
INFANTIL, JUVENIL I FAMÍLIES
Coneixermon
12 de febrer: Raquetes al Mirador del Pla de la Llet

ALTA MUNTANyA
FEMAlpí
11 de febrer: El Puigmal per la vall de la Cometa de 
Fontalba

Col·lectives d’Esquí de Muntanya
5 de febrer: Pic de Nérassol

Núria - Puigmal - Núria
Inscripcions obertes

ESQUÍ
del 8 de desembre al 10 d’abril: Cursets d’iniciació i 
perfeccionament de l’esquí alpí

SENdERISME
Passejades pel Parc
8 de febrer: Balma dels debanadors i Pins Cargolats de 
l’Era dels Enrics

Travessades familiars
19 de febrer: Tamariu - Aigua Xelida

Horitzons
4 de febrer: Port del Compte amb raquetes de neu

Senders
19 de febrer: Camí dels Miradors · Collbató - Rellinars

MARXA NòRdICA
Les sortides dels divendres
18 de febrer: de la tossa de Montbuí a la Fou de Tous
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> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET

Les flors de l’hivern
Sempre relacionem les flors amb la 
primavera, perquè és en aquesta estació 
de l’any, quan s’acaba el fred de l’hivern 
i tot sembla recomençar, que hi ha una 
explosió de flors a la natura. Les plantes, 
que havien aturat tota la seva activitat 
per suportar els mesos amb menys 
llum i amb temperatures més baixes, 

per treure les sevs flors quan la resta encara estan adormides. Aquesta 
estratègia, tot i ser arriscada a causa de possibles gelades sobrevingudes, 
els és positiva perquè floreixen en una època en la qual no tenen 
competència. Les seves són les úniques flors que decoren els boscos, prats i 
vores de cursos d’augia i els pocs pol·linitzadors actius d’aquests mesos no 
els queda més remei que aprofitar les poques flors disponibles.

Una d’aquestes plantes és el lliri de neu. Floreix en ple hivern, sovint 
voltat de neu, i omple la natura amb les seves precioses flors blanques. I 
ens recorda que l’hivern no és infinit. Que els dies curts ja s’acaben. Que 
tornaran les tardes largues i que el sol trnarà a escalfar la terra. I amb 
aquesta escalfor tornarà la vida.

La proposta
El lliri de neu és una planta petita i discreta que passaria totalment 
desapercebuda si no fos per la seva capacitat de suportar el fred i florir quan 
gairebé cap altra planta ho fa. És natural a Euràsia, i s’estén des del Pirineus 
fins al mar Negre i des de Polònia fins a la Mediterrània. Per la seva bellesa i 
pel fet de ser de les primeres a florir també es conrea en jardineria.

Normalment viu en boscos de ribera o altres caducifolis, però també se la 
pot trobar en replans rocallosos, sobretot a zones de mitja muntanya. Si la 
voleu veure, l’heu de cercar des de finals de gener, a les terres més baixes, 
fins a princuipis d’abril als indrets més freds.

La vocalia de Botànica de la secció de Ciències Narurals de la nostra 
entitat ha organitzar una sortida al Moianès per trobar, veure, fotografiar i 
conèixer aquesta planta. Es tracta d’un recorregut fàcil, d’uns 8 km al que hi 
dedicarem unes 3 hores. El desnivell és pràcticament inapreciable.

Us convidem a participar en aquesta sortida de la qual trobareu més 
informació seguint el codi QR de la fotografia.

Les activitats de febrer

ce-terrassa.cat

ESPELEoLogIA
del 28 de febrer al 19 de març: Curset d’espeleologia nivell II

CIèNCIES NATURALS
Botànica
12 de febrer: Lliris de neu al bosc de ribera de la Riera del 
gai, Moià

Ornitologia
18 de febrer: Anella verda de Terrassa
25 de febrer: Acte SoS Vallès

CULTURA
del 2 de febrer al 9 de març: Cicle de conferències-debat 
Biodiversitat al Vallès, espècies i hàbitats amenaçats
9 de febrer: Una aventura per les muntanyes submarines

EXPoSICIoNS
fins al 24 de febrer: Experimentacions

MUNTANyA INCLUSIVA
9 de febrer: Torrent de gotelles
18 de febrer: Les Cases i les Boades
26 de febrer: Participació a la Vallès drac Race

EMCET
Tastets
1 i 4 de febrer: Iniciació a progressió amb piolet i 
grampons
1 i 5 de febrer: Iniciació a progressió en corredors de neu
2 i 5 de febrer: Tècniques bàsiques d’orientació
22 i 26 de febrer: Iniciació a l’Escalada en gel

Tallers
7 de febrer: Suport vital bàsic en muntanya i utilització 
del dEA
8, 11 i 12 de febrer: Alpinisme nivell I

reaccionen a l’augment de les hores de sol 
i a l’increment de l’escalfor ambiental i 
comencen la seva activitat reproductiva: 
flors, pol·linització, fruits, llavors i nous 
plançons.

Però hi ha algunes plantes que suporten 
prou bé les baixes temperatures de 
l’hivern i aprofiten el moment en què els 
arbres encara no tenen fulles per recollir 
els raig de sol que arriben fins al terra 


