El CET neix a partir de la il·lusió d’arrelar un
centre excursionista a Torrelles, per part de gent
que es movia al voltant del Centre d’Esplai i del que
aleshores s’anomenava Grup de Joves.

Tot i que a finals de 1980, ja es podria dir que el CET s’havia format, a nivell oficial el 2 de
gener de 1981, es fa l’assemblea de constitució.
Els primers anys són d’assentament, de donar-se a conèixer, de fer de la castanyada del 31
d’octubre la nostra festa, i les activitats són fonamentalment de grups petits, relacionades amb
l’alpinisme i en menor mesura l’escalada.
A prop de mitjans dels vuitanta hi ha un revulsiu, es participa a la vegueria del Baix Llobregat i
s’organitzen activitats conjuntament amb altres centres. Un exemple important d’aquestes és la
Serralada Blanca 84. En aquest anys hi ha un moderat creixement de socis i l’activitat es nota.
A la segona part dels vuitanta, es comença a donar un fenomen que es mantindrà fins avui
mateix: el creixement en socis residents a altres poblacions. El més destacat d’aquest període :
una sòcia es proclama campiona d’Espanya d’escalada esportiva i queda tercera del món. El CET
decreix quant a activitats de muntanyisme i alpinisme, però creix en activitats de grans grups:
matinals, acampades, estades ...
L’arribada dels noranta porta nous socis i saba nova. Apareix una nova activitat: la de descens
d’engorjats i la gent que s’hi dedica comença animant l’ambient amb un plantejament continuat
d’activitats. Poc després, a partir del Grup d’Activitats de Torrelles (GAT) es consolida la
Secció d’Espeleologia (SECET) que agafa un fort dinamisme amb cursets i un calendari intens de
sortides. Al mateix temps, el centre comença a promoure activitats obertes (en les que es
convida a tothom, socis i no socis a participar) i fruit d’això és la consolidació de la Caminada
Popular per Sant Pau i la normalització que cada any es facin unes quantes activitats obertes
més.
I com se sol dir s’ha arribat al nou segle amb bona salut i amb corda per estona. S’han
consolidat una sèrie d’activitats organitzades: Caminada Popular de Sant Pau, Ruta del Sol Blau,
Raid Aventura Torrelles, Cursa d’Orientació Nocturna ... i se’n van afegint d’altres Passejada
pels camps de cirerers, Caminada Nocturna, Sortida de Travessa , ... algunes sembla que han
de tenir més continuïtat i d’altres són més puntuals. Els socis continuen fent activitats en petits
grups o a nivell personal i el CET intenta col·laborar ja sigui a través del material que deixa ja
sigui a través de la divulgació.
És obvi que a l’escriure aquest resum som optimistes. Això no vol dir que no s’estigui atent a les
opinions que amb caire constructiu són més crítiques. Hi ha temes que no s’han pogut tirar
endavant i que alguns socis consideren de molt d’interès: un local propi independent amb espai

pel material, subvenció del 100 % en els cursets pel socis, consolidar una nova web, ... Aquests
temes són un exemple de la vivacitat de l’entitat i que es parli d’aquests i en sorgeixen d’altres
fa pensar que la gent té interès i que entre tots tenim encara reptes per anar fent créixer el
CET.
Bé, això ha estat un resum, molt resum.

