
INFANTIL, JUVENIL I FAMÍLIES
KamesKids
Incripcions curs 2022-2023 obertes

ALTA MUNTANyA
FEMAlpí
17-18 setembre: Pico Anayet i Vértice Anayet

SENdErISME
Passejades pel Parc
14 de setembre: La cova Simanya i els Òbits

Travessades familiars
15 de setembre: Audiovisual sortides curs 2022-2023
18 de setembre: Estanys del Carlit i dels Esquists
Senders
18 de setembre: Camí dels Nyerros 12a etapa

MArxA NÒrdICA
Les sortides dels divendres
16 de setembre: Inici temporada 2022-2023 a l’Obac
30 de setembre i 1r d’octubre: Curs d’iniciació a la Marxa 
nòrdica

CIèNCIES NATUrALS
Botànica
18 de setembre: Les refardes

ExPOSICIONS
del 5 al 30 de setembre: Fotografies de flors d’Àngel Arcega
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> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET

Temps de bolets
S’acosta el temps dels bolets i, tot i que 
tot sembla indicar que enguany serà 
un mal any, perquè no ha plogut prou 
a l’estiu, als catalans per aquestes dates 
se’ns gira el cervell i correm com a bojos 
als boscos a cercar aquest regal de la 
natura. Ni el preu de la benzina, ni les 
cues a les carreteres, ni les emprenyades 

deixalles i paper de vàter arreu. En alguns indrets de Catalunya el 
panorama és desolador. I, a més, els habitants de la zona es queixen perquè 
els filats per al bestiar queden oberts o, senzillament, hi ha gent que es 
queda tot allò que troba al bosc, sense pensar que potser allò és d’algú i hi 
és per alguna cosa.

A més, els bolets, que són els aparells reproductors dels fongs, tenen 
un paper vital per al manteniments dels bosc i endur-se’ls de manera 
indiscriminada acaba empobrint-lo i, a la llarga, degradant-lo. A la natura, 
tot hi té una funció i res hi és sobrer i, per tant, cal ser conscient d’allò que 
fem quan ens n’eduem alguna cosa.

La proposta
Avui no us recomanarem cap ruta concreta. Ni cap indret especial. La 
proposta d’avui és un canvi d’hàbits. Anar a la natura, amb qualsevol excusa, 
és sempre positiu. Sempre s’estima més allò que es coneix i sempre es vol 
conservar allò que s’estima. Però quan anem al bosc, fem-ho amb cura. I si hi 
anem a cercar bolets, encara més.

Cal collir només els bolets que es coneixen. Els que no coneguem, deixem-
los. No cal arrencar-los perquè, con dèiem, al bosc hi fan una funció: 
descompondre la matèria orgànica perquè sigui utilitzables per a les plantes. 
Tampoc cal collir més boltes dels que consumirem. Fa goig arribar a casa amb 
el cistell ben ple, peròtampoc cal omplir-lo sempre fins dalt.

I, finalment, si el què volem és collir tot allò que trobem, canviem el cistell per 
una càmera fotogràfica. La càmera ens permetrà endur-nos tots els bolets. 
Els bons i els dolents. I, a més, no ens faran mai cap mal. Però sobretot, no 
provarem al bosc d’aquests éssers vius que formen part del complex sistema 
ecològic del bosc. Un sistema format pel sòl, els microorganismes, les plantes, 
els fongs i els animals. I que ha arribat a l’equilibri actual a còpia de milions 
d’anys. Estaria bé que no siguem nosaltres qui trenqui aquest equilibri.

Les activitats de setembre

Trobareu tota la informació del 
Centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat

MUNTANyA INCLUSIVA
15 de setembre: Forarades i Mas de la Serra Llarga
24 de setembre: Llacs de la Pepa i la Lola
29 de setembre: Sant Jeroni

BIBLIOTECA I ArxIU
22 de setembre: Presentació número 7 revista ArxIV

ACTES CET
20 de setembre: Acte de reconeixement a la fidelitat dels socis

2 d’octubre: dIAdA dE gErMANOr del CET

amb els propietaris dels terrenys 
ens aturen. A la tardor, els catalans, 
religiosament, ho deixem tot pels bolets!

Però estaria bé que hi penséssim una 
mica, en el comporta aquesta dèria tan 
nostra. Només cal anar a fer un tomb 
pels boscos en plena temporada per 
adonar-se’n. Vehicles mal aparcats als 
vorals de les carreteres, el bosc remenat, 


