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DESPRÉS DE LA MARXA 
Celebrada ja, en una jornada fu~ ocollidora, omb molta concurrenc;a i 

ani"1nció de mcnuts i familiurs i :;cnse incidcnt.s a destac-ar, la XXXI Mar·xo 
Infantil de Rcgularitat-Trofeu J oscp Coll, resta sois pendcnt del seu darrcr 
actc: és a dir, del lliurament de premia que tindrñ lloc el propcr dia 17 de 
novcmbre a I'Audit.ori. 

No obstant., amb aquestes llnies, voldrfem fcr arribar el nostre a¡,'rar 
mrnt vers a tots i cadascun deis col-laboradors que, des deis difcrcnts punts 
de l'itincrori l din!i de In zona de jocs, a,judarcn a que la prova es rlcsenvo .. 
lupós nonnalmcnt. 

Si sense la parlicipaci6 de la m.ainado, verilablcs prot.agoni~tcs del matl, 
la Marxa no lindria raó d'ésser, tamb6 és bcn cort que sensc trcball i la 
pr('Slmcia d'aquoste.s pcrsonr.s tampoc l'R podria t.iri'r endavant. 

Pcr a w1u ontit.at.. relot.iv.arnent.. pelita com la nostru, i que SI)Virlt orua 
nit?O actes i cxcursions amb beo mi,b'TOda assis~ncia, és rcconfort.ant cons
tatar la fideliwt i perseveran~ d'aquest nornbrób i hctereogcni ¡¡rup de col· 
laboradors que, gaircbé cada any, sense exccpció, TCSCT\'cn squc•t.~ data pcr 
a cstar-hi prcscnts. 

l\folt.es btrUcics a totB j que l'any que! ve, en el d<:curs d'unn nova .Marxll, 
ens hi poguem tilrnar a retrobar. 

DUES EXCURSIONS A L'ALTA RffiAGOR{:A 
S<,.'tim de Castellar del Valles el divcndrcs a la tlll'da amb forta calor, que 

comcnca a minvor el Pont de Suert, i a Castilló de So.. ja ens hi trob~m bé. Acum
pem al Pla de Senarta, on podcm triar el Une adient pcr plantar la tenda al coswt 
del colxc, i pcr un mndcrat preu tcnim servcis amb aigt•n calenta inclosa. Anrm a 
dormir amb un col ben cstc1ot, perO a rniiJa njt plou una mico i u les s is, quun 
toca el despertador, esta t.ot bcn cmboirat. Que fcm? l::ndavant noi! .Jn veurcm qué 
passo. 

Agofcm el cotxc fms a la fi de la carretera de Benasc, reeulcm uns 100 m. 
per ugnfar el caml de la Vall de Remuñc i amunt. Les boircs i el• mívols van i 
\ 1encn, ara més nobrrcs. ara no tant, porb Rcmpre bcm tapat. Pel camí a.ncm t.ro .. 
bant sala ma ndrcs, d'una en una, més gro¡tucs, més DCb>TCS, més grons, més pcti
tes, fins a onze en el camí; aixb és un avis que hi ha molta humitat ambiental i 
risc de pluja, pero t.ot és molt bonic, inclose• les boii'Ctl, i anem fcnt caml. M6• 
amunt scnlim el• crits d'alarma de les mnrmot<,. i dcsprés les ancm veienl, ro
danxoncs i simpatiqucs amb cara ing~nua. 

Purom a esmorzar UJla mica més ~munt de l'Jbon<"t de Rcmt.u\e en una gran 
llosa blanca. El lemps és incert i amb momcnt.s d'e!lquin~ruent de la boira que 
ens van donant Anims pcr seguir pujant.. Quan a rribem on prAeticament s'ac:..~ba 
la Vall de Remullo i hi ha uns pelits ibons o aigunmolls i s'cnlaircn les fortcs 
pcndents vers els Pies de MalpAs i del Uom, menlr~ csl.ud iem la via rnés udicnl 
per puja r al Coll de Bom, ja que no hi ha camins scnyalitzats, es posa a tronar i 
tot seguit a ploure i calama~sar. 

Oecidim tapar-nos oom podem i rcfer el camí amb música de trons, deixant el 
Pie del Bom per un altre dia. 1 ara plou, ora no, ara es tupa més, ara no tont, 
tornem al Pla deSenarta, on a la tarda enlrc ruixat i clnriana ancm a busca r uns 
quanls bolets, pocs pero fan il ·lusió. Sopcm de prcssa pcrqu~ tornen u caure ¡¡ntcs 
i, a dormir d'bora amb el brc&Soleig de les fines goles sobre la tenda. 



Toca el despertador a dos quarts 
de set, ja no plou i les boires s'han es
quin~at for~a. Decidim provar sort i 
amunt amb el cotxe altre cop fins al 
final de la carretera de Benasc, on 
deixem el cotxe i d'on surt un corriol 
que més endavant es traba amb l'antic 
camí de !'Hospital de Benasc vers el 
Port de la Glera i Luixon, que és el 
més curt entre Benasc i Luixon emprat 
pels habitants d'amdues parts des de 
temps immemorial. Tot pujant s'aixe
quen de molt a prop nostre, quatre 
gra ns i magnífiques aus, creiem que 
són aligues. Més amunt al girar-nos en 
vciem tres més sobre un turonet, en
cara més a prop i que al veure que les 
senyalem aixequen el vol; ara ja tenim 
el dubte de si són voltors o aligues, ja Camí del port de la Glera (Benasc) 
que tenen el coll prim i el cap petit. B. Farera 
També veiem algunes salamandres, 
pero les boires enganxades al massís de la Madaleta i als Pies de la Glera i de la 
Muntanyeta no semblen rabiüdes. També apareixen les simpatiques marmotes 
precedides deis seus crits d'alarma, que ja coneixem. Quan som als Ibons de la 
Muntanyeta, la boira que ve del Nord agafa empenta i ens embolcalla, sort per 
poca estona. 

Arribant al Ilac de Gorgutes el sol ja ens escalfa i la boira es va retirant 
deixant-nos veure el Pie del Port Vell i després els Pies Estauas, Bonnego i de 
Sacroux, mentre fem un bon esmorzar que ja ens mereixem. Ens arribem fins al 
Port de la Glera on la boira just al coll i a tata la carena, fa com de tanca vertical 
inamobible. 

De tornada, al passar pels Ibons de la Muntanyeta, un parell de voltors valen 
fent cercles sobre nostre a menys de 50 metres d'altura; és impressionant, més 
avall i més amunt en comptem més de vuit. Ara ja sabem per les plomes que 
trobem vara una vaca marta, que s'estaven menjant, que són voltors (Gyps fuluus) 
amb una envergadura de fins a 250 cm. 

Al Pla Senarta ple de flor de safra de muntanya, pleguem la tenda ja ben 
seca i avall vers Castellar: Ja tornarem per aquests verals un altre dia. 

Pere Cardona 

LA MOLINA-CANIGÓ (31 juliol-11 agost) . 
La Vallesana fou el punt de trabada per iniciar la ruta . Tots junts comen~avem 

!'aventura en transports públics fins a La Malina. Alla ens trobavem amb el com
pany que feia deu. Alla sí que va comen~ar de debo perque tots dúiem la motxilla 
ben carregada i costava acostumar-se a tant pes. 

La callada de Toses era el nostre primer objectiu; alla vam dinar i vam aproxi
mar-nos cap a la vessant francesa del Puigmal tot i que encara vam passar la nit 
a Catalunya. 



Camí deis Bastiments. Quim Salvador 

L'endema vam iniciar la caminada amb l'objectiu d'arribar a la pista d'aproxi
mació al Puigmal, la qual vam anar seguint fins a 1 Km. del cim. Aquella nit va 
ser forca dura: no teníem aigua per cuinar res, hi havia boira baixa i va gelar, car 
estavem a 2.500 m. 

Era el dia 2 d'agost i feiem els primers cims de la ruta: el Puigmal i el pie 
del Segre. Baixarem fins a Núria i alla la que feia 11 arribava amb el cremallera 
mentre, afamats, ens preparavem un bon tiberi amb sopa i fideus. Vam quedar
nos a l'alberg de Núria fins l'endema a la tarda ja que a tothom Ji convenía repo
sar forces. Vam marxar en dirrecció a Ull de Ter passant per una vall feréstega i 
desconeguda per tots, ja que no entrava en les nostres previsions pasar-hi; era la 
val! del riu Freser que vam anar seguint fins que ja gairebé de nit arribarem al 
pla de Coma de Vaca on passarem la nit. L'indret era preciós així com també la 
val! del mateix riu que anarem seguint l'endema per tal d'enfilar-nos cap el coll 
de la Marrana. 

Era gairebé migdia quan hi vam arribar i hi vam deixar les motxilles per tal 
de fer el Bastiments i el pie de l'Infern. Ja era forca tard quan vam baixar per 
l'estació d'esquí de Vallter fins arribar al refugi d'Ull de Ter on vam sopar i vam 
acampar. 

Erem a 5 d'agost i era l'hora de passar a la Catalunya francesa. Una vegada 
al coll catala vam baixar tot seguint el GR 10 frances (que ens va portar molts 
problemes per la mala senyalització) fins arribar a Mentet on vam comprar for
matge de cabra i un pa de pages que foren el dinar. Havent dinat vam enfilar-nos 
cap el coll de Mentet per tal de saltar cap el poble de Py de Conflent. Alla vam 
descobrir una mena d'albergs francesos anomenats <<Gite d'étape» que ens Bogaren 
per sopar. Vam dormir al camp de petanca de Py i a l'endema vam redistribuir
nos a les motxilles el menjar comprat i continuarem seguint el GR-10. 

L'experiencia que vam tenir amb els GR francesos va ser supernegativa: per 
baixar a Mantet vam tenir forca problemes, pero per anar de Py fins a col! de Jou 



va ser massn. Ens guiavcm pcls mapes de !'.Alpina., per ·Cartes de randonnées• 
franceses i por la gcnt del país. Com que t.othom ens en deia una de diferent vam 
optar per seguir els senyals de GR (aixo, és ciar, mentre n'hi havien!}. Tot d'una 
oo en vam vcurc més pero el camí que segulem semblava el correcta damunt del 
mapa; així és que anarem seguint--lo fins que de cop i volta el camí acabava al 
t.opa r amb un canal d'aigua molt espectacular que ens vam veure obligats n seguir 
si M volfem t.ornar cndarrera. Només dos de nosaltres van ser pacients i van se
guir-lo fins al final on cfcctivament arribaren al camí que pujava cap al coll on 
comen~ava el camí de Merialles. La majoria, perO. vam tirar amunt en pla «cabra 
cornuda pirinenca• fins que plens d'csgarrinxades vam trobar un caminet ombrí
vol a cstoncs que també ens conduf a l coll. Va ser aberrant! 

Alla ens vam refrescar i vam comen~ar la baixada pcr un camí molt bonic pie 
de maduixes silvestres fins a Castcll de Vernet, on vam instal·lar-nos a una area 
de pic-nic per tal de fer un bon apat. Era molt tard per pujar a l'abadia de Sant 
Martl i aixf fou qu" decidírem anar a dormir al cámping que hi havia al poble (de 
passada podríem dutxar·nos i rentar una mica de roba, queja cns tocaval). 

L'endemn, 7 d'agost, vam erúilar-nos tlns a Sant Martí del Canigó on vam dinar 
tot csperant el t.orn de la visita en catalil. Un cop visitada, vam comen~ar una de 
les etapcs més dures de la ruta, la pujada al Canigó. Segons la •carte• francesa 
t.roharícm 5 u 6 refugia i nosaltres varo pujar amb la idea de fer nit en qualsevol 
d'ells, quant més amunt millor. La sorpresa va ser veure que aquells refugis no 
eren m6s que bordes de pastor molt ben fetes amb pedra, pero molt petit.es. Can
sats pel molt. desniveH que cstflvcm pujant i desánimats pels que baixaven, varn 
dormir al scgon «l'cfuh>i• peri> la meitat, és ciar, amb tendes. 

Aquella nit un remalert canvi de tcmps féu acabar la ruta alla matcix, a mig 
Cll.mf de l'últim cim de la nostra ruta. Així dones, vam recular mig conscicnts tam
bé que hi ha,;a molta gent refredada i que per tant flaquejaven les forces. 

Vam acabar els dies de la ruta al poble de Veme!rles-Bains, a la seva acolli
dora ... Git.e d'étape». Vnm aprofitar pcr fcr turismo a la zona i vnm visitar Vila
franca del Conflent. Ja al penúltim dia, informats deis autobusos, vam arribar-nos 
a Puii{Cerd!>. on la pluja no va deixar-nos fins que vam enfilar-nos al tren que ens 
dcixaria amb l'anorac a la mil al bell mig de la calor deis agost.os vallesans. 

Membres de la sort.ida: Eva Lleixa, Marc Paul, Gcmma del Valle, Judit Ave
llaneda, Cese Forré, Paku Fcrrcr, Este! Ferrando, Estcl Montllur, Dani Sagrera, 
Quim Salvndor i Ja que ha cscrit les quatre ratlles 

Marinan 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Nm.•embre 

31, d'octubre 
10, diumenge 
lO, diumenge 
16, dissabt.e 
17, diumenge 

24, di umenge 
24, di umenge 

1 de desembre 

Activitat 

Castanyada 
Participació ·Camins de les Guillcrics• 
Excursió per Sant Lloren9 
Sopar de germanor 
Repartimont premis Marxa Jnfantil 
l Trofcu a la CnnstAnda 
Arrossada 
Cicle: Montserrat com a pr<!tcxt 
.. Les serrcs de Caznrla i Segura• 

M68 in(o rm<:.c ió 
a l'apa.rtat. de: 

Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Noticiari del Centre 

Cicle de Projeccions 
Grup Infantil 
Grup de Muntanya 
Cicle de Projeccions 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
L'aventura!, caminan~ pels G.R. - Dics 1, 2 i 3, excursi6 als Ports de Be

seit. J)ia 24: Travcssa SabadeU-País del Cava, se¡¡onn est.apa Vacarisscs-Collbaro 
(6 hores). Oia 1 de desembre: Travessa Sabadcii-Pills ValenciA, primer secwr 
Sabadeii-Prades (28,311 Km.). Org.: S. Senders UE:S (teiHon 725 87 12. 

15~. Aplcc Excursionista deis PaisO<l Catalans: Oícs 1, 2 i 3 a Alcoi. Ex
cursions, xerrades, documentals, focs de camp, excurt)ions turí.stiques, etc. Org.: 
C. E. Alcoi (País Valenci~). 

'Jloobnda en memoria deis excu:rsíoniste<~ moru. Dia 10, actc a les 12 
del mígdiu al Santuari de la Mare de Déu de Meritxcll (Principat d'Andorm, te
IHon 441 60 21). 

CW'flet de caps de sctmana al Montseny. J)ies 9 i 10. T~cniques de row
gra fia de In natura, a la Traüna (teiHon 335 ~9 !:.!). - Día 10: Tnt roducció al s 
mbtodcs d'es~udi deis macromamffc.rs do Catalunya, a can Lleonart (telHon 
8475051). 

Scgon Retrobameot CatalQ. Dics 2 í ::1 a Prot..• de Molió-La Presta (tclCfon 
(68) 39 77 27). 

Caminada Terrassa-La Jonqucra. Día 10, ~rnm Gullifa-Aiguafrcda <G. R.-
2), 28,800 Km. Org.: C. Scndcrs C. E. Tcrrassa (teiHon 788 30 30). 

Segona 1\fatagnlls-Granollers. 40 Km. Oia 24. Org.: A. E. Granollers ~~
léfon 879 46 04). 

VTr Premi Can~ons de Muntanya Elisa>'d Sal a. 1'crmini d'admissió de 
eompoeicíons, 30 de novembre. Org.: Cordl Cantuircs de I'Ut:C. 

Mnrxo Rasos de Peguera-Manresa. Dies 9 i 10, en ~res modalítats: Rasos
Manresa a peu, 78,8 Km; Scrratcix-Manresa, a pcu, 38 Km; &rrateix-lllanresa, 
en bicicleta, 38 Km. Org.: C. E. Comarca de Uages ( teiHon 872 29 12). 

Cuminades Populars: Dies 3, VTTT Caminodn de Centelles (20 Km.), tclCfon 
RR l 2.123. - Oia 10: lll Caminado de Bolcnyñ, 215 Km. (tcWon 887 04 53). - Dia 
17: XTT Morxa Rupit-Tamdell, 43 Km. (teiH<ln 880 04 78). 

Ciclismo de Muntanya. Dia 17: JI Premi de la Bisbal (Tel. (972) 20 70 05). 
Dia 2~: 1l l'remi Ciutat do Banyo!cs (tclCf'on (9721 57 54 331. 

Concou-sos de Fotografia: ff Bicnnal lnwrnacíonal de fo'otografia de Cerda
nyolo-Ripollct. Tema lliure. Obres: monocromes. 'J'c,.,níni: 20 de febrer. - TI Soló 
Estatal de t'olografia Ciutat de Berga. Temes: o) Uíure, on blanc í negre; b) Bcr
ga ciutat en color o blanc i negre. Tcrminí: 30 de novcmbrc. - 111 Prcmi Fow
grAfic Osear Ríbcs. Tema, La muntanya en t<>te8 les soves ves•ant estetiques, es
port.ivcs i do cairc artistic. Termini: 25 de novembre. Org.: C. t:•cursionista Ueida . 
XJ II Concun de Fotagrafia Vila de Ripollct. Tema lliurc. Obres en blanc i negre. 
Tcrmini, 8 de novembre (teiHon 692 85 02). 

ACTIVITATS DELS GRUPS 
GRUP INFANTIL 

Dio 31 d'octubrc. - Castanyada al local socia l a les 9 del vespre. Cadascú 
que porti les seves. 

Dia 10. - Excursió por Sant Lloren~ del Munt. Sortida a les 8 del mat.l en 
coues part.iculors. Vocal: Jaume Font (telHon 714 56 76). 

Oia 24. - Arrossada. Qui Ji interessi que es posí en coot.act.e amb el vocal 
abans del dia 17. Vocal, Joan Pinosa (tciCfnn 714 G1 G9). 



CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 
Grup de Muntanya 

CICLE DE SORTIDES 

MONTSERRAT COMA PRETEXT 
Setembre 1991 a juny 1992 

2a SORTIDA • OCTUBRE 1991 

ELS ECOS DE CAN JORBA 
ltincrari: Can Jorba (500 mctrcs), camí deis r'rancesos, coll del bas

sal dels Gats (833 metrcs), Camcll de Sant Jeroni, torrent 
de Migdia, canal deis ?-.Iicos, Ell; Ecos (1.220 metres), coma 
deis :-laps de Dalt, camí de In Palomera, can ,Jorba. 

De can Jorba al torrent de Migdia 
(pcl camí dels Francesos i el Camell, 

dues hores, aproximadamcnt) 

Sortirem de la bella masía de can Jorba scguint la pista :1mb cli
rccci6 a la Vinya Nova. A uns 10 minuts ens topem, a la nostra f~~
qucrra, amb l'ilúci del camí deis Frana~~o-~. Es prcscnLa scnyalitzat amb 
pintura de color vermelL Un tros enlla, s'cstnmy i comen(:a a guanyar 
al~ada amb contínucs ziga-zagues. 

Tot rcmunlanl desnivell, ben aviat tindrcm una c~;eaicnt perspecti
va de la roca Ajaguda (nord). Dcsprés d'una hora d'haver ccmen~at l'i
tinerari, sera útil i agradable anar a treure el cap al proper coll del 
bassal deis Gats. Té una bonica panoramica que, en el dccurs de la 
jornada, anircm ampliant. 

Scguim, dones, el recorregut pujant, a la dn•La, amb dirccci6 al bcn 
visible Camcll de Sant Jeroni. Flanquejarem, a notable al~da, el tor
rcnt de Migdia i entrem a la vcssant del torrcnt de Dugaders. Per da
munt del scrrat de la Sajolida ixcn les puntes de Sant Salvador i la 
Gorra Jo'rígia. A la nostra esquerra, imprcssionants, les parets deis !:'lees 
del Llibre, Montgri'Js i cls Ecos. 

Als 40 minuts d'havcr deixat el coll estarcm situats sota del Camell. 
Bifurcació de camins: a la dreta segueix vcrs Sant Jcroni (a wls 30 mi
nuts); a l'esquena, amb sobtad<'A~ baixades i pujades, la nostra ruta con
tinua amb direcci6 a sota de la paret SW de Sant ,Jcmni-Gcgant En
cantal. A les dues hores d'haver inicial l'itinerari posarero els peus a la 
llera del torrcnt de Migdia. Som a 990 metres d'altura. 



Del torrent de Migdia a la Coma deis Naps de Dalt 
(passant pels Ecos, 2 hores, aproximadament) 

Continuem torrent amunt (nord), amb direcció al coll de Migdia. 
Abans, pero, ens toparem amb una carbonera i girem a !'esquerra, se
guint un corriol, senyalitzat, que ens portara, després d'un flanqueig i 
de curtes marrarles per dins d'una canaleta, fins el peu d'una gran pa-

ECOS 

El grup de roques anomenades els Ecos esta esglaonat 
a la partió occidental que forma, damunt del torrent de Mig
dia, l'osca de la Talaia. 

Llevat del cim de Sant Jeroni, són les que compten amb 
més al~da, i si hi afegim la relativa dificultat que comporta 
la seva ascensió, podrem parlar, sense por a equivocar-nos, 
de que són una de les fites montserratines més cobejades 
pels excursionistes que recorren la serralada. 

La seva privilegiada situació li permet abastar bona part 
del massís, sobretot la regió de ponent, amb la magnificim
cia de canals i agulles dre~ades damunt de la plana, fins el 
llunya horitzó, tancat a tramuntana pel superb Pirineu. 



ret rocosa. L 'únic pas factible és enfilar-se pcr la canal, coneguda amb 
el nom deis Micos, que tot i la seva verticalitat és practicable miljan¡:ant 
un oert grau d'acrobaticisme. Cal vigilar la caiguda de pedres. La canal 
acaba amb un pas de flanc, per la scva banda dreta. Superat aquest, 
una cadena pennet agafar-nos amb seguretat. 

No minva pas la inclinació del terreny i cal rcmuntar, sense gaires 
dificultats, dues noves canals i anar a raure a un ben definit coll. A ('es
querra, per una aCria cresta de pedra, assolim el cim. Miranda deis Ecos 
(].220 metres). Panoriunica extraordinaria. Hi haurem invertit 45 mi
nuts de forta pujada. Malgrat tot, l'esfol1! haura estat recompcnsat amb 
escreix. 

La davallada s'inicia al coU scguint, a !'esquerra, amb precaució, pcr 
un tram de canal cremada {1986). Dcsprés d'un curt flanquei_g comcnca 
un fort des<Xms fins a topar amb una dreta canal de pedra. Es un tros, 
no difidl, pero sí que requercix certa habil.itat. Una oportuna cadena aju
dara a despcnjar-nos. Tot i aixo, cal anar amb compte, done..~ l'indret és 
impressionant. 

Supcrat aquest obstado, prosseguim la forta davallada fins arribar, 
prop de la vigilant presenda del Cilindre, al camí de les Comes. 

De la Coma deis Náps de Dalt a can Jorba 
(pel camí de la Palomera, una hora i mitja, aprox:imadament) 

Seguim, a la nostra esquerra, durant uns minuts, el cami de les Co
mes. Arribem a una bifurcació, on deixcm la ruta que plija cap el Mont
gr()s i continucm, de pla, per un camí, en principi, un x:ic embrossat. 
Més enUa, de tant en tant, algunes senyals de pintura i uns oportuns 
pedrons cns podran servir d'oricntació i confirmar-nos que anem pel bon 
camf. Deixcm una carena a la nostra dreta que s'acosta a l'agulla de la 
Tempestat i perdem al¡:ada per uns pcndents de roca {senyalitzacions 
groges i vermclles. Deixem a ]'esquerra la ruta que fa la travessia deis 
Plecs del IJibre i ens enfonsem paral-lels a la canal Roja. Enfront, no 
es fa difícil de veurc la classica figura del Faraó. Al topar-nos amb el 
camí que de coll de Mosct es dirigeix al torrcnt de Migdia, el seguim a 
la nostra dreta. Tot seguit, travessem el torrent. Nova bifurcació. Ca
rninem, ara, a la nc.~~tra esquerra, avall per dessota de la Palomera. El 
corriol continua, senyalitzat, pcrdent aleada primer i acostant-se, més 
tard, vers el torrent de la coma d'en Pastor. Una dr~cra, fol1!a drcta, 
cns pot estalviar temps i passcs. Anem a raure a la pista que scguim, 
també a !'esquerra, vers a la propera capella i masía de can Jorba. 

ADVERTIMENT: Aquests horaris únicamcnt cls indiquem a titol 
oricntatiu. Un grup, petit i bcn entrenat, és facil que hi csmerci menys 
de tcmps. Per a un grup nombrós, degut a les dificultats del tcrreny, 
és molt arriscat preveure uns horaris fiables. 



CICLE D'EXCURSIONS 
«MONTSERRAT COM A PRETEXT» 

PROPERA SORTIDA: MIRADOR DE SANTA MAGDALENA, 
des de Collbató, pel camí del Pont 

SANTA MAGDALENA 
Per la seva altitud i situació, es destaquen, en grup, a 

la banda coneguda per Tebes, muralla meridional del tor
rent de Santa Maria, des de Sant Jeroni a Sant MiqueL 

Forma el conjunt la roca de Sant Jaume o Gorra Mari
nera, amb les escales de Jacob, canaleta d'accés a Sant Joan 
i Santa Magdalena (ruines de l'antiga ermita), i el con de 
la Gorra Frigia, que ambles agulles de Santa Magdalena, 
són ben visibles des del Monestir. 

3a SORTIDA DEL CICLE. 24 DE NOVEMBRE 1991 

Itinerari: Collbató (390 metres), camí del Pont, sera de les Paparres, 
cisterna i escalarles de Jacob, ermita i mirador de Santa 
Magdalena (1.132 metres), mirador de Santa Caterina, se
rrat d'en Muntaner, clot de la Monica, Collbató. 



GRUP DE MUNTANYA 

Dia 10. - Assistlmcia a la ID Man:a Camina de lee Guilleries, amb sor· 
tida i arribada a &nt Hilari Sacalm. Per a Inés informació cal consultar a Secre
t."lria. 

Dia 24. - Cicle de sortides Montserrat eom a p retext: Tercera sortida, 
Mirador de San\8 Magdalcna-Cami del Pont.. llincrnri: Collbat6 (390), camí del Pool, 
scrra de les Pnparrcs, cisterna i escales de Jacob, ermita i mirador de Santa 
Magdalena (1.132 m.), mirador de Santa Caterino, scrrnt d'cn M110taner, clot de 
la :.\1bnica, Collbnt6. Hores de earní, 4,30 (nprox.). Dcspla~ameot en cotxes pnrticu· 
lar~ (placo• limit.ades). Vocal: Jaume Torren~ (t.ciHon 714 55 42). Aquest itinerari 
no present.a cop dificulta! especial d'accós. Unicament l'est.at, més o menys cm· 
brossat, dele cumin., pot oferir un pctit af'cgitó d'•aventura.. 

GRl:P D'ESQUÍ 

S'acosla el tcmps d'esquí i des de fa uns quants dics ja s'estA comencant a 
preparar ol o'Urset i sortidcs pcr a la propera temporada. En el butllctí del mes de 
desembre jo es donara tola la i oformació adiont. A final a d'aquest mes ja estaran 
a punt les asbegu.ranoes a la Secretaria de l'enlitat. 

Gll UP F'OTOG.RÁFIC 

- JI ConeW"'l infantil local de fotografia en color. Poden participnr-hi tots 
els nens i nenes del Grup Infantil. El tema .és •F:Is mc\1.!1 companys del Crup In
fantil•. Mides: Lliure, mruúm 13 5 18. Admissió: lino el 13 de desembre. Les bases 
les trobarou al Cen~re i per qualscvol dubte truqueu a Miquel Badia (telHon 
714 65 27), Cuillcm Oíaz (7 14 82 95) o Jaume Font (714 56 76). 

- F.l pr?Jxirn mcH de desembre, dins les ocost.umo.dc8 rcunions-tertúlies birnen
suals, propara rcm les bases del VD Coneuro de Fotografía en Color. Espcrem 
J'a~~iAI.bncia de t.ot• els afeccionats a l món de la fotOb'l'llfia, per així poder exposar 
cada un les scvcs idees sobre el tema i fer, entre t.otB, el nou programa. 

- Rccordcm al• part.icipants del primer i sogon trimestre, que poden passar 
a recollir les scves fotografies al oostrc local social wts els dimarts i diveodres do 
JO n 11 de la nit. 

CICLE DE PROJlilCCIONS 
Dia 17. - Lliuramcnt de prenús de la XXXI Marxa Infantil d e Regularitat 

amb el pMsl de les diapositives tirades nquell mat.l. 
- l.liuramenl del Premi a la Constancia Enrie Comellas a l'infant (o in· 

fant..o) que se n'hngi fet mcrcixedor per la seva asaidu\tlll en participar en les ex
cursions programados del Crup Infantil de l'enlitaL 'l'ombó hi hauram diaposit.i
ves d'olgunes de les sortides fetes durant e l curs 1990·1991. Lloc: Auditori 
Munio;pal. llora, a dos quarts de 7 de la tarda. Amb aquest acto s'inicia el Cicle 
de Projccclons 1991-1992. 

Dio 1 de dcscmbre. - Les serrc• de Cozorlo i Segura. Cntilla b iogoo· 
gl"illicll, poi senyor Ángel M. Hernánde-l Cardona, doctor en Biolugia. Ha estat pro
l'cs•or de les univcrsitats de MA.Iaga i Mórcia i és mombre de I'Organi.ations pour 
I'Btude Phyto-taxonunúque de la IWgion Mcditorranoo, de la Societot Catalana de 
Biología i de la lnslitució Catalana d'Histbria Nowral. Lloc: Local social del Cen
tre. Hora, a dos quarts de 7 de la larda. 



NOTICIARI DEL CENTRE 

DADES DEL GRUP INFANTIL CURS 1990-1991 

Un cop comencat el nou curs excursionista, fem un repi\s a algunos dados del 
curs passat: De les 14 excursions programades que es van dur a termo, 9 forcn 
pels entoms de Castellar i de Sant Lloren~ del Munt, una a Sant Salvador de les 
Espeses, i quatre per les que el des-
placament es feu en autocar: .Mont
seny, serra Carbonera, serra del Mont
sant i travcssa Palam6s·Calclla de 
Palafrugell. 

A més d>aquestes excursions se,n 
fcren d'altres d'improvit1.ades i diver
ses acth-'itats com un sopar, el concurs 
de fotografia, etc., i es participa en al
tres aet.ivitats organitzades pe! Ce¡1tre: 
Marxa Infantil de Regularita\, Pesse
bro a La Castcllassa, Caminada Popu
lar, etc. 

r., relació d'infants que ha seguit, 
amb més o menys. constancia, le~ nt· 

A l'alzina•bonica ().l iquel Badia) 

tes pcr a olls que han sortit programados al butJleU són: Este! Aldaz, Marta i Mcrit
xell Radia, Blanca i Nllria Biosca, t:nric i Iris Doadella, Elisa Bonilla, Mireia Bru
net, Albert Dusquets, Roser Dusqucts, Mfrim Calsina, Adriá Deu, Caries Díaz, David 
Fa rell, Anna Font, Antoni i Verónica Fortcs, Sara Gandia, EUsabet i Jor<li Jimé
nc7., Manci Jiménc1., F:va López, Amanda, Elena i M. Carrnc Martfncz, Marta 
Martino, Jordi i Oemma Mas, Mircia i Núria Núñez, Oriol Papell, Alba Pinosa, 
Iris Prat, Oiga Prats, F:udald i Jordi Recordil., Joan i Rngor Ruiz, Montserrat Ru
sincs, Oriol Sabatcr. Oriol Samaranch, Francesc Xavier Serrano, Krola Simon, Núria 
Simo n, t:duard i Jaume Soler, Ester Soto, Eduard Subirana, Gerard 'l'otain, Hoger 
Vilalta, Estor i Roscr Vilar i Mcroo Voltá . La mitjaoa de participació infantil fou 
de 16 per excursió. 

Tant els petits com els familiars i a mies grans que el s acompanyaren s' ho 
passarcn molt bé i estan molt animats en continuar aqucst proper curs. La pro
gramació del primer trimestre ja s'csta fcnt efectiva i es preparen al tres ac.:tivit.ats 
addicionals a més de les CX(..'Ursions. 

Enhorabona al Grup Infantil! 

UN NOU GRUP JUVENIL 

Hi ha ganes de fer un nou grup juvenil. Aqucsts dics n'estan parlant els qui 
s'han ofert per fer el servei de monitor i els adolcsccnts que han demanat per 
formar part del b'Tup. L'cdat mínima que s'ha fixat per entrar-hi és de 13 anys. 
'l'ot aquell que hi estigui intcres••lt, que es posi en contacte amb Rafael Homet 
(714 53 34), Joan Parcra (714 54 53) o R<lger Rocavert (714 51 28), o que vingui a 
l'entitat el divendres a part.ir de les 10 del vespre. 

SOPAR DE GER..'L\NOR 

El propcr dissabtc dia 16, tindra lloc al restaw·ant Can Vinyals el sopar de 
germanor, conuneliloratiu del XXX:Vlll aniversari de la fundaci6 de l'cntitat. En el 



trnnscurs de la festa seran lliurades les plaques d'agra1ment a aquells socis que 
fa els 25 anys que rccol7-en el Centre. Del menú i del preu se n'informaril a la 
-Forja • del dia 2 de novcmbre. Per apuntar-vos, podeu sdrc~u-vos al nostre local 
social o a .Mero Parera (tel~fon 71 4 57 35). 

AQUEST ANY LOTERIA 

b:l Centre ha posal a la venda participacions del númcr·o 65429 corrcsponcnt 
al Hoi'Ulig de Nada! d'enguany. F:ls que desitgi n adqui rir-nc poden venir a l local a 
bu•car-ne o bé es poden dirigir a qualscvol membre de la Junta. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT }!ES DE SETE~tBRE 

ENTORNS DE CASTELLAR 
Dio 9. - Excursió nocturna a La Mola des d'on vcicrr ñ els Castclls de Foc 

de la ••esta Major de Cast-ella r i Snhodell . J oan Av~llnneda, M. Dolors Cos, M. 
Crn·mc F.lies, J oan i Ramon Mas. - Dia 14: Sant Llon•nc: Font de la Ll icon, tor

Ver• el .\tídi d·~u (Pirinw &oan«.'tl) 
fJaume Son,) 

rcnt del Cellerol, cov~s del llisbc, turó .de 
1\lontcau i deseen• al coll d'J:;stcnallr•. 
per Josep M . Torras. - Dia 15: Recorre· 
gut de la ruta de la Marxa Infantil ~r 
a ultimar-oc rl• detalla. t:n grup de 8. 
Dia 17: Castellar, St. Scb aslia de Mont
ml\ior , ea! Juot i cal Cignl, can Sallent 
de Gallifa. Cadafulch i Castellar. Josep 
Sors. 

ALTRES F.XCUUSIONS 

Dia 8: Rcco,.rogut d~ la caverna 
Coval ñcia, tm el L~rm~ de Mazcuctra~:~ 
(Can tabrla) . Anno M. Pallcja, !smoel 
Méode-L, ,lo•cp M. Torras, Judith Torra> 
i anries. Oia 9- f:xcur$i6 a Puig Sislra, 
de 1.998 m . (Pirin<'u Orien tal), per 
Montserrat :\iano.a, Conrepció PI a, T o· 
mas )iañosa , Mnris Olivé i Josep Sors B. 
Dia 10: Curdillcra Cantabrica: San 

.\iam~•. collado de la Jnvcrnillas, cim d<~l Cucrnón de Pena Sagra !2.042 m.), Pun· 
t" Oricnt.ol (2.025 m.), .Mco/J Rcrsejo (1.931 m.), i rewrn, p~r Á 110a M. P<~ llcjb i 
Joscp M. 'l'orras. - Día 11: Asccnoió ol cim deis Picos de Ccllórigo (~07 rn.), conc
b~lt com el P úlpito de la Rioja, por Anna M. Pallejil i ,Joorp M. Torras. - Dia 15: 
Cingles de Bcrti : Paratges M Montmany, masia Montmany, santuari de la Marc 
do Déu de Puiggraciós, ruh> eo del ca•tr ll ~: 1 Ca>clar i grau de Montmany. t'anu1cs 
Conzálc•, Riosca i Sabatcr. - Dies 19 i 20: Vall, pl~ta i c•tany de Crcgücnya 
(2.700), al Pirineo aragon~. bltlma drls F.scaladors fbivac de 5 estrell"') coll Cor
dicr , puntes occidental• de la Maladeta (pie Cordier, 3.2:>4 m. i pie Sayó, 3 220 
m.), pie de Le Bondidicr (3.185 m.), pie Scns 1\om de Cregucnyo (2.954 m.l i re· 
t.om pcr la vall de pujada. Anno M. l'alleja i J oscp M. 'l'or ras. l)ia 22: Traves· 
sia d eis Frarcs Eneantats. Montscrrat: Pedró del Miroclc, coll deis Aurons (985 



/ 

m.), coll de Port, canal i coll deis Frarcs, pas del Príncep, pas del Dit, coll del 
Lloro·Monja-Bisbe ( 1.084 m.), pi de la Trinitat, coll d'Agulles o portell Estrct i pcdró 
del Miracle. Maria Alfara, Pilar Arrufat, Perc Cardona, Joan Casajoa na, Joaquim 
Castany, J osep T.linarcs. Tomas Mafiosa, Joan ) fumbardó, Joan Munt.ada, Mero 
Parera, Josep Pons, Lluís Hoca, Joan Sabater, 01·iol Sabater, Albert Sanosa, Fre· 
deric Sola, Jaume Sors, J osep Sors B. i Carme Vinaixa. 

CAMINAD ES POPULARS 1 AL TRES 

Día 1: Caminada de Caldero. 21 Km. Hi participa un grup de castella rencs. 
Oía 2: Caminada de Festa Majur, a San t Ilipolit de Voltregil. 12 Km. Josep M. 
Torras. - Dia 7: V Cursa del Bajo Pas. 20 Km. a Cantilbria, entre les localitats 
d'Omña de Piélagos, Barcenilla, Quijano i R<medo. Hi va córrer Josep M. Torras. 
Dia 11: V Caminada Pla del Remei-Vic. 18 Km. l:'aula Donúnguez, Maree! Gcr
má, Arteni Serrano, Pilar Oomíngue<, Angel Gamisans, R<Jser Vi la, Francosc Valls 
i la nena Sara Gandia de 5 anys que va guanyar el trofeu a la pa rticipan! més 
pctita de fora de la vila. - Día 15: Travessa Matagalls-~lontserrat en menys 
de 24 hores. Aqucst any, degut a que cadascú s'inscrigué direct.ament a La Caixa. 
no tcnim dades exactes de participació de socis i de castellarencs en general. pcri> 
sí sabem que van ser molts. així com també que hi hagueren diversos grups de 
segu.iment i recolzament deis qui feien la travessa. - Dia 16: XI Marxa Rocapre
vcrina. 15 Km.: ToreUó, santuari del Munts (amb autocar). collct de la !VIitja l.lu· 
na, font de la Baga de Gallifa, puig Golomcr, castcll d'Orís, colimia del Pelut ' 
sant.uari do )a Mare de Déu de Rocaprevera . Van part.icipa..r-lü A1lrlél l\·f. Pall~ja i 
Joscp M. Torras . - Dia 22: IV Caminada de Prats de Uuyanés. 20 Km. lsidre 
Cabedo, Daniel Rcnom, Pauta Donúngue., Sara Gandia, Pilar Donúnguez. Maree! 
Germa, Josep M. Torras ; Anna M. Pallcja. - Día 24: XDI Cursa de la Mercé. 
11 Km. Barcelona. Anna M. Pallejil i ,Joscp M. Torras. - Dics 28 i 29: li Traves· 
sa Montserrat-Reus (100 Km. per camins d e muotanya), seguint les marques 
del GH-7-2 i del PRC-1: Coves del Salitre, Collbató, Pi(,.ola, Piera, can Guixcra, 
Sant Joan de Mcdiona, coll de la Llacuna, església de ~iontagut (900 m.), mones
tir de Santes Creus, Alió, Bellavista, Vallmoll, el R<Jurcll, Vilallonga i Rcus ípla>a 
del Mercada!). Es dona la surtida a les 12 del migdia del dissabte. amb u n temps 
límit de 24 horc~. Cal destacar que uns dos ter~os de flinerari van per senders 
molt rocallosoH; per contra, la part final transcorre per bon~s pi stes, a través de 
camps d'avellaners, per l.erreny planer. F.l tatal de dcsnivells a superar és d'nns 
1.500 mctres de baixada i d'uns 1.200 m. de pujada . Josep M. Torras l'acabil tm d 
Jloc vinté, amb un tcmps de 21,30 hores, parades incloses, després de fer un pa
rell de marrades durant la nit., cosa que Ji rcprcscnt.~ nns 5 Km. d'afcgiUí .. . ila 
tarna). - Día 29: VIII Ronda de Matadepera . 16 Km. Vicenc Ga11dia, Maree) 
Germá. Goncal Lópcz, Jaumc Daví, 
Caries Pobla, Joan Sabat.é i Montserrat 
i Oriol Sabat.é. - Dia 29: DI Cami
nada Popular de Guardiola de Ber
¡:u eda. 15 Km. Fou organitzada pcl 
nostre consoci Koldo. FamOics Pá rra
ga-!Uinúrez, Martino-Vilaclara, Sans 
Graells, Boadella-Licixii, Pou-Aidomar. 
Martín, Gandia-Domíngue<, Subirana, 
Santos-Hamírez, Rus -Santas, Seguí, 
germanes Colomer, Recordá-Cos, Nú-
ñet·Cos, Avcllancda·Cos. i la de l'orga- I.At cordillera Cantúbrictt de~ de 1\:rmit.<• 
nitzador, Basterretxea-Pujol, fans a més de la Virgen del Moral (J. M. TorTa~>) 



de setanta castcllarencs. Albruns hi van anar ja a dormir. A dinar s'hi van quedar 
la majoria, assislinl després a una sessió d'~udiovisuals de l'Alt Bergueda. Tots 
marxarcn mol! contcnts i amb uns quants bolcts collits prop del canú, lol fent la 
caminada (lins i lcl hi bagué qui en collí un cistell pie!). 

GRUP FOTOGRÁFIC 
Dia 8: A les 12 del migdia, a l'estatge social, entrega de premis del concurs 

fotografíe 'l'rofcu Joan Riera. Es lliurarcn tamhé cls del segon trimestre als se
nyors Joan Munlada í Jordi Garros, guanyadors, respectivamcnt, del Grup A i B. 
Tot scguit s'inaubrura l'exposició do les 77 fotografies de 41 aulors que hi parti· 
ciparen. L'acle fou presidit pe! senyor Alcalde. 

CICLISME DE MUNTANYA 
Dia 1: Parlícipació a la I Cursa M. B. de Sant Lloren!' Savall. P. Simon. 

Oia 8: Participació en la 1 Cw-sa Alta Ribagorl'a puntuable. Cballenge deis PP.CC. 
a Pont. de Sucrt. P. Simon. - Dia 15: Parlicipació al IV Campeonato de Espa
ña de B'rl' a l'AmeUla del Vall~s. - Dia 29: Castellar, can Vinyals, Caldes, can 
Ragasol, can Travcr, Bigucs, can Riera, Sanl Bartomeu de Montras, santuari de 
Puiggraciós i retoro a Castellar pel matcix itincrari. 58 Km. J. Moré í P. Simon. 

WATV ART 1 MÚSICA 

Sant l'e•e d"UIIaSlle, 9 Teleton 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D'INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 
VENIU 1 HO VEUREU 

FADERS, S.A. Propa Domestic Industrial 
FABRICACIÓ 
DE MATERIAL R.A.R.S.A. 
D'ESCALADA 
1 ALPINISME 

·'oligon lndus1rial 
Pla do la Bruguera 
Carrer Barcelona s/n. 
Telefon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLES 

Avd~ . deis Fruiters, 1 
CASTELLA R DEL VALLÉS 

lnsta~Jacions i subministres 
gas propa 

Concessionari Oficial 
de Butano, S.A. 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
Rep~mcions i acondicionament de tola classc de VEHICLES 
VE.KDA DE COBERTES 
Passeig. 72 Tel. 714 51 91 CASTELLAR DEL VALLES 



Si ja ha triat un bon cotxe ... 
agafi un bon 

~~--r 
Si vol comprar un cotxe, preocupi's només de 
triar-~. 

Nosatwes • ••plcatem com ea poi pagar a bavés 
del SERVEI PR~STEC AUTO. EIS d-. que 
voot~ preclullla forma més cbmoda de 
tornar .. lo, des de 12 mesos fins 
a sanys. 

Vingui'ns a veure a 
qualsovol deles 
nostres Ofone•· 
ambeiSERVEI 
~STECAUTO 
bndr;} la resposta 
per al seu cas 

Edita: e- EXA:U1181.0HIBI'• n• CABl'ELWt 
(odherit a fa FEEC i Federadó C~ d'Eeporta dlli.....,.) 

Dlpi¡Gt lepl: B. 18.00&-1967 
P-mpooldó 1 ~ GtLUtQCJII8 ~ 

PWf 6e la Creu. 3. Tel. 714 ~1 42. C.lellar del VaiiM 


