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L'EMILI ENS HA DEIXAT 
Era un bon amic, un bon company i un 

col·laborador en tot el que fes falta. 
Mentre em poso a escriure aquestes 

ratlles, encara el meu pensament no s'ha 
fet la idea de la realitat d'aquest fet. 

Fa trenta anys i escaig que sortíem 
junts. Primer de solters, amb les nostres 
pubilles, anavem els diumenges a la tarda 
tot passejant fins a la font de can Riera o 
a can Casamada, explicant-nos les nos
tres coses tot fent broma, fins que a poc a 
poc varem anar formant unes nove·s famí
lies i arribaren els petits. 

Diumenge rera diumenge ens varem 
trobar i els nostres fills varen conviure, 
com si de germans es tractés, tant a casa, 
com si anavem d'excursió tots junts, sigui 
a una font propera, perque eren petits, 
com a la Mola un cop varen fer-se més 
grandets. 

Tot i els entrebancs que suposava per 
tots nosaltres sortir el diumenge afora 
amb tota la quitxalla, no varem defallir 
mai, gracies al teu impuls i decisió que 
sempre posaves en qualsevulla activitat, 
fins i tot portant els més petitons a !'es
quena dins una motxilla. 

Amb la Núria a coll (Joan M untada) 

L'Emili m'havia ajudat molt: a netejar 
els camins de la nostra Mola; a les marxes 
infantils del nostre Centre, fent de con
trol; a tasques a que jo em comprometía en 
el Centre; pero comptant amb tot el seu 
suport i, últimament, fins i tot ajudant
me a la construcció del Pessebre de la 
Ca pella. 

Era un gran entusiasta i amant de la 
nostra muntanya de Sant Llorenc i no 
falta mai en cap portada del pessebre a la 
Castellassa, aplec de les Arenes, aplec de 
Sant Sebastia, Castellar Vell, etc., etc. La 
Mola l'havíem resseguit per molts cos
tats, nevada, amb pluja i amb vent, ha
víem aconseguit que part dels nostres 
fills, estimessin també la nostra Mola, 
acompanyant-nos moltes vegades en les 
nostres aventures, encara que tot sovint 
l'enredava «COm a un xino» dient-li que 
l'excursió seria curteta i molt planera, 
quan en realitat qui coneix la nostra mun
tanya sap que esta plena de desnivells. 

Recordo unes carxofes fetes a la brasa 
de la barbacoa, en plena canal de la Gui
neu, després d'unes hores de treball es
brossant aquesta; també unes paelles 
d'arros al Casalot, tornant de l'aplec de 
Sant Sebastia; una nevada que ens aga:ta 
en el camí de la font Soleia, de la que se'n 
posa un pam al Montcau, i així una serie 
de records que necessitaria tot el butlletí 
per mi i encara no en tindria prou. 

De l'Emili en podría explicar tantes 
coses bones i moments agradables, com 
!'aleada d'un campanar. Una cosa la tenia 
molt clara: ensenyava tothom a respectar 
els altres i a fer-se respectar, i al sortir 
d'excursió amb els nostres fills, no es 
cansa va mai de repetir: deixem el hose tal 
i com l'hem trobat: les deixalles cap a 
casa. 

Una de les últimes alegries que li vaig 
donar coma muntanyenc, va ésser que as
solís el sostre de Catalunya, o sigui la Pica 
d'Estats, ja que feia molts anys que tenia 
aquesta il·lusió, com també el cim del Ca
nigó, que justament va fer l'estiu passat. 

Amic Emili, et trobarem a faltar, més 
d'una vegada ens faltara aquell teu im
puls i decisió que injectives, per portar a 
terme alguna o altra activitat. Fins sempre! 
El teu amic, 

Joan Muntada i Caixach 



PROGRAMA MENSUAL 
D'ACTES 1 EXCURSIONS 

3, diumenge 
3, diumenge 
10, diumenge 
17, diumenge 
17, diumenge 
23, dissabte 
24, diumenge 
7 d'abril 
7 d'abril 

Aetivitat 

Travessada Castellar-Castellter\)Ol 
·Cerro Torre i Cordillera Blanca• 
Excursió a Sant Sebastia de Montmajor 
Participació IV Marxa Infantil de l'Anoia 
wle, un país de contrastos• 
Participació I Cursa Unik 
Excursió hivcrnal al Grade f'ajol 
Excursi6 a Serra Carbonera (Tarragona) 
Travessada Castellar - Montserrat 

J.ll'8 in!or"ttU\eió 
al'apartaat de: 

Gnfp de Muntanya 
Cicle de Projeccions 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Cicle de Projeccions 
Bicicleta de .Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 

ACTIVITATS DELS GRUPS 

GRUP INFANTIL 

Dia 10. - Excursió a Sant Sebastia de Montmlljor. 
Matinal: Sortida a dos quarts de 9 amb cotxes particulars fins als Tres Pins. 
Vocal: M. Concepci6 Costa i Josep M. Biosca. Telefon 714-62-63. 
Dia 7 d'abril. - Excursió a Serra Carbonera (Alt Camp). 
Sortida de tot el día, amb autocar, a les 7 del matí. A la tarda, visita al monestir 

de Santos Creu.s. · 
Vocals: Lluís Roca i Joan Sabater. Telefon 725-08-86. 

GRUP DE MUNTANYA 

Dia 3. - Travessada Castellar - Castellter\)01 (Ruta del Romanic Vallesa). 
ltinerari: Castellar, Puig de la Creu, Font del Gurri, Font del Canyadell, Torrent Mal 
de can Montllor, Tres Pins, Sant Sebastia de Montmajor, El Genestós, Mare de Déu del 
Grau, Gallifa, Collet de Sant Sadurní, Sant Sadurní de Gallifa, Les Pujadctcs, Sant 
Julia d'Uixols, El Castell i Castell~ol (trajecte d'un possible Sender de Petit Re
corregut). 

Hores de ca mi: 7 (efectivas). Sortida a les 7 en punt. 
Sortida d'una certa duresa (28-30 quilometres). 
Per tal de coordinar els mitjans de transport per a fer la tomada, és convenient 

inscriure's amb antelació. 
Vocal: Jaume Torreas, telefon 7 14 55 42. 
Día 17. - Participa ció en la IX Marxa Infantil de l'Anoia, que té sortida a 

Igualada. 
Col·laboració de membres de la nostra entitat en la seva duta a terme. 
Vocal: Josop Sors, telHon 714 73 00 
Di a 24. - Excursió de Pirineu al Gra de Flljol (2.706 m.) des del refugi d'Uil 

de Ter. 
Cal portar piolet o pals d'esquf, i grampons. Sortida a les 6 del matf i retom al 

voltant de les 5 de la tarda. 
Vocal: Baldomer Parera, telHon 714 57 35. 
Día 7 d'abril. - Traveseada matinal Castellar· Montserrat. 

] 



BICICLETA DE MUNTANYA 

Dia 23, dissabte. - Partlcipació en la 1 Cuna UNlK (28 km.) de bicicleta de 
muntanya. 

Hora de sortida de Sentmenat: dos quarts de 4 de la tarda. 
Cal inscriure's préviomont. Per més informació, el d.ivendros al local del centre a 

partir do les 10 del vespro. 

GRUP FOTOGRÁFIC 

Dia 30. - Tennini d'admisió d'obres del primer trimestre del concurs anyal. Tema 
lliure . 

.COncurso Nacional de Fotagralia Trofeo César Augw~t.o-. Tema: Lliure, blanc • 
negro. Terrnini: 13 d'abril. Or¡¡.: A. F. Tarragona. 

CICLE DE PROJECCIONS 

Ola 3. - •Cerro Torre i Cordillera Blanca••, el formidable obelisc de la PaUI· 
gonia, envoltat scmpre de tempestea imite d'inaccessibilitat. 

Conquerit i prescntat por !'alpinista Joan Jover, del Centro Excursionista de Ca-
talunya. Aquesta projocció esta va programada en principi poi dia 10. 

Lloc: Local social del Centre. Hora: a dos quarts de 7 de la tarda. 
Dia 17. - ..xile, un pal1 de contrastos•. 
Presentat pel professor xilo Quilo Martlnez. 
Lloc: Local social del Centre. Hora: Dos quarts de 7 de la tarda. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
PREMIS DE FOTOGRAFIA 

El dia 2 del propassat moa de febrer, a les S del vespre os personaren eo el nostre 
eslatge social els senyors Joscp Torrents, Antoni Grou i Joon Guarcb., membres tots 
\res CAmera Club Sabadell, por tal de jutjar les obres presentados al XVI Concurs de 
Diapcsitives que foren 114 en eltatal deis nostres temes. 

Els premia, segons acta, foren atorgats així: El premia la millor col-lecci6 del 
tema Muntanya fou per la presentada pel soci Jaume Muntada; a la millor 
diapositiva al soci Tomlo Maa, de &ntmcnat; a la segona millor diapositiva al soci 
Joeep Soro i Olivé i el tercer a la I!Cnyora Concepció Gorro. &gons el mateix ordre 
de valoració, cls premia de tema Uiure foren per Cristina Comas, Concepcló 
Gorro, Jordi Garrb8 1 Sampere i Josep Sors i Badia, aquesta dos últims, socis. 

Al tema Muntanya hi concorregueren 54 diopositivos de 18 concursants i al 
Uiure 60 diapositives de 20 concursante. 

Finalitzatel veredicto, els mcmbrcs deljuralforen obaoquiats pel G. F. amb un 
sopar en un restaurant d'aqul Castellar. 

Dins el Cicle de Projeocions, al local social, el diumcngc di a 3 a !'hora de costum 
i amb fo""' concurréocia d'afeccionats, es feu el passi pll.blit de les diapcsitives 
prcseotades al XVI Concun que b.avien estat jul;jadea el veapre abans. 

Un cop finit el pani, ea Wuraren els premia del Concun i també, mm ja és 
coatum, es feu ellliurament de premia als guaoyadors del paasatcinque Concurs Anyal 
de F'otogTalia per trimestres. Del GrupA, i de primera tercer, en recolliren els senyon 
Jorcli Garr-08 i Sampere, Baldomer Parera i Jooep Sora 1 Badia, socia, i del Grup 
B, i¡ualment de primor a tercer, en correspcnia a la &enyora Cristina Comas, i als 
socia Josep-Miquel Badia i Jordi Garroe i LleixiL 



El vot pcpular, després d'anys de no fer-Io, enguany decidírem reimplantar-lo per 
tal de, més que d'altra cosa, veure per on va el gust deis assistents en relació al deljurat 
oficial. Fct el recompte de les butlletcs de votació del públic, del tema Muntauya 
resultll guanyadora la ool-lecx:ió presentada perla consbcia Anna M- Germil i del tema 
IJiure ho fou la del soci Tomas Mas, de Sentmenat. 

Cal dir que aqucsts prernis populars no comportaven cap obscqui. El G.F., pero, si 
el pressupcst ho permct, s'ha plantejat més endavant considerar la possibilitat de 
Uiurar-los-en un de simbOlic per tal que els dos guanyadors servin un record de quin era, 
aquest any, el gust del públic, que no ooincid1, és ciar, amb el del jurat. . 

Amb moti u d'haver-se complert el passat any 1990 els cinc consccutius de fer·se el 
Concurs Anyal pcr trimestres, el consoci Josep Graclls (Fotografta .Click.Clack.) 
gentilmcnt féu donació d'uns bonics obsequis·trofcu a un grup d'afeccionats que per 
llur assídua participació cada any n'han e.stat els veritables suports i recolzadors 
garantit-ne la contintiitat. De mans del scnyor Jnscp Graells i oom a últim acte de la 
vctllada, els obsequis foren lliurats als 15 següents: Guillem Diaz, Ramon Capde
vila, Jordi Garros i Sampere, el mateix Josep Graells, Tomas Mañosa, Joan 
Muntada, Baldomer Parera, Jord.i Parera, Joan Parera, Ricard Prieto, Josep 
Pou, Josep Sales, Josep Sors B., Josep Sala i Manel Varela. 

CURSET D'I1:SQUÍ 

Els passats dies 26 de gener, 2, 9 i 16 de febrer, es va portar a terme a l'estació an
dorrana de Pal el c-urset d'esquf de pista. El total de participants fou de 49, rcpartits 
en 5 grups de diferents nivells: des dels que es posa ven els esquís pcr primera vegada, 
fins els queja comen ¡:a ven a fcr el viratge en Godille. 

Cal dir que el cursct va estar a punt de suspendre's, jaque pocs dies abans de co· 
menear, 13 dels inscrits, en una gran demostració de poca seriositat i formalitat, es van 
esborrar. A última hora, perb, es va engrescar altra gent i es va poder tirar endavant. 

Aquest any les condicinns de neu sí que han estat bones, podent gaudir d'una neu 
pols de fo.;a qualitat, cxcepte l'últim día que cap el migdia es va anar transformant en 
primavera. 

Les dues úniques notes negatives han estat el mal comportament durant cls 
viatges d•una minoria de quatre o cinc incivilitzats; i que a l'últim dia una cul"Sctista va 
ser embestida per un energumen que també portava esquís, prnvocant·li un trenca
ment fibrilar bastant greu, i dcixant-ne una altra plena de blaus. En general, pero, el 
desenvolupament del curset, un cop copsada l'opinió de la majoria deis participants, es 
pot considerar for¡:a cxitós. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 

ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE GENER 

GRUP INFANTIL 
Di a 13: Matinal a Castellar Vell. Costellada. Oriol Sabatcr, Anna Font, Roser 

i Ester Vilar, Montserrat Rusines, David Farell, Roger Ruiz, Joan Ruiz, Meritxell i 
Marta lladia, Alba Pinosa, Blanca i Núria Biosca, Caries Díaz, Eva LópezAtalaya, Oiga 
Prats, Eduard Subirana, acompanyats deis vocals Josep Ruiz i Miquel Badia, així oom 
de 23 persones més. - Dia 27: Excursió Matinal pels voltants de la Mola. Meritxcll 
iMartaBadia,AnnaFont,RogerRuiz,Blanca i Núria Biosca, Oriol Sabater, Eduard 
Subirana. Alba Pinosa, Ester i Roser Vilar, Elisabet Jiménez, Oiga Prats, Montserrat 
Rusines, David Farell, Jaume i Eduard Soler, acompanyats deis vocals Joan Sabater 
i Jauroe Font i de 16 persones més. 
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ENTORNS DE CA.STEU.AR 
Oia 1: Primera cxcursióde l'anynou: Coll 

d'Estenalles, turó de Montcau, coll d'Ercs i 
retoro, per Ismael Méndcz i Joscp M. Tor· 
ras,juntamb Elsa i Daniel Vergés del C.M.B. 
- Di a 2: El Girbau, con de Grua, el Gurugú. 
la Codoleda, camf de la Senyora, localit.zacíó 
de l'Agulla Desconeguda, canal de l'Eie· 
fant, c:oll de la Castellassu, Gorg del General 
i el Girbau.lamael Méade% i J. M. Torras.
Dia 6: Matinal a la Castella.osa i retorn pel 
Muronell, con Juliana i Castellar.lsidre Cabe
do i Vieen~ Gaadia. - Dia 6: Sant lloren{' S.U.t .lvlia d'Ui...U (.1- San) 
Savall, ennita de Vallverd, ooll Monner, els Tres Pins, Castellet, fonts del Canadell i 
del Gurri, puig de la Creu, con Roig, les Fonts Altos i Castellar. Maree! GcrmA, Ramon 
Vila, Josep Sors, Maria Carmc Lleixll, Erola Simon, Jaume Terrena, Mero Parera i 
Josep M. Torras.-Oía 10: Can Buff, canal del Fom del Cargo!, punta deis Dos Amics, 
escalada a l'agulla dita el Bust d'on Clavé (lll), pla dols Ginobrons, les Pinnsses i 
retom pe! Morral de la Cooona. J. M. Torras.- Día 11: Era d'en Petaaques, pedrera 
dclSotdeGoleres, pista al puigdc la Crcu, fontdel Gurrl, can PadróiCastellar.Anoa 
M. PallejA i J. M. Torras. - Día 13: Matinal a La Mola. Vicen~ Oandiu, Daniel Renom 
i Marcel GcrmA. - Dia 13: Escalada a la Castellassa de Can Torras per recuperar, 
enguany intaete, el XXV Pessebre col·locat el passat mes de descmbre. - Día 20: 
Castollar, puig de la Creu, la Cadena, cls Tre• Pins, Sant Scbastia de Mont.major i 
retom per l'Alzina Salladora i Canyelles. William Aylward i Josep M. Torras.- Dia 
20: Castellar, Cetafau, ooll Monner, pla de les Forques, castell de Gallifa, can Brossa, 
Sant ScbastiA de Montml\ior, Tres Pins, La Cadena i Castellar. lsidre Cabedo, Vicen~ 
Gandia, Pere Carbonés i Maree! GermA, ambles germancs Paola i Paquit.a. - Dia 27: 
Castellar, ti Brunel., la Maleu, can Juliana, ooll de Lliri, El Girbau, collet deis Foros, 
eaa Torres, camí Moliner, can Torres, collet deis Forns, Mont-Rodon, coll de Mi ralles, 
font de eaa Sallent alzincs surercs de can Riera, Castellar. Sortida de proapeccíó 
d'itincrari de la propera Marxa Infantil. Mero Parera, Josep Son, Jaume Sors, Jaume 
Torrons, Ramón Viln i el •lago•. 

ALTRES EXCURSIONS 
Día 10: Travessa matinal Alzina del Sal·lari - Manresa, per Vicen~ Gandia, 

Isidre Cabedo i 3 més. - Dia 13: Matinal a Montscrrat amb neu. Monestir (710 m.), 
ca pella de Sant Miqucl, pla de Sant Miquel, serre Llarga, pla do les TarAntulcs, serra 
de les Paparros, ermita de SantJcroni, cím de Sant Jeroni (1.236,20 m.}i retoro pel 
mat.aix itinerari. Sortida descnvolupada en unes condicions exc:cpcionalment bones en 
quan a paiset¡:c nevat i di Afana traD!lparencía. Jornada eertament memorable que horn 
va aprofitnr pera fer funcionar, a dojo, l'aparell fotogrilllc. Isidrc Cabcdo, Joscp Son, 
Jaume Torreas i Ramon Vila. - Oia 20: Castclller~l (726 m.), castell do Sant Miquel, 
font del Prat del Pou, ooll de Rosanes, Sant Julil d'Ui.J<ols (881 m.) Lea Cases, Sant 
JuliA, El Ricnrd, Costelltc~ol. Sortida de prospeccíó per al possible scnder PR que, 
enlla~ant Castollor i Castclltcr~l. oferiria l'oportunitat de con~ixer booa part del 
romAnic va IlesA. J06ep Son;, Jaume TorreD!l i Ramon Vil a. 

ESQUI 
Dia 26: Primer dia del cunet d'esqu1 a Pal (Andorra}. Esqui de rons a TW:o:ent: 

Oia 3: J. Ferrer, M. M untada i J. Muntado. - Di a 19:E. Zorriln i J. M untada. - Din 
26: O. Renom, E. Zorrilla, A. Muotnda i J. Muntada. 

BICICLETA DE MUNTANYA 
Oia 6: Castellar, eaa Font, Mat.adcpera, can Roura, pla de I'Al%ina del Vent, 



Torrota de L'Obac, turó de la Carlina, La Barata, Matadepera i Castellar. 40 Km. P. 
Simon. - Dia 12: Castellar, Parany del Boter, Gallifa, La Vila, La Pedrera, Caldea, 
font del Roure, Sentmenat, T. de les Batanes, Pi Gro;;, Castellar. 42 Km. P. Simon. 
Di a 20: Castellar, Tres Pins, El Farell, pedrera de Caldes, Guante, can Montllor, can 
Padró i Castellar. 3h. PereSimoniJordiParera. -Dia 27: Castellar, Paranydel Boter, 
pla de les Forques, masía deis Plans, El Salomó, Granera, Can Galí, Sant Lloren~, La 
Busqueta, Cadafalch i Castellar. 5h. P. Simon. 

MARXES 1 SIMILARS 
Dia 27: VII Marxa de Sant Pau (20 Km.), a Sant Poi de Mar. Van participar-hi 

William Aylward i Josep M. Torras. 

CICLE DE PROJECCIONS 
Dia 13: Unes vacances aAstúries, diapositives, per Baldomer Parera.-Dia 20: 

Les calderes del diable. Del Teide a l'illa de Madelra, per Joaquim Montoriol, qui 
com sempre gairebé omplf l'Auditori. 

AL TRES ACTIVlTATS 
Dies 19 i 20: Despla~ment a Donostia (Sant Sebastiil - País Base) amb el viatge 

organitZat per l'Associació per la Delegació Olímpica de Catalunya, amb motiu de la 
reunió de l'executiu de la IAAF. Hi anaren diversos socis de l'Entitat. · 

WATtf ART 1 MÚSICA 

Sant Pere d'UIIastre, 9 Telé fon 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D'INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 
VENIU 1 HO VEUREU 

FADERS, S.A. 
FABRICACIÓ 
DE MATERIAL 
D'ESCALADA 
1 ALPINJSME 

--=::=::;.o- Polígon Industrial 
Pla de la Bruguera 
Carrer Barcelona ~:n. 
Telé fon 71~ 66 11 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propa Domestic Industrial 

R.A.R.S.A. 
Avda. deis Fruiters, 1 

CASTELLAR DEL VALLÉS 
lnstaNacions i subminis tres 

gas propa 

Concessionari Ofic ial 
de Butano, S.A. 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
Rcparacions i acondicionarncnt de lota .: la"c eJe Vl::H lCLJ:::S 
VENDA DE COBERTES 
Passeig, 72 Tel. 7 14 51 9 1 CASTELLAR DEL VALLÉS 



1 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO LAROUSSE ] 

Ara, a Caixa de Sabadell, pot aconseguir aquesta 
valuosa obra a un preu molt especial ... 

... i guanyar aquest fantastic 
Renault CLIO ... 

f Des de només }. 
i 2.850 pies. al mes 
..... - , . .,.,.. ~•n;w.ol..., 

l,"\M ... t l .... 

... a més d'endur-se aqtJesta magnffica 
traductora de cinc idiomes de regal 

W lrñ:lrmi'' att m~x ttt.tt11 g'a!u'l'.a11crt alleiMoo 900 33 30 00 o at1.d1'll a quaiS!h'O olbna ce Catxa de Sabadel 

~1 Caixa de Sabadell 

Edita! Cl!NTirR ExCUIISIONI81'A DE CA81E!.Wt 
(adherit a la FEEC i Federació Catalana d"Eopo..W d"Hi..,.,.) 

Dlpbalt lepl: B. 16.009-1967 
Fotooompoolcló 1 lmpreuló: GR.\FtQUES CAS1"1UAR 

Pulg de la Creu, 3. Tel. 714 51 42. Cu~ del vams 
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