
INFANTIL, JUVENIL I FAMÍLIES
Coneixermon
22 i 23 d’octubre: Puigsacalm

ALTA MUNTANyA
FEMAlpí
8 i 9 d’octubre: Picos de la Forqueta

EMcET
5 i 9 d’octubre: Tastet · Iniciació a la progressió en crestes
13 i 16 d’octubre: Tastet · Iniciació a l’escalada esportiva
19, 22 i 23 d’octubre: cursos · Progressió en crestes nivell I
26, 29 i 30 d’octubre: cursos · Escalada esportiva nivell I

bIcI dE TEMPorAdA
8 d’octubre: Pedalant per la cerdanya

SENdErISME
Passejades pel Parc
12 d’octubre: La Foradada de la barranca

Travessades familiars
23 d’octubre: L’Esquei de Morou

Horitzons
8 d’octubre: Salt del Mir i Santuari de bellmunt
Senders
16 d’octubre: camí dels bons Homes. bagà – bellver de 
cerdanya

MArxA NòrdIcA
Les sortides dels divendres
30 de setembre i 2 d’octubre: curs d’iniciació a la Marxa 
nòrdica
15 d’octubre: Priorat · Poboleda
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> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET

Fotografiar els colors 
de la tardor
S’ha acabat l’estiu. Enguany el canvi 
de temperatura ha vingut puntual i ha 
coincidit amb el pas de l’equinocci. des 
de les 3 h i 3 min del 23 de setembre el 
sol passa més hores amagat rere l’horitzó 
que no pas lluint amb força en el cel i  
menys hores també vol dir més fred.

Moltes plantes, molts arbres, en aquest procés de despullar-se canvien 
el color de les seves fulles i els boscos es tornen grocs, daurats o de color 
de sang, segons quines siguin les espècies que els formen. És el moment 
de treure la càmera fotogràfica i perdre’s pel bosc. cercar aquells indrets 
on hi hagi més diversitat d’espècies, perquè també és on trobarem les 
millors combinacions de colors i esperar que la bonica llum de la tardor els 
il·lumini per endur-nos imatges que mai podrem oblidar.

No oblideu el filtre polaritzador, per ressaltar més encara aquest colors 
tan vius. Ni les targetes de recanvi ni les bateries, perquè la natura ens farà 
tants regals que les necessitarem!

La proposta
Un dels boscos més bonis de catalunya, pel què fa als colors de la tardor 
és a la coma de burg, al Pallars Sobirà. Es tracta d’una vall ampla i oberta, 
formada pels barrancs de Mallolís de la coma Ferrada, quan s’ajunten 
per formar el riu de Glorieta i situada entre els petits nuclis de burg i 
Montesclado. La comp’osició del bosc, format per cirerers, pollancres (aquí els 
anomenen clops), trèmols, bedolls o roures presenta una simfonia de colors 
difícil de trobar en altres indrets.

Us proposem pujar amb cotxe fins a Ferrera i allà anar a peu fins a Santa 
Eulàlia d’Alendo, continuar cap a la Mare de déu de la Serra i tornar a Ferrera. 
Pujant amb cotxe ja haureu de parar a la carretera a fer algunes fotografies. 
Vigileu que és molt estreta i hi ha poc punt on es pugui parar.

El camí cap a Alendo i Santa Eulàlia és un passeig agradable entre arbres de 
milo colors, amb el bonic poble de Ferrera o l’ermita de Santa Eulàlia al fons. 
des de l’ermita tindrem vistes espectaculars de tota la coma de burg. La 
baixada cap a la Mare de déu de la Serra ens endinsarà cap al bosc. cal parar 
compte, que el camí és perdedor i la tornada a Ferrera la farem per una carena 
que domina el bosc a banda i banda.

Les activitats d’octubre

Trobareu tota la informació del 
centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat

ESPELEoLoGIA
9 d’octubre: Taller d’autorescat en espeleologia
del 12 al 16 d’octubre: Exploració espeleològica del massís 
d’Arbas

Espeleokinder
22 i 23 d’octubre: Santa Maria d’Escales

cIèNcIES NATUrALS
Botànica
9 d’octubre: Serra de la Portadora

Ornitologia:
15 d’octubre: Anella Verda de Terrassa

FoToGrAFIA
del 3 d’octubre al 4 de novembre: LxxxII concurs 
fotogràfic
del 29 d’octubre a l’1 de novembre: Sortida de la 
castanyada

ExPoSIcIoNS
fins al 4 de novembre: Fotografies de flors d’Àngel Arcega

cULTUrA
Taller de glosa

MUNTANyA INcLUSIVA
8 d’octubre: Llacs de la Pepa i la Lola
13 d’octubre: Pins cargilats de l’Era dels Enrics
27 d’octubre: Puig de balandrau

AcTES cET
2 d’octubre: dIAdA dE GErMANor del cET

Som en temps de transició i tot, a la 
natura, es preparara pels mesos freds, 
quan la vida és més difícil. Hi ha animals 
que hivernen, d’altres migren cap al 
sud. Les plantes, que no poden marxar 
despleguen altres estratègies. Algunes 
aguantaran estoicament el fred de 
l’hivern, però d’altres perdran les parts 
més sensibles, les fulles, i adormiran tota 
la seva activitat vital fins que el sol no 
torni a escalfar amb força. 

ProGrAMA
8.30 h Sortida dels autocars, des de l’estació del Nord, 
9.00 h Esmorzar a can Mimó
de 9.30 a 13.30 h:
•	 Senders: caminada curta: 4,53 km · 176 m · fàcil
•	 Senders: caminada llarga: 8,97 km · 410 m · moderada   
•	 Infantil, juvenil i famílies: caminada 8,97 km · 310 m · fàcil
•	 botànica: ruta botànica al Pla del Fideuer
•	 ornitologia: ruta ornitològica a l’entorn de mas Mimó
•	 Espeleologia: exploració de la cova dels Lladres
13.30 h Inici dels preparatius per al dinar de Germanor
14.00 h Arrossada popular
15.00 h Inici de les activitats de la tarda i fotografia de grup 
dels participants a la diada
16.30 a 17.00 h Sortida dels autocars a Terrassa


