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1. faré de totes les meves muntanyes, un cami. 
(IsaTcs) 

Pie de Malnera 1 Llac de Saburó - Valí Fosea (Pallars Jussa! 

Vulgui Déu que la nostra estimació per la natura ens ajudi, 
algún dia, a descobrir-lo. 

Bon Nadal, excursionistes! 
Desembre del 1989 

EXPRESSIÓ FOTOGRÁFICA 
Quan la tardor és sotraguejada pels bruses canvis meteorológica, i li fan perdre 

les esperances de continuar conservan! les verdes i ombrívoles arbredes, que la 
primavera i l'estíu darrerament l'hi han deixat d'heréncia, comenga a engalanar-se 
amb una gamma multicolor, tant o més intensa que la primavera. 

En aquesta época del cicle anyal és el moment en qué el fotógraf romántic de 
la natura hi troba tota l'esséncia per una bona composició tardorenca. que el pot 
omplír d'una gran satlsfacció. Impute necessarí perqué el novell fotógraf tingui 
brío per endinsar-^e en l'aventura d'una bona estratégia fotográfica. 

Les limitaciones foto-paisatgistiques de la tardor son tan minses que no hi ba 
motiu perqué el fotógraf no emprengui sortida sense que la cámera fotográfica 
no l'acompanyi. 

E n aqüestes diades tardorenques, amb les llums baixes i contorna no molt ben 
definíts, per la interpretació de les boirines entre la cámera 1 el tema a captar, 
moltes vegades s'hi observa una misteriosa visió que no defxa de captivar a l'es-
crutador fotógraf de temes que porten a una faceta fotográfica que (ant pot 
embellir a una imatge en color o en blanc i negre. 

SI intentem esbrinar lotes lee possibiütats que la malencónica i al temps 
romántica tardor ens pot oferte, sens dubte hi trobarem tota la magia del misteri 
fotográfic, i una infinitat d'experiéncies que en un primer moment poden ésser 
grans sorpreses. 

Per la Vocalia de Fotografía 
J . Pou 



ESBÓS DE LA PLANA DE VIC (I) 

Josep Pía diu, a La Gula de Cata
lunya, que el paisatge de la Plana dc 
Vic és mediocre, tot i teñir racons de 
molta amabilitat, Hem de suposar que 
l'home empordanés está acostumat a 
horitzonts dilátate i a ondulacions 
suaus, a L'estesa en quadrícula deis 
camps de conreu fraccionáis per les 
Hieres de xlprers, a la vastitud gene
ral del terreny que rengada ufanor 
de Ies pinedes omple de clapes atapei-
des, a la lluminositat violenta de la 
térra i de Taire i a sentir la vivocitat 
tan peculiar que promou, en el pai
satge i en les persones, l'embranzida 
del vent de tramuntana. Ben a l con
tra ri, quan s'entra en aquesta plana 
interior i reclosa, de conformado as-
pra • troncada on molt sovint senyo-
reja arreu un to grisós i tenue, una 
mica feixuc. o bé s'imposa el pes de-
finitiu de la boira inhóspita i dense, 
i que, per aixó. es mostra poc recep
tiva a les manifestación» més exalta-
des de la llum i del moviment. és molt 
probable que hom tingui. a la prime
ria, una scnsació difusa d'apagament 
i desánim si no dc franc rebuig. Tot 
i aixó, Josep Pía descriu amb preci-
sió la Plana de Vic. no només per una 
observado aguda deis fets més apa
rente sinó també per aquesta intuido 
tan seva amb qué sap descobrir la na-
turalcsa recóndita deis llocs 1 de la 
gent. I els seus coneíxements amplis 
de la geografía física i humana de Ca
talunya, fruit deis seus viatges i d'al
tres erudicions. són de gran profit' quan 
valora aquesta comarca natural de 
l'interior en el que té de contrast i 
de peculiar. 

L a primera observado que cal fer 
és que I R Plana de Vic no és una pla
na en sentit estríete, j a que ofereix 
un relleu ondula! amb turons i pujóte, 
sinó una depressió o. més exactameni. 
una conca d'erosiÓ excavada peí Ter 
i pels seus afluents principáis i peí 
Congost en el seu extrem meridional 
Presenta un perfil allargat i amida 
uns trenta quilómetros dc nord a sud 
i uns vint de ponent a llevant, per la 
seva part més ampia. Les muntanyes 
l'envolten totalment i configuren un 
horitzó irregular i abrupte. Al nord 
hi ha els espadats boscosos del Ripo-
Iles — I R serra de Bellmunt— 1 de la 
Garrotxa, que donen la impressió d'una 
mar d'ones encrespades, solidificados 
de sobte. per a qui s'endinsa per la 
carretera en direcció a Ripoll. Al nord-

est trobem la regió del Cabreros o 
Collsacabra. que correspon a l nueli 
principal de la Serralada Transversal 
catalana i que inclou, per la part me
ridional, ote famosos cingles de Ta-
veret, que són la separació natural, bé 
qua sobtada i abrupta, amb la valí del 
Ter, Ete relleus tan accidéntate i re
talíate del Cabrerés donen com a re
sultat un perfil en forma de taules 
molt caracteri stic, obra de Teresio flu
vial i que constitueix la perspectiva 
típica 1 difusa per a Tobservador que, 
des de la Plana, mira en la direcció 
d'aquest sector. A Test hi ha la regló 
muntanyosa de les Guilleries, con-
trada de remotes boscúries, on reman 
latent i ensonyada la reminiscencia 
d'antigues llegendes, i que enllaga a l 
sud amb el gran massis del Montseny. 
Els dios clars d'hivern, a l migdia o 
durant les hores lentes de la tarda, 
quan la boira ha desaparegut a Ies 
torres baixes, els cims del Turó de l'Ho
me i de Matagalls es deixen veure co-
berts de neu i resplandeixen amb un 
color de plata, i el Montseny sencer. 
embolcallat per tonalltate que van 
deis blaus fonedlssos ate morats i ate 
verds més o menys intensos, ombriu 
a desgrat de la lluentor del sol, reta
lla la seva imatge altiva en Thoritzó 
d'aquesta part de la Plana. L'especta-
ete encara és més grandiÓs per la sub-
tilesa reverberan! de la humftat que 
queda retlnguda en Tatmosfera. De 
Taltre costa! les muntanyes del Moia-
nés al sud-oes! amb els cingles del 
Berti i Collsusplna, 1 del Lluganés a 
ponent, amb ete cims de Gurb, el Grau 
i Orís. completen aquest cercle irre
gular i allargat que enclou la Plana de 
Vic. 

Quant a la hidrografía, no cal dir 
que el fet més notable és la presencia 
— i Tacció— del r iu Ter, que entra a 
la comarca provinent del Ripollés, en 
direcció nord-sud. peró que gira brus-
cament cap a Test a Talgada de Man-
Ueu i que busca e! camí cap a les suaus 
ondulacions dc la Selva i el pía de 
Gfrona obrint-sc pas. profundament 
encalxat. per Tawrtet i el límit sep
tentrional de les Guilleries. 

La Plana de Vic té una superficie 
d'uns 600 Km.2 i una altitud que os-
ciHa entre ete 400 i ete 600 metres. 
E l relleu és molt característlc per la 
preséncia de turons I tossate de mar
gues grlsoses. isolats sovint entre els 



L A Plana de Vic després de MCAT 

extensos camps de conreo i que *ón 
els testimonia d'una areló erosiva de 
les aigües aotiga 1 pertinac; aqueste 
turons soten mostrar una nuesa des
carnada per la banda de migdia 1 de 
ponent i difónen de manera decisiva 
el to grisóí i livid que és tan propi del 
sol de la Plana. Amb tot, s'enganya-
rla qui suposés per aixó una térra 
pobra o poc fértil, ja que prirticament 
la meítat de la superficie és destinada 
a l conreu 1 els rend intenta són alts. E b 
cultius són de »ecá. propls d'un clima 
fred. 1 més de la meitat de l'área con
reada és destinada aU cereal*, amb 
predomini del blat, peró també hi crei-
xen el blat de moro, Tordl, la civada 
i el aégoL Durant molt* nnya fou bá-
sic e l rult íu de los petates, encara que 
la tendéncia recent n*ha reduít la Im
portancia. A la primavera, la creixen-

, esponer osa de Tordl difon arreo 
un color verd Intens que posseeix 
de vegades UDA. Irradiació molt té-
nue pero perceptible, produida per 
Tespicula vermellosa que H própii 

d'una varletat de Tordi. Aquest es 
clat terrenal acuil també la verdor 
blavosa I fosca deis camps d'alfal.*. 
d'engA que el pagéa ha destlnat una 
part important deis seus conreus a 
farrntgc, per causa del gran lncrement 
de la ramaderia a partir deis anys 
•elxantes. E l i camps de blat ofereíxen 
primer un aspecto verdejant, peró c<>-
roencen aviat a rossejar i escampen 
progresa! vameoí el to groguenc i cre-
mat que va emparant-ee de la Plana. 
Després de la sega, la Impress.'ó d'es-
gota m en l es general! iza al pie de l'es-
tiu: les bales amb la palla del cereal 
formen munt» ordenad a ment repartita 
pels camps, els quals m os tren una su
perficie pelada i una mica hirsuta, 
mentre que Taire a penes es mou, en-
rarit i escalfat en excés per la xardor 
de la Canícula, només atemperada de 
forma Meu peí vent suau de Carbf que, 
de tant en tant bufa els vespres S les 
nits 

'continuará i 
J . Esquena Morrt 



AL TRIGLAV 
EL CIM MÉS ALT DELS ALPS JULIANS 

Estávem a Eslovenia, nació del nord 
de Iugoslávia, i anávem a fer el cim 
més alt deis Alps Julián*. Vam comen-
car l'excursió lent Taproxlmació amb 
cotxe per una carretera asfaltada que 
pujava molt. Al cap d'una hora més 
o menys. vam deixar el cotxe i vam 
comengar. entre arbres. la caminada 
cap el Triglav. No gaire estona des
prés vam trobar la primera dificultar 
haviem de triar entre dos camina. En 
una guia que teniem deia que era per 
l'esquerra. pero vam trabar dos grups 
que van tirar per la dreta. Finalment 
vam decidir seguír-los. Ja comengava 
a haver-hl pocs arbres quan va apa-
réíxer un riu planer al qual vam se
guir molt tros. Al cap d'una hora de 
caminar, vam agafar un corriol que 
pujava una «bestiesa». Era molt dret. 
sense arbres. amb molta grava que sí 
relliscaves podies anar directament a 
uns 100 metres avall. De tant en tant 
trobaves algún ferro ciavat a la paret 
per ojudar una mica, encaro que no 
era la ferrata propiament dita. El ca
mi os feia pesa! peró guanyave* molts 
metres en poca estona. Aquest va du
rar unes cinc hores i vam anar a pa
rar a un lloc on també arrlbava et ca
mí que al principi havíem deixat a 
l'esquerra. Bé. vam pensar, un deu ser 
més diñcil i I'altre més fácü. 

A partir d'aquí vam comengar a tro-
bar gent. tot al contrari de fins ara. 
perqué el grup que havíem seguit pri
mer es va parar I ja no el vam veure 
més. i peí cami que pujávem no hi 
havia ningú. ni al nostre davant nf al 
nostre darrera. Ara el cami era una 
mica més planer, peró amb mol tes 
«sifonades». Allá, a Thivern es deu 
acumular el gel ja que encara n'hi 
havia. Aquest cami era una mica de 
fes-ha com puguís. ja que no estava 
ben senvalitzat i era molt pe -dedor. 

Més o menys a les set hore» de ca
minar, vam veure el refugi. pe.A en
cara vam trigar a arriba r-hl Un cop 
vam ser a dins, com que eatávem bas
tan! cansats vam anar a reservar una 
habitació per passar la nit. Allá hi vam 
deixar una mica de pes de la motxllla 
(grampons piolets i altres coses que 
no ens farlen servei i aue haviem 
portat com a precaució). Un cop tret 
pes hi haver descansat una mica vam 
reemprendre el cami. Ara comengava 
una pujada molt forta. tota de pedra 
f. ja. la ferrata. En aquest cas no hi 
havia escales, peró hl havien ferros 
ciavat* a la paret que aguda ven a pu
jar Alguns tros so* sense les ferretes 
s'hauria bagut d'escalar i no pas d'una 
manera massa sencilla. 

Ais deu minuts d'haver marxat del 
refugi. el cel es va anar tapant cada 
cop més i va comencar a haver-hi boi
ra baixa que no et delxava veure a 
uno persona que tenles méí o menys 

a uns vint metres de tu. I amb la boi
ra, va comengar a bufar tí vent, un 
vent gelat, tant que anant amb anorac, 
guants i passamuntanyes. meara le
ntes fred. 

Al cap d'una mitja hora vam arribar 
a la carena. Una cresta que tenia un 
pároli de pams d'ampla i estimabat a 
¡'esquerra i a la dreta. Sort que hi ha
via un cable per assegurar-lc. perqué 
amb el vent tan fort que feia i que, 
a més. vn comengar a ploure. sense 
cable haurio pugul ser mortal Pas
sant fred i anant cada cop més de 
pressa, finalment vam arribar al cim 
Allá dalt, en un dia ciar diuen que 
tens una panorámica molt maca. En 
canvi nosaltres. amb tota la boira que 
hi havia, l'únic panorama que véiem 
eren les persones que no estaven gal-
re lluny nostre. Finalment ens vam 
fer dues lotos i vam marxar. corrent 
no, perqué no podies, peró quasl qua-
si. A lq baixaris se'ns va fer més com
plica) perqué les pedrés rellisraven. 
Pero finnlmenl vam arribar al refugi 

El que ens va empipar més va jer 
que o partir d'aquell moment el cel 
es va destapar, cía núvols van desapa-
réixer 1 fins 1 tot vam poder admirar 
una de les postes de sol més maques 
que vam veure en tots els dies. 

L'endemá vam preferir baixar peí 
camí que no haviem pujat. Ens pen-
sávem que serla més fácil, pero vam 
quedar amb les ganes, perqué aquest 
era més difícil i més fort que el pri
mer També vam trobar ferrates, i 
d'algunes «orí n'hi havia. ja que sen
se elle* podies caure. peró no 100 me
tres. no. sinó al final de tota la bai
xada. 

Al cap d'unes tres hores d'haver dei
xat el refugi ja passávem entre ar
bres i vam comengar a trobar perso
nes míe puja ven. I per una canal, 
semblan; a la de Santa Agnés. vam 
arribar fins el cotxe Un cop allá vam 
tornar a la tenda. al campament base 
de Kranjska Cora. 

Jordi Parera 

Carena final del Triglav (2.863 m.) 



COMIAT AL COMPANY 
No peí fet de no ésser soci del Cen

tre ens és menys colpidor el sobtat 
traspás, esdevingut no fa pas gaire 
dies, d'en Florenci Sampere, que dei-
xá aquest món en aquests boscos, d'ell 
tan estimats i en els que tantes i tan-
tes jornades havia passat, de Sant Lio-
reng del Munt. 

Componen! d'un grup de quatre eas-
tcllarencs que un dia de juliol del ja 
un xic Uunyá any 1955, fou un deis 
priméi s excursionistes castell arenes que 
assolí el cim máxim del Pirineu, 1*Ane-
to. en una época en que fer aquesta 
ascensió era encara una petita gesta. 

Serveixi aquest escrit de senzill ho-
menotge personal, de comiat i de con-
dol sincer a la seva familia. 

E l recordarem sempre cofat amb 
un ampli barret. com el veiem a l'es
querra de la fotografía, a l cim d'Ane
to. junt amb els companys. Ara. Flo
renci, la fe ens diu que encara ets més 
amunt de les muntanyes. És per aixó, 
que et dic: a reveure! 

Josep Sors 
Castellar, novembre del 89. 

A primer tenue í d'wquerra a dreta: 
Florenci Sampere, Joan Piñot, Miquel 

Massaveu i Josep Sors 

SENDERS DE GRAN RECORREGUT 
EL G.R. 5 

E l G. R, 5 o «Sender deis Miradora», que en el Pía General de Sendera de Ca
talunya és contemplat com a cinturó pedestre de Barcelona, és un molt interessanl 
Sender de Gran Recorregut que des de Sltges a Canet de Mar (o viceversa) descriu 
un gran are a l voltant de la ciutat de Barcelona i de la seva ares metropolitana, 
tot passant per un seguit de conjunte orográfics de les Serralades Litoral i Pre-
litoral, alguns declaráis pares naturals (Garraf, Montserrat. Sant Lloreng del Munt, 
Montseny. Montnegre). 

L a marxa per sendera de gran recorregut — G . R.— no implica cap diflculíat 
particular, per a la qual cosa poden estar a l'abast d'un ámbit molt nombrós de 
públic. E l G . R. 5 és un sender fácil de recorrer; pot fer-se amb un senzill equlp 
ae muntanya mitjana, ja que el puní més alt, el Pía de la Calma, és de 1500 metres 
d'altitud, i la resta transcorre per cotes inferiores ais 1.000 metres. Tampoc no 
presenta passos dificultosos, i el seu recorregut és a l'abast de qualsevol persona 
un xic entrenada a caminar. 

E l Sender deis Miradors constitueix un itinerari pie d'atractíus, molt recoraa-
nable. del qual, sorprén Textraordinária válua deis monuments i la varietat de 
paisatges que proporciona un marc geográflc rclatlvament l imita! 

Afegiu a tot aixó una bona dosi de curiositat i aprendreu a conéixer i estimar 
Catalunya tocant de peus a térra, j a que els sendere demostren que caminant s'ar-
riba a tot arreu. 

Animeu-vos i veniul. j a que amb 
UN JORN D E SENDER, 
UNA SETMANA D E SALUT! 

C. E . T é r r a s » 
U. E . Sabadell 

Comíssió Vallesana de Sendera 

Del calendari previst, Titinerari del dia 10 de desembre va d'Olesa de Bones-
valls a L a Beguda Alta. Per a més informació. a l Centre Excursionista de Castellar. 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 C Y f l I D C l ñ M C 
t A L U n b l U i N o 

DE8EMBRE A C T I V I T A T MES INFORMACIÓ 
A 1 ' s r» t u r «t* »-v • 
A L A P A K T A T D t 

•# Matinal infantil: Practiques Grup Infantil 
de «rappel» 

PrActiques d 'espeleología Grup Juvenil 
Projecció «Thalay-Sagar. Cicle de Projeccions 

1 i muntanya del llac» 6 i 7 iravessa niternai a ana 1 .n i , , ría Mu,, , i i , , . 
i oe l * I U D U D ) l muniaDya 

7, dijoas |> ..i i . , |A fi. til.-. 
•ipti niu - ic r i u u a 

Grup Fotografíe 
10. dramenge i> lapos] ti ves. «new York — w g» » %r ma a n • n 

' ii ii ne rrnjettíons l-iiy. l na maraco popular» 
— w g» » %r ma a n • n 

' ii ii ne rrnjettíons 
15. divendres Presentació del Pesebre rsotlciarl del Centre 

J A 1 .. J • . . j . | i . . ... > 
fle La Lasi^nassa n i a rwtoiill V M 

I B ID. I é\H ISt F TIÍ" S* • f\ Cl dnl f nDun m 
CvOimrnccio oei resseare 

«•rup juienn 
do local social 

Reunió preparatoria del Grun Infantil 
trimestre 

17. diumenge Portada del x x i v Pessebre >oui u n uei w n i 
a la Castell L « A 

24. dlumrnsr Assisténcia a la Minsa del f.ntn He \Tn nf i i>v i 
.•flÛ I UC ,,IULIMIIJA 

Gall a L a Mota 
25, dllluns Inaoguració expusicló finan tV.tiwrrif ri-l i rUp r oí ORI .UK 

1 lllurament de presilla 
de fotografía 

1 de gener Reunió preparatoria de la Noticlarl del Centre 
Marca Infantil 

Tenim noticia de 
Dic» 1 i 2. — Projecció do peHicules i video» en el flé. Festival Internacional 

dc Cinema Espeleológíc de Barcelona. 
Dies 2 i 3. — Aplec de Sant Sadumi de Gallifa. 
Día 3 — Aplec deis Cor Uns. 
Dies 6 al 10. — Expo Neu'89; Palau d'Exposiclons de Msnresa. 
Dio 10. — Recorregut Olesa de Bonesvalls-La Beguda Alta del G. R. 5 
Día 13. — «Els toponíms de Castellar del Vallés», conferéncia de Gustau Eríll. 

a TArclu d'História de Castellar. Desembre. a 1U.E.S. Sabadell: Dins e l cicle sM 
Excursión» per conéixer la natura»: Día 2. — E l Rodal de Sabadell: E l Riu Tort 
Dies 8, 9 i 10. — 0a. Trabada de Joves Naturalfstes de Catalunya. Dia 16 Canals 
entre la boira. Vacances de Nadal: Sortida al Delta de ITSbro. 

GRUP INFANTIL 
Dia 3. — Practiques de «rappel». a la pedrera de can BorrelL 
Sortida: a dos quarts de S. del local social. 
Vocal: Uuís Busquets (teléfon 714 77 88). 
Dia 16. — Tots el nena i nenes catan convidáis a veure la construcció del pes

sebre del local soriaL a la tarda, aproximad a mont a quarts de sis. 
—Reunió de persones inleressadcs en la progranucló del proper trimestre, per 

tal de deixar-la enllestída. Tarda, a les 8. 
Día 17. — Portada del 24é. Pessebre a La Castellassa de can Torras. 

http://ori.uk


GRUP JUVENIL 
Dia 3. — Practiques ¿'espeleología. Sortida matinal a Les Foradades (Les Pe-

dritxes). Serra de l'Obac. 
Porieu el material que tingueu. 
Hora: 8 del matf del local social. Vocal: Miquel. 
Día 16. — A la tarda, construcció del pessebre del local social. 
Dia 17. — A <1OH quarts He 8 del mati, portada a peu del Pessebre a La Caa-

lellassa de can Torras. 

GRUP DE MUNTANYA 
Dies 6 i 7. — Travessa hivernal d'alta muntanya Núria-Toés. 
Itinerari: Núria. Nou Creus. Estany dc Caranga. Rasa de Caranga (acampada). 

Gorges de Caranga i Toés. 
Material: Piolet, crampón», tenda i vestimenta hivernal. 
Hores de marxa: 10 a 12. 
Desplagament fins a Ribes en cotxes particulars. Retorn de Toés a Ribes en tren. 
Vocals: Joaquim Castany i Josep Pons. 
Dia 24. — Mlssa de! Gall a La Mola. Assisténcia a la tradicional Missa del Gal) 

que tindrá efecte al monestir dc Sant Lloreng del Munt (acte organitzat pels árnica 
del C E . de Terrassa). 

Sortida del local del C.E.C a les 10 del vespre. Desplagament en cotxes particu
lars fins a coll de Grúa. Hores de cami: 2 aproximadamen! Cal portar enllume-
nat individua! 

Vocal: Jaume Torrens. 
En acabar, i ja de retorn a Castellar, en el local social: TertúlU-Torronada 

I Xampany. 

GRUP FOTOGRAFIO 
Dia 7. — A les 10 de la nit, al local del Centre, tindrá efecte Thabitual Reunió-

Tertulia deis afeccionáis a la fotografía oberta a tothom. 
* Dia 25. — Inauguració de la X X X V T Exposlció Social de Fotografia-XXVlI Saló 

de Muntanya. en color i Uíurament de premis. Hora: 12 del migdia 

CONCURS DE FOTOGRAFIA 

L'ómnium Cultural organlua un Concurs i Exposició de Fotografíes en conv 
memorado del MlHenarl de Catalunya-

«Segur que coneixes cdlficls í construcción» histories que són de fesomia inequi-
vocament catalantt. Segur que coneixes manifestaciona del nostre folklore: danses. 
costums. activitats de qualsevol mena amb clara virtut d'ésser ben nostres. porta'n?. 
dones, tres fotografíes amb aquests dos temes: EDIFICACIONS o CONSTRUCCION? 
HISTÓRIQUES i COSTUMS CATALANS » 

E l termini d'admissió és fins el día 22 de setembre. Per a més informació 
a l Centre. 

CICLE DE PROJECCIONS 
Dia 3. — Projecció del film reportatge en 16 mm. 

THALAY-SAGAR, «LA MUNTANYA D E L LLAC» 
expedició d'estil alpí a THimaláía del Garwha! India, per Oscar Cadíach, alpinista 
catalá. 

A dos quarts de set de la tarda, a TAudltorl Municipal. 
Dia 10. — Projecció comentada 

NEW YORK C I T Y : Una marató popular 
una visió molt documentada ¿'aqüestes «muntanyes» artificiáis, i d'una de les ma-
ratons més importante del món. per Josep M. Torras 1 Homet. del Centre Excursio
nista de Castellar. 



NOTICIAR! DEL CENTRE 
REUNIÓ PREPARATORIA MARXA INFANTIL 

Dia 1 de gener de 1990. — Com cada any, a les 12 del migdia, en el local del 
Centre, tindrá Uoc la primera reunió preparatoria de la propera Marxa Infantil 
de Regularitat (edició número X X X ) . a celebrar, si Déu vo! el proxim mes d'octubre. 

A l'hora de posar fil a l'agulla. és e l moment de ler arribar les suggerénciea 
• observacions a la futura Comissió de la Marxa. La reunió, dones, queda oberta 
P tothem. 

XXIV PESSEBRE A LA CASTELLASSA 

Día 15, divendres. — Presentado al local social del C E . Castellar, del 24é. Pes
sebre a L a Castellassa. construit peí nostre consoci Gongal López i Iglesias. Projecció 
de les diapositives del Pessebre de l'any anterior. Tothom que en tlngul les pot 
portar per passar-les totes. Hora: un quart d ' l l del vespre. 

Dia 1". — Portada del 24é. Pessebre a La Castellassa de can Torras. E l recor
regut será: Castellar, coll del L l i r i , coll de Grúa, gorg del General, Castellassa. 

Sortida a peu del nostre local social, a dos guarís de 8 del matf. Hora aproxi
mada de pas per coll de Grúa, dos quarts de 10. 

Vocal: Grup Juvenil. 

ESQUI 
Targes de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern 

Cobertura d'Aeddeuta d'Esquí (Sense franquicia) 
• Assisténcia iHimitada en els següents centres d"Espanya, amb lliure eleccló: 
— S E G U R E T A T SOCIAL. 
— Dr. BULO - Av. Diagonal. 848, 0801? BARCELONA, teléfon 205 32 13: Assistén

cia i urgéncies. 
— LABOR. 
— CENTRES amb Tarifes «Seguro Obligatorio Automóvil - SOAi . 
• Trasllat a pistes ti servéis de primera cura a totes les estaciona d'esqui catalanes 

1 espanyoles 1 :rontinuacíú do tractament en metge de lliure elecció ¡Himltat, 
fins un limft de 385 dies 

• Reembossament de despeses trasll at/médiques/tarmaeéutiques, per accidenta a Tes-
tranger fina tot plegat un mllió de pessetes. 

• Per mort. un milió de pessetes. 
• Per invalidesa permanent. dos milions de pésetes 
• També hi ha garanties per Responsabílitat Civil fins un máxim de 2.500.000 

pessetes. 
P E R I O D E 

• E l período de cobertura d'aceidents és des de la dala d'emíssló fins e! 31 d'oc
tubre de 1990, en qualeevol cas 
Tots els interessats en obtenir-la, ja poden passar per Secretaria, «ote els di

vendres, a partir de les 10 del vespre. 
A més 'de les dades personáis cal portar una fotografía. 
E l preu és de 2.000 pessetes. 



AVlS DE SECRETARIA 
La Secretaria d'aqucst centre, des d'aqüestes linees, suplica a tots i cada un 

deis associaU que. abans no acabi l'any. es molt importan! que aquetas que durant 
el 09 hagin variat de domicili o modifica! el nombre del compte corrent o desitgin 
que el rebut de l'any 90 se'ls carregui en un altre. que informín quan abans millor 
dc les variación» a fer. 

Amb aixó esperem aeonseguir que dcsapareixin d'una vegada per totes els re
butí impaga!* amb les consegúents devolucions que comporten feina suplementa
ria, passos i molésties que. sí volem. podríem evitar totalmen! alleugerint la feina 
administrativa, que prou que n'hi ha. 

Si aconseguim posar en circularlo el» rebuts amb totes les dades perfectament 
redartades. Iota hi guanyarem. És per aixó. dones, que esperem la vostra col-
iaborueíó que a la beslreta, us agraim. 

El caminar del Centre 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES D'OCTUBRE 
GRUP INFANTIL 

Día 1. — XXIX Marxa ExursJonteta 
de RexulariUt Infantil de Castellar. 
(Les dades les publicaren! en el nú
mero anterior) Dia 22. — Excursió 
per l>a Garrotxa. Visita al Casal deis 
VolcanS i . a peu. cap a la font Molxi-
na. fageda d'en Jordá. «redores a cel 
obert del volca Croscat i dinar sobre 
tulles de tardor davant de Can Xel. 
A la tarda, excursió al volca de San
ta Margarida. baixant fins a Termita 
del fons del cráter. Ens marca la ruta 
i ens dona explicación! una guia d'O-
lot. Hi participaren 34 infanta i 60 
adults que feren el desplagament en 
dos autocars i cotxes particular!. 

GRUP JUVENIL 
Dia ti. — Ronda Vallesana. 

ENTORNS DE CASTELLAR 
Dia 5. — Matinal al Pou de GUg (S. 

deiTObac). J . Roma* i 6 més. Día 8. — 
Des de coll d'Estenalles a La Moto. 
Montserrat Sor» i un altre. Día 11. — 
Font del Pialar, i turó del Caatello 
Anna Font i Jaume Font. Dia 12. — 
Matinal o les covea de Mura. Felip 
Valls. 3 socis i 6 companys més. Dia 
19. — Matinal al Cavall Bernat I al 
peu deis Cingle» deis Cavalls (St. Uo-
reng). Josep Román. Josep Sors. Fe
lip Valls i Josep V López, amb cinc 
amics més. Dia 26. — Matinal al res
taura t pou de Glag de la Caso Vella 
de l'Obac. Felip Valls. Josep Román. 
Josep Sors f 5 més. Dia 28. — Sopar a 
dalt La Mola. Famílies: Badla-Bar-
rachína. Ruiz-Barrachina. Cornelias-
Cuenca. Pinoaa-Pardo, Vilar-Jiménez. 
Prats-Ilana. Foradada-Roman Fonl-
Porqncras Dio 2fl. — Matinal a Ma-
tarrodona I Puigdoure (Serra «le l'O
bac). Ramón Vila Josep Sors. Joan 
M. Lloret. Baidomer Parera 1 Isidre 
Cabedo. Dia 20 — Víslla a Termita de 
Santa Magdalena de Pulgbarral (Ori
gen pre-románic s.- X ) . Matadeperi i 
a Termita de Sant Jaume do Vallverd 
(alt medieval s. X I ) . Sant Llorerg Sa

vall. Famílies Sabater i González. Dia 
17 de setembre. — Ronda pels voltanto 
de Castellar I Caldea de MontbuL Se
bastiá Soley i David Jonhston (USA) 

PIRINEU 
Dio 15. — Ascensió, des de la pista 

del Pradell (Pirineu Cerdá). al pie de 
la Tona Plana (2.916 m ) . pie de La 
Mugueta (2.846 m.) i pie de L a Muga 
(2.860 m.) i retorn per Testany supe
rior de La Muga (2.600 m. aproxima-
dament) i Pía de les Someres Jaume 
Torrens i Josep Sors. 

ESCALADA 
Diu 7. - Escalada a Montserrat: Via 

«Torras-Nubiola'80» (parcial) al Ser
ra t del Moro, a cárrec de Josep M 
Torras. Junt amfl Freddy Parera 1 Joan 
Nubiolo, 

ALTRES EXCURSIONS 
Dia 12. — Excursió peí Monteen j 

Del Pío de la Calma al Sul, sobre la 
valí del Tordera. En tornan! passaren 
a saludar els amics de l'Aplec deis 
Palios Catalans a Fontmartina. Ra
món Vila. Jaume Torrens i Josep Sors 
Dia 15 — Excursió peí Montseny. De 
Sant Bernat a coll Pregón. A la tor
nada, visita al campament de l'Aplec 
deis Paisos Catalans a Fontmartina. 
Familia Parera-Datsira Dia 21. —- Ex
cursió a Tarragona: coll Roig. el Cá
salo! canal de la Coca. Mola de Coll 
dejou i retorn. per J . M. Torras 

MARXES I StMILARS 
Día L — VII Volta a Montserrat 

(30 Km.) : Bruc del Mig. coll de Guír-
ló. Santa Cecilia, camí de TArrel. Sant 
Benet. Santa Anna. Sant Joan. Sant 
Jeroni. torrent de Migdia. el Montgrós. 
coll dc les Comes coll de Porc. P Es llo
ví ssad a. refugi d'AgulIes. coll de Guir-
ló i el Bruc. Van prendre-hl part Anna 
M. Pallejá. William Aylward i Josep 
M. Torras. Día fi. X Ronda Valí «ana. 
Segons informoció rebuda de " " K s 
hi participaren 57 castellarenr*. Dia 



8. — I Caminada Popular de Guardlo-
I» de Bergurdó, E l nostre consoci Rol
do Basterrelxea n'era un deis orga-
mtzadors. De Castellar hi participaren 
uns 35 caminador* I uns 15 hi col-
laboraren, o sigui. en total una cin-
quantena de castellarencs. Dia 8 — 
Cursa «Trohada de les dura Catalu-
nyes» (35 Km. del Voló a Figuerc*). 
hi van participar William Aylw<ir<), 
Sebastiá Soley i Josep M. Torras, Día 
12. — I I Cursa Popular II.G.T. a Ba-
dalona (10 Km. ) : hl va correr J . M 
Torras. Dia 15. — I I I Cursa déla Pa-
quetaires (13 Km.) , al coll de Man-
relia, amb motiu de la X I Trabad) 
del Camí de l 'Exi l i República, on s*ai-
xeca un monument a Lluis Companys. 
Van prendre-hi part Anna M. Pnlln ,á 
i Josep M. Torras. Dia 15. — «XVI 
\samblra y Marcha Nacional de Mon
tañeros Veteranos», a Legazpf (Gui
púzcoa). De la nostra en ti ta t hl par
ticipa Gongal López i Marín Carme 

Ullés. Dia 22. — X Marxa-Paseeig de 
Riells del Fai . Isidre Cabedo, Tomás 
Mañosa. Manel Fresno i V. Gandia. 
Dia 22. — I I Mitja Marató de Molí©-
mía: E l Palau d'AnglesoIa. E l Pool, 
Bellvis i retorn a Mollerusa.. Hi van 
correr William Aylward i Josep M. 
Torras. H a 29. — V I I Mitja Marató 
de Seva: Estació de Ralenyá. Taradel!, 
CQII de Mansa i retorn n Seva. Van 
prendre-hi part William Aylward i J . 
M. Torras. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 3 - Reunió-ternilla fotográfica. 

Dia 12 — Mountaln Bike. Matinal a 
La Mola per coll d'Estenalles i retorn 
per Sant Fcliu. Jaume Sors i Joaquim 
Castany. Día 29. — Espeleología a Les 
Pedritxes. Miquel Estapé. Quim Sal
vador. Eva Lleixá. Marina Muntada. 
Glórin Salvador. 

WATT/ ART I MUSICA 

Sant Pere dUUastre. 9 
P I A N O S . O R G L E S 

I T O T A C L A S S E D ' I N S T R U M E N T S 

F A C I L I T A T S D E P A G A M E N T 

V E N I D I H O V E D K E D 

Teléfon 714 55 71 

FADERS. S. A. 
FABRICACIÓ 
DE M A T E R I A L 
D ' E S C A L A D A 
I ALPINISME 

Pollpon industrial 
Pía de la Braguero 
Carrer Barcelona s/n 
Teléfon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propá Domestic Industrial 
R.A.R.S A 

Avda. deis Frulters. 1 
CASTELLAR DEL VALLES 

InstaHaclons I subministres 
gas prop* 

Concessionarl Oficial 
da Butano, S. A. 
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Servei i venda RENAULT 
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Ata a pot accnaaQur ta rerraocra 
i r tm moo«. d'ftsqui el i lOsoo 
ac.«a'i i i, t,.nt.i il j ; o I -a 

£ * mot M r n i . 0 
NomW M> (lo Humanar L I presiec 

al SWVT* P iosl« Po'sona! oe la C s xa 
da SabaJuli - an 43 horas Hndra la 
rospovta. Podra oblenir entre 50.000 i 

1500.000 da p * i u m . o-car a que & 
W - Í Í ou*«»«a<* < - « ^ « H la C * x a 
da Satuxk* OTtuoari concefl--*» 

P o c a oaoar 0 B O U pnisiac antre 1 
14 any», o riomanur un w m n t 
aupeiiur s¡ lia nocawan 

S« v e aabar rr*» «nbiu el Servei 
3réetec Paiaonai. wngui u cualsevol 

ce te* -fr'sr-, de a C ^ u O * SatoOM 
LI (yeparem rapo* «tiomiaaO t 
asesórame* ' 

P»( ju* la c o p o vaqMa que 
impui un* 4 luvo la tao raaaia? 
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