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UN TOMB PEL CARLIT 
Quan la ta.rdor encara la HVa segona meitat 1 els boscos adquireixen leos se-ves 

tonalltats daurades. les prlmeres oeus encatifen els clrns m~s alts del Pirin~n i en1 
c:onvídcn a trepitjar-les en un primer tast del qufl m~s endavant seran les dellcies 
de l'esquí. ts pér aquest motiu que L'Alta Cerdanya francesa ens tou una temptnC'Ió 
que aquesta passada tardol' en& engresca a un grup d'amice a retre-li visita. 
· Després d'haver-noa llevat a dos quarts de quatre del matí i d<C més de tus 
hores de viatg(!o, els primen moviments que !em per balxar de !'autobús a l'a.rribar 
a l'estany de La Bunosa (2.017 m.), resulten ¡¡aire~ doloroSQS. Sois les ganes de 
pujar a la Pica del Carllt. ens empenyen a moure'ns. PerO com que fa una bona 
frcsqu.eta. r3pidament ens espavuem i aix:í que ens bem eanvJat i e:al~at adequa
dament; encetnn el caml endlnsant-no& en el booc:. Ben avlat trepltjern les pr~ 
da,pes dé neu amb la sempre natural i cada any re-novada i.H.usió de ser les pri
meres de la temporada. Poc dcspres el cami perd pendent 1 lol planejant per un 
bucOUc paisatgc arribe-m a l'Estany del Viver; nmb un suau desniveU l'itlnerari 
segueix cap a l'Eslany de la Comassa, que esta completament c<>laL Alxb 1 un cel 
blavíssim fa d'aquell racQ del m6n una meravella que fa que ~l& obturadors de les 
rn;\quines no parin. 

A mesura que ens ancn1 acost:mt a la base de la plri.núde tinal el cim e& veu 
cada vegada més verticall majcstuós i amb unes llnlc-s francarnent atractives. Sc¡ulm 
el camí deixant a la nostra esquerra el Tossal Colomer 1 prosseguim vers els estanya 
de les Dues. del Castellar, de Trebens i Sobirit. Un xlc mét amunt d'aquesl úlUm, 
com que la gana comen~a a ter-se notar, decidim parar per esmorz.ar; satisfets ela 
estómacs. reenprenem el eami. El proper pas és arribar al Coll Colomer, situat a 
2.600 mclres. Com que aquest tros de ruta el cami aeruélx la vessant obafa lrobem 
un bon gruix de neu que. Quan ens hi msorrem. ta torca feixuga l'ascensió. Situeta 
jo al coll fem una peUta parada per tal de ter un traruet abano d'iniciar l'immlnent 
atac al C'im. L•iUnerari ~cuel;~~; calrd>é pel fil de la carena que com a conseqü~cfa 
del veot que sovint bi fa, pre.enta poca neu. A l'arrlbar al lloc on la carena e. 
redere<;a més i cal crlmpar. s'ba d'anar amb molt de comple, ja que la petita ! fina 
capa de oeu complelament celada que bi resta entanxada damunt les preMS, le. 
fa molt relllscoses. Despréa d'una entreUnguda crimpada usolim el cim, ab 2.921 
me~res. Un cop assaborit dur-ant una bona estona el fantbtic paisatge que s•atblra, 
onem al cim secundarl, a 2.910, fent. en el collet que aepara aquestes dues puntes 
d'aqucsta intereuant l bonlca muntanya, una bona canyipada abans d'lnlelor 
el relorn. 

El descens, pel que fa a aquesta parl alta de la muntanya, el fem pe! malebt 
itínerarl de pujada, o al¡ul per la v~nt soleia, ja que la cara Nord esta totalmO'nt 
KLa>oda 1 presenta un aspecte realmenl al¡>!. 

Al passar de nou el Coll Colomer, deixem l'ilinerarl de ¡>u¡ada 1 anern a flan
quejar el Tossal Colomer per la oevo vessant Sud, tino alluar-nos sobre I'Eataey 
Uat; per, tot continuant perdent desnivell rapldament. situar-nos a la seva vorera 
que, tot planejant, JetUim ven l'Eslany de la Comaaa, on enllacem oov...,....t. amb 
el camt de pujada que en• portari. M oou a La Bulloaa. on arriben mol\ satlsteta 
pe.r la terma ascensi6 aconseculda cal dir, pero, que bo fem fot1;a mulla\8 de 
e ames i peus. donca, trernpoats que som. ningií -per no ter el prlmt>.r de. dir-obo, 
auJ)Oso-- s'ba posat els paraneus. malgrat portar-los. lolll els dot:te que erem. a 
)a motxilla! 

Ull de la colla 



EXCURSIÓ A T AVERTET 1 SAU 
El dla 26 de novemb~ el Crup Infantil en pes, 1 d'al~1 acompanyaots. vam 

sortlr en autocar en direccló a Tavertet. Un cop allí el I'NP es va dividill en dos: 
els que volien fer l'éxcunló llar1a i els que volien fer·la curta. Eis de la Uartra 
continuaren en autocar tlns a: Rupit. i els altres, en aquest cas nosaltres. ens que· 
d&rem a. Tavertet a buscar un Uoc on esmorzar. Havenl esmorzat vam ter una vi
sita pel poble, que és molt pctit i bonic. Recentment s'han retet cases velles per 
t;Stiuelg j també se n'han consh·u'il de noves. Aixó servelx ptir donar vida• a aqucsu 
pnble\s tan pelits. 

Tot S<'guit, i baixant pcr una canal una rojea diticn, vam anar fins el p~nta de 
Sau on degut al b~ix nivt'll de les aigües vam poder visitar el poble que normalment 
es trobs negaL 

L'altre grup va ter Rupil. Tavertet. i Sau, excursió envoltada de boira peÑ 
aixO teia que en alguns llocs el panon.ma tos molt at.raellu. sobretot per els a!i· 
clouats a la fot.ografia. 

El retrobament va ~r nl panti dcsprés d'un:t periP«ia solucionada grilcies 
a una parella de la Gullrdla Civil (u n~ s•esper:tve-n a un lloc i uns aUres 8 t.m 
altrc). i malgrat el día boirós i for ., a lrc-d, VD m tornar a Castellar amb el bon 
record d'unes horeS compnrtides smb bona companyonia. 

Fins un altre. 
Alba PlnMa l Glsela Alamany 

(Crup Unfontil) 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

t. dllluus 

4, dU01as 
u . dlumeage 
14. dlunu:age 

! 1, dlumenge 
%1 • .U..bte 
%1 • .U..bte 
!8. dlamenre 

Z8.diiUD<IIIP 
%8, diUMOJJ3e 

ACriVITAT 

Reunió P""p&rat.brla de la 
~lo.rxa lnfantll 
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~latloaJ a J• Serra dt, I'Oba< 
«CHO'M'-I!L..J)JERID• 

A tnv6t del ll'f8D Sud Tu.nicli 
E:rtursló per l'Alta Ganotn 
Cll...t d'-w 
s-r 
Matinal: Vblta als pesseb,.... 

del Mooluu 1 Cova SlmU>Ya 
CoDOurs -'al de dlapoodllvea 
Travtt~l!lll d' Alta Muntaoya 

&>el Ta&"a 
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Crup Foto~nc 
Crup lalantil 
Cicle de proJecclons 

Grup de MD.111a.D:J& 
Crup d'Eiqai 
Crup Folorñfle 
Crup lalantil 

Cicle de proJecdo,. 
Crup de Muataoyll 



Tenim noticia de .•• 
• Dla 14 

Seca.lmeal del GR-5: La Be¡uda Alu-Monlstrol d~ Monloei'Till. Orfonll.t.a: Co
missíó de Senders de la VefUerla del Valles. 
• Dins les excursions ~r eoMixer la na..tura de l"UE Sabade11 : Dia 13. - Per una 
terra verda. Excursl6 ecológica. Dia 20. - Quan ela excrements parlen. A Ribes 
de Freser. Dia 27. - Algua profunda. Sant Llorenc-Serra de l'Oba<:. 

GRUP INFANTIL 
• Dia U 

Excursi6 matinal a la Serr& d~ I'Obae. 
SorUda a les 8 del matí. 
Voc•L: Joan Sabatcr. teietou 725 08 86. 

• Dia 28 
Visita als pessebres del rtlontca.u 1 la c:o,·a Sim.allJ'a. 
Sortlda a les 8 del matí. 
V oca la: Josep Ruix. telefon 714 75 9'1 i Miquel Radia. telHon 7 14 65 27 

CICLE DE PROJECCIONS 
o Dla 14 

«CHOTT-EL-DJt:RID». A l.rdvés del ¡ran Sud Tllnicia. 
Con1eréncia-proie<:dó per Joaquim Monturiol, protessor de Gcologia de la Uni

versitat d~ Barcelona. 
Lloc: Auditor! Municipal Hora: dos q uarts de 7 de la tardo . 

• Dla 28 
XV Coaeurs Socbl de DlaPOIIIIves. Temes Munto.nya i Lliure. 
Lloc: a l local social. Hora: dos quarts de 7 de lo tarda. 

GRUP FOTOGRAFIC 
o Dla 4 

lteWllcrterlúll& de totogralla al nostre local social. a les 10 de la nlt. 
o DI& 27 

Sopar amb els amks del Clmera Club de Sabadell que dunnt l'any tan de jurat 
deis concursos de fotogratia. EotA obert a tola els a imanta de la fotografía. En pod
sortir converses sobre l'atició comú molt lntere.ssanta! 

GRUP D'ESOUf (curset) 
Tot j n esta a punt per comen~a.r el cur~; tot excepte la neu, queo d~ moment 

sembla q ue es reslstelx a caure. Esperem que d 'aqui al dia 27 cn.nvfi la meterologia 
i que pO(uem disfrutar d 'Uns bons gruixos: si tristaJ'I)e'llt no fos atxi, ja s'avlsara 
a tots eb lmcrits dels pOSSlbles a.íomamenU. 

L'autocar sortlrA a les 6 del mati de La Vallesana. 

GRUP DE MUNTANYA 
o Oia 21 

Trav-la d'alta mnntanya-Ribes de Freo«·Qcula. 
ltlncrorl: Ribes d~ Freser (912 m.). plans de la Macana. Toga (2.03~ m.) , Por

tella d'O¡ossa (1.807 m.). serra Cavallera. puig Estela (2.007 m.) , coll del Pal de 
Portolers ( 1.775 m.) , Sanl Mar!! de Surroca. Surroc:a de Ba!x (Ogassa). 

Desplacameot en autocar. Places limltades. Cal lnscriure'a obans del día JS. 
Voc:alo: Jaume Sors (teléton 7 14 73 00) ! J aume Torren.t (teléton 714 55 42) . 

• Dla 28 
Exeuraló per !'Alta Garroba (Itinerarl XII Embardlssada) . 
Sademe:s. Sant Gnu d 'Entrepe_res:, coll aa Bassa, L'Orri. can Nou. Sant Miq uel 

de Basse¡oda. pul¡ de Bassegoda, coU de Riu, Santa Mario d'A$Ulles. La Plana. 
Sant Fellu de Riu. Pool d'En Volenti, Sademes. 

Desplacameot en cotxes partlculars. Places Umltades. 
V oc ala: Joan Sabaler (te~fon 725 08 86) 1 Jaume Torrens (teléton 714 &5 42) . 



Noticiari del Centre 
SOPAR DE GERMANOR 

El proppa::;sat dia 18 de novembre. amb una concurrencia de 81 persones. tingué 
Uoc al c.Mas Pinetó», el tradicional Sopar de Germanor en c:elebració dels 36 an.ys 
de La tundació de la nostra entitat. 

A l'hora del cate. hi bagué el lliurament de la placa dels 25 anys de socí. 
Aquest anys corresp<men a: Consol Mafiosa i Casajoana, Jaume Torrens i Calvó, Jordi 
Batet i Torras. Emllia P\ligdoménech i Torras. Pcrc Roca i Roumens. Maria Tn11ls 
i Geuesca. Jordi Massaguer i Boadella. RosaUna Ros i Casanovas. Joan Sallent i 
Arús. Anna Maria L6pez i Farell. Ramon Ventura i Ventura í Josep Caixach 
i Camisans. 

El molt bon arnbient entre els comensals. les converses per g rups i les saluta
eions a uns i alti'CS, s•anarga fins for~a després d'acabat el sopar. 

REPARTIMENT DE PREMIS 
El dia 19 tingué lloc a l'Auditori el repartiment de premis aJs 71 equ.ips més 

ben classifica.ts. de la XXIX Marxa Infantil de Regularitat. després de passar unes 
diap.ositives d'aqueU día. Els cinc primers !oren: l. David Garcia i Xavi EstebaneH, 
amb 9 punts; 2. Helena Costa i Blanca Biosca, 10: 3. Lorena Hemandez i Mcrce 
Broto. 10; 4. Montserrat CasteJls i Núria Santander, 11 i 5. Olga Prats i Vancssa 
Blanco, 11 punts. 

A continuació s'entrega· el Prcml a la Constancia «Enrie ComeUaS». Pel Grup 
Grans. quedaren empatats al primer noc cls juvenils Gisela Alamany i Roger Ro
cavert. Pel$ petits del Grup Infantil el va guanyar Ester Vilar. També rebe-ren una 
medalla els que la seguien en més nombre d'assitimeia a aquestes excurslons pr~ 
gramades pe~; a ells: Roser Vilar. Anna Font, David Farell. Otga Prats, MeritxeU 
Badia, Roger Rulz. Mireia Parellada, Marta Badia. Laia Rocavert. Elisabet Jiménez, 
Núria i Blanca Biosca. 

A tots. l'enhorabona pel premi i endavant! 

EXPOSICIÓ cc MOSAIC DE RACES» 
El dla de Nadal va ser inaugurada la inte['essant exposició de fotograties «M~ 

saic de races., de Ramon Pinto i Maria Rosa Rucabado, del Cent~ Excursionista 
de Gatalunya, exposició que, junt amb la del Saló de Muntan.ya, ~;estar8 obert.:t 
aquestes testes nadalenques de 12 a 2 del matí i de 6 a 8 de la tarda tots els 
di-es festius. 

MOVIMENT DE SOCIS 
Durant el passat any, en aquest Centre hi ha hagut el següent: 
ALTES: Josep M. Corbi i Ma.~. Jordi Samaranch i Angulo, Núda Alvarc-L 

i V.ida.l. Ester López-Atalaya i Collboni. Guifré Ca1af i Bellver. Cemma Cala! i 
Bellver, Olga Ferrer l Escurscll, Carme Marina Blancafort i Silla, Caries Tordera 
i Busquets~ Xavier Tordcra 1 Busquets1 Maria Teresa Jubiñit i Paré.s. Immaculada 
Carné i Gual. Maria 1\•Iumbrú i Corominas. ~lontsecrat Ma.rtíne-.t i Palacin. Joan 
Martínez i Paladn, Francesc Roig i Farré. Tomils Mas i Pascual. Eduard Fer ré:s 
i rubas, Esperanca LópC'J. i Motera, Jaume del Valle i Ferrer. Josep Masaguer i Cas-
te11et. Ramon Puig i Mafi01;a. Merce Miguel i Millan, Josep Lluís Ruiz i S8.nchez, 
Josep Roman i Vaño. Marta Badia i Barr-achina, Manel Fresno i de la Fuente. 
Jordi Lópcz i Roman, Xavier Soler i Juan, Jordi Mainegre i Tello, Enrie Camellas 
i Casas. Joan Galí i Homet, Joan Pobla f Ventura. Iolanda Garcia i López, Isabel 
Garcia ij López, Miquel Torrecilla i CapeUas 1 Pol Torrecilla i Serna. Total: 37. 

BAIXES: Vicenc Altimira 1 Silvestre, Josep Coll i Puigbó ( + ), Josep Maria 
St:-Uares i Casas. Jaume Quintana i Silvestre, Eva Torras i Palleja, Judit Torras 
i Pallejá, Carles Liobel 1 HernAndez i Manel Escuder i Vergés. Total: 8. 



. ----------
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REUNió PREPARATORIA MARXA INFANlll 

o Dla 1 de cea.,. de 18M 
Com cada any, a lot 12 del mlgdla, en el local del Centre, tindra Uoc lA primera 

reunió preparatOria de la propera Marxa In1antil de Re,ularitat (edició nú.m. XXX). 

NOTA DE LA F.E.E.C. 
El ComHé Catalil de Refugis cns comunica QUe derut a un incendi ha quedat 

lnutilit••t el Retugl Salorla (Dordes de Conirent-Alt Urgell ). 

• del Centre El camtnar 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE NOVEMBRE 

GRUP INFANTIL 

Día. 5. - Volta a l Mont.cau. Hi participaren lA intnnUls i 24 acompanyants . . Olu 
26. - Excursió al pantrt de $au. L'autocar deixit un ¡rup a Tavertet i l'.altrc a Rupit . 
.o.c:abant tots dos grups l'excursl6 a pcu a Sau. poguent·nc voure el baix nivell d'aiguo 
embassada. Hi participaren 19 infanls i 32 acompanyrmll. 

GRUP JUVENIL 

Dlcs 11 i 12. - ~ada a la Baama do la PlDa-. Pont de la Roca. canal 
de Santa Agnés. camí de la tont Soleia. babna de la Plnasaa. Morral d<>l Drac, coll 
d'Eres. canal de la tont del Llor i pont de la Roca. Judit AveUaneda. Joan Parera, 
GlOria. Maria I Quim Salvador. 

ENTORNS DE CASTELLAR 

Ola 2. - Matinal a la Roc:a Enea.valeada. Felip Valls i ~ més. Dia 5. - Matinal 
al Montcau. Jaume Tor~ns. Ofa 8. - Amb sortida de l'Ab.lna del SaHari, Isldre 
Cabedo i Josep Sors. matinal a la cova dE< Era deis Enries 1 balma i font del Rull
olnyol (Sérra de l'Obac). Dio 9. - J. M. Lót>et. J. Roman 1 7 més. matinal a les 
masies de Les Solanea i El Sol,.. (Mura). Dia 16. -Matinal a Les Relarde1t (Mura). 
J . M. López, F. Van,., J. Sors ~ 2 més. Dia 23. - J. Roman 1 6 més. mat.lnal als vol
tanta de la masía GaU. Ola 2~. - Excursi6 a Sant Lloren~ Travessa del Turó de 
Con Pru.nera (885 m.). sortlot de la Barata, pujant pels rocaten de la carena S. O. 
1 balxant pel vessant N. 1 la llera dé la riera de les Arenes. per J. M. Torras. Dio. 
28. - Matinal a Treos 1 al C.....nell. Felip VaUs i Josep Son. 

ALTRES EXCURSIONS 

Ditt 1. - Matinal a MontM.rrat amb sortida de les eoves del Salnitre. passanl 
~r l'ermita de SL Miquel, monestir j Santa Cova. JoaQulm Castany, Jaumc Son 
1 Josep Sors. Dia 3. - F.xt·ursió a !'Alta Ribago~a: Aneto. bordes de Lestui. rcfu¡¡i 
Montañeros de Aragón. e~ttany de Llauset, cabana 1 esta.D7 de l)nt.on:ais (2.3.50 m.) 
1 retom. enmig d'una bona nevada. per Anna M. PaUeja 1 1osep M . Torras. - Ex· 
cursló a Castellonroi> Creot.a N. O. fins al clm del Moatpedró (735 m.). on s'aixeca 
l'ermlla abandonada d" sant Salvador. i descens per lot Heales 1 el camí nou obert 
engualU' pels militars- a cal'I"'I d' Anna M. Palleji 1 J . M. Torru. Dia 11. --< Excunló 
ol Cartit. lt.inerari: La Bulloso, estany del Viver. estany de les Dugues. estany Tre
bcno, estany Soblra, coll Colomer. aresta S. E .. pica d<>• Carllt (2.921 m. 1 2.815 m.). 
roU Colomer. coma del.s Forats. estany Llat. estany de la Comassa 1 La BuUosa. 
JO!H!P Aldat, Maria Altera, Pilar Arrurat, Miquel Estap(>, lolanda Lei>n, 1oan M. 
Lloret, Roger Roc&v~rt. Monturt'at Ss.tbatcr. Frederic SotA, Jaumc. Sors. Jo~ Sors i 
Jaume Torrens. Día 19. - Recorregut per la ruta de lu VID Caminada Popular de Va
lllrau. B. Parera 1 T. M. Datslra. 



MARXES 1 ·SIMILARS 

Dia 5. - 1 MJarxa Excllnllolllsta. de Sant llllarl Saealm. Josep Sors. Tomi& Ma
ñosa. Manel ~no, Isidre Cabedo, Mero Parera. Maria Alfara, Joan. Montserrat 
i Oriol Sabater. - XU MJarxa pe! Monl.oeny (30 Km.). arnb sortida 1 arribada a 
Sant Celoni, J)<'r J. M. Torr11s. Dio 11. - 111 4 Milles de Cerdanyola (6 Km.). Va 
prendre-hi part J. M. Torras. Día 12, - VI Marxa de les Masi<'S (19 Km.). per la 
roda.lia de Ma~anet de la Selva (Girona), a canee de William Aylward. SebastiA 
Soley i J. M. Torras. Dio 19. - X Cursa Popular de la UR Larw (21,5 Km.), pels 
voltants de la muntanya de Mataró: Va participar .. hi Josep M. Torras. Dia 26. -
'l Caminada POpular de Baleoya (25 Km.). a la comarca d'Osona, passant per l'es
glésia rom3nica de Sant J aume de Viladrover, al Montanyi,, sanatori i església del 
Brull, P<>Dt d'en Gatus. Seva. la Costa de Taradell i Balenya~stació. Va participar
b i Jose~ M. Torras. 

CICLE DE PROJECCIONS 

Dio 19. - Repartirnent de premls de la Marxa Infantil de Regularital i del premi 
a la consta:ncia «Enrie Comelles». Dia 26. - Diapositives: c.Escalades USA». per 
Xavier 'I'ordera. 

ALTRES ACTIVITATS 

Dia 2. - Reunió-tertúlia de foCogratla. Dla 5. - Trobada del Grup Cavall 
Berna!, a la gran balma de can Sola de la Roca. sota Sant Pau de la Guardia (Mont. 
serrat). Van assistir-hi Anna M. Pallejil í JoSéP M. Torras. Día 18. - Sopar de 
1ermanor. amb !'entrega de la placa commemoraUva dels 2~ anys de soci a qui 
li corresponla. 

WATJ:f ART 1 MUSICA 

Sant Pere d'Ullutre. g 

PIANOS, OBGVES 
1 TOTA CLASSE D'DISTIIVMENTS 

Te!O!on 714 U 71 

I'ACILITATS DB PAGAIUNT 

VI!:NlU 1 BO VI!VUV 

FADERS, S. A. 
FABRICACI6 
DE MATERIAL 
O' ESCALADA 
1 ALPINISME 

Poligon induotriol 
Pie do la 8Nguera 
Carrer Barcelona s/n. 
T ol~lon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VAllES 

Propi DomUtic Industrial 
R.A.R.S.A 

Avda. d<olo fNitera, 1 
CASTELLAR DEL VALLES 

lnah!Mac:lo:ta 1 subminilltr111 
gu propi 

ConcaSIIonari Oficial 
da Butano, S. A. 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 

Reparaciona i acondictonement de tola cluu 4t VEttiClES. - ~anda dt cobertu. 

Pasaelg, 72 · Tel. 714 51 91 • CASTELLAR DEL VALLES 



A ra ,a pot aoonsegUJr lB fenl:l('JQI(l 
Vllim moda , l 'equlp (res~¡u i, vi vldtO o 
8outtl CotlCP. I}VO l<.lllt<.l iHu$16 li fe , 

Es molt serrziiL # 

Nornés l'la d6 domanar ~,~, prtMtec 
81 St~rwo PrestGc Personal de le ca. A 
dllt &!badal en 48 hores tlndr• la 
~:a. Podra obteM entre oo.ooo 1 
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1.500.000 de pessete$, ()f'(;al'a que'' 
neotRSIIB CV:llltitats meG grans. IG C1l~ 
:'1ft Snt>ac.lcll t..>stud ará ooncedlf-1$.,. 
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1 4 tnyt, o (lernanar un ....,,, 
4UJWIII(I( ~¡ il5 necessan. 

& 'IC)j !abet rn!oS s.."lt>>'e IISorvel 
~IC Personal,~ O~ 

oe te11 (llicinos <teta ca.xa de Sab.c:lf!ll 
1 1 bflndilrom rSptda informaciO 1 
u~esorament. 

Pftfc¡u•t.a propera vegada que 
llngui una lusJO. la tao real t:u 

P,..stec PersDnal. 

\1 C..ixa de Sab.ldell 

Edila: Centre Excursionista de Castellar (adherlt • lo FEEC 1 Federació Catalan• 
d'Esports d'HJvcl'n). 

Dlpósit legal: B. 16.009 - 1967 
lmprimeix: Grafiqucs Castclla•·. P ulg de la Creu. 3 • Castellar del Valles 


