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Baixant la Tartera de1 (.iat (Pedrarorca ) amb esquis. seose neu Pcrc Cardúna 



DIES 10. 11 1 12 D'OCTUBRE DEL 1987 

Descens de la tartera del gat 
(Pedraforca) amb esquís 

Fe-ia te'XIps - anys- Que amb els meuM arn ics. company!J de Crcu Roj a 1 rroui
tors <!'esQuí. Jordi BohJ.sas. E.nric Bohi~as i J c;.an Ribalta, parl8vcm de baix&r amb 
csquís l:a tartera del Pedrarcrca. quan no hl hagués neu. 

Qunn ara que ja no <·n parlfc:vem, em h. ld~ma cl J ordi. ~tr dir-n:e oue pcnsa 
anar o.mb -:1 seu gNmA nl Pf:drurorea . aqucsts dies de la Mal'c de Déu (}'Octubre. 
- Ho:r.e!, die jo, ja csti'as prep:;•r~nt E:;.)s cs1uís c ur ls i unes botes veUes PCI'r boixur 
!;t tal't"t'u; 1i di em nl Jor.n 1 tamb~ s'hi anima. 

Oit i i'et: El dissab1.<\ día en ple diluvi, <'ntilcm tota la eolla. acompanyats de 
le.s n $lre:s coMpanyes: qu~ no s'to volen pc_rdre. la carrett'rlt vu-s Saldes. l:!l camí 
e3 fa dlrtcU. el L!cbree:al~ fortaz:-ent cre.\ICUt. s'cst.'i ::::rportanl la c-arretera • n : :1 
c.-or.g::;.t que bi ha poc ab4ns d'arribar a la cruilla de Saldet l oomés pot J)8llsar un 
cotxe. Dom:im a C6sol. 

El dlumcngc 11. en<·e~"·m un d ia ciar i rrod, 'a Scrra del Cod:, l~1 Pcdratorcu i le:t 
Serra o'l'~nsija cstnn errblanquinades. 'l't'nim sort que j a no p ou i n;t:b ·u f l'C'IWf.l es 
pu~a b(• pcr ln Canal d~· l'Eu.torcaaura o T:u·tera de S~.-~ldca. La g(nt QUt" PUJO. al 
Pedraforta cns min::n cncuriosits al veure cls nostres eSQuis. :'Josa2.tns h:nirn f:ina 
a estudiar l<s tarl~rcs ml'J. adients, amb J)cdra més menuda. per a pcder·hi dcsenvo
Jup.ar un dcscens amb exU: la. míiJor és la Ta.r1era del Gat. dones té una bona pen
dEnt i la pedra n.J é~ mas5a ~rossa. Pugem 1.íns a :inici de Jo tartera i cns cnlcem 
l€s botes d 'e:iouí i cls esc;¡uis 1!.1~ prin:ers vlratf(e am b molta p r(cttudó ... perO nviat 
v~ié"Tl Que nixó ru tUa.. . 1 mil-a en rr.icn en.s animem. virntJ(es :;~:;guits, salts per 
sobre le:s rJl'd •·cs grosses.. ~H.:nzillo.ment aMu<:lrunlt .. . és un goltt. 

Eo I"<.Comanem per a C:RQ,uiadors ex~rllil. 

J::ls dilluns. d.ia 12. fa un vent n:olt fr<"d i com Que no trobcm b:le1s. rdorne.:n 
d casa. 

Pere Cardona 

NOTES D'ESOUI 
CURSET 

Sl la met~rcvlogia acompanya, per aQueKt mes de teb r-er hl han sortid~s pro$(ramt~
des pcls di•• 14 i 28. 

ESQUI DE MUNTANYA 

Dtspr& dé la reunió c~lchrada el passat mes de géncr, el proper diumeng:e. dia 
2l, s'iniciorit e l cicle de sortidcs d'esquí de muntanya: el llcc esccllit pcr aq,ue-~ta 
pr·imera. e!tt~dt en !unció del niveU deis assistents, encara Que serit un recorregul 
rnés aviat :::uau, possiblcmcnt el Bastim~nts, des d 1Gll de Ter; el d ivendre3 ilbtws .. 
pcrb. s'LH·uhHr.i de decidir ent re tots. 



El Pessebre a la Castellassa 
PUJADA A LA CASTELLASSA 

El dia era núvol i gris. El cel cstava cobert pcr una petita capa de boira. 

A dos Q~Jarts de 9 d~l matí ens t rob:i.rem les d iverses familics al local social. 
.A les 9 vltrem sortir en cotxcs particulars en direcció al Cirbau. 

AHí, uns deixflrem els cotxes. perO d 'altrcs més arr iscat.s els van pujar fins a 
Coll de Grua. En la pujada des del Girbau a Coll de Gnta. eh; que havíem deixat 
ei cotxe, ens padtvem a buscar bo!ets, amb ~1 rt;>Sulta1 de la 1rcbaUa de diversos 
rovellons, llcnegues, carlets, cte .• QtH~ amb la coHaboracíó d 'entesos boleta.iires, ens 
cxplicavcn quins eren cls bons 1 quins eren els d olcm ts. 

A Coll de Grua cns trobiucm amb c ls que havicn puja t motorit7.als i v(lm con
tinuar pel cami de la CastelJassa. passant pel Gorg del General, que tenia i'aigua 
molt clara. 

Al peu de la Castellassa ens aplegárem 105 persones i 2 gossos. el Drac i el Cokie . 
..Allí, mentre ens passftvem el pessebre, cantavem can~ons nadalenques, sota la di .. 
recció de la Lidia Caballé. En acabar la cadena humana don3rem el pessebre a 
quatre escaladors que el van pujar a dalt de la Castellassa. El pessebre d'aquest any 
representava un niu i a d ins d'eU hi havia el naixement. 

Emma. Font 
Grop Infantil grans 

PER LA CANAL DE L'ELEFANT 

La trompa de I'Elefant és molt divertida i molt dü ícil de pujar . 

Des de dalt es veu una vista molt bonica. El més difícil é-s baixar, perque tot 
~stnva moll i cada moment quéiem de cul. Quan pujAvem les roques. relliscitvem 
i per aix.O queiem . 

Ah!. des de dall també es veicn els escaladors com pujaven de roca en roca. 
Mentre puiftvern en:; embru1 Hrem tot el que poguérem: cls anoracs, les mans. cls 
pantalons. etc .. . 

1 ctesprés tothom tremolava per baixar. perquC tot estava molt enfangat. 1 lla· 
vors varn baixar sense prob1emes. 

AVIS DE SECRETARIA 

Mllnica Cnmelles 1 J\lerltxell Ba<lla 
Grup lnfantü petils 

TARGETES D'ASSEGURANCA ESPORTIVA 

Re<.:ot·dem a tnt~ cls in tcressats en treure's targetn d:asse~usanc.:a de la 
FEEC .• que el dia 10 de febrer acaba el termini pet· a podcr-ht t ra mita t· 
a lr·av~s de l CEC (SEAC) . A partir d 'aquesta data. Sec rc(a rht es limitara 
a l~OrnPlimcntar cls impresos dels que la demanin, perO hauran de ser cns. 
personalment. qui es facin la gestió davant la Fec;l~riH~ió. a Bat'cclona. 



A cti,vitats per aquest mes .febrer 
Dia 4. - A le s 10 ce lo n it : Com cada pr imor d ijous de mes. REt:N ió -TERT ú iJA 

de l a Vocali~ de FotograJia de l'En1 iia1 . 

l)ia 6. - A dos q ua r ts de 9 del vesprc. al nost re loc al. VEREDICT E PúBLIC del 
Xlll~. Cvncurs Social de Diapositives. Temes: Lliure i Mvntanya. 

Dia 7. - Infantils - Grup petíts: VISJTA AL REF-t; GI DEL PLA DE LA BRt:
GL""ERA. Sortida a le¡; 9 del matí del local social Rc1o rn sobre la una de la 
tarda. E5:: t ecomcnable pottar Uan terna. 
Vocals: Joan CcmciJas i Lluis S u:;quets. 

- Gr up grans : MATINAL A T.A ROCA ENCAVALCADA. Sm·tidl:l a ~rt::s q ua t·ts 
de 8 del m;::,tí de «La Vallcsana». Rctorn a lés 2 de la tarda. Oesp1a c;amént en 
au t-:: bús fins al Pont de la Roca. d'aq uí a J>eu cap a la l'on t del Llor. Canal dc1 
Llor. Coll d 'Eres i Roca Eucavalcada. Press.upost: 200 pessetes. 
Vocnls: Anna ~-t.• Lópcz i Jaumc Sors, 

- A dos q ua rts de 7 d e la tarda: XI! le. CONCt.;ns SOCIAL DJ:: DlAPOSITIVES. 
Al final de la projecdó es lli urnran els premi.s de Diap(Jsitives, Concurs AnyuJ 
de FotograJia en Color i Ultim trimest re de l'any 1987. 

Dia !4 . - MATINAL PER SANT LLORENC: Can Rober·t, Can Garrigosa, Can p ¿_ 
lacs, Can Bufi. Canal de1 Cargol. Carena del P ages. Les }'ogueroscs, Ccma La 
Bella i Can Rcbert. Sor tida a dos quarts de 8 del ma~t del local social Despla· 
eament en cotxes particulars. 
Voc.-als: Jonn Snbnt~r i Bnlclorn~r Parera. 

Dia 21. - lnfantns - Sort ida conjunta clels dos grups i tothom Que s'hi v~J igui 
afegir, p•r efectua r una PLANTADA D'ARBRES A CAST ELLAR VEL L. A dos 
q uar ts de 9 del rna ti es sortiril del ncstre local cap al Castcll i Cas~ellar Ve11, 
lloc on es planta nt.n un:; quants arbres. Cal por tar eines adicnts. 

- A dos q ua rts de 7 de lo Larda : EL RJ::GNE DE L 'ASGARD ( Rcgi<) Artica). En 
la boca del llop, dia.positives, per N~.stor í Nil Bohigas. capd o.vanters de l'al
pinismc catalñ. 

Dia 26. - A les LO de la ni t : ASSEt-IBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCJS. 

Dia 28. - Por tada de lo FLAMA DE L A LLENGUA C'\TAL,"''IA a lllon tse rr·at. El 
cliveudres. d in 26. s'encendr ñ o.l Monestir de Sant Cugat.. El dissabte la t>ort.;u-an 
de San t Cugat al TvTonestir de Sant Llor€n c; del .Munt i d 'Qquí a Mcnistrol. El 
dio Mel'1gc, de Monisll'ol al T\'Tone:;t i r de Mon ~serrat. Pet· a més informació, a l 
C.E.C. (SEAC) . 0l'ganitza: Eniitats Excu r-slonist e.s del Valles . 

- A dos quarts de 7 <le la ta1·<1a: RECULJ. D"ASCENSJONS PJRINJ:;.:~Ql!J:;S. 
diapositives. per .Josep )..t.~ Tcrras, del C.E.C. (SEAC) . 



VOCAUA DE FOTOGRAFIA 
En el XXXJV Concurs de Fo1ognlfia, 

XXVC. Saló de Muntany n, en color, por
tat o. cap durant les pas.sades festes na
dalenqoes. les obres guar•yadores foren 
les següents: Primer premi , «Aproxi
rnaeió», de Maria Dolors Cos; segon, 
«Tmmensitat», de .loan Avellaneda; ter· 
ccr. o:E~peranb. de J oan Pa rcra. i es 
concc:d! lHl a~c ;ssi . o. !a tot~,.. ... nr.·a c:A.j\J
do.ut a p ujan, de Francesc Vilo.clru·a. 

Ln total es ju tjaten 30 obres, pre
Sén tades per 12 autors. 

RESULTAT DEL CONCURS 
DE FOTOGRAFIA DE l'ANV 1987 

A les: 9 del vespre d~l d ia 19 de geuer. 
al lcx:al social de CAmera Club Sabadell 
i pi!t' tres membres d•aques ta ent ita t . fo
rcn jutji:id~s les ~5 obres prescntad~s pcr 
13 concursan1s a la convocatOria de 
quo.rt t rimest re. atorgant la següent 
mmtuació: l r .. .Joscp Pou i Badia. 37 
pun ts ; 2n .. Joan 1\•IurHada. i Caix.o.ch. 
26 ; 3r., J osep Sales i Cubcr1a, 25; 4t:t .• 
J osep Sors i Bndia. 25; 5e., ,Tosep Sala 
i Péy, 24 ; 6é., J ordi GarrOs i Sampcrc, 
22; 7e ., Manci Varela i Marco, 20 ( una 
sola fotografia) : Ae., Tomfts Matl.osa i 
G irbau. 17 ; i 9C .. Baldomcr· Parera i 
Godayol, 10 puots. El guan yador, pcr 
tan t, del tr imes~re, és el senyor Manci 
Vnrela i Marco, del grup «A» i el del 
grup «B» ho és el .senyor Guillem Díaz 
i Bermúdez. pet· tcnir cada u d'ells la 
fo lografia que ha obting ut ma:ior pun
tuació del seu grup. 

La Classificació General pcr punts 
de l'any, ha q uedat. donc:s. establcr ta 
o.ixí: Grup «A»: tr., Josep Pou i Ba.Cia, 
129 punts~ és el pr imer p remi: 2n., Jo
:-;ep Sales i Cubcrta, 113. segon premi; 
3r.. Jo::~ep Sors i Badia, 107, te r·cer pre
mi; 4rl., 'l'omils Ma.iiosa i G irbau, 98: 
5C .• Jor-d i CarrOs i Sampere. 92 ; 6e., 
Joan Munht.da i Cnixach, 84; 7e., Bal
domer Parera i Godayol. 82 ; SC., Fran
<:esc Esteve i Soler. 73; 9e .. Josep Sala 
i Pt}y, 73; 'Ioe .. Jaume Sors i Olivé. 62; 
lté., Daniel Camps i Abolló, 58; 12e .• 
Joscp Vergés i Plana. 51 ; tse .. ,JMCP 
Graells i Batct, 43; 14e .. Josep Vida! 
i 'Masó, 25; t5e., Josep Llinares i Gi
bermm. 21 : 16é., ,JlJlia Clr bau i Datsira, 
20; Manel V~u·ela i Marc<1. 20; I8e .. Joao 
Romeu i TorreUa. 18: 19e .. Joa.o Romeu 
i Roví ra, 17; 20e •• Ephra.im Orengo i 
FCrriz, 13: 2h!., J osep Serra i Carné. 
10 i Guillem Roc~bert i Andreu . 5 
-punts. 

La c:!assifieació del G rvp «Rl) és la 
sei{Üent: lr .. G uillcm Díaz .i Rer múdez. 
89 puots, és pr imer p remi; 2n., J osep 
Coll í P uigbO, '79. segon prem i; 3t' .• lti-

card Pr ieto. 56 punts, és tcrc~r prémi; 
4t·t., An toni Pcrich i Rocavert, 50~ 5e .• 
,Joan Parera i Datsir·a. 48: GC., Ramon 
CapdcviLH i Bosch. 44: 7~ .• Raül Lsteve 
i Soto, 24; Se .. Joi-di P arcra i Datsira. 
24 ; 9e., Francesc J ube-rt i Grau . 22 ; lOé., 
Santiago Soto, 16; !le .. Estcr Mena, 15; 
i 2e .. MarccHí Es tebanell i Torras. !3; 
I 3e .. Lluis Roig i Palet. 7 i Scbaslift 
S~l~y i Casé: 4 punts. 

A tot:; ells i cspccialment a.1s gua.nva.. 
dors, l'enhurabonn. 1 recordem a to th'óm 

' · ~1 Uiurar!tCn~ de pre-:nis es ra r~ el 
:'Ji'1 ~ , €D d t~;HHii"'IITS df:' in 'I,' Cf iada 
qu~ comen~nrñ a dos (] \.larts de 7 de la 
h t.rdH. 

Com a nota aclaratOl'ia final. hem de 
fer c<msC.:n· que un cert nombr·e de pa.r .. 
ticipants d'ambdues catcgol'ie:; o grups, 
<A» o «B», no han participat a l es qua
tre <'onvocatúries <Je l'any, fet qu~ ~x
plica abastrunent el moliu d'ha.ver-h i 
una dHer·éncia tan notablt: de punts en .. 
tre c!s pr irr:ers i últim s classiticats. 

Les base::; pel c:oncurs d'cnguany es 
distribuircn ja fa dies. Fem memOria a 
tots els aficiona ts q ue a les obres que 
<~::; pre:;eotin a la convocatOrio. de primer 
~rir~.-·stn:. ~I tf'rr· ini d'ad:v• issió dd CIU:Ü 

acaba el d ia 31 de marc; vinen l, que és 
indispensable h i figuri, al dors i a1 SO· 
bre de la plica. el grup - «A» o «B»
cn ~1 qual vulguin conctn·sar durant 
l"any 1988. Remarq_uem qué du rant ) 'any 
no es pot CHnviar de g'rup. 

Fotografia guanyadorn del quart t.dmcs(rt:" 



U CAMINAR DE LA SEAC 

ACT1VITATS DEL PASSAT MES DE DESEMBRE 

EXCURSIONS VARIES 

Dia 13. - XXIJ Pes..~bre a La CtUtt:Ua~osa. L:n grup, mll.joritRriament del Crup 
Juvenil. amb el vocal Jaume Sors. puja o peu el pessobre deJ de 1• SEAC fins ala 
peus de La Castellasst~. Els Crups IntanUJs pujaren en cotx~.s tins el Cirbau i altres 
persones i grups defxaren els cotxes en dlterents punts del cami. contin.tant la regta 
a. peu. t;n cop a lloc i dcspr~ d'esmonar. pooats en tiJera 1 tol cantant nadales. es 
passaren el pessebre Uns a ter·lo a mt'ln!:l deis esc.alad:;,rs que el portar.'en al clm: 
.Joa,..nim Castnny. Jo~~v M. Torras. Jordf Ca~t~Us i Sebasti3 Soley. T:assistCncia tou 
de 105 persones, malgcat q ue el temps no t!ra gens bo. El pestsebrc era un niu fct 
de tront~S dins e l q ual h i havia el n.aixement, i va ser fet. com ra tants :mys, pcr 
Gon~al Lópoz. Dio 24. - ~flssa del únll al Monesü r d e S"nl Uoren~ d e: ,\tnnt. :Es 
oujit des de Coll de Gruti . A la tornada cele braren eJ Nado.l tU'~" b una torronada al 
local del C.E.C. (SEAC). Jaume Torrens, Josep Sors B .. Maree! Gcl'ma, Joan M. 1 Jo
ret. Tomis :Mañosa. :\~ontserrat Mañosa 1 Alcxandre Soler. Ola 30. - .ExeuJ'516 bJ. .. 
verllal a la «ltló d'Aml~es (P allan SobirA): Llac de S.nt 1\laurici (1.900 m.), 'El· 
tany de Ratera ( 2.1115 m.). Eatanyo•s de Ratera i Ealany Gran i Mitiá d'A"'It¡es 
( 2.362 i 2.401 m.) El bonic rcfugi d'Amlt¡¡es. del Centre Excursionista de Cal•lunya, 
(!Stava tancat. Aauuta. sortida fou tela pcr la fam ilia Pom1 i uns amics. aprofUant 
una curta estada o.l poblé d e Tírvia ( Voll F(!rrera). Día 3l. - t:xcursió al e.lm del 

<l'tl onte.au, al punt de rnitjanit, per acomladat· l'any 1987 1 donat' In benvinguda a l 
U)88. a cflrrec de Joscp l'!:l. Torras. j unL amb Cristina MAr;l'lcra i Daniel V<!rgés. i 
llurs tills. Víc tor, Silvia i Elsa. Dies 31 1 L-Cap d'Any a La Mola. J><l Grup J uvenil. 
Pujaren a peu des de Can Pobht i acamparen dalt , (u\ celebraren e l canvi d'any_ 
A la nit s'afeglrtn o ~lls una estona en Jnume Son; í en Joaqulm Ca.stany. L'endem8, 
després de veure la sortida del sol del primer dia del 1988, i d'c!tr.orzar. ba.ixoren 
a peu a Castellar. passanl per CeU dt Grua i Sant Feliu. El Crup era format per: 
Jo.aquim. GlOria 1 Maria Salvador, Joan 1 Jordi Parera. Marina Muntada . • Estel 
Ferrando, Eva UeixA . . Míquel Ala.many, Jordi Fernandez. Judit Avellaneda. EAtel 
McntUor. Ellsabet 1 .:\Jón ica I-dinguel.l. 

' com semprt. rnoltes sortides pe l massis de Sant Llorcnt. entre eUes lo de 
I'Aplec rlel< Corlln•. 

MARXES 1 SIMILARS 
Dia 6. - 11 J\f a.rxa Popular de Sane. And.reu de Lla.vaneres. sobre un recOJTEIUt 

de 15 Km. Hi participa Josep M. Torras. Dia 8. - 1 lllltja ~larat6 de Vüanon 1 la 
Gdtrú. Hi prentrué part J osep M. Torras. D1a 20. - m :\lltjo lll araló de SaDt.a P•r· 
petoa d e Moroda. 111 pren(Ueren part Wllllam Aylward 1 Jo .. p M. Torras. Di a :15. 
\ ' Pujada a l .a ) tola. sortinl de Can Roberl cap a Can Pobto 1 el Camí de's MonJov. 
Per l'Entilat van pujnr·lli William Ay lward i Jo,;ep M. Torru. Ola 26. - Vlli Cu""' 
del Bolet A Ullo.strell. sobre un clrcuit de 6,5 Km. Van prendrc-hi p.art SebnMll• 
Soley (prfmcr de ln sevtt t~aLegoria) 1 Jot:~cp M. Torras. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 6. - l)lns el Cicle de Projcccions1 «La Mola. primer vas Jltr assolir un 

3000-». diapositlvcs de Joan l\·funtada. sobre els di!crents pos!JCIS 4!n les nostres mun .. 
tanyes per a dur un procés eorrectc. Dla 17. - Dins el mateix Cic!e. cSeychtllts: 
600 m.mons d 'anys. un pa.radis Insular.. pel protessar Joaqulm Montoriol Com cada 
any. el bcal ~·cmph de porn a gom l tnmbf t·om cada any, tot~ el~ assistents sorl:rco 
molt compla.~tulM de la conferencia amb diaPOSitivcs. Dia 2$. rnauguració i Uiuro .. 
ment de prc:nb de In XXXI V l::xposlrló Social de Fotocratla.. xx·v Saló dt" Muo· 
tanya. ~n co!or. lnH uguració. tambi>, dcls dibuixos d 'Art Roru3uic a Catalunya, de 
Jordi Sola, i de h•l'l escultu;:es (1(" plauxa i fcuo de Joaquim Danti i ds treba!J~ 1 
cscultures :u:1b ~t'l ldadu.ra, de JAun'!C ,Juvul. Vexposició restO ol>«r1tt fins el dia SO. 
Hi havia 30 foLo¡tratics de J2 auto,·s dJitrenh;. Oia 24. - Comstruccló del pessebre Al 
locw 1 social. 

Han come-ncat j::1 les nombroses soMides de preparadó df' la M.arxa Tnfa ntll1 
de Regu!ari"'l. 



ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS 

Per al divendres, dtn 26 de fcbrer, a les 9.4~ en primera convocatOria 
i a les 10 en segonH, es convoca a tots els socis a l'Assemblca General Or
dlnilria. amb el ::;egü~mt ordro del dia : 

- Lectur-a i aiJrovacJó, si s•escau, de l'a<:ta onterJor. 
- Estat de compt.t•l4. 
- Revisió d'a.ctivitatil. 
- Revisjó de quotes. 
- Renovació de Juntn. 

Els actuals coordina<lors dols Grups lnlantils, despr~ de 9 anys de 
tasca. pensen que bauria d'entrar algü nou en el clrr«. 

RECORDU.I A TOTHOM DE LA IMPORTANCIA D'ASSISTIR A 
AQliEST ACTE. 

WAW' ART 1 MUSICA 
Sant Pere d'L""llastre. 9 Teleton i 14 55 71 

PIANOS. ORGUt:S 
1 TOTA CLASSE D'lNSTRUME!'."rS 

I'AClLITATS DE PAGAl\IRNT 

VENJU 1 80 VEURt:l: 

FADERS, S. A. 
FABRICACió 
DE MATERIA L 
O' ESCALA DA 
1 ALPINISME 

Pollgon Industrial 
Pla de la Bruguera 
Carrer Barcelone a/n. 
i elefon 714 66 t1 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propa Domestic Industrial 
R.A .R.S.A 

Avda. cklls Fruitera, 1 
CASTEllAR DEL VALLES 

lnstaHacio:'IS 1 subministres 
gas propi 

Concesslonarl Of icial 
de Butano, S. A. 

TALLER VIL ACLARA 
Servei i venda RENAULT 

Rtparaciou l ocoOIIIdootll"'l dt lota daou ~~ vtHICLfS. • Vtnca ~~ cobertn. 

Passelg, 72 • Tel. 714 St 91 · CASTELLAR DEL VALLES 
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IN FORMATICA 

lnformat itJ;i la seva empresa O, comer~: ara! per un preu 
realment excepcional 

PROGRAMES DE GESTIÓ INTEGRADA 
Comptabilitat · Facturació · Gestió comercial . Etc. 

Posi's en contacte amb nosaltres i descobreixi el que els 
ordinadors poden fer per al seu comer~ o empresa 
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CM 62 lnformatica 
Major, 62 - Telefon 714 66 66 - CASTELLAR DEL VALL~S 

* VENDA DE MATERIAL FOTOGRÁFIC 
* LABORATORI * REPORTATGES 
* FOTO INDUSTRIAL 1 PUBLICITARIA * RETRAT D'ESTUDI 
* FOTOCOPIES 

Major, 62 · Tel. 714 66 66 · Castellar del Valles 
• . 1 1 ¡. 

Dipi>sit legal: B. !6.009 - 1967 
lmprimeix: Grl1fiques Castellar. Puig de la Creu, 3 - Cas tellar del VaUes 


