
INFANTIL, JUVENIL I FAMÍLIES
Coneixermon
22 d’abril: coves del Toll

Colònies d’estiu Aventura’t a la muntanya
Del 2 al 22 de juliol: inscripcions obertes.

Casal d’estiu
Del 26 de juny al 28 de juliol: inscripcions obertes

ALTA MUNTANyA
FEMAlpí
29 i 30 d’abril: Gran Facha

Col·lectives d’Esquí de Muntanya
15 i 16 d’abril: gran Tuc de Colomers

bICICLETA
22 d’abril: Alt Empordà, entre el Mediterrani i el Canigó 

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

SENDErISME
Passejades pel Parc
8 d’abril: l’Ocell de Pedra o la Trona del Gegant

Travessades familiars
16 d’abril: de Sitges a Vilanova i la Geltrú

Horitzons
1 d’abril: d’Espinalbet al conjunt paleontològic de Fumanya

Senders
16 d’abril: Camí dels Miradors · Sant Llorenç Savall - 
Sant Miquel del Fai
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> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET

Tornen les activitats 
d’estiu
És temps de planificar. El desig de sortir 
de la ciutat i entrar en contacte amb la 
muntanya i la natura és tan gran que per 
molt variada que sigui l’oferta s’acaben 
omplint totes les activitats i, si no ho 
planifiquem amb temps, ens podem 
trobar que tot és ple.

Com ja hem dit tantes vegades, un dels objectius de la nostra entitat és la 
divulgació dels valors de la natura, de la muntanya i dels esports que s’hi 
practiquen. És amb aquest esperit que preparem aquest programa d’estiu 
amb una oferta àmplia per a totes les edats, des dels més menuts de la casa 
fins als més grans. Des d’activitats en les que cada infant hi participa de 
manera individual, com els casals o les colònies, fins al Campament social 
d’Alta muntanya, que enguany arriba a la 75a edició, pensat per a tota la 
família. Esperem que hi trobeu allò que us pugui interessar i que trobeu al 
Centre Excursionista de Terrassa un estiu ple d’experiències.

Les propostes
Ja hem obert, o s’obriran durant el mes d’abril, les inscripcions a quatre 
propostes per a l’estiu.

• Casal d’estiu Aventura’t a la muntanya:
Del 28 de juny al 26 de juliol a la seu social del CET i entorns de 
Terrassa. Per a nens, nenes i joves nascuts entre el 2007 i el 2019, 
ambdós inclosos. 

• Colònies de muntanya amb el CET:
Del 2 al 22 de juliol a Castellar de n’Hug. Dirigides a nens i nenes 
nascuts entre el 2007 i el  2015, ambdós inclosos. 

• Esplai matinal d’agost:
Del 31 de juliol al 1r de setembre a la seu social del CET i entorns 
de Terrassa. Dirigit a infants nascuts entre el 2011 i el 2018, ambdós 
inclosos.

• Campament social d’alta muntanya:
Del 30 de juliol al 13 d’agost a la vall d’Aosta, Parco Nazionale Gran 
Paradiso

Les activitats d’abril

ce-terrassa.cat

MArxA NòrDICA
Les sortides dels divendres
14 i 15 d’abril: curset d’iniciació a la marxa nòrdica

ESPELEOLOGIA
del 7 al 10 d’abril: exploració d’avencs a Mallorca
del 29 d’abril al 1r de maig: avencs de Múrcia

CIèNCIES NATUrALS
Botànica
23 d’abril: les grandalles de Sant Llorenç del Munt

Ornitologia
Grup de treball de seguiment de fauna silvestre

CULTUrA
20 d’abril: Taula rodona Humorística
27 d’abril: Cafès científics · Com s’estudien els ratpenats?

ExPOSICIONS
del 27 de febrer al 21 d’abril: Gravats de Maria Antònia 
Campins i esmalts de Magda riba

MUNTANyA INCLUSIVA
13 d’abril: ascensió al Turó de l’Home
30 d’abril: camí del riu, Olesa de Montserrat

EMCET
Cursos
11, 13 i 16 d’abril: orientació amb GPS

Al Centre Excursionista també patim 
aquest fenòmen. Per poder participar en 
les activitats d’estiu cal reservar plaça a la 
primavera, si no en podem trobar que ja 
no hi som a temps.

És per aquest motiu que us anunciem 
ara, al mes d’abril, la nostra oferta 
per a l’estiu. Perquè ja s’han obert 
les inscripcions i per a alguna de les 
activitats, les places es van cobrint.


