, el santuari de Finestres i el Puigsallança; 
més enllà del massís de la Mare de Déu del Mont s’endevina 
l’Empordà i es desplega la mar amb el golf de Roses i el cap de 
Creus; més a l’esquerra, les Alberes, presidides pel Bassegoda. 
Al nord, el Pirineu de banda a banda; Canigó, Puigmal, el 
Cadí. A ponent es dreça el terrible Pedraforca i els rasos de 
Peguera; més ençà, Montgrony, Matamala i el Lluçanès amb 
la plana de Vic als peus. Dessota nostre, amb la posta de sol, 
els llums d’Olot comencen a pampalluguejar.” 

Per si de cas, no us oblideu del frontal i si us agraden les 
sorpreses, veniu al Puigsacalm i descobrireu el vessant amagat 
d’una muntanya tan coneguda com alhora desconeguda.
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La serralada del Puigsacalm s’eleva per damunt el Cabrerès, al nord de la plana de Vic. Fotografia de Manel Cajide.



Secció d’Alta Muntanya
SAM

FITXA TÈCNICA

Lloc i hora de trobada: Plaça de Baltasar Ragon “La Magdalena” a les 17:00h 
el divendres 5 de febrer.

Durada prevista: De divendres a diumenge tarda.

Dificultat: Vè. grau escalada.

Consells específics: Tenir un grau d’escalada adient per a la sortida.

Inscripcions: al punt d’atenció al soci del CET i a través del web del CET  
www.ce-terrassa.cat.

Preus: 40 euros els socis i 55 euros els no socis. Els preus inclouen dues nits 
en una casa de turisme rural.

Assegurança: És imprescindible estar FEDERAT com a mínim amb la modalitat 
C. Els no federats poden contractar l’assegurança temporal al punt d’atenció 
al soci (5 euros).

Transport: Cotxes particulars.

Vocal: Xavi Busom, xmasjoan@hotmail.com (669 150 272)

CRESTA DE SANT LLORENÇ I CRESTA DE LA CRUZ DE OLVENA
Dissabte 6 i diumenge 7 de Febrer 
Us proposem un cap de setmana intens 
de crestes.

Per als que ens agraden les crestes, 
sobretot les del Pirineu, l’hivern és 
una època que, malgrat que se’n 
poden seguir fent, ja formen part de 
l’Alpinisme i s’han de fer amb grups 
més reduïts. Això no vol dir que en 
aquestes crestes no hi puguem ser molta 
gent, però sí que és més fàcil gestionar 
el grup. Així doncs, us presentem 
aquestes dues crestes, les dues a Aragó. 
Les dues es mouen amb dificultats 
màximes de Vè grau d’escalada. Una 
és al costat del poble de Sant Orenç, 
prop del  Pont de Suert, i l’altra al 
bonic poble d’Olvena, entre Graus i 
Barbastro. Marxarem divendres a la 
tarda. Dormirem les dues nits a una 
casa de Turisme Rural a La Puebla de 
Castro, des d’on anirem a fer dissabte 
la cresta de Sant Orenç i diumenge 
la d’Olvena. Limitarem la sortida a 7 
persones, seguint l’ordre d’inscripció.
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Secció d’Alta Muntanya
SAM

NÚRIA – PUIGMAL – NÚRIA 

44a EDICIÓ DE LA POPULAR CURSA D’ESQUÍ DE MUNTANYA PER PARELLES!

Diumenge 21 de febrer
Doncs sí, després de 8 anys sense fer-ne cap edició, tornem a emprendre aquesta cursa històrica de l’esquí de muntanya. 
Una de les veteranes del centre.

La primera edició de la cursa data del febrer del 1966, i el 2008 se’n féu la 43a. i última. Per diversos factors es va 
deixar de fer. Ara volem tornar a organitzar-la seguint la seva configuració original: una sortida senzilla, de gairebé 
1.000 metres de desnivell, i amb un itinerari per tots conegut, com és la ruta normal del Puigmal des de Núria, per 
la canal de l’Embut.

Volem donar-li un esperit més popular, malgrat que no deixa de ser una cursa. Volem que el més important sigui 
l’ajut i la companyonia entre els dos components de l’equip, més que el fet de quedar primers. Que sigui un reflex de 
com veiem i entenem la muntanya i, sobretot, la pràctica de l’esquí de muntanya.

En aquesta edició introduïm una novetat: s’hi podrà participar de manera individual, malgrat que la cursa principal 
seguirà essent la de parelles. Volem mantenir la mateixa distància i desnivell que l’original, potser per allò de tornar 
als orígens i que, a més, tothom hi tingui cabuda. Creiem que avui dia la competició d’esquí de muntanya s’ha tornat 
molt elitista i no permet que tothom hi pugui participar.

La cursa està pensada perquè sigui una festa, més que una competició, gaudint d’un cap de setmana de muntanya 
fent esport. Tampoc no hi faltarà un sorteig de material de muntanya i una costellada final a Núria.

Vinga doncs, reserveu-vos el diumenge 21 de febrer i seguim fent història amb la Núria-Puigmal-Núria!

Trobareu més informació, inscripcions, preus, etc, a la web del centre: www.ce-terrassa.cat
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Esquí de muntanya. Fotografia d’Emili Sánchez

Itinerari de la cursa



Secció d’Alta Muntanya
SAM

NORMATIVA:

01. La secció d’Alta Muntanya del Centre Excursionista de Terrassa organitza el pròxim 21 de febrer 
del 2016 la 44a Cursa d’Esquí de Muntanya, Núria-Puigmal-Núria

02. La cursa, com s’ha vingut fent sempre, serà principalment per equips de dues persones, organitzades 
de la manera següent: Equip Femení, Equip Masculí, Equip Mixt, Equip Júnior (fins als 16 anys i 
pot ser femení, masculí o mixt) i Equip Veterà (des dels 65 anys en endavant, femení, masculí o 
mixt). Tanmateix, aquest any introduïm una nova opció: poder participar-hi individualment.

03. L’inici de les inscripcions anticipades serà des de l’11 de gener fins al 12 de febrer, i es podran 
fer tant a la secretaria del Centre, (carrer de Sant Llorenç, 10) com a la pàgina web de l’entitat:  
www.ce-terrassa.cat. En el moment de fer la inscripció s’abonaran els 12 euros de drets d’inscripció 
per participant. En aquest import està inclòs el Cremallera des de Queralbs a la vall de Núria.  
Es podrà fer inscripció el mateix dia de la cursa, el preu de la qual serà de 8 euros. En la inscripció 
feta al mateix dia no entra el Cremallera fins a Núria.

04. Tots els acompanyants dels participants a la cursa rebran un 50% de descompte en el Cremallera 
d’accés Núria.

05. Cada participant haurà de portar, com a mínim: motxilla, ARVA, (en posició d’emissió i adossat 
al cos durant tota la cursa. Es farà control a la sortida i a l’arribada), pala i sonda, grampons, 
serretes, piolet, mapa de la regió, brúixola i equip d’abrigar hivernal. Si no es compleix amb 
aquest material, no es podrà realitzar la cursa.

06. Només són permesos, com a mitjà d’ascensió i descens, els esquís de muntanya, excepte en els 
casos on s’hagin de fer servir el piolet i grampons.

07. La sortida de la cursa es donarà a les 8:30 hores del diumenge 21 de febrer. Els corredors s’hauran 
de presentar quinze minuts abans al control de sortida per signar el full de control.

08. Hi haurà un control al cim del Puigmal, que neutralitzarà durant quinze minuts els equips. En cas 
de mal temps aquest control podrà escurçar el temps de neutralització.

09. Un equip d’esquiadors tancarà la cursa.

10. L’ordre de classificació es farà donant com a guanyador l’equip que faci el recorregut en menys 
temps. Es contemplaran classificacions d’equips Femenins, Mixts, Júniors (fins a 16anys)  i Veterans 
(a partir dels 65 anys).

11. A les 12’30 del migdia es retirarà el control del cim del Puigmal. De tota manera, l’equip ‘escombra’ 
vetllarà per tal que cap participant quedi fora del recorregut.

12. Tot participant haurà d’estar en possessió de la tarja federativa de la FEEC, com a mínim amb 
la modalitat “D”, o disposar d’una assegurança temporal que acrediti que està assegurat per 
aquesta modalitat. En el CET es podrà adquirir aquesta assegurança per 7 euros.

13. El Centre Excursionista de Terrassa no es fa responsable de cap accident que pugui afectar 
qualsevol dels participants, malgrat que vetllarà per evitar-los, ni dels danys que aquests puguin 
ocasionar als altres.

14. En cas de mal temps o força major es podrà modificar o suspendre la cursa, si l’organització 
considera que pot ser perillós per al transcurs de la cursa. En cas de suspendre-la, la pròxima 
celebració seria l’any vinent.

15. Queda ben entès que els participants, pel fet de participar en la prova, accepten aquest reglament 
i les disposicions d’emergència que durant la mateixa pugui dictar l’organització.

16. Malgrat que és una cursa, entenem que ha de prevaler, en cas d’incident o accident, l’ajut i la 
companyonia entre els participants, siguin de l’equip que siguin.

REGLAMENT CURSA NÚRIA – PUIGMAL – NÚRIA 

Es farà una costellada/botifarrada a les 15h a les instal·lacions de 
Núria, on es procedirà al lliurament de premis i sorteig de material 
entre els participants, així com l’entrega d’un record de participació.
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Secció d’Alta Muntanya
SAM

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA 
I RAQUETES DE NEU (SAM)
Sortida al Pic de Bastiments (2.881 m)

Dissabte 30 de gener
Iniciarem les col·lectives d’esquí de muntanya i de raquetes de neu amb la clàssica ascensió al Pic o Puig dels 
Bastiments, de 2881 m d’altura, també conegut com a Pic del Gegant a la Catalunya nord.

Sortint del pàrquing inferior de l’estació d’esquí de Vallter 2000, pujarem en direcció al coll de la Marrana. Aquest 
amplíssim coll separa la vall del Freser 
del circ d’Ulldeter. 

Des del coll seguirem l’ampla carena de 
la nostra dreta, que sense problemes, 
ens portarà al cim.

FITXA TÈCNICA

Sortida: a les 5:45 del matí a la Plaça de Baltasar Ragon “La Magdalena”.

Durada: Tot el dia.

Dificultat: BAIXA-MITJANA

Distància: 9 Km.

Desplaçament: amb cotxes particulars, repartint el cost entre els ocupants. 

Preu: gratuït els socis i 10 euros els no socis.

Reunió Preparatòria: Dijous 28 de gener a les 21:00 al Centre Excursionista  
de Terrassa.

Assegurança: És imprescindible estar FEDERAT com a mínim amb la modalitat 
C els participants que vagin amb raquetes, i la modalitat D per els esquiadors. 
Els no federats poden contractar l’assegurança temporal al punt d’atenció 
al soci (5 euros).

Vocal: Ignasi Villarroya (626 929 201) esquidemuntanya_cet@googlegroups.com
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Secció d’Alta Muntanya
SAM

SORTIDES COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA 
I RAQUETES DE NEU (SAM)
Sortida al Pic de Pedrons (2.715m)

Dissabte 27 de febrer
Us proposem un itinerari clàssic d’esquí de muntanya i de raquetes de neu, com és la ruta que puja al cim del  
Pic de Pedrons. 

Sortirem de la carretera N-22 que uneix el Pas de la Casa amb el coll de Pimorent i començarem a pujar direcció 
sud per una ampla i fàcil pala. Tant l’itinerari com el cim són ben visibles en tot moment, excepte durant el primer 
tram de pujada. Per assolir el cim haurem de recórrer una curta i fàcil aresta, que dóna caràcter al cim i que ens 
mantindrà  entretinguts durant els últims metres. Segons les condicions de la neu pot resultar una mica delicat i 
requerir l’ús de grampons i piolet. Al cim podrem gaudir d’una vista impressionant de les abruptes parets i canals 
nord dels Pics de Fontnegra.

La fàcil aproximació pel llom fa que esdevingui una excursió agradable i assequible tant amb esquís com  
amb raquetes.

FITXA TÈCNICA

Sortida: a les 6 del matí a la Plaça de Baltasar Ragon  
“La Magdalena”.

Durada: Tot el dia.

Dificultat: BAIXA, (8 km i  desnivell 802 m).

Desplaçament: amb cotxes particulars, repartint el cost 
entre els ocupants. 

Preu: gratuït els socis i 10 euros els no socis.

Reunió Preparatòria: Dia 25 de febrer a les 20:00 al Centre 
Excursionista de Terrassa.

Assegurança: És imprescindible estar FEDERAT com a 
mínim amb la modalitat C els participants que vagin amb 
raquetes, i la modalitat D per als esquiadors. Els no federats 
poden contractar l’assegurança temporal al punt d’atenció 
al soci (5 euros).

Vocals: Imma Ferrer (657 304 218) i Conchi Perez (666 976 453)  
esquidemuntanya_cet@googlegroups.com
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Secció d’Excursionisme

HORITZONS

FITXA TÈCNICA

Lloc i hora de trobada: Al Centre Cultural a les 
6:00 del matí.

Durada prevista: 8 hores aproximadament. Arribada 
a Terrassa als voltants 2/4 de 8 del vespre.

Distància a recórrer: 14’2 kms.

Desnivells: +515 m. -690 m.

Dificultat: BAIXA.

Consells específics: Aigua, esmorzar i dinar. 
Protecció per la pluja i el fred. Bastons i sabates 
de tresc.

Inscripcions: al punt d’atenció al soci del CET i 
a través del web del CET www.ce-terrassa.cat.

Preus: 17 euros els socis i 27 euros els no socis.

Assegurança: Per participar en aquesta activitat cal 
que tingueu la llicència federativa. En cas contrari, 
heu de contractar l’assegurança temporal al punt 
d’atenció al soci (2 euros per dia).

Transport: En autocar.

Dades de contacte:  
Pep Mas (635 451 521 · pepmas@ono.com)

Vocals: Jordi Colell i Ramon Sans

HORITZONS DE SECÀ PER LES MUNTANYES DE TIVISSA
Dissabte 9 de gener
A les muntanyes de Tivissa encara hi podem trobar aquell embruix 
bucòlic massa sovint fugit dels indrets per on caminem. El seu 
encís crida a gaudir d’un muntanyam esgavellat, amb cimals, 
moles i pinacles que cauen a plom fins als fondals coberts de 
boscatge, i on impera una quietud només torbada pels aflats 
del cerç i el pas d’alguna ànima perduda. Alhora, a les parts 
més acimades un erm acompanya a l’altre sobre llenques de 
rocams calcaris aspergits de màquina resseca i carrasques 
arronyacades, acomboiant de pas, una xarxa de camins de cabra 
que desapareixeran tan aviat pleguin els pocs ramats que hi 
resten. De la mateixa manera que van morir els cultius que hi 
havia en les feixes abandonades que encara s’hi troben. Doncs cap 
d’ambdues activitats satisfà les exigències dels mercats d’avui dia. 

Així són les muntanyes de Tivissa, oferint vistes al mar des del 
cap de Salou fins al Delta de l’Ebre i mirant terra endins, s’albiren 
les serralades del sud del principat amb correus als voltants dels 
pobles que sobreviuen al fons de les valls. Tot plegat, una àrea 
natural curiosa i interessant de conèixer, que en el seu temps 
va ser font de vida per a les tribus iberes que l’habitaven i que 
en l’actualitat, nosaltres no hi som capaços de viure.
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Secció d’Excursionisme

FITXA TÈCNICA

Lloc i hora de trobada: Al Centre Cultural a les 7:00 del 
matí.

Durada prevista: 6 hores aproximadament. Arribada a 
Terrassa als voltants de les 7 del vespre

Distància a recórrer: 15,5 kms.

Desnivells: +597 m. -952 m. Ascens acumulat 761 m.

Dificultat: BAIXA.

Consells específics: Esmorzar i dinar de motxilla, aigua 
(no trobarem aigua en tot el camí) roba d’abric, protecció 
per la pluja, calçat adherent adequat per caminar i pals, 
si en necessiteu.

Inscripcions: al punt d’atenció al soci del CET i a través 
del web del CET www.ce-terrassa.cat.

Preus: 17 euros els socis i 27 euros els no socis.

Assegurança: Per participar en aquesta activitat cal que 
tingueu la llicència federativa. En cas contrari, heu de 
contractar l’assegurança temporal al punt d’atenció al 
soci (2 euros per dia).

Transport: En autocar.

Dades de contacte:  
Pep Mas (635 451 521 · pepmas@ono.com)

Vocals: Rosa Gil, Sergi Nuñez i Gil Sabrià.

EL BOSC ENCANTAT, UNA CAMINADA ENTRE ELS BUFADORS
Dissabte 6 de febrer

HORITZONS

Per aquesta cinquena sortida del cicle Horitzons d’enguany 
us hem preparat un itinerari circular interessant i que 
trepitjarem en sentit contra-horari.

Els paratges principals del nostre recorregut seran el 
Parc de Montesquiu i la Serra dels Bufadors, un territori 
emboscat que separa les comarques d’Osona i el Ripollès.

Iniciarem la caminada allà on ens deixarà l’autocar, al 
pàrquing del Castell de Montesquiu.

A l’inici, la ruta és senzilla de seguir. Circularem per una  
pista còmoda i fàcil fins a arribar al Coll dels Tres Pals 
i al Coll de Beví. Abans d’arribar a la Serra de Bufadors 
haurem de fer una aturada per esmorzar tranquil·lament.

Després, iniciarem el camí que puja fins a la carena 
d’aquesta serra tan peculiar. Els corriols inicials poden 
semblar una mica complicats, i en algun moment fins i 
tot haurem de baixar per pendents fortes amb xaragalls 
inclosos, fins que arribem al punt màgic de la sortida. 
Aleshores, descobrirem plegats que l’entrada al bosc dels 
Bufadors paga absolutament la pena. 

Tot el que hàgiu pogut llegir en ressenyes i comentaris 
d’altres excursionistes queda absolutament justificat.  
El petit microclima particular i aïllat d’aquest bosc ens 
transportarà a èpoques quasi prehistòriques. La natura 
sovint ens sorprèn amb paisatges espectaculars; de ben 
segur que el bosc dels Bufadors de Beví n’és un d’ells.

L’aire fred que surt dels avencs i bufadors i l’aclotament 
de tota la zona -que forma una canal natural entre altes 
parets rocoses- permet que la frondosa vegetació sigui 
sorprenent i molt singular, amb espècies pròpies de zones 
més septentrionals. 

Ens costarà deixar l’indret, però al cap d’una estona de 
passejar-nos-hi, haurem de fer-ho. Ja de tornada cap al 
Castell de Montesquiu, caminarem per l’exterior de la 
Farga de Bebié,  una colònia tèxtil centenària en ple declivi.
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Secció d’Excursionisme

VOCALIA DE SENDERS

FITXA TÈCNICA

Lloc i hora de trobada: a les 7:00 del 
matí a la Rambla d’Ègara, davant dels 
ferrocarrils de la Generalitat. 

La tornada serà a la tarda.

Distància a recórrer: 24,240 kms.

Desnivells: +438 metres -480 metres.

Dificultat: MITJANA.

Inscripcions: al punt d’atenció al soci 
del CET i a través del web del CET 
www.ce-terrassa.cat.

Data límit d’inscripció: del 4 al 14 de 
gener, ambdós inclosos.

Preus: 18 euros els socis i 28 euros 
els no socis.

Assegurança: Per participar en 
aquesta activitat cal que tingueu la 
llicència federativa. En cas contrari, 
heu de contractar l’assegurança 
temporal al punt d’atenció al soci  
(2 euros per dia).

Transport: El desplaçament es farà 
en autocar, amb places limitades.

SENDERS DEL 1714 - CAMINANT PER LA HISTÒRIA
Una ruta per reivindicar el paper de l’excursionisme en la identitat catalana.
Temporada 2015 - 2016. Terrassa - Gósol
5a etapa: Vic (Parc Miquel Albó) - Manlleu (24,240 km)

Diumenge 17 de gener
Aquesta és una etapa molt interessant entre les poblacions de Vic i Manlleu, 
seguint, en primer lloc, gran part del PR C-40 (que va de Vic fins al monestir 
benedictí de Sant Pere de Casserres), i que combina a la perfecció una 
passejada en plena natura i un recorregut per un bon exemple de la història 
i de l’arquitectura de la comarca d’Osona i de Catalunya. El recorregut 
ens passeja per alguns dels indrets més emblemàtics de la comarca amb 
molt significat històric, arquitectònic i de gran bellesa natural, com són 
el dolmen de Puigseslloses, el castell de Savassona, tot passant pel petit 
poble de Tavèrnoles, i el jaciment neolític de Savassona amb la seva ermita 
preromànica de Sant Feliuet de Savassona, i amb una vista d’ocell sobre el 
Pantà de Sau que no té precedents. Davallant cap al Ter, deixarem el PR C-40  
i seguirem la traça del GR 210 en direcció a Roda de Ter, fent unes interessants 
escapades al castell de s’Avellana i a la restaurada i bonica ermita romànica 
de Santa Magdalena de Conangle, situada en una península sobre el meandre 
del riu Ter. El Camí vora Ter (GR 210) ens durà, en una passejada seguint el 
curs del riu tot contemplant meandres de gran bellesa i vegetació de ribera, 
fins a la població de Manlleu, coronada per la seva església parroquial de 
Santa Maria, d’origen romànic. 

Per veure la informació completa de la sortida, visiteu la pàgina següent, 
des d’on us podeu descarregar el track i el full de ruta: 
www.vocaliadesenders.blogspot.com
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SENDERS DEL 1714 - CAMINANT PER LA HISTÒRIA
Una ruta per reivindicar el paper de l’excursionisme en la identitat catalana.
Temporada 2015-2016. Terrassa - Gósol
6a etapa:  Manlleu - Sant Quirze de Besora (24,730 km)

Diumenge 21 de febrer

FITXA TÈCNICA

Lloc i hora de trobada: a les 7:00 del 
matí a la Rambla d’Ègara, davant dels 
ferrocarrils de la Generalitat. 

La tornada serà a la tarda.

Distància a recórrer: 24,730 kms.

Desnivells: +432 metres -291 metres.

Dificultat: MITJANA.

Inscripcions: al punt d’atenció al soci 
del CET i a través del web del CET 
www.ce-terrassa.cat.

Data límit d’inscripció: del 8 al 18 de 
febrer, ambdós inclosos.

Preus: 18 euros els socis i 28 euros 
els no socis.

Assegurança: Per participar en 
aquesta activitat cal que tingueu la 
llicència federativa. En cas contrari, 
heu de contractar l’assegurança 
temporal al punt d’atenció al soci  
(2 euros per dia).

Transport: El desplaçament es farà 
en autocar, amb places limitades.

En aquesta sisena etapa dels Senders del 1714, entre les poblacions de Manlleu 
i Sant Quirze de Besora a la banda nord de la Plana de Vic, seguirem una bona 
part del GR 210, el Camí Vora Ter, molt a prop del riu, que travessa antigues 
colònies tèxtils, boscos de ribera, de muntanya mitjana, poblacions i espais 
agrícoles i industrials, i llocs que tenen en comú l’aprofitament ancestral del riu. 

Aquest recorregut per la zona nord de la comarca d’Osona el podem dividir 
en dues parts ben diferenciades: la primera entre Manlleu i Torelló, seguint 
camins fora de la traça del GR i allunyats lleugerament de la llera del Ter, 
un tram d’uns 9 quilòmetres on podem destacar l’impressionant mas Poquí 
i l’edifici romànic de Sant Esteve de Vila-Setrú, prop de Manlleu; i, tocant a 
Torelló, ascendirem el puig de les Tres Creus de Rocaprevera, situat en un petit 
turó des d’on hi ha unes majestuoses vistes de Torelló i de tota la Plana de Vic.

La segona part del recorregut, més llarga, fins a Sant Quirze de Besora, la farem 
íntegrament seguint el Camí Vora Ter, tot descobrint uns preciosos paratges 
i boscos de ribera resseguint els meandres del Ter, que se succeeixen un rere 
l’altre, alguns d’ells des d’una certa altura, cosa que ens aproparà realment 
al riu on la seva amplada va agafant a poc a poc protagonisme fins a arribar 
a la capital de la subcomarca del Bisaura, Sant Quirze de Besora.

Per veure la informació completa de la sortida, visiteu la pàgina següent, 
des d’on us podeu descarregar el track i el full de ruta: 
www.vocaliadesenders.blogspot.com

VOCALIA DE SENDERS
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Vista del Ter (Camí Vora Ter) Puig de les Tres Creus de Rocaprevera

Gràfica Manlleu - Sant Quirze
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Sortirem d’Argentona, lloc on esmorzarem i dinarem plegats, i iniciarem el 
camí que ens portarà a la font Picant. 

Aquest itinerari presenta una de les diverses ascensions que es poden fer 
al castell de Burriac, que, potser per l’emplaçament que ocupa i per la seva 
història, s’ha convertit en un dels monuments més emblemàtics de la comarca.

L’interès d’aquesta excursió es completa amb una aproximació al grup de 
fonts que trobarem tot pujant:  la font del Mig, la font de les Sureres, la font 
de l’Esquirol, la font del Grup, la font del Ferro, etc. De la majoria, a causa de 
les poques pluges, no en surt aigua. 

Agafarem una pista forestal, que s’enfila amb un fort pendent fins a arribar 
a les ruïnes del castell. El rodejarem per la dreta fins que trobem la porta 
d’accés a aquest recinte  fortificat, que és a la vegada una magnífica talaia 
oberta als quatre vents. Des d’aquí hi ha una fantàstica vista de tot el litoral 
del Maresme i el Barcelonès.

El castell va ser construït sobre una torre de defensa anterior. La primera 
notícia que mostra l’existència del castell data de l’any 1017, en un document 
que Berenguer Ramon I va rebre de la comtessa Ermessenda, la seva mare.

Entre els segles XII i XIII van ser construïts la torre de l’homenatge, els 
magatzems i la capella. Va ser propietat de la família dels Sant Vicenç en un 
principi i fins al 1313, i a partir del segle XIV del llinatge Desbosc, ciutadans 
honrats de Barcelona i més tard nobles. Cap al segle XVIII el castell va deixar 
d’utilitzar-se definitivament, però no va ser fins al 1836 que va cessar l’activitat 
de la capella. Fou comprat per l’Ajuntament de Cabrera de Mar l’any 1990.

Per tornar i trobar-nos amb els que no han fet l’excursió desfarem part del 
camí que hem pujat i tots junts dinarem al restaurant que està concertat. Els 
que es quedin al poble tenen una visita al Museu de Càntir i després cadascú 
pot descobrir pel seu compte altres racons molt emblemàtics, com el tramvia 
que unia Mataró amb Argentona, la font de Sant Domènec, la casa de Puig i 
Cadafalch, etc.

PETITES TRAVESSADES FAMILIARS
CCXLII (2a època). CASTELL DE BURRIAC
Diumenge 24 de gener FITXA TÈCNICA

Lloc i hora de trobada: a les 8:00 
del matí a l’Estació d’autobusos de 
Terrassa.
La tornada serà a la vesprada.

Temps de marxa: 3 hores i mitja aprox.

Desnivells: +300 metres -300 metres.

Dificultat: BAIXA.

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

Inscripcions: al punt d’atenció al 
soci del CET

Data límit d’inscripció: del 11 al 21 de 
gener, ambdós inclosos.

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

Preus: 30 euros els socis i 40 euros 
els no socis (inclou autocar i dinar)

Assegurança: Per participar en 
aquesta activitat cal que tingueu la 
llicència federativa. En cas contrari, 
heu de contractar l’assegurança 
temporal al punt d’atenció al soci  
(2 euros per dia).

Transport: El desplaçament es farà 
en autocar.

Informació: Ricard Alegre (93 788 70 
98 - 660 589 521), Rossend Sanllehí 
(93 783 85 20)

Vocal: Julià Fossas (649 828 595)

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

PROGRAMA DE SORTIDES DEL CICLE 2016

DATA SORTIDA INSCRIPCIONS

24 de gener 2016 Castell de Burriac (Maresme) De l’11 al 21 de gener

28 de febrer 2016 Castell d’Escornalbou (Baix Camp) Del 15 al 25 de febrer

20 de març 2016 Tossal de la Baltasana (Baix Camp) Del 7 al 17 de març

17 d’abril 2016 Cap Norfeu (Alt Empordà) Del 4 al 14 d’abril

22 de maig 2016 Roques de Canalda (Solsonès) Del 9 al 19 de maig

25 i 26 de juny 2016 Alto Gállego (Osca) Del 15 al 23 de juny
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CCXLII (2a època).  
CASTELL D’ESCORNALBOU - ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE LA ROCA
Diumenge 28 de febrer

PETITES TRAVESSADES FAMILIARS

MOLT IMPORTANT. Dinarem tots 
junts a Riudecanyes a “La Societat”. 
Per simplificar l’organització, haurem 
d’escollir els plats en el moment 
de fer la inscripció i apuntar les 
vostres preferències juntament amb 
el vostre nom en un paper que us 
proporcionaran a secretaria. 

Gràcies.

Menú:
1r plat: Escudella de galets amb 
pilota per tothom

2n plat:  a escollir: 
  -Lluç fresc de Cambrils a la 

planxa amb escalivada  
i patates fregides

  -Botifarra de bolets amb 
seques i guarnició

Postres: Pa, vi aigua i cafè

Baix Camp. Una comarca amb una plana abocada a la mar i bressolada per 
les serres de Llaberia i Vandellós i les muntanyes de Prades, és un territori 
únic, ple de contrastos hipnotitzadors, de paisatges inspiradors, (en Joan Miró 
n’era un enamorat)i també d’un vent molt fort, el Mestral. 

Castell d’Escornalbou. (Castell Monestir de St. Miquel d’Escornalbou) situat 
dalt del turó de Santa Bàrbara, és un mirador privilegiat. Envoltat d’alzines 
i pins pinyoners, el castell data de les acaballes del segle XII i és un dels 
elements del patrimoni cultural del Baix Camp (tindreu una explicació de la 
seva història en uns fulls a part el dia de l’excursió).

Ermita de Santa Bàrbara. És una construcció consagrada a Santa Bàrbara, 
protectora dels llamps i les tempestes. La panoràmica que es contempla des 
del cim més alt d’Escornalbou és realment extraordinària.

Ermita de la Mare de Déu de la Roca. És un santuari situat al cim d’una 
roca (prop de Montroig del Camp) i que l’erosió ha configurat de manera 
característica. Al capdamunt de la roca de gres vermell hi ha la capella de 
St. Ramon emblanquinada (blanc sobre vermell) per servir de far i de guiatge 
als mariners que feinegen o feinejaven a la costa del Baix Camp.

Esmorzarem i dinarem tots a Riudecanyes (La Societat).

Per als caminadors: Fer l’itinerari des del pantà de Riudecanyes fins al Castell 
d’Escornalbou i pujar a continuació a l’ermita de Santa Bàrbara. Passarem 
pels pobles de Duesaigües i l’Armentera. El camí al principi és fàcil i planer 
però en el seu tram final fins al Castell d’Escornalbou i Santa Bàrbara, molt 
costerut però molt bonic (és un GR) amb un entorn de pins pinyoners i alzines 
i també amb unes vistes espectaculars. (Si hi ha temps anirem a una font).

Per als poc caminadors: Visita a l’Agrobotiga amb la possibilitat de veure 
un audiovisual sobre l’oli (excel·lent) d’aquestes terres (D.O. Siurana). També hi 
ha vins de la Terra Alta, Priorat i naturalment fruits secs (avellanes, ametlles 
etc.). Visita amb guia al Castell d’Escornalbou (aproximadament 1h. i mitja), 
molt interessant i amb molta història. També podeu anar fins al mirador que 
hi ha situat  prop de l’aparcament (hi ha indicadors). Visita a l’ermita de la 
Mare de Déu de la Roca.

Una vegada hàgim fet el recorregut, podrem fer una volta pel castell.

FITXA TÈCNICA

Lloc i hora de trobada: a les 6:45 
del matí a l’Estació d’autobusos de 
Terrassa.
La tornada serà a la vesprada.

Temps de marxa: 3 hores i mitja aprox.

Desnivells: +300 metres -100 metres.

Dificultat: BAIXA.

Recomanacions: pals per caminar, 
calçat adequat, aigua, capelina i 
màquina de fer fotos

Inscripcions: al punt d’atenció al 
soci del CET

Data límit d’inscripció: del 15 al 25 
de febrer, ambdós inclosos.

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

Preus: 30 euros els socis i 40 euros 
els no socis (inclou autocar, dinar, 
l’entrada al castell i també el guia)

Assegurança: Per participar en 
aquesta activitat cal que tingueu la 
llicència federativa. En cas contrari, 
heu de contractar l’assegurança 
temporal al punt d’atenció al soci  
(2 euros per dia).

Transport: El desplaçament es farà 
en autocar.

Informació:Agustí Junyent/Mercè 
Garcia (619743154 - 937870709). Pere 
Ferrer (937889965). Ricard Alegre 
(937887098 - 660589520).      

Propera sortida: El 20 de març al 
Tossal de la Baltasana, (Baix Camp)

Per a més informació:  
www.vocaliaptf.blogspot.com.es
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PASSEJADES PEL PARC
LES SEPULTURES DE LES ROQUISSES
Dimecres 13 de gener
La Saiola
Està situada a la dreta del camí que baixa paral·lel al torrent 
de la Saiola, és una surgència natural intermitent que només 
raja en períodes de molta pluja, a vegades es perllonga per 
més de tres mesos. A la tardor de 2004 es van realitzar dues 
exploracions, de la SIS (Secció d’Investigacions Subterrànies) 
del CET que van permetre arribar al final de la cavitat amb 
un recorregut de 85 m.

Les Sepultures de les Roquisses
Aquestes sepultures estan situades al terme de Rellinars, 
molt a prop del Torrent de la Saiola i la surgència de la 
Pedregosa, s’anomenen de les roquisses per ser el nom de 
la carena on es troben les tres tombes: aquesta necròpolis 
fou descoberta a principis dels anys setanta, consta de tres 
sepultures de lloses en molt mal estat de conservació, foren 
visitades i estudiades per primera vegada per un equip del 
CET dirigit per l’arqueòleg Sr. Ramir Masdéu.

Font del Trull
Es troba al costat dret del torrent de la Saiola. És una font 
de dipòsit amb una bonica arcada de pedra obrada.

Font de Carlets
Està situada a la riera de Rellinars entre la confluència del 
torrent de la Boada i el de la Saiola. Broll abundantísim 
d’aigua que surt d’una escletxa a la roca.

Font del Conill
Està situada al torrent del Conill, font de dipòsit amb un 
bon raig d’aigua fresca.

Iniciem el recorregut al km. 9’9 de la carretera de Terrassa 
a Rellinars conegut com el coll d’en Tropes, on deixarem 
els cotxes aparcats. 

Continuarem pel camí carreter que surt direcció Nord 
que ens portarà directament a la Casa Nova de l’Obac i la 
casa de la Pastora. Just al costat de l’era el camí es bifurca, 
nosaltres continuarem pel de  l’esquerra, el camí és ample 
i asfaltat. 600 m. més endavant arribem a la Casa Vella 
de l’Obac. Un cop visitada la casa hem de desfer el camí  
50 m. fins a recuperar la pista forestal, continuarem 

direcció Nord passant per sota la Casa Vella fins arribar 
al Collet dels Pals. Un bon punt per esmorzar i un mirador 
natural amb vistes de Montserrat i el Paller de tot l’any. Just 
a la dreta del Collet surt un corriol de forta baixada que 
ens servirà de drecera, un cop retrobada la pista avancem 
50 m. El camí es bifurca. 

El de la dreta porta al mas de la Calsina, continuem a 
l’esquerra tot de baixada, fins a trobar un indicador del 
parc amb el nom de la font de la Saiola. La font es troba 
en un clot entre roques al torrent del mateix nom, només 
raja en temps molt plujosos. Un cop visitada la surgència 
seguim baixant per la pista. Quan portem 800 m. caminats 
hem d’estar alerta: unes fites ens indicaran el camí de les 
tombes, hem de baixar fins a la riera, que s’ha de travessar, 
seguir 150 m. per un corriol que ens menarà al peu de les 
sepultures (411655 E - 4610023 N(439).

  Reprenem l’excursió desfent el camí fins a retrobar la pista 
principal, seguim direcció Ponent, 430 m. més avall a la 
dreta del camí, en un racó amagat de la riera, hi ha la font 
del Trull. Una font molt bonica amb dipòsit gran d’aigua. 

Continuem la caminada avall, hem de travessar la riera de 
la Barbotera. Deixem a la dreta el camí que puja a la Boada 
i al coll de Correu, seguim en direcció contrària fins a la 
font de Carlets. Un cop visitada la font, hem de recular 100 
m. pel camí principal fins a arribar a un petit corriol que 
surt a la dreta, tornem a travessar la riera on comença el 
camí carreter amb forta pujada, per continuar amb petits 
repetjons fins a la font del Cau del Conill. La font es troba 
sota una alzina morta que està a la llera del torrent.

Tornem al camí principal, sempre hem d’anar pujant. 
300 m. més amunt a mà dreta arrenca un corriol que ens 
portarà dalt el camí asfaltat de la Casa de la Pastora i al 
Coll d’en Tropes.

FITXA TÈCNICA

Lloc i hora de sortida: davant del Centre Cultural a les 8.00
La tornada serà sobre les 14:00.

Temps de marxa: 3 hores.

Desnivells: +258 metres -258 metres.

Recorregut: 10,2 km.

Dificultat: BAIXA.

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

Inscripcions: al punt d’atenció al soci del CET i a través 
del web del CET www.ce-terrassa.cat.

Preu: gratuït els socis i 5 euros els no socis.

Assegurança: Per participar en aquesta activitat cal que 
tingueu la llicència federativa. En cas contrari, heu de 
contractar l’assegurança temporal al punt d’atenció al soci  
(2 euros per dia).

Transport: El desplaçament es farà en cotxes particulars.

Informació:  Enric Prat (618 270 049)  
Josep Trullàs (619 963 134)      
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LA FONT DEL LLADRE · COLL DE CORREU · TORRENT DE CAN SALA
Dimecres 10 de febrer

PASSEJADES PEL PARC

La proposta d’aquest mes és la de visitar diversos racons 
de la serra de l’Obac. Farem un tomb pels dominis del 
popular bandoler Capablanca, en especial, un dels seus 
amagatalls: la font del Lladre. Anirem fins al peu del Paller 
de Tot l’Any i ens arribarem fins al Coll de Correu, un 
recorregut pel camí Ral, que ens permetrà gaudir en tot 
moment d’unes magnífiques vistes panoràmiques del parc.

Comencem l’itinerari al km 11,1 de la carretera de Terrassa 
a Talamanca, a l’Alzina del Salari. Emprenem la caminada 
per la pista asfaltada que surt darrera de l’aparcament 
en direcció Oest. 100 m. més amunt trobarem un replà 
amb una cadena que barra el pas dels cotxes. No hem de 
traspassar-la. Deixem la pista asfaltada i continuem per un 
petit corriol que surt direcció oest paral·lel a la torrentera i 
ens enfilarem fins a l’avenc del Picarol. Emprenem el camí 
i anem a retrobar la pista asfaltada que en deu minuts de 
forta pujada ens conduirà al coll de Tres Creus. 

Davant nostre hi tenim el camí de la Pola i al nord hi 
ha el que ve del coll d’Estenalles. Continuem pel de 
l’esquerra, el GR5 direcció sud, que porta a Rellinars. El 
camí planeja enmig d’un frondós bosc d’alzines i en 10 
minuts sortim a un pla rocós on trobem l’enllaç del camí 
Ral, que puja de la Barata. Estupendes vistes del Paller de 
Tot l’Any, Montserrat i del turó de la Pola. Molt bon lloc per 
esmorzar. Seguim per un roquetam direcció Oest fins al 
collet Gran i uns metres més endavant prenem un trencall 
a l’esquerra. Seguim el sender que ens conduirà al peu 
del Paller de tot l’Any. Reprenem l’excursió reculant fins 
al camí Ral. Hem de seguir 350 m. en direcció a ponent 
fins a trobar un indicador del parc de color verd amb el 
nom de la font. A l’esquerra del camí baixa un corriolet 
que mena a la font del Lladre. Tornem a pujar al camí 
principal i continuem la caminada per el GR5 fins al Coll 

de Correu. En aquest punt hi ha una cruïlla de camins. 
Deixarem el de més a l’esquerra (GR5) que ens conduiria 
a Rellinars. També deixem el camí Ral que porta fins a 
Manresa, seguim el de la dreta que, amb una baixada 
pronunciada, ens conduirà fins al torrent de la font de la 
Cansalada. Hem de continuar fins a trobar un corriol que 
surt a l’altra banda de la riera. Iniciem el camí de pujada 
fins a l’Era Roja i el Quarto de Reixa. 

El camí de retorn el farem per la font de la Pola, la 
Porquerissa, el coll de Tres Creus, i de nou a l’Alzina del 
Salari.

FITXA TÈCNICA

Lloc i hora de sortida: davant del Centre Cultural a les 8.00
La tornada serà sobre les 14:00.

Temps de marxa: 3 hores.

Desnivells: +282 metres -282 metres.

Recorregut: 9,53 km.

Dificultat: BAIXA.

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

Inscripcions: al punt d’atenció al soci del CET i a través 
del web del CET www.ce-terrassa.cat.

Preu: gratuït els socis i 5 euros els no socis.

Assegurança: Per participar en aquesta activitat cal que 
tingueu la llicència federativa. En cas contrari, heu de 
contractar l’assegurança temporal al punt d’atenció al soci  
(2 euros per dia).

Transport: El desplaçament es farà en cotxes particulars.

Informació:  Enric Prat (618 270 049)  
Josep Trullàs (619 963 134)      
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MARXA NÒRDICA

FITXA TÈCNICA

Lloc i hora de sortida: Alzina del Salari (km 11,200 carretera de Terrassa a Talamanca) a les 9 del matí.

Tornada: sobre les 14.00 h. 

Desplaçament: en cotxes particulars.

Recorregut: 14 km. (circular passant pel Puig Andreu)

Desnivell: +500m.

Temps de marxa: 5 hores (comptant l’esmorzar)

Dificultat: BAIXA.

Preu: socis gratuït - no socis 5 euros

Inscripcions: al punt d’atenció al soci del CET i a través del web del CET www.ce-terrassa.cat.

Recomanacions: portar roba i calçat adequat, pals per caminar, esmorzar i beguda

Molt important: Cal que tingueu la llicència/assegurança federativa. En cas contrari, heu de contractar l’assegurança 
temporal a Secretaria (2 euros per dia). Hi ha talonaris de 10 assegurances per 15 euros.

Més informació: marxanordica@ce-terrassa.cat – 609 001 939 - 647 596 771  

SORTIDA MENSUAL . Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Dissabte 30 de gener

SORTIDA MENSUAL. RAQUETES - ARANSA 
Sortida conjunta amb la Unió Excursionista de Sabadell

Diumenge 21 de febrer

FITXA TÈCNICA

Lloc i hora de sortida: Hotel Don Cándido 7 del matí

Tornada: sobre les 15 h (hi ha la possibilitat de portar menjar i dinar un cop 
acabada la ruta)

Desplaçament: en cotxes particulars

Recorregut: Hi haurà dos recorreguts des de l’estació d’esquí nòrdic 
d’Aransa, un d’ells de menor dificultat i km. El primer tram fins a arribar al 
Coll Queralt és el mateix per a tots dos recorreguts. L’opció més fàcil arribarà 
fins el Mirador del Pla de Llet i l’opció més llarga fins al Puig Punçó. Bones 
vistes sobre el Cadí, el Moixerò, el Puigmal, la Tossa Plana i tot el Pirineu.

Desnivell: +400 / +600m

Temps de marxa: 4/5 hores (comptant l’esmorzar)

Dificultat: BAIXA/MITJANA.

Preu: l’assegurança, del lloguer de raquetes i del forfait a concretar.

Inscripcions: al punt d’atenció al soci del CET i a través del web del CET 
www.ce-terrassa.cat

Recomanacions: portar roba i calçat adequats, guants, pals per caminar 
amb roseta, esmorzar i beguda.

Molt important: Cal que tingueu la llicència/assegurança federativa. Amb 
antelació, es concretarà a la web del centre de l’assegurança, el preu del 
lloguer de raquetes i del forfait. Si hi esteu interessats, també  podeu enviar 
un correu a marxanordica@ce-terrassa.cat.

Més informació: marxanordica@ce-terrassa.cat – 609 001 939 - 647 596 771
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El Montcau i el mas de la Mata des del Turó de la Pola. Fotografia de Paco Jurado



Secció d’Excursionisme

CONEIXERMÓN

FITXA TÈCNICA

Lloc i hora de trobada: Hotel Don Càndido a les 8 del 
matí.

Durada prevista: tot el dia.

Dificultat: BAIXA

Consells específics: Roba còmoda per caminar, esmorzar, 
dinar i aigua. Estris per plantar un arbre, qui en tingui.

Inscripcions: al punt d’atenció al soci del CET i a través 
del web del CET www.ce-terrassa.cat.

Preus: Socis gratuït, no socis 5 euros els nens i pares 
gratuït.

Assegurança: Tant adults com nens han de tenir la 
llicència/assegurança federativa. En cas contrari, heu 
de contractar l’assegurança temporal a Secretaria  
(2 euros per dia).

Transport: Cotxes particulars.

Vocals: Ignasi Villarroya, Josep Bordas, Conchi Perez 
(666 976 453) coneixermon.cet@gmail.com

REPLANTEM L’AVET A RASOS DE PEGUERA

Diumenge 17 de gener
Ja s’ha acabat el Nadal! Ens han visitat els Reis i ja han tornat a casa seva, el Tió també ha marxat, ben satisfet, i no 
el tornarem a veure fins l’any que ve... però l’avet que ens ha acompanyat totes les festes encara és a casa i em sembla 
que ja comença a enyorar l’aire fresc i pur de la muntanya, així que ens hem de posar mans a l’obra!! 

Ja hem trobat un lloc idíl·lic per replantar el nostre avet: la serra d’Ensija, a l’antiga estació de Rasos de Peguera, no 
molt lluny de casa, per poder-lo visitar sempre que vulguem.

Aprofitarem la visita a aquest paratge natural i històric per visitar el poble abandonat de Peguera, deshabitat des del 
1968, i els jaciments de petjades de dinosaures de fa 65 milions d’anys..

Si no teniu avet a casa no passa res, entre tots replantarem tots els que tinguem. Només cal portar ganes de descobrir 
i aprendre coses noves i d’això ja sabem que els Coneixermons n’esteu ben servits, així que us hi esperem a tots!!!
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El poble de Peguera, sota el Roc del mateix nom. Fotografia de Marcel Puig Puig



Secció d’Excursionisme

CONEIXERMÓN

FITXA TÈCNICA

Lloc i hora de trobada: Hotel Don Càndido a les 8 del matí.

Durada prevista: Tot el dia.

Dificultat: BAIXA.

Consells específics: Roba còmoda per caminar, esmorzar, 
dinar i aigua. És recomanable portar roba i calçat de 
recanvi per si ens mullem. Gorro, guants, crema protectora 
i ulleres de sol. Qui tingui raquetes que les porti, qui no, 
les llogarem a l’estació.

Preus: Socis gratuït, no socis 5 euros, els nens i pares 
gratuït. Lloguer de raquetes i pals 10 euros.

Assegurança: Tant adults com a nens han de tenir la llicència/
assegurança federativa. En cas contrari, heu de contractar 
l’assegurança temporal a Secretaria (2 euros per dia).

Transport: Cotxes particulars

Vocals: Ignasi Villarroya, Josep Bordas, Conchi Perez 
(666 976 453) coneixermon.cet@gmail.com

RAQUETES DE NEU PER TUIXENT
Diumenge 14 de febrer

CAMINAR I CONÈIXER
SORTIDES PREVISTES
Us avancem les sortides que la nostra secció té previstes fins al mes de maig.

Vocal: Carles Llonch, (93 783 62 02 - 633 306 703), matcllc@hotmail.com

DATA SORTIDA TEMA
DISTANCIA 

Km
DESNIVELL 

AC. +

10-01-16 Castells de Castellcir i Centelles Fotografia 11,5 475 m

07-02-16 St. Jaume de Vallonesta Llibres/Autors 12 470 m

06-03-16 Camí de l’aigua de Vilada Animals 9,8 445 m

20-03-16 Orientació Pla de la Calma Orientació 6,5 330 m

03-04-16 Serra de Busa Història 12,3 465 m

01-05-16 El Cairat - Sant Salvador de les Espases Geologia 11,2 550 m

29-05-16 Turó de l’Home - Les Agudes Botànica 9,3 640 m

Sí! Ja és hivern i la muntanya es vesteix de blanc. 

És un paisatge totalment diferent a l’estiu i fa goig trepitjar 
aquest mantell de cristalls brillants i diminuts. Sentir 
la quietud i el silenci del bosc en aquesta època és una 
sensació que tots els Coneixermons han d’experimentar!

Així doncs, ens calçarem unes raquetes de neu i farem 
un petit recorregut per Tuixent. Quan ens endinsem al 
bosc observarem l’entorn per mirar de descobrir rastres 
d’animals que podrem identificar observant les petjades 
que deixen a la neu: esquirols, guineus, llebres, isards...

En aquesta sortida també ens agradaria plantejar un repte: 
construir un iglú entre tots! 

Ens posarem a la pell dels esquimals que viuen envoltats 
de neu i gel gairebé tot l’any i provarem de fer un refugi 
de neu, o el que surti… ens hi posem??
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El Turó de l’Home amb Les Agudes al fons



Secció d’Excursionisme

ELS NOSTRES CAMINS

FITXA TÈCNICA

Lloc i hora de trobada: Plaça de Baltasar Ragon  
“La Magdalena” a les 8:00.

Durada prevista: Tot el dia.

Distància: 10 km.

Dificultat: BAIXA.

Preus: Socis 10 euros, no socis 20 euros (inclou ruta al 
Túnel i visita al Castell).

Assegurança: És imprescindible estar FEDERAT com a 
mínim amb la modalitat B. Els no federats poden contractar 
l’assegurança temporal al punt d’atenció al soci (2 euros).

Transport: Cotxes particulars o autocar

Vocal: Xavi Busom (669 150 272) xmasjoan@hotmail.com

TÚNEL DE MONTCLAR - URGELL
Dissasbte 23 de gener
Us proposem una sortida curiosa. La visita al Túnel de 
Montclar. La sortida consisteix en la travessa del túnel, 
de 5 kms de llargada, que en el seu temps, va ser una 
autèntica obra d’ enginyeria, de les més importants d’ 
Europa, per la seva llargada, envergadura i mà d’obra 
necessària. Va comptar amb uns 6000 obrers. 

Vaja, una sortida diferent, i que a més contarem amb 
un guia que ens explicarà totes les seves curiositats. 
Després anirem a fer una visita al Castell de Montclar, 
declarat Monument Històric Nacional.
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Excursionistes al Túnel de Montclar



Vocalia de Trail Running

CAMESAJUDEUME
MARATÓ DEL MONTNEGRE
Dissabte 6 de febrer

FITXA TÈCNICA

Entrenaments del mes de gener: A les 19:00.

Lloc de trobada: Hotel Don Cándido.

Hora de trobada: 5:30 del matí.

Durada prevista: 8 hores.

Distància a recòrrer: Marató (42 km).

Desnivell: +2571 m.

Dificultat: MITJANA-ALTA.

Consells específics: Assistir als entrenaments preparatoris.

Preus:  Soci: Inscripció Marató 50 euros fins al 31 de gener. 
No soci: Inscripció Marató 50 euros fins al 31 de gener.

Transport: Cotxes particulars.

Vocal:  Òscar Pérez i Millán, 676 685 396 (grup de Whatsapp 
Camesajudeume), oscarpermil@gmail.com

L’Ultra Trail Montnegre-Corredor recorre els paratges més 
bonics del parc natural del Montnegre i Corredor. El Parc té 
més de 15.000 hectàrees i es troba a cavall de les comarques 
del Maresme i el Vallès Oriental.

Hi haurà tres tipus de prova, per tal que tothom pugui 
gaudir d’aquesta experiència. L’Ultra de 112 km, la Marató 
de 42 km i la Mitja de 22 km. Sortint des de Vallgorguina i 
finalitzant al mateix poble. Els participants de les tres proves 
passaran per llocs emblemàtics com Olzinelles, el Turó 
Gros, Sta. Maria de Montnegre i Sant Martí de Montnegre.
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El grup en un entrenament al Montseny

Els participants a l’ultima maratò del Montseny



Biblioteca i Arxiu

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  i 
Federació Catalana d’Espeleologia
Federació Catalana d’Esports d’Hivern
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CET.DOC

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 Maria Dolors Turull:

 Diferents exemplars dels llibrets GR i PR editats per la 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

 GOS, Charles; Alpinismo Anecdótico. Barcelona: Editorial 
Juventud, 1950.

 CANUDAS, J; Itinerarios Excursionistas de Cataluña. 
Barcelona, s/a, s/ed.

 DENDALETCHE, Claude; Guía de los Pirineos. Barcelona: 
Omega, 1981. 

Donatiu de Manuel Fabra Ricart:

 Exemplar del butlletí informatiu “Obreria de Santa 
Cristina” (2014, Lloret de Mar) on hi ha reproduïts 
els documents originals que Agustí Fabra i Bofill va 
escriure sobre La processó marítima de Santa Cristina 
l’any 1933. 

 Documents d’Agustí Fabra custodiats a la Biblioteca-
Arxiu del CET.

BIBLIOTECA ARXIU

CARTA DEL GRUP ESPEOLÒGIC LLEIDATÀ A LA SIS. 
AHCET. Correspondència SIS. L105.29/03/1968
Poc abans de la creació formal de la Secció d’Investigacions 
Subterrànies del Centre Excursionista, ja existia un nucli 
de persones que feien activitats espeleològiques dins de 
la Secció d’Alta Muntanya. És a aquest nucli que el Grup 
Espeleològic Lleidatà es va adreçar el març de 1968 per tal 
d’explicar-los la seva intenció, durant la Setmana Santa 
d’aquell any, de desplaçar-se a la zona de sant Llorenç 
del Munt «a fin de efectuar las prospecciones de algunas 
cavidades de esta interesante región Karstics [sic]».

Des del “Centro Excursionista de Lérida” també demanen 
indicacions per tal d’arribar a alguns dels avencs més 
propers a la zona de Can Pobla, territori que segons sembla 
ja coneixien: el d’en Daví, el de Can Pobla, el del Morunell... 
També sol·liciten informació per si existia alguna font a 
la zona. Però no només això, sinó que també conviden la 
colla de Terrassa a unir-se a l’excursió, indicant-los el dia i 
l’hora que tenien pensat per arribar a la capital vallesana.

La carta està dirigida a la «Sección de Espeleología del 
Centro Excursionista de Tarrasa» quan aquesta encara no 
existia formalment, anticipant però la creació de la nova 
secció, que es produïria pocs mesos més tard.
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