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Petites lie tres 
UN SOMNI 

Dormía relaxadament quan el desagradable so del despertador em recorcá que 
eren dos quarts de vuit; per uns moments dubto i em sentó temptat de 
parar-lo per prosseguir el meu tranquil son. A la f¡, el compromís amb els 
companys, m'oblíga mandrosament a comenqar-me a vestir. 

Tanco el cotxe i amb la motxilla a l'esquena, encelo el camí. El poc pes i 
la fresca d'un matí de primavera em permeten portar un pas rápid que en 
poca estona em duu fins al peu de la roca. Mentrestant espero Tambada deis 
amics. assaboreíxo intensament la pau que es respira a la muntanya quan sois 
hi trobes vent I silenci, i aquest silenci llavors es converteix en la millor de 
les simfonies que hom pugui escoltar. 

Un cop encordáis, inicio el diáleg amb la roca, que de bell príncipi, es 
presenta aspre i dur, peró a mesura que el buit sota els peus va creixent, la 
confianza entre tots dos augmenta ¡ aviat ja ens parlem de tu a tu, 
confessant-nos mútuament els secrets que guardem en el més profund del 
nostre cor. Pam a pam. vaig guanyant alqada i aviat sentó un sec espetec i 
les capqades deis pins, comencen a pujar cap a mi a una velocitat irreal. 
Quan temps dura la caiguda? Segons, hores? No ho sé pas. La trobada amb 
el térra ós d'una brutalitat salvatge; a Tinstant, un dolor inhuma que em 
sacseja de cap a peus, fa mcssegar-me els llavis amb rabia. 

Ara, quan sembla que ha passat molt temps. pensó, ha estat real? O 
només un malson del que em despertaré molt aviat7 

Jaume 

CASTELLAR TAMBÉ HA ARRIBAT A L'EVEREST 
L'expedició "Caixa de Barcelona a l'Everest", que fa pocs dies assolí el 

sostre del món, va anar equipada amb material de la marca FADERS, que 
fabrica el nostre consoci i bon amic Ramón Serra. A tots ells la nostra més 
cordial felicitado i enhorabona per Téxit aconseguit. 

Divendres, dia 15, a les 10 de la nit, en el nostre local, CONFERENCIA-
COL. LOQUI amb projecció de diapositives, a cárrec de Xavier Pérez i Gil, 
membre de l'esmeotada expedició. 

BUTLLETÍ INFORMATIU MENSUAL DE LA SECCIÓ EXCURSIONISTA 
DE L'ATENEU CASTELLARENC Carrer Co/om - Tel. 714 54 82 

CASTELLAR DEL VALLÉS 
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CINQUANTENARI DE L A 
PRIMERA E S C A L A D A A L A MOMIA 

(Una commemoració oblidada? ) 

Dintre el món deis escaladora montserratins, gairebé tothom sap que el dia 27 
del passat octubre es commemorá el cinquantenari de la primera ascensió a la 
famosa roca monolítica dita Cavall Bernat. I amb aquest motiu van celebrar-se una 
serie d'actes que abastaren des d'una exposició fotográfica retrospectiva, fins a 
una trobada de grimpaires i muntanyers al peu mateix de la roca, tot passant per 
una edició especial de medalles, d'adhesius, programes, etc. 

Alió que molts ignoren, peró, és que exactament el mateix dia que es duia a 
terme l'escalada del Cavall, un grup d'escaladors manresans, capitanejat per en 
Jaume Caselles, ascendía —també per primer cop— al cim de la geganfina Momia 
(o la Canonja, segons mapes antics). Si bé la dificultat intrínseca de les dues 
escalades és superior en la de! Cavall, des del punt de vista estrictament huma, 
Tascensió de la Momia en aquell llunyá 1935 ens mereix tots els respectes, i cal 
treure's el barret davant la gosadia i la sang fredadel capdavanter enfrontat a un 
pany de paret enorme, impressionant, per on va anar guanyant algária pam a pam, 
sense cap altra ajuda que mans i peus (mai més ben dit, car, anava descalg. ..) fins 
a superar la cinquantena de metres que menen al cim. Cap punt d'asseguranga 
durant aquesta grimpada, amb un buit considerable sota els peus que s'anava fent 
més gran a mesura que anava ehlairant'Se. Era un combat a vida o mort entre 
Thome i la roca; no es podia permetre la més mínima defallenpa. Si durant 
Tascensió hagués sorgit algún pas infranquejable (cosa que no se sabia, perqué mai 
no hi havia passat ningú), no li restava cap altra alternativa que tornar a baixar, si 
podia . . . I tot aixó arrossegant una feixuga corda de cánem que, a part de 
facilitar Tascensió a la resta deis companys i el seu posterior descens, representava 
un llast i un fre en comptes d'una ajuda! Només cal dir que va tardar 10 anys a 
tornar a ser escalada: una segona memorables carree del llegendari Jordi Panyella 
"Pany", acompanyat de M? Antonia Simó. 

Si l'escalada del Cavall en aquella época requería una técnica depurada, la de la 
Mómia significava una forca moral i un tremp molt dífícils d'igualar. Per aixó, 
volem retre homenatge ais intrépids escaladora (Caselles, Espunyes, Serrat i 
Torres, del CE. Comarca de Bages) que van teñir el valor d'atrevir-se a pujar-hi, i 
escampem ais quatre vents la noticia del seu cinquantenari. 

TORRAS - NUBIOLA 
La Cordada Centenaria 

CONVOCATÓRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA 
Per al divendres, dia 29 de novembre, a les 10 de la nit, es convoca a tots 

els socis a una assemblea que tindrá com a únic punt de Tordre del dia, 
tractar el tema deis futura estatuís de l'entitat. Donada la transcendéncia del 
tema, es prega Tassisténcia de tots els associats. 



UNA EXCURSIÓ P E R L ' A L T EMPORDÁ 

A les set del matí uns visitants inicien ruta a Sant Lloren? de la Muga en direcció al Coll 
del Palau. Una hora de trajéete, tortuós i costerut. mena enfront d'una cleda que barra el 
lliure trans í de la pista que hom ha resseguít, cómodament assegut dins del vehicle 
motoritzat. 

A partir d'ara comenga l'itinerari a peu, bé que en un principi, caldrá prosseguir el camí 
carreter que ben aviat sitúa enfront de Mas El ñoquil (680 metres), avui un restaurar refugi 
de cagadors, amb una captivadora panorámica enfront del Puig de Bassegoda, Puig Escaleró i 
la més humil carénela de Sant Joan de Bóssols, coronada per les ruñes de l'antic santuari 
dregat damunt de la fondalada de Pmcaró. 

Després d'una ziga-zaga que guanya desnivell, es presenta, a la dreta. La Trilla, ahir veínat 
de forga anomenada pels encontorns, avui una masia abandonada -com tantes altres-, 
onvoltada per ufanós exérat de matolls i bardissam i també peí runam d'edificacions 
enderrocades. Solitud i desolació hi són ben presents. 

Un antic camí de ferradura es desplega veis llevant, pero lentament perd aleada i té 
tendéncia a enclotar-se, cosa poc convenient si es pretén 1er cap al Coll de la Filióla. 
Repetidos prospeccions per petits viaranys no donen el resultat que s'espera, car ben aviat la 
densa vegetació impedeix continuar progressant. En un relleix, a Tesquerra d'un diminuí 
corriol que poc a poc s'esmuny, s'observa el cadáver d'un voluminós i magnffic senglar. El 
seu estat de descomposició impedeix escatir la causa determinant de la seva destrucció 
(malaltia o potser ferida d'un tret d'algun cagador que no pogué recuperar la pega). Cal 
retornar, decebuts, a La Trilla i cercar, altra vegada, una via transitable que s'acosti a la 
collada. Provisionalment es solventa la situació utilitzant un símil de viarany (probablement 
obert per pores senglars) i aprolitant algunes clarianes del bosc esvaaraure per camí ben 
marcat al no massa llunyá Coll de la Filióla. 

Ara períoca remuntar desnivell vers a la dreta fins atányer la carena, poblada d'abundosa 
vegetació d'alzina i p¡, mitjanganl un bon sender, que després de les clássiques revoltades deis 
camins que menen a la majoria de santuaris del nostre país, marxa decididament fins 
abocar-nos a la vessant per on puja l'itinerari des de Maganet de Cabrenys i ja conjuntament 
s'enfilen a l'església de la Mare de Déu del Fau (961 metres). Degut a les pérdues de temps 
per les marrados i dificultáis d'orientsció, s'han invertí! en la pujada més de dues hores de 
camí. La greu mancanga de cartografía adient d'aquesta zona geográfica, sovint pot 
representar per a qui s'hi acosta, situacions menys o mes problemátiques. 

El temple, románic, orígináriament segle XII, ha sofer: notables transformador» (XV i 
XVIII centuria) i maltempsades (destrucció de la imatge original i mobiliaris durant la guerra 
civil i la caiguda d'un llamp, la tardor del 1950), peró malgrat tot, segueix dempeus, 
encarrila! potser, com tot, al seu inevitable final, peró de moment existeix, que és 
T important. 

La masoveria anexa, enrunada i anys ha, com l'església, també abandonada, ens parla d'un 
passat millor, de capvespres i jornades d'acolliment de romeus i pelegrins que acudien el 15 
de maig, Sant Isidre Llaurador, i el 8 de setembre, Nativitat de la Mare de Déu, ais actes 
aleshores forga concorreguts deis tradicionals "Aplecs". 

Enfront, a tramuntane, a la cresta fronterera, el Roe de Frausa domina el proper Santuari de 
les Salines i ja molí més enfonsat, Maganet. Darrera, els blancs careners del Canigó, lloats per 
Mn. Cinto Verdaguer, clouen un horitzó que s'ensorra ostensiblement tot acostant-se a la 
Mediterránia. 



En el retorr a la vali de la Muga, el visitan: que vol aprendre i conéixer, pot deturar-se a 
contemplar i acarenar les pedrés de Sant Feliu de Carbonils o Carbonills (segons els naturate de 
la contrada). L'esglesiola románica, (s. X), esguarda impertérrita, descurada i abandonada a la 
seva sort, Tinexorable evolució del temps. L'any 1970 encara hi quedaven al seu redós una 
(tacna escadussera d'habitants, darrers testimon s de la producció de carbó vegetal. Després, la 
inanició... Fins i tot una bona part de la teulada s'ha esfondrat i una temible esquerda, de dalt 
a baix, del campanar de cadireta de tres pilastres anuncien i denuncien ais quatre vents, la més o 
menys propere desapanció d'aauest temple medieval, recordatori d'un boci de la personalitat 
propia de Catalunya. I ningú no es mou per a evitar-ho! 

Durant la |ornada, res ha penorbat el silenci. Sembla que el temps s'hagi deturat i les hores 
s'esmunyen melengioses i lentes en aquells entranyables racons de l'AIt Empordá, com si un 
món a part i diferent es resistís obstinadament a conviure en harmonía amb les modernes 
aglomerscions urbanos del neguit i la pressa. 

Cap el tard hom ha d'abandonar amb recanpa uns llocs i uns ndrets rurals que desconeixia, 
peró que ara que els ha trepítjat, estudiat i recorregut. s'hi identifica com a propis. Mentrestant, 
a la voravia d'un estret carrero i asseguts en els bañes, sota Tombra acollidora deis arbres de la 
plaga, la bona gent de la vila, esguarda, potser indiferent, amb un xic de recel i entre una minsa 
espectació. el moment del comiat. En el fons del seu ánim, a la millor de resultes d'alguna 
dolorosa experiencia viscuda, pretenen un cert aillament envers els visitants que envaeixen els 
seus dominis. I és que cal no fer-se il.lusions, perqué de personal que porta una motxilla a 
l'esquena n'han vist molt, peró d'excursionistes de veritat, d'aquells que enalteixen el nom de 
Catalunya, per desgrácia, pocs. ^ Ü W Q n f . d e „ ^ m a i g d e l 1 9 8 5 

Jaume Torrens i Calvó 

GRUP FOTOGRAFIO 
Es recorda a tots els socis i aficionats residents a Castellar, que per les 

Festes de Nadal, es celebrará el XXIII Concurs de Fotografía Artística Trofeu 
Joan Riera i la XXXII Exposició Social de Fotografía Saló de Muntanya, en 
color, les Bases deis quals s'inclouran en el Butlletí de desembre. 

LOTERIA DE NADAL 
Com cada any, provarem sort en la rifa de Nadal. Enguany és amb el 

número 02.559. Preneu nota de quin és! No us el perdeul Que la sort ens 
sigui favorable! 

SOPAR DEGERMANOR I LLIURAMENT DE PLAQUES 
El proper dia 23, a les 10 de la nit i al Restaurant Martinet, celebrarem 

l'anual Sopar de Germanor i Lliurament de Plaques ais companys que han 
complert 25 anys de soci a l'Entitat. 

El menú será el següent: 
ENTREMESOS VARIATS - CONILL AMB ALLIOLI - FLAM AMB 

ALMÍVAR - VI - XAMPANY-CAVA - CAFÉ I LICOR 
El preu será de 1.200 pessetes i les inscripcions podran fer-se al local social 

o a Baldomer Parera Major, 41. 



ACTIVITATS 
Grup Infantil 

Dia 10 - EXCURSIÓ A LES AGUDES (Montseny) - Sortida conjunta de tots els grups. El 
Grup Juvenil efectuará Tascensió per la Carena deis Castellels i els dos Grups Infantils des 
del Pía de TEspinal, passant per la Font del Briangó. Sortida a les 7 del matí de " L a 
Vallesana). Pressupot: 400 pessetes. Inscripcions: Dies 5, 6 i 7 (dimarts, dimectes i dijous), 
de 7 a 8 de la tarda. Vocals: Baldomer Parera, Joan Sabater i Lluís Busquets, 

Dia 27 - Grup de 6 a 8 anys: M A T I N A L A LA FONT DE LA TOSCA - Itinerari: Can Pagés, 
Torrent de la Tosca, Font de la Tosca, Can Moragues, Fábrica del Vidre i Castellar. Sortida 
a les 8'45 del mat í de " L a Vallesana" on agafarem l'autobús fins al Pont de Can Pagés. 
Retorn sobre la 1'30 de la tarda. Pressupost: 50 pessetes. Vocals: Lluís Busquets i J. Fon t 

Grup de 9 a 12 anys: M A T I N A L A LA COVA DE LES ÁNIMES - Itinerari: Les Arenes, 
Carena de Tilla, La Castellassa, Font Soleia i Carena de les Animes. Sortida a les 7'45 del 
mat í de l'estació de gasolina. Retorn a les 2 de la tarda. Pressupost: 150 pessetes. Cal portar 
llanterna. Vocals: Montserrat Casajoana, Al ina Antonel l i Baldomer Parera. 

Grup Juvenil: M A T I N A L A L A COVA SIMANYA - Itinerari: Pont de la Roca, El 
Marquet. Font del Lllor. Canal del Llor i Cova Simanya. Sortida a les 7'45 dol mat í de 
l'estació de gasolina. Retorn a les 2 de la tarda. Pressupost: 150 pessetes. 

Vocals: Jaume Sors i Miquel Estapé. 
NOTA: Recordem a tothom que el nostre local tots els dissabtes estara obert de 6 de la 

tarda a 9 del vespre. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dies 2 i 3 - IX APLEC EXCURSIONISTA DELS PAISOS CATALANS, que tindrá lloc al Coll 

de Milleres, prop del poblé de Fillols. en la comarca de Prada, al peu del Canigó i que 
enguany organitza el Grup Pirinenc Excursionista Nord Catalá (G.P.R.E.N.C.). 

Dia 1 de desembre - EXCURSIÓ PER LES GUILLERIES - Ascensió al Cim del Sant Gregori. 
It inerari: Castellar, Sant Hilari Sacalm, Anglés, Olor, i a peu Molí d'en Serra, Ermita de 
Sant Joaquim i Pie de Sant Gregori (1.068 m). Visita al Santuari del Coll. A més de la 
bellesa do la Valí d'Osor, Sant Gregori és una superba talaia davant del Sant Benet i té una 
bona vista sobre el pantá de Susqueda. Places limitades. Vocal: Baldomer Parera. 

III CICLE DE SORTIDES PELS SANTUARIS D'UTILITAT EXCURSIONISTA 
Dies 1, 2 i 3 de novembre, comarca de la Garrotxa — Mare de Déu de les Olletes, Santa 

Magdalena del Mont i ascensió al Puigsacaim, des de Joanetes, Santuari de la Font de Joan 
des de Sant Privat d'En Bas, Sant Maria del Collell i Santuari de la Tr iní tat de Batet. 

Dia 10 - Comarca Ripollés - Mere de Déu de Núria - Davallada peí camí vell o deis romeus. 
Dies 16 i 17 - Comarques Berguedá i Ripollés - Mare de Déu deis Oms, Sant Romá de la Clusa, 

Mare de Déu de Lourdes de la Nou, Santuari del Pallar, Mare de Déu de Falgars i Mare de 
Déu de Mogrony. 

XV CICLE DE PROJECCIONS I CONFERÉNCIES 
Dia 10 - A les 6.30 de la tarda: ICEBERG. Naixement, vida i mort de les muntanyes de glac 

f lo tan», diapositives, per Joaquim Monturiol , professor de Geologia de la Universitat de 
Barcelona. 

Dia 15 - A les 10 de la nit: CONFERENCIA-COL.LOQUI, amb projecció de diapositives. a 
cárrec de Xavier Pérez i Gil. membre de Texpedició a l'Everest. 

Dia 17 - A les 6'30 de la tarda: X X V M A R X A EXCURSIONISTA INFANTIL DE 
CASTELLAR, diapositives i l l iurament de premis. 

Dia 24 - A les 6'30 de la tarda: VACANCES A L A V A L L DE BOI, diapositivas, por Joan 
Muntada, de la S.E.A.C. 

Dia 1 de desembre - A les 6'30 de la tarda: EXPEDICIÓ FEMENINA KANTENGA 84 
diapositives. 

MARXES PATROCINADES PER LA FEDERAGÓ D'ENTITATS EXCURSIO
NISTES DE CATALUNYA 

Dia 1 0 - XX I I M A R X A DE C O O R D E N A D E S — U.E.C. San». 
Dia 17 - X X X V I MARXA D ' A Z I M U T S - U.E.E.C. Olesa. 



E l caminar de la S .E.A.C 
ACTIVITATS DEL MES DE SETEMBRE 

EXCURSIONS VARIES 
Dia 1 - Gra da Fajol (2.706 m), des d'UII 

de Ter. Joan Esquena P., Joan Esquena M., B. 
Parera, T. M. Datsira i Joan Parera. Dia 7 -
Puigmal, des de Fontalba. Joan Montserrat i 
cinc companys de Barcelona. Día 8 — Sant 
Maurici. Estany da Ratera, Coma de l'Abeller, 
Coll de Sant Maurici (2.700 m), i retorn 
Jaume Torrens, Joan M. Llorent i Jaume 
Pineda. Dia 9 - Espot, Santa Maia d'Espot 
(Ruñes Romániques). Jaume Torrens, Joan M. 
Lloret i Jaume Pineda. Día 11 — Castellar, 
Tres Pins, Font del Solei, Sant Sebastiá, El 
Ginestós, La Vila, cal Just i cal Cigró, can 
Font, El Puig, can Brossa, can Sallent de 
Gallifa, coll Monner, La Mina de Cadafalch, 
Canyelles, Castellar Josep Sors B. Dia 13 -
Excursió al Coral, Torre del Mir (Vallespir) i 
Favert (Ripollés). Joan Esquena Moret. Dia 18 
a 20 - Pallars Sobirá; Pía de Sartari, estany de 
la Gola, valí i pie deis Tres Estanys (2.758 m), 
pie de Ventolau (2.849 m). pie de lo Vedo 
12.710 m.) punte Avanpada,|2 620 m. l refugi 
Enric Font a Testany inferior de la Gallina; 
pie da Mont-rotg (2.864 m), directament per 
l'aresta SE, punta N. (2.858 m) i vértex 
geodésic (2.846 m), coll de Mont-roig i pie 
Major de la Gallina (2.758 m) estany superior 
i pie de la Gallina (2.714 m), estanys de 
Calberante i de la Gola i retorn per Cerbi i 
Unarre, a cárrec d'Anna M. Pallejá i Josep M. 
Torras. Dies 21 i 22 - Acampada a Serra 
Pedregosa (Cadí) i ascensió al Comabona 
Joan Montserrat i 11 companys de Barcelona. 
Dia 21 — Roca Colom (2.502 m) i circ de 
Concrós (Ripollés). Joan Esquena Moret. Día 
29 - Baix Penedés: El Vendrell, Santa Oliva, 
Lloren?, el Pa piolet, TOrtigós, la Bisbal, les 
Paces i retorn al Vendrell, per Josep M. Torras 
i amics. Dia 29 - Excursió peí Puig Cadiretes 
(La Selva), des de la carretera de Tossa a 
•agostera, peí camí de Tossa a Termita de 
Sant Grau, i visita a les murallas del segle X I I 
de Tossa. Familia Parera-Datsira i Joan Esque
na. 

ESCALADA 
Dia 28 - Escalada a la Riba (Alt Camp): 

Ascensió a la Penya Roja, per la vía de la 
Canal Clássica del Lledoner, a cárrec de Josep 
M. Torras, junt amb Benjamí Vaqué. 

ALTRES ACTIV ITATS 
Dia 7 — Inauguració de l'Exposició Foto

gráfica "Flora del Valles" i de la d'uns quadres 
sobre esmalts an relleu de la Sra. Angela 
Castel. Dia 14 - Reunió per a planificar les 

activitats del Grup Infantil i reunió del Grup 
de Fotografié per tal de reactivar aquesta 
secció. 

PARTICIPACIO EN . . . 
Dia 7 - s,Col.laboració amb el Centre 

Excursionista de Terrassa a confeccionar el 
mapa topografic de la nostra muntanya de 
Sant Lloren? que l'entitat veína fa amb motiu 
del seu 75é aniversari, acompanyant-los per 
tots els camins i corriols existents en el nostre 
terme de Castellar. H o féu en Joan Muntada, 
amb els terrassenes Antoni Ventura i Pere 
Anglés. Dia 15 - Desnivell 2000: Ribes de 
Freser, Queralbs, Fontalba, c im del Puigmal 
(2.912 m), pas deis Lladres, valí Estremera, 
font de Thome Mort, Vilamanya, Batet i 
retorn a Ribes, dintre de la marxa organitzada 
per TA. E. Pedraforca. Hi prengueren part cinc 
equips de la nostra entitat: Joaquim Castany 
Sebastiá Soley; Miquel Estapé-Jordi Clapers; 
Josep Pons Ramon Pineda (UES); Pere Simón 
i F. Marcos (UES); Josep M. Torras-William 
Aylward, que es va classificar en primer lloc 
per equips. Dia 22 - Travessa del Ripolllés, en 
menys de 12 hores: La Molina (pista Llarga), 
pía d'Anyella, la Creueta, Castellar de N'Hug, 
santuari de Montgrony, la Pardinella, TEmpal-
me, Campdevánol i monestir de Ripoll. La 
nostra entitat hi fou representada per Josep 
M. Torras, junt amb William Ayward, els qual 
esmer?aron 7 hores en fer el recorregut d'uns 
40 km. Dia 29 - Assisténcia a la manifestació 
a Alp contra la prova motorística " 6 dies 
d 'Enduro", que va teñir lloc per diverses 
contrades de la comarca de la Cerdanya, i que 
tanta reprovació ha merescut per part d'excur-
sionístes i d'ecologistes. Miquel Estapé. Día 29 
- I I Ronda da Matadepera, que discorrogué 
per diferents ¡ndrets de la Serra de l'Obac. 
Francesc Ferrer, Emíli Al t imira, Rosa Salva
dor, Marina Muntada, Estel Ferrando, Joan 
Muntada, Enric Zorri l la, Sebastiá Soley, To
más Mañosa, Josep Sors B., Jaume Torrens, 
Joan M. Lloret, Josep Llinares, Conxita 
Gorro, Anton i Saguí i M? Angels Serra. 

CICLE DE SORTIDES A SANTUARIS 
D 'UT IL ITAT EXCURSIONISTA 

Dia 22 - Visita a Sant Julia de Cenró, 
Santa Maria de Savila, Santuari de Massarrú-
bies, Sant Joan del Ginestar, Mare de Déu de 
Lard, Sant Serni de Vilamantells o del Grau 
(Solsonés). Jaume Torrens, Franceses Calvó, 
Joan M. Lloret i Jaume Pineda. 



Televisió 
Vídeo - So. HI FI 

basar sede XXI 
els o f e r e i x g ran assor t i t 

d ' o b j e c t e s de regal : 

Re l lo tges , 

Jogu ines E l e c t r ó n i q u e s , e tc . , 

c o m t a m b é apare l ls de 

mús ica i venda 

d ' e l e c t r o d o m é s t i c s al d e t a l l . 

Colom, 3 - Tel. 714 76 70 

CASTELLAR DEL V A L L É S 

Propa domestie industria/ 
r. a. r. s. a. 

"AFADERSXr 
Escola Pia. 61 - 63 

F A B R I C A C I Ó D E M A T E R I A L 
S A B A D E L L 

F A B R I C A C I Ó D E M A T E R I A L 

P E R A E S C A L A D A 1 A L P I N I S M E 
Instal.lacions i subministres gas propa 

Francesc Layret, 37 TeL 7145745 
CASTELLAR OEL V A L L E S Concassionari Oficial de Butano S. A. 

T A L L E R V I L A C L A R A 
S e r v e i i v e n d a R E N A U L T 

Reparacions i acondicionament 
de tota classe de VEHICLES 

Venda de cobertes 

Passeig. 72 - TeL 714 5191 - CASTELLAR DEL VALLES 


