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> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET

El món 
subterrani
Els nostres paisatges estan 
formats per muntanyes i valls. 
Boscos, rius i llacs. Conreus, 
pobles i ciutats. I un cel 
blau, gris o blanc, segons la 
meteorologia del moment. 
Però al nostre planeta hi ha 
altres paisatges. Els moviments 
de l’escorça terrestre, els 
processos d’erosió causats per 

la dissolució de materials o bé 
algunes erupcions volcàniques 
han creat cavitats on no arriba 
la llum del sol ni hi creix ni un 
bri d’herba. Són els paisatges 
subterranis. 

Les coves i els avencs són, 
doncs, espais poc aptes per 
a la vida, en els que només 
els animals més adaptats hi 
poden sobreviure i la presència 
vegetal és pràcticament 
inexistent. I, malgrat tot, 

en algunes ocasions formen 
paisatges d’una bellesa 
increïble en els quals el món 
mineral i les formes que pren 
en són els protagonistes. 

Aquests paisatges varien 
en funció dels materials on 
s’han format. Estalactites, 
estalagmites, concrecions 
calcàries, cristal·litzacions de 
quars, de sal o de guix, llargs 
passadissos de lava de tots els 
colors... 

Sota la superfície terrestre hi ha tot un món per descobrir. Però 
cal tenir en compte que aquest món no sempre és fàcilment 
accessible. Tot i que algunes coves es poden recórrer a peu pla 
només amb l’ajuda d’una llanterna, en la majoria de casos es 
necessita un equip especialitzat i coneixements d’espeleologia per 
explorar aquestes cavitats i descobrir-ne els seus paisatges.

La proposta
A Catalunya hi ha moltes coves visitables sense coneixements 
d’espeleologia i que poden servir-nos per inciar-nos en aquest 
món fascinant. Hi ha coves turístiques, preparades per a la 
visita, il·luminades i que es recorren amb la companyia d’un guia 
com, per exemple, les coves del Salnitre, a Montserrat, o la cova 
de les Meravelles, a Benifallet.

Però també hi ha coves de lliure accés que es poden recórrer, 
almenys en part, només amb una llanterna i sentit comú. Avui 
us proposem visitar la cova de les Annes o cova d’Anes, a Bellver 
de Cerdanya.

Es tracta d’una cova d’una sola galeria, que es pot explorar 
fàcilment i còmode, sense passos estrets ni complicats. Té uns 
330 metres de profunditat i la part més interesant, amb més 
concrecions i formacions geològiques, és la del fons.

Per accedir-hi, podeu descarregar-vos la ruta fent servir el codi 
QR que teniu a la fotografia que acompanya aquesta descripció.

Si alguna d’aquestes visites us desvetlla la passió pel món 
subterrani, us recomanem fer algun dels cursos d’iniciació que 
organitza la Secció d’Investigacions Subterrànies del Centre 
Excursionista de Terrassa.

Les activitats del mes de setembre

Trobareu tota la informació del 
Centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat

INFANTIL I JUVENIL
Casal de setembre
Fins al 10 de setembre

EnCETem i AvanCET
4 i 5 de setembre: Tancament de la temporada 2021-2021

Fins al 28 de setembre: inscripcions curs 2021-2022 obertes

SENdERISME
Passejades pel Parc
8 de setembre: Balma del Gat Mesquer

Travessades familiars
16 de setembre: Guils Fontanera - Malniu

Senders
19 de setembre: Camí dels Nyerros 2a etapa

MARxA NòRdICA
17 de setembre: Per la serra de l’Obac

ALTA MUNTANyA
18 i 19 de setembre: Picos de Eriste

CIèNCIES NATURALS
Ornitologia
18 de setembre: Papallones i ocells en migració

Botànica
19 de setembre: Baix Berguedà

CULTURA
16 de setembre: Presentació del llibre «El Front Nacional 
de Catalunya a Terrassa. 1940-1990»

ExPOSICIONS
del 6 de setembre al 10 d’octubre: «Jo no sé lo que teniu...»

ACTIVITATS CET
del 6 al 10 de setembre: 5a setmana de jocs al carrer

INFANTIL I JUVENIL
Extraescolar Natura i Esport
A partir del 28 de setembre

ALTA MUNTANyA
Escola de Muntanya
de setembre de 2021 a gener de 2022
•	 Escalada
•	 Marxa nòrdica
•	 Espeleologia
•	 Vies ferrades
•	 Orientació
•	 Progressió en crestes
•	 Meteorologia
i molt més...

I durant el curs...


