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> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET

Maig, el mes de 
les orquídies
La natura és capriciosa i els 
camins de l’evolució han creat 
éssers vius de gran bellesa. Tots 
coneixem les orquídies exòti-
ques, moltes vegades venudes en 
testos com a elements ornamen-
tals. Però molta gent ignora que 
també hi ha espècies d’orquídies 
silvestres que viuen a les nostres 
contrades. Com tot a la Medite-
rrània són plantes discretes, de 
flors petites, però que conserven 
la bellesa de les seves germanes 
tropicals.

Catalunya
A Catalunya s’hi han identificat 
88 espècies d’orquídies silves-
tres i estan repartides per tot el 
nostre territori. Tot i que prenen 
diferents formes, són relati-
vament fàcils d’identificar: les 
fulles tenen els nervis paral·lels, 
fan una sola tija i les flors, la part 
més característica de la planta, 
creixen en raïms més o menys 
laxos a l’extrem superior d’aques-
ta tija. Les flors són simètriques, 

amb tres pètals i tres sèpals. El 
pètal central normalment és 
allargat i pren el nom de label.

El món
La família de les orquídies és 
la més nombrosa dins del món 
vegetal. Se’n coneixen més de 
25.000 espècies a tot el món 
i totes elles, excepte les que es 
conreen per a ús ornamental 

estan protegides com a espècies 
amenaçades per les lleis inter-
nacionals. Les de casa nostra 
també. L’única orquídia que es 
conrea per un ús diferent de 
l’ornamental és la vainilla. El 
nom de la família, orquidiàcies, 
ve de la paraula grega orchis, que 
significa testicle i fa referència 
als dos bulbs subterranis que 
formen l’arrel de les orquídies.

La proposta

Un bon lloc per veure’n, prop de Terrassa, és el Pla del Fideuer, situat 
a cavall de Vacarisses i Olesa de Montserrat, als peus del Puig Ventós 
i prop de Sant Salvador de les Espases. Hi podeu anar amb trans-
port públic: agafeu el tren de Renfe en direcció a Manresa i baixeu al 
baixador de Torreblanca i seguiu l’itinerari descrit en la ressenya de 
Wikiloc que trobareu mitjançant el codi QR de la fotografia.

Si trobeu orquídies, recordeu, són plantes molt fràgils – més del 90% 
de la seva constitució és aigua – i, a més, estan protegides per les lleis 
de Catalunya i per la legislació Internacional. Mireu-les i fotogra-
fieu-les, però procureu no tocar-les. I, sobretot, vigileu on poseu 
els peus! Sovint hi ha altres plantes prop de les que heu descobert i 
podríeu malmetre-les sense voler.

Si, a més, les voleu identificar, trobareu guies i llibres especialitzats a 
les llibreries. També hi ha aplicacions per a dispositius mòbils que us 
poden ajudar a la identificació a partir d’una fotografia. PlantNet és 
una d’aquestes aplicacions que, a més, és una plataforma de ciència 
participativa. Això significa que amb les vostres observacions ajudeu 
al món científic a conèixer cada dia més bé la flora del nostre planeta.

Les activitats del mes de maig
INFANTIL I JUVENIL

Coneixermon
22 i 23 de maig: Margalef

EnCETem
8 de maig:  enCETem aventures al CET 
16 de maig: sortida per determinar

AvanCET
9 de maig: sortida per derterminar 
15 de maig: avanCET al CET  
30 de maig: sortida per determinar

SENDERISME

Passejades pel Parc
12 de maig: el torrent de la Riba, la Punta dels Caus 
Cremats i la Roca del Corb

Marxa nòrdica
15 de maig: la sèquia de Manresa entre Balsareny i Navàs

CULTURA

13 de maig: tot llegint Carner. La delícia de la poesia

EXPOSICIONS

del 3  al 29 de maig: Message in a Bottle. Fotografies de 
Jaume Farrés i Xavier Martínez

CIÈNCIES NATURALS

Ornitologia 
2 de maig: Tu ets entorns de Terrassa 
15 de maig: Vall d’Horta, Sant Llorenç Savall

I també...

NOUS PROJECTES

A la darrera assemblea general els socis van aprovar 
l’adquisició d’una part de l’actual seu social de l’Arxiu 
Tobella. Aquesta ampliació en l’espai disponible ens 
permetra tirar endavant un seguit de projectes prioritaris 
per l’actual junta directiva: 
 
• Escola de muntanya homologada
• Integració social d’infants, joves i adults  
• Activitats extraescolars diàries
• Colònies d’estiu
• Estades esportives estivals per a joves
• Activitats funcionals per a gent gran
• Creació i gestió del refugi de Cellers

COLÒNIES DE MUNTANYA

del 4 al 24 de juliol

CAMPAMENT D’ALTA MUNTANYA

de l’1 al 15 d’agost

CASAL D’ESTIU

del 28 de juny al 30 de juliol

ESPELEOLOGIA

27 de maig: Viatge al cor de Sant Llorenç del Munt

Trobareu tota la informació del 
Centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat


